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המועצה המקומית גדרה
ישיבת מועצה מן המנין מס'  538מיום חמישי  110701.2.י"א בתמוז תש"ע
משתתפים :מר יואל גמליאל – ראש המועצה ,מר אליאב מזגני ,מר יקותיאל תנעמי ,מר ניר
בזק ,מר נחמיה עורקבי ,מר ציון ידעי ,מר רפי חנינה ,מר דני דורון ,סגן ומ"מ
ראש המועצה ,פרופ' גב' נגה שור ,מר ירון בן נון ,מר ניסים בן סעדיה
נוכחים:

מר אריה לוינגר – מזכיר המועצה ,מר ליאור מדהלה ,מנהל בכיר ,מר מאיר בן
דוד יועץ משפטי

סדר יום:
.1

שינוי מקורות מימון תב"ר מס'  931הקמת כיתות ספח יבילות ע"ס .₪ 560,000

המימון :הקצבת מ .החינוך

 2( ₪ 140,000מבנים ל'רעות').

הקצבת מ .החינוך

 1( ₪ 70,000מבנה יביל ל'גוונים').

קרן עבודות פיתוח

( ₪ 350,000הקטנת מימון מהקרן ב 210-אלש"ח)

.2

אישור תב"ר מס'  947ע"ס  ₪ 150,000לביצוע עב' פיתוח בשטח ביה"ס רעות להצבת
מבנים יבילים.

המימון :קרן עב' פיתוח
.3

הגדלת תב"ר מס'  ,919גן חדש נחלים חד כיתתי ע"ס .₪ 304,505

המימון :קרן עב' פיתוח.
.4

הגדלת תב"ר מס'  928גן ילדים חדש הארז חד כיתתי ע"ס .₪ 175,500

המימון :קרן עב' פיתוח.
.5

הגדלת תב"ר מס'  920גן ילדים חדש פוקס חד כיתתי ע"ס .₪ 160,400

המימון :קרן עב' פיתוח.
.6

הגדלת תב"ר מס'  924הלוואה ע"ס  1.2מליון  ₪לבניית  2גני ילדים:

גן דו נחלים
גן דו ארז

.₪ 189,973
.₪ 129,851

המימון :קרן עב' פיתוח .₪ 319,824
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.7

הגדלת תב"ר מס'  807בסך של  ,₪ 35,000מערכות כיבוי אש במוסדות חינוך
ובמוסדות המועצה.

המימון :קרן עב' פיתוח.
.8

הגדלת תב"ר מס'  811תמרור בגדרה ,ע"ס .₪ 150,000

המימון :קרן עב' פיתוח.
.9

אישור הגדלת תב"ר מס'  901סימון כבישים ומתקני בטיחות בסך של .₪ 68,914.29

המימון:

הקצבת מ .התחבורה .₪ 48,240
קרן עב' פיתוח

.10

.₪ 20,674.29

אישור תב"ר מס'  948ע"ס  .₪ 400,000רכישת מבנים יבילים ניר (עבור מתנ"ס ישורון
– כמבנה זמני לבי"ס ניצנים).

המימון :הקצבת מ .החינוך.
.11

אישור פרוטוקול ועדת הנחות בחינוך מיום .2.6.2010

.12

הרכב ועדת מכרזים.

פרוטוקול
יואל גמליאל ,ראש המועצה :ישיבת מועצה מן המניין מספר  358שמתקיימת מדי יום
חמישי 22.7.2010 ,שעה  18:40באולם הישיבות בבית המועצה.
על סדר היום.
משתתפים :סגן מ"מ ראש המועצה דני דורון ,חבר המועצה רפי חנינה ,סגן ראש
המועצה,
נחמיה עורקבי :לא ,יש את דורית בן בוחר שהיא גם חברת מועצה .סליחה ,אם היא יושבת
מסביב לשולחן אתה תקריא אותה .אתה לא יכול לפסול בשם בן אדם.
יואל גמליאל :חבר המועצה נחמיה עורקבי ,חבר המועצה אליאב מזגני,
נחמיה עורקבי :יואל גמליאל ,אתה תציין שהיא יושבת.
יואל גמליאל :נוגה שור .חבר המועצה ניסים בן סעדיה,
דורית בן בוחר :יצוין בפרוטוקול שדורית בן בוחר יושבת כאן.
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נחמיה עורקבי :אתה תציין בפרוטוקול שהיא יושבת מסביב לשולחן.
יואל גמליאל :חבר המועצה עו"ד יקותיאל תנעמי ומזכיר המועצה אריה לוינגר.
דורית בן בוחר :ניסים הושבעת כחבר מועצה? אהה ,אוקיי בסדר .אתה מבין שהוא משחק
בך ניסים? חבל .אתה יודע ש...
נחמיה עורקבי :יואל יש לי שתי שאלות.
יואל גמליאל :אני מנהל את הישיבה .לא אתה.
נחמיה עורקבי :סליחה ,אתה טועה בניהול הישיבה אז מחובתי להעיר לך.
דורית בן בוחר:יש לי שאלה לאריה לוינגר.
יואל גמליאל :אני מנהל את הישיבה ,אני אתן לכם לכולכם לדבר.
דורית בן בוחר:סליחה ,יש לי שאלה אל מר אריה לוינגר ,מזכיר המועצה.
נחמיה עורקבי :אני רוצה להבין .אתה קראת שמות .באיזה מעמד עכשיו שדילגת על דורית.
אני יכול לקבל הסבר למה דילגת על דורית?
יואל גמליאל :דורית בן בוחר סיימה את תפקידה כחברת המועצה.
דורית בן בוחר:רשם בפרוטוקול שחברת המועצה דורית בן בוחר,
(מדברים יחד)
נחמיה עורקבי :רגע ,דורית תני לי שנייה להבין .סליחה יואל ,אני יכול להבין למה דילגת על
השם של דורית?
יואל גמליאל :דורית בן בוחר לא חברת מועצה.
נחמיה עורקבי :מי קבע? אני יכול לקבל הסבר?
דורית בן בוחר:אפשר לראות אישור לכך?
נחמיה עורקבי :אני יכול לקבל הסבר מאיזה סיבה היא לא חברת מועצה?
דורית בן בוחר:זה יואל-לנד פה .אפשר לקבל אישור? זה לא דיקטטורה.
יואל גמליאל :אנחנו בישיבת מועצה ,אנחנו עכשיו לא בישיבה,
דורית בן בוחר:אני מבקשת לראות אישור ממשרד הפנים .יש חוק .אנחנו מדינת חוק.
דובר:

יואל ,משרד הפנים צריך לאשר ... .עדיין לא אישר אותו משרד הפנים והוא
לא יכול להיות חבר מועצה.

יואל גמליאל :בואו אני אסביר לכם את זה עוד פעם ,ואני אגיד את זה...

4

דורית בן בוחר:חברים ,אנחנו מדינת חוק ויש פה מישהו שלוקח.
רפי חנינה:

יואל ,עם כל הכבוד ,ניסים סעדיה כרגע הוא לא חבר מועצה עד שהוא יאושר
על ידי משרד הפנים.

דורית בן בוחר:רפי אני רוצה להגיד משהו .אנחנו מדינת חוק ויש פה מישהו שלוקח את
החוק לידיים ואתם נוהגים כסוסים עיוורים .צר לי שאנשים נוהגים כסוסים
עיוורים .מישהו פה לוקח את החוק בידיים וחושב שהוא משחק ב'יואל אמר'
והוא מבזה את שלטון החוק והוא חושב שאם הוא החליט כך זה ייעשה .אז
צר לי .אני חברת מועצה .אין לך שום מסמך שמורה שאני לא חברת מועצה,
ואני פונה אל מזכיר המועצה אריה לוינגר.
נחמיה עורקבי :אני יכול לדעת על איזה,
יואל גמליאל :נחמיה אתה מפריע לי לנהל .אני עוד פעם אגיד דבר כזה,
נחמיה עורקבי :אני רוצה לשאול שאלה .על איזה בסיס?
יואל גמליאל :אני אגיד את זה בקצרה .דורית בן בוחר לא חברת מועצה .היא פנתה למשרד
הפנים ,משרד הפנים לא נתן שום מסמך שהיא חברת מועצה .להיפך,
דורית בן בוחר:הוא לא נתן מסמך שאני לא.
(מדברים יחד)
דורית בן בוחר :חובה עליך להוכיח שאני לא חברת מועצה .אז אתה לא ראש מועצה .יואל
גמליאל לא ראש מועצה עד שהוא לא יביא מסמך ממשרד הפנים הוא לא
ראש מועצה.
נחמיה עורקבי :דורית .יואל ,אני רוצה לשאול שאלה .על איזה בסיס,
יואל גמליאל :לך תביא אישור.
נחמיה עורקבי :אני לא הולך להביא אישור .אני רוצה לדעת על איזה בסיס היא לא חברת
מועצה .מי פסל.
יואל גמליאל :תן לי דקה .תן לי לנהל את הישיבה .אני בינתיים מנהל את הישיבה.
נחמיה עורקבי :לא ,לא ,אני רוצה לקבל הסבר .יואל ,אתה יכול לנהל את הישיבה .אתה
מחר ,מחרתיים תחליט שאני לא חבר מועצה .אז אתה תחליט? אני רוצה
לקבל ממי קיבלת אישור.
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דורית בן בוחר':יואל אמר' משחקים פה.
יואל גמליאל :אני אתן ליועץ המשפטי לאשר שהיא לא חברת מועצה .היועץ המשפטי של
המועצה יגיד,
דורית בן בוחר:סליחה ,הוא לא גושפנקא בשבילי .מי הוא בכלל? מי הוא בכלל סליחה? הוא
חבר שלך מהבחירות? מהפלייר של הבחירות הוא מככב? מי זה בכלל.
יואל גמליאל :אז יכול להיות שהוא גם היה חבר שלך.
דורית בן בוחר:סליחה .הוא בהחלט היה חבר שלי עד שסולפה דרכו.
יואל גמליאל :בסדר גמור .יועץ משפטי של המועצה יגיד את דברו.
נחמיה עורקבי :סליחה ,שלא יגיד את דברו .שייתן לנו אסמכתא בכתב.
דורית בן בוחר:היועץ המשפטי הוא לא שום גושפנקא .הוא אמר שזה בניגוד ,שיש לו כאן
ניגוד עניינים והוא לא הגיב לאף מסמך .לפיכך ,כל דבר שהוא יגיד אין לו
תוקף.
(מדברים יחד)
דורית בן בוחר :אתה נהיית גם השופט וגם התליין וגם המשבית? צריך את משרד הפנים .אני
לא רואה פה נציג.
נחמיה עורקבי :את לא צריכה את משרד הפנים .מי הסמיך אותך לבטל אותה? מי ביטל
אותה?
רפי חנינה:

ניסים ,אתה לא יכול כי משרד הפנים לא יאשר אותך .זה נגד החוק .כל
החלטה שתתקבל פה היא נגד החוק.

דורית בן בוחר:ניסים ,אתה אדם מצפוני ואתה עושה פעולה בניגוד לחוק.
ניסים:

יכול להיות שאתם צודקים ,אבל כל זמן שראש מועצה,

דורית בן בוחר:ניסים .זו מדינת חוק .יש לך מסמך ממשרד הפנים שאתה חבר מועצה?
(מדברים יחד)
ניסים:

יש ראש מועצה ,לו תפנו את השאלות.

דורית בן בוחר:אתה גם בובה .חבל ניסים.
נחמיה עורקבי :סליחה .ניר בזק רצה להעיר הערה אז תן לו להעיר את ההערה לפני כן.
יואל גמליאל :להישבע אמונים...
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ניר בזק:

בגלל שניסים מבהיר את הנקודה הזאת אני חושב שגם נוגה ,כי נוגה לא
הייתה,

יואל גמליאל :נוגה הייתה בישיבה הראשונה.
(מדברים יחד)
נחמיה עורקבי :אני רוצה לשאול שאלה .מי נתן לך את האישור ,שאתה קיבלת ממשרד
הפנים שאתה,
דורית בן בוחר:ניסים אתה מבזה את עצמך וחבל.
יואל גמליאל :אני קיבלתי אישור מראש המועצה.
דורית בן בוחר:יש חוק במדינת ישראל ,ניסים.
רפי חנינה:

ראש המועצה הוא לא מוסמך לתת לך את האישור הזה ניסים.

יואל גמליאל :אתה רוצה לשמוע אותי?
נחמיה עורקבי :אני לא רוצה לשמוע ,אני רוצה שתכתוב לי.
(מדברים יחד)
ניסים בן סעדיה :אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל,
דורית בן בוחר:ניסים ,אסור לך להישבע ואתה מבזה את עצמך .אתה פשוט מבזה את עצמך.
יואל גמליאל :טוב .ניסים נשבע אמונים .ניסים חבר מועצה.
(צועקים ביחד)
דורית בן בוחר ...:יואל גמליאל הדיקטאטור הראשי .בושה וכלימה שאתה משתפים פעולה
עם הדבר הזה .דיקטאטור ואתם משתפים פעולה ואתם כמו סוסים עיוורים.
פשוט סוסים עיוורים .הוא לוקח את שלטון החוק לידיו ואתם פשוט
שותקים .פשוט בושה.
נחמיה עורקבי :אריה אני רוצה לשאול שאלה .אריה ,אתה מזכיר המועצה ,אתה חתום על
פרוטוקול .סליחה ,לפני שאתה מתחיל,
יואל גמליאל :אתה מפריע .היית השבוע בבית משפט ואמרו לך תפסיק להיות בריון .אנחנו
רוצים לנהל את הישיבה.
נחמיה עורקבי :אני רוצה לשאול שאלה .יואל גמליאל .אנחנו קיבלנו פרוטוקול שאתה חתום
עליו ואריה לוינגר חתום עליו בפרוטוקולים האחרונים .היה לנו איזה מישהו
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מוסמך מכם להעלים מילים? אתם עשיתם הגהה או העלמתם מילים משם?
אני שואל שאלה לגבי הפרוטוקולים.
יואל גמליאל :תגיש שאילתא אני אענה לך.
נחמיה עורקבי :אני לא אגיש לך שאילתא .אריה .אתה מחקת פרוטוקול או עשית הגהה?
קותי צנעני אמר לך שאתה לוקח שוחד ואתה גנב והוא יחשוף את זה
בשולחן .אני רוצה לדעת למה זה לא נחשף בשולחן ולמה זה נעלם
מהפרוטוקול ,וגם אתה אמרת לקותי שהוא גנב .אתה יואל אמרת לקותי
שהוא גנב ,והוא עו"ד .אתה הכפשת את שמו וזה נעלם מהפרוטוקול.
יואל גמליאל :אתה דואג לקותי?
נחמיה עורקבי :אני דואג גם לך וגם לקותי וגם לחוק .אם קותי אומר שאתה גנב ,אני מאמין
לו .עכשיו ,אני רק רוצה שקותי יעשה את מה שהוא אמר ואת מה שהוא
התחייב ,שהוא יחשוף את זה.
עכשיו השאלה שלי היא לא זו .מי מחק את המילים האלה מהפרוטוקול .זה
מה שאני רוצה לדעת.
יואל גמליאל :נחמיה עורקבי .סלח לי שיש לנו חבר מועצה כמוך ,אבל אני יכול להגיד לך
רק דבר אחד .זה לא יעזור לך כלום .כל ההכפשות שלך לא יעזרו.
נחמיה עורקבי :זה לא הכפשות שלי .סליחה .זה לא הכפשות שלי .יקותיאל תנעמי אמר את
זה ,אני מדבר בשם יקותיאל תנעמי ,ואת תגיד שאני אמרתי .עכשיו ,אז אני
שואל שאלה אחרת .אתה חתום על המסמך הזה אריה וזה מסמך משפטי.
אני יכול לדעת מי מחק את זה? יש לנו פה את היועץ המשפטי .יש מישהו
שמוסמך,
מאיר בן דוד :עכשיו אני פה? לא הבנתי.
נחמיה עורקבי :נכון .אתה פה ,אבל אני ביקשתי ממך דברים אחרים בכתב .אני שואל,
דורית בן בוחר:ניגוד עניינים.
יואל גמליאל :אתה רוצה להמשיך להפריע?
נחמיה עורקבי :אני לא מפריע.
יואל גמליאל :אני מבקש ממך ,בזמנך תדבר .תפסיק להפריע.
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נחמיה עורקבי :אני שואל שאלה.
יואל גמליאל :חבל שאני אזמין משטרה  ...הציבורי באופן קבוע.
נחמיה עורקבי :זכותי לדעת מי מחק את הפרוטוקול.
יואל גמליאל :שאילתא...
נחמיה עורקבי :אין שאילתא לפי החוק .אתה לא אישרת פרוטוקול .אני רוצה לדעת מהיועץ
המשפטי אם מותר למישהו למחוק את הפרוטוקול.
דורית בן בוחר:אריה לוינגר אני רוצה לדעת ,אם מבחינתך כמזכיר המועצה מדוע לא
קיבלתי זימון .סליחה ,אריה לוינגר אני פונה אליך .אריה לוינגר ,כמזכיר
המועצה מדוע לא קיבלתי זימון? אני רוצה לשמוע את זה מפיך .אתה מזכיר
המועצה .אתה אחראי בחוק לשלוח זימונים לישיבות .אני רוצה לשמוע את
זה מפיך.
נחמיה עורקבי :אריה .אתה מזכיר המועצה תענה .אתה לא המזכיר של יואל ,הפרטי.
יואל גמליאל :הוא לא יכול לענות.
נחמיה עורקבי :אז אני אשאל כחבר מועצה .אריה לוינגר ,מי שהסמיך אותך לא לשלוח
לחברת המועצה דורית בן בוחר .אריה ,אתה כנראה שוכח את תפקידך.
יואל גמליאל :סעיף ראשון,
נחמיה עורקבי :יואל גמליאל ,סעיף ראשון סעיף שני .אני שואל שאלה אחרת .מי מחק את
הפרוטוקול שיקותיאל ,שאתה התחייבת .אני רוצה לדעת מי מחק .האם
אתה מחקת? כי אתה חתום על הפרוטוקול .אתה או אריה? מי מחק את
המילים האלה ,ויש התחייבות שארתה תחשוף את זה .אפשר לקבל הסבר
למה זה לא מופיע?
יואל גמליאל :סעיף ראשון,
רפי חנינה:

יואל ,אני חוזר לשאלה .אני רוצה לחזור על השאלה .אני שואל אותך אריה
מה ששאלה חברת המועצה דורית בן בוחר ,מדוע לא זומנה הגברת לישיבת
מועצה? כמזכיר המועצה ,מדוע היא לא זומנה .אני מבקש תשובה אריה.

יואל גמליאל :בסדר.
רפי חנינה:

מה בסדר?
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דורית בן בוחר:מה זה ,כך מתנהלות ישיבות?
נחמיה עורקבי :אריה ,אתה מזכיר מועצה .אל תשכח שאתה נציג של כל חברי המועצה.
דורית בן בוחר:עשינו טעות ,נציג יש לנו.
יואל גמליאל :אתה מפריע יותר מדי .אני לא רוצה להזמין לך משטרה.
נחמיה עורקבי :אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה .אתה בריון ואני יודע את זה .מכיר את
זה.
יואל גמליאל :בחוק אתה יכול ,אם יש לך איזה בעיה ,או בימ"ש טאו משרד הפנים .הם
אלה שקובעים לגבי הרשות המקומית.
דורית בן בוחר:כל עוד אין לך מסמך ,אני בתוקף .אתה יכול להתווכח עד מחר.
יואל גמליאל :תשמע ,אתה יודע ,לפי סעיף  .104ראש מועצה רשאי לפטר חברת מועצה או
חבר מועצה?
נחמיה עורקבי :שמה? תמשיך את הסעיף .בתנאים מסוימים .בתנאי שלא התקיימה שלושה
חודשים,
יואל גמליאל :אני לא רוצה להיכנס את זה .מי שיכול לבטל את הסעיף הזה זה רק משרד
הפנים,
(מדברים יחד)
יואל גמליאל :היא יכולה לגשת למשרד הפנים ,ב ,27-משרד הפנים ייתן לך תשובה.
דורית בן בוחר:ואני חושבת שאתה לא ראש מועצה .תביא לי אישור ממשרד הפנים שאתה
ראש מועצה.
נחמיה עורקבי :אריה לוינגר מזכיר המועצה וזכותי לשאול את אריה לוינגר שאלות ,כי הוא
מזכיר המועצה ,הוא לא המזכיר הפרטי שלך .אריה לוינגר ,אני יכול לקבל
הסבר למה שלחת זימון למליאת המועצה לגב' דורית בן בוחר? עדיין אני
מבין שאתה לא מתייחס אלי .אריה .אני מבין שאתה לא סופר אותנו כחברי
מועצה.
דורית בן בוחר:יש רק אדם אחד,
נחמיה עורקבי :אריה לוינגר ,אני מבקש ממך תשובה .אתה נציג,
יואל גמליאל :הוא ענה .סעיף מס' .1
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נחמיה עורקבי :סעיף מס'  1לא מעניין אותי כרגע .אריה לוינגר ,אני יוציא לך מכתב.
רפי חנינה:

אריה ,אני מבקש כחבר מועצה לדעת מדוע הגב' לא קיבלה.

יואל גמליאל :שאילתא.
נחמיה עורקבי :לא שאילתא .זה לא שייך לשאילתא .הוא מזכיר המועצה והוא לא המזכיר
הפרטי שלך.
דובר :מילא הוא לא מבין ,אבל אתה רפי?
נחמיה עורקבי :כנראה שיש לנו פה יועץ משפטי שיסביר מי צודק .אתה או אנחנו.
דובר :אתה לא רוצה לקום להרביץ לו?
נחמיה עורקבי :לקום להרביץ לו? למה ,קוראים לי יואל גמליאל? באלימות?
רפי חנינה:

אני מבקש לשאול את אריה.

נחמיה עורקבי :אריה לוינגר .אתה יכול להסביר לנו מה התפקיד שלך ,או היועץ המשפטי
יכול להסביר לנו מה התפקיד של אריה לוינגר?
יואל גמליאל :אני עוד פעם מבקש .מי שרוצה ,אתם יודעים מה החוק .תגישו שאילתא
ואנחנו נעשה .לא הגשתם,
נחמיה עורקבי :מה החוק אומר? מי זה אנחנו?
יואל גמליאל :אנחנו זה המועצה המקומית גדרה.
נחמיה עורקבי :מזכיר המועצה הוא צריך ,תפקידו,
יואל גמליאל :טוב ,באנו לנהל ישיבה ,אז אני מבקש,
נחמיה עורקבי :אני יודע ,אז תנהל אותה עפ"י חוק ולא עפ"י מה שקותי אמר .אם אתה מנהל
אותה בדרך שקותי אמר שאתה מנהל אותה ,אז זה גרוע ביותר .אז זה לא
אישור.
יואל גמליאל :אתם לא מתייחסים,
נחמיה עורקבי :בטח שאתה לא מתייחס .ולמה קותי לא מתייחס? ופתאום קותי לא גנב
בעיניך? הלוא אתה אמרת לו ,אתה תחשוף את זה בשולחן פה אתה
התחייבת .למה זה נעלם מהפרוטוקול ואתה לא חושף? האם זה שיטת ניהול
המועצה? שיושב לי אחד שאומר שהשני גנב והשני גנב?
אריה לוינגר :שינוי מקורות מימון...

11

(מדברים יחד)
נחמיה עורקבי :אריה ,אריה,
רפי חנינה:

אני רוצה לקבל תשובה .אתה יכול להגיד אתה לא רוצה לענות .אני רוצה
ממך תשובה.

אריה לוינגר :שינוי מקורות מימון,
דורית בן בוחר:תגיד לפרוטוקול שאתה לא רוצה לענות.
נחמיה עורקבי :אריה ,אתה יכול להגיד שאתה לא רוצה לענות.
רפי חנינה:

אריה ,אל תשמור על שתיקה .אתה יכול להגיד לי שאתה לא רוצה לענות
ובזה נגמר הסיפור .אני רוצה לשמוע את זה ממך ,אל תעשה לי בידיים.

נחמיה עורקבי :אריה ,לפני שאתה מתחיל אני רוצה רק לציין פה דבר אחד,
אריה לוינגר :אני אמרתי לחברי המועצה ,שואלים את מזכיר המועצה .יש פה ראש רשות
ויועץ משפטי,
דורית בן בוחר:אתה המזכיר ,אתה הממונה,
נחמיה עורקבי :בפרוטוקול פה חתום מזכיר המועצה שהוא מנהל את המועצה .אתה המזכיר
ואתה המנהל,
דורית בן בוחר:אתה אחראי בחוק לשלוח הזמנות.
נחמיה עורקבי :אתה אחראי לשלוח הזמנות ולנהל את הישיבה .זה התפקיד שלך.
דורית בן בוחר:על סמך איזה נייר החלטת שאתה לא שולח.
נחמיה עורקבי :תפקיד של מזכיר המועצה.
יואל גמליאל :תקשיבו .אדון נחמיה .מספיק .למה אתה  ...בשביל מה עוד פעם? מה אתה
רוצה להראות לדורית שאתה שומר עליה? הרי בגללך היא בחוץ.
נחמיה עורקבי :אתה מוכן להסביר לי בגלל מה הייתי בפנים בתוך הקואליציה? או בגלל מה
קותי שותק ולא מספר את מה שהוא התחייב לספר?
דורית בן בוחר ...:בגלל משחקים פוליטיים שלך? בגלל שאני לא הבובה שלך כמו אחרים
כאן? בגלל שאני לא מריונטה שלך?
נחמיה עורקבי :הוא שותק פתאום .הוא התחייב פה בשולחן שהוא יפרוס את החומר שיואל,
ויואל התחייב שהוא יפרוס .מה קרה? מה קרה? יש פה קשר שתיקה.
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דורית בן בוחר:אני התחייבתי לבוחרים לשלטון הגון ,ואני אעמוד על כך ואני אשים את
צדקתי עד סוף הדרך .עד סוף הדרך .ממך אני לא מפחדת.
(מדברים יחד)
רפי חנינה:

אני רוצה קודם כל תשובה מאריה .הוא יכול להגיד לי אני לא רוצה לענות.
אני מבקש תשובה מאריה.

יואל גמליאל :אני לא רוצה להתייחס,
רפי חנינה:

אני מכבד אתכם .אריה הוא מזכיר המועצה,

(מדברים יחד)
נחמיה עורקבי :סליחה .והיועץ המשפטי יכול לקום פה ולהסביר לנו אם זה עפ"י חוק?
יואל גמליאל :הוא יכול להסביר בשתי מילים.
נחמיה עורקבי :בשתי מילים מקובל עלי .אוקיי.
רפי חנינה:

אריה ,אני רוצה תשובה ממך כמזכיר המועצה .אני מבקש ממך תשובה.
אתה יכול להגיד אני לא רוצה לענות .אתה יכול להגיד לי אני לא רוצה לענות.

אריה לוינגר :יש יועץ משפטי.
רפי חנינה:

לא .אני מבקש ממך.

אריה לוינגר :אז אתה יכול לבקש .יש יועץ משפטי.
רפי חנינה:

כשאני אצטרך יעוץ משפטי אני אבקש ממנו ,כרגע אני מבקש ממך תשובה.

נחמיה עורקבי :רפי בא נשמע את היועץ המשפטי ,אולי ייתן לנו תשובה.
אריה לוינגר :אני רוצה לנהל את הישיבה.
(מדברים יחד)
רפי חנינה:

לאר ,אני רוצה לשמוע ממנו שהוא לא רוצה לענות לי .זה הכל .אריה ,אני
רוצה ממך תשובה.

בן דוד:

בשתי מילים,

רפי חנינה:

סליחה ,בן דוד ,אני מבקש מאריה תשובה ,שאם הוא רוצה לענות לי או לא
רוצה לענות תשובה .לא בנענועי ידיים ולא בראש .אז אריה בב3קשה ,שאלתי
שאלה .מדוע המזכיר,

אריה לוינגר :בסדר ,היועץ המשפטי ידבר ,אחר כך.
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מאיר בן דוד :מכיוון שאני בניגוד אינטרסים .יש יועץ משפטי חיצוני שנתן חוות דעת ברורה
לחלוטין.
דורית בן בוחר:אתה יכול להסביר את ניגוד האינטרסים?
מאיר בן דוד :אני אסביר הכל .מה שאני רוצה להסביר ,אני אסביר ואני אומר .אני מבקש
לא להפריע .התהליך שבוצע עפ"י חוות הדעת שבידי ,הליך כדין וכחוק.
כנראה שהאי הבנה והחוסר הבנה לא אצלנו .אבל זה בסדר .כל אחד
והפרשנות שלו .ההליך שבוצע הוא כחוק וכדין,
נחמיה עורקבי :איזה הליך? לגבי הפיטורין?
(מדברים יחד)
מאיר בן דוד :תקשיב .תנו לדבר .סבלנות ,שאלת אותי שאלה ממוקדת .אני אענה לך
תשובה ממוקדת .על סמך המידע שבידי ,ההליך נעשה כדין וכשורה וכנראה
שחוסר ההבנה זה לא אצלנו ,ולכן בזה אני מסיים את דברי .ההליך תקין.
נחמיה עורקבי :סליחה ,חוות דעת ממי? אני יכול לקבל חוות דעת ממי? סליחה רגע ,חוות
דעת ממי?
מאיר בן דוד :כשתצטרך לקבל ,תקבל.
נחמיה עורקבי :לא .אני רוצה לדעת מי זה העורך דין החיצוני .אני רוצה לדעת מי העורך דין
החיצוני.
רפי חנינה:

גם בתשובה שכתב העורך דין ,הוא כתב שם ,הוא לא בא ...

נחמיה עורקבי :סליחה ,מי זה היועץ המשפטי? איזה ניגוד עניינים יש?
(מדברים יחד)
דורית בן בוחר ...:יועץ משפטי שאומר שהתהליך לא תקין.
נחמיה עורקבי :אני רוצה להבין .רגע .אני יכול לדעת מי זה היועץ המשפטי?
יואל גמליאל :נחמיה ,אתה מפריע לתהליך המועצה .אני עוד פעם אקח אותך לבית משפט...
נחמיה עורקבי :אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה .אנחנו נפגש שם ,אל תדאג .אני רוצה
לדעת מי זה היועץ המשפטי .מאיר ,מי זה היועץ המשפטי שנתן את החוות
דעת ואיפה החוות דעת .אפשר לקבל תשובה?
מאיר בן דוד :לא תקבל יותר .מה שבוצע עד עכשיו ,התבצע כדין .קיבלת מכתבים בתשובה,
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נחמיה עורקבי :מי ,אני?
מאיר בן דוד :כן ,מי שישב בועדת מכרזים קיבל.
נחמיה עורקבי :אנחנו לא ישיבת מועצה? מי זה העורך דין ,אני יכול לקבל הסבר.
מאיר בן דוד :אני יכול להגיד לך מי מייעץ לך משפטית? אני שואל אותך מי מייצג אותך
משפטית?
נחמיה עורקבי :סליחה .המועצה משלמת לו כסף?
מאיר בן דוד :שאלתי אותך שאלה ...
נחמיה עורקבי :שאלה ממוקדת .מי הסמיך את היועץ המשפטי לייעץ לכם? המועצה? הוא
ייעץ למועצה אתה אומר? מי הסמיך אותו.
מאיר בן דוד :מי הסמיך אותו? ועדת מכרזים,
נחמיה עורקבי :אני שואל אותך ,הוא מייצג את המועצה? מי זה העורך דין?
מאיר בן דוד :נחמיה ,אתה צריך לקבל את התשובה.
רפי חנינה:

מאיר בן דוד ,בתשובה שקיבלנו הוא כתב שם בפירוש :אני לא בא לשפוט את
החוקיות של דורית בן בוחר כחברת מועצה או לא כמועצה .אז אתה לא יכול
לסמוך על חוות דעת כזאת בנושא הזה .לכן אני חוזר ואומר ,החוות דעת היא
כרגע לא תקפה מה שאתה אומר .אני חוזר לשאלה לאריה,

(מדברים יחד)
נחמיה עורקבי :אתה מדבר איתי על עו"ד שחר בן עמי .אני רוצה לדעת ,המועצה הסמיכה
אותו לתת את חוות הדעת?
יואל גמליאל ... :חבר מועצה? תפסיק עם ההתנהגות הזאת .אתה מפריע לכולם כל הזמן.
נחמיה עורקבי :יואל ,אני לא מתכוון לרדת ברמה שלך .אנא ממך,
יואל גמליאל :לא אמרת מספיק? למה צריך לדחות את הדיון...
(מדברים יחד)
נחמיה עורקבי :מעבר לזה ,באיזה ניגוד עניינים אתה עומד כשאתה צריך לפרוס את החוק
בפנינו ,זה אני עדיין לא מבין.
מאיר בן דוד :החוק ברור .סעיף  104ו 105-ברור.
נחמיה עורקבי :מה אומר סעיף  104אתה מוכן לספר לנו?
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מאיר בן דוד :רק שנייה ,מה אני יעשה כאן עכשיו דיון משפטי?
דורית בן בוחר:אתה יועץ משפטי .משלמים לך.
נחמיה עורקבי :אתה יועץ משפטי שלנו.
מאיר בן דוד :סליחה ,משלמים נכון .סעיף  104ברור לכולנו ,יש כנראה אי הבנה בפרשנות.
יש פרשנות אחת ויש פרשנות שנייה .אני תומך בפרשנות מסוימת ואני טוען,
וכך טוען גם היועץ המשפטי שנתן,
רפי חנינה:

הוא לא נתן בדיוק ככה ,מאיר ...תביא בבקשה את חוות הדעת ,תקריא את
זה פה ותראה אם הפרשנות היא כזאת .זה לא נכון.

נחמיה עורקבי :אנחנו יכולים לראות את המכתב של היועץ המשפטי?
יואל גמליאל :שאילתות.
נחמיה עורקבי :לא שאילתות .מה קשור לשאילתות? אתה מביא מסמך .היועץ המשפטי פה
מדבר,
יואל גמליאל :היית ביום רביעי בבית משפט והוא הסביר לך ,וגם אמרת שהשופט לא מבין.
נחמיה עורקבי :אנחנו נפגש ב 24-לחודש.
יואל גמליאל :הוא  ...במפורש כדי לקבל מסמכים,
נחמיה עורקבי :אנחנו נפגש ב 24-לחודש ואולי גם לפני כן ,אל תדאג .ואולי גם לפני כן .אני
מבקש,
יואל גמליאל :אני ,למשטרה כבר התקשרתי פעם ,א5ני לא רוצה להוציא אותך ,זה לא
מכובד .מספיק.
נחמיה עורקבי :אין בעיה .אתה יכול להתקשר עוד  10פעמים .אני רוצה לקבל את הזכויות
שלי .מאיר בן דוד ,אני רוצה לדעת דבר אחד – מי הסמיך את שחר בן עמי
לדבר בשם המועצה? מי הסמיך אותו לדבר בשם המועצה ,אתה מוכן
להסביר לי?
(מדברים יחד)
נחמיה עורקבי :אני שאלתי שאלה אחרת .אתה הסמכת אותו? או הגזבר?
יואל גמליאל :נחמיה ,אני קורא לך פעם ראשונה .אני אומר לך ... ,אני אתבע אותך ,אני
אומר לך אני לא צוחק .תפסיק להפריע לתהליך המועצה .מספיק.
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נחמיה עורקבי :יואל ,אוקיי .אני אשאל אותך שאלה אחרת ואני בזה מסיים ואני גם ...
במועצה .אני שואל שאלה אחרת .אתה מוכן לעמוד במה שאתה אומר?
בהתחייבויות שלך?
יואל גמליאל :מה אתה מתכוון?
נחמיה עורקבי :למה שאתה אומר פה במליאת המועצה ואתה מתחייב ,אתה מוכן לעמוד
בזה?
יואל גמליאל :מה זה מתחייב?
נחמיה עורקבי :כשאתה מבטיח משהו .אתה התחייבת פה שאתה תחשוף את קותי שהוא
גנב .אתה מוכן לחשוף את זה?
יואל גמליאל :הבדיחה הזאת כבר הסתיימה.
נחמיה עורקבי :אהה ,זו בדיחה פתאום? גם מה שקותי אמר זו בדיחה?
יואל גמליאל :אני מבקש ממך להפסיק .אתה יש לך את המוסדות הנכונים,
נחמיה עורקבי :אני יש לי את המוסדות הנכונים .אריה ,אני מבין שאתה לא מתכוון
להתייחס לחברי המועצה ולא לענות להם .אי לכך אני,
רפי חנינה:

נחמיה סליחה רגע .אריה ,אתה אמרת אחרי שמאיר בן דוד יסיים אתה תענה
לי תשובות .אני שואל עוד פעם .מדוע לא זומנה חברת המועצה דורית בן
בוחר לישיבת מועצה? כמזכיר המועצה תענה לי בבקשה.

אריה לוינגר :אני התשובה שלי היא פשוטה .המועצה ומזכיר המועצה פועלים לפי חוות
דעת משפטית של היועץ המשפטי.
נחמיה עורקבי :אפשר לראות אותה? אפשר לראות את חוות הדעת המשפטית? אני לא מבין
אותך ,למה,
דורית בן בוחר:אריה .יש לך חוות דעת משפטית שעל פיה פעלת או אין לך? אז הוא גם
משקר .עוד פעם נתפס בשקרו .אריה ,כל ישיבה אתה משקר.
נחמיה עורקבי :אריה ,קיבלת חוות דעת משפטית?
רפי חנינה:

חבר'ה ,אני מכבד אתכם ,אני לא מפריע לכם ,תן לי לדבר .באמת ,זה לא יפה.
יואל ברשותך ,אני מבקש לדעת

יואל גמליאל :היועץ המשפטי ענה לך.
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רפי חנינה:

לא .האם קיבלת חוות דעת של יועץ משפטי בנושא הזה? אריה אני שואל
אותך למה אתה לא  ...אריה ,אני שואל אותך,

דורית בן בוחר:הוא אמר לי קודם שכן ,הוא אמר שיש לו חוות דעת משפטית.
דובר:

הוא לא אמר.

רפי חנינה:

אני רוצה לשמוע את זה ממנו .נו באמת.

דורית בן בוחר:הוא צריך להציג את חוות הדעת,
רפי חנינה:

אני רוצה לשמוע את זה מאריה .אריה ,קיבלת חוות דעת משפטית בנושא
הזה ועל פיה פעלת?

אריה לוינגר :אומר לכם היועץ המשפטי ,שהמועצה קיבלה חוות דעת משפטית.
רפי חנינה:

אתה קיבלת חוות דעת משפטית ועל זה פעלת?

נחמיה עורקבי :מי זה המועצה? אנחנו לא ראינו .למה אתה אומר לי המועצה?
דורית בן בוחר:אנחנו המועצה.
נחמיה עורקבי :אריה .אתה היית אמור לקבל אם לא זימנת .למה אתה אומר לי המועצה.
אנחנו המועצה .קיבלנו חוות דעת כזו?
יואל גמליאל :אריה .חבר המועצה מפריע להתנהלות המועצה.
נחמיה עורקבי :שיגיש תלונה בכתב .אני יוצא החוצה.
שוטר:

יש צו מבית משפט ,אני ראיתי אותו.

דורית בן בוחר:לא לישיבות מועצה .סליחה.
נחמיה עורקבי :לא לישיבות מועצה ,סליחה .אתה טועה .יש צו שאני לא אכהן בישיבות
סגורות ,בוועדות סגורות .אל תטעה בלשונך .זה לא צו של שופט .צו של
שופט ,בועדות סגורות אני לא רשאי להיות – אמת .שירשום תלונה עכשיו
בכתב ,יגיש נגדך אני אצא .אבל בעל פה ,הוא כבר עשה את זה  10פעמים
ובסוף הוא אומר שהוא לא עשה .הוא אחר כך אומר ,לא הבנתי את השוטר,
(מדברים יחד)
נחמיה עורקבי :הוא היה בלי כוונה .שירשום לך את זה בכתוב.
יואל גמליאל :נחמיה ... ,להזמין לך משטרה .אתה כל פעם מפריע.
נחמיה עורקבי :שתגיש תלונה ,בבקשה .יואל ,אני רוצה לקבל הסברים ממזכיר המועצה,
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יואל גמליאל :סיימנו.
נחמיה עורקבי :אנחנו לא סיימנו .אריה ,אני מבקש,
יואל גמליאל :אני אוסר על נחמיה לדבר פרט לענייני ישיבת מועצה,
נחמיה עורקבי :אריה ,אני מבקש ממך דבר אחד .אתה תענה כי אתה מזכיר המועצה .אריה,
אני מבקש ממך דבר אחד .היות ולא זימנת ,שנייה ,אני אצא החוצה שיהיה
לך יותר נוח .היות ולא זימנת את הישיבה עפ"י חוק ,אני חושב שהישיבה
פסולה ואין לנו טעם לשבת ולדון פה ,ואם כל הפלפולים האלה ,אריה ,תזכור
שאתה מזכיר המועצה ואתה לא המזכיר של יואל .ואתה לא נותן תשובות
ולא קיבלת מכתב ,עפ"י דבריך ,מהיועץ המשפטי ,לא להזמין את חברת
המועצה .זאת אומרת שאתה לוקח את החוק ואת השלטון לידיך ועל זה
אנחנו נדון עוד .מבחינתי הישיבה פסולה ואין מה לחפש פה .דורית ,אין לך
מה לחפש פה.
רפי חנינה:

אריה .אני גם יוצא .הישיבה מבחינתי היא ישיבה לא חוקית ברגע שחברת
המועצה לא זומנה ,ואני רואה את זה,

דורית בן בוחר:הגעתי .מכיוון שלא זומנתי ,הישיבה פסולה.
רפי חנינה:

ואני רואה את זה כהחלטה לא נכונה ,ונדון בזה אח"כ.

דורית בן בוחר:הגעתי ,ומכיוון שלא זומנתי הישיבה פסולה .בכלל חבל על הזמן שלכם ,כי כל
ההחלטות ...
נחמיה עורקבי :הישיבה לדעתי פסולה ואנחנו נצטרך ל ...עם זה בבית משפט.
יואל גמליאל :צודק.
אריה לוינגר :סעיף  – 1שינוי מקורות מימון תב"ר מס'  ,931הקמת כיתות ספח יבילות ע"ס
 .₪ 560,000המימון ,הקצבת משרד החינוך .₪ 140,000 ,שני מבנים ל'רעות'.
הקצבת משרד החינוך 1 ,₪ 70,000 ,מבנה יביל ל'גוונים' .קרן עבודות פיתוח
 350,000שקל .הקטנת מימון מהקרן ב,210-
יואל גמליאל :קיבלנו היום מסמך שאומר שקיבלנו,
אריה לוינגר :זה רק שינוי מקורות מימון ,אנחנו מקטינים את הקרן.
ליאור מדהלה :מישהו רוצה הסבר על זה?
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אריה לוינגר :לא ,קיבלנו כסף.
יואל גמליאל :מי בעד.8 :
אריה לוינגר 8 :בעד .הוחלט לאשר.
דובר:

הכנסתם אותו ללחץ.

אריה לוינגר :סעיף  .2אישור תב"ר מס'  ,947ע"ס  ₪ 150,000לביצוע עבודות פיתוח בשטח
בית הספר רעות ,להצבת מבנים יבילים .המימון מקרן עבודות פיתוח.
ליאור מדהלה :כפי שאתם יודעים ,אנחנו מציבים  3כיתות יבילות בבית ספר רעות .אנחנו
נדרשים בעצם לעשות העתקה של גדרות .צריך לאסוף ...צריך לסדר את כל
השטח שנמצא היום ,המשמש כחניה ... ,בחלק הצפוני של בית הספר  ...יוצבו
 3קרוואנים ,נעשה מערכות חשמל,
ניר בזק:

אוקיי ,עכשיו בהמשך .לדעתי בקטע של המבנים שם .בבית ספר רעות אני
כבר שומע תלונות מהורים ומהמורים שנמצאים שם ,שיש שם מעט מאוד
בתי נוחיות לילדים.

ליאור מדהלה :גם את זה פתרתי.
ניר בזק:

אוקיי ,אני רוצה לשמוע שפתרתם את הבעיה וזה בסדר.

ליאור מדהלה :אני אומר כי גם ביקשתי מיהודה יחזקאל גם לפנות לחברה מתועשת להביא
לנו הצעות לתאים מודולאריים של  4יחידות .אני מקווה,
ניר בזק:

אני רק רוצה שזה יצוין בוועדה ושאנחנו נטפל בהם.

ליאור מדהלה :אני מקווה שאני אספיק להניח אותם ,אבל הם יונחו .אני מקדם את הנושא
הזה.
דובר :גם מים,
ליאור מדהלה :גם מים .אנחנו נעשה ברזייה ,מים.
ניר בזק:

ברור שיהיו ברזיות .הוא אמר שהוא מוסיף כבר ברזיות מים קרים שם.

ליאור מדהלה :קולר להוסיף זה לא בעיה.
ניר בזק:

בסדר ,אבל שזה יהיה כתוב ושאנחנו נדע שעושים את זה.

ליאור מדהלה :אין בעיה.
נוגה שור:

לגבי שני הקרוואנים הקיימים שסוגרים היום את החצר האחורית .יש
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אפשרות להעביר אותם שזה יהיה קומפלקס אחד?
ליאור מדהלה :קרוואן כזה אם את מרימה אותו ,את נשארת רק עם אולי ...
נוגה שור:

אוקיי ,והתקציב הזה כולל גם עבודות פיתוח מעבר להתקנה של התשתית?
ז"א החצר של הבית ספר לפחות,

ליאור מדהלה :יהיה גינון גם .בטח .אני הכנתי תכנית ראשונית ואני רוצה להיצמד למסגרת
של  150,000שקלים .כל מה שייכנס :ספסלים ,עצים,
נוגה שור:

לא .אז אני רוצה שזה יהיה הפוך ,שתעשה את התכנית שאתה רוצה ואנחנו
נאשר את הכמות שצריך,

ליאור מדהלה :אין לזה סוף.
נוגה שור:

אבל הבית ספר הזה בנוי ,גם מבחינת השטח שלו ,למרות שאנחנו מגדילים
את השטח ,הולך להיות בית הספר הכי צפוף בגדרה.

ליאור מדהלה :אני לא יודע מבחינת המספרים ,זה מנהל המחלקה לחינוך יודע.
נוגה שור:

לפחות לפי התרשמות שלי אבל צריך לבדוק ,ואני חושבת שצריך לפצות את
הילדים שם על זה שאנחנו הולכים להיכנס שם כמות כזו,

ליאור מדהלה :אני אשמח לשבת איתך ולהכין את התכנית איתך .אני אציג לך תכנית ,אני
מוכן לשבת איתך במשרד ולהציג לך תכנית .תגידי מה שאת רוצה ,מה שאת
חושבת,
נוגה שור:

אני לא מבינה בזה .אני לא אשת מקצוע.

ליאור מדהלה :לא ,תגידי מה שאת רוצה.
יואל גמליאל :היא אומרת ,תכין את התכנית ותראה לנו.
נוגה שור:

אני חוש בת שאפשר לתקצב את זה גם ביותר כסף כי לבית ספר הזה מגיע
יותר .הוא הולך להיות הרבה יותר צפוף ממה שהוא .כבר עכשיו יש שם 4
כיתות והולכות להיות .7

יואל גמליאל :כן ,אבל בחינת התלמידים .סך הכל  35תלמידים,
נוגה שור:

השנה,

יואל גמליאל :שנה הבאה בי"ס חדש.
נוגה שור:

אבל בשנים שעברו הוספו  2או  3כיתות נוספות .ז"א שכרגע יש שם הרבה
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יותר תלמידים מאשר הבית ספר מתוכנן להכיל.
יואל גמליאל :בסדר  ...טוב מי בעד? פה אחד
אריה לוינגר :אושר.
סעיף  :3הגדלת תב"ר מספר ,919
יואל גמליאל :ואנחנו רוצים להודיע שנחמיה עורקבי ורפי חנינה עזבו את הישיבה.
אריה לוינגר :סעיף  :3הגדלת תב"ר מס'  ,919גן חדש נחלים חד כיתתי ע"ס .₪ 304,505
המימון :קרן עב' פיתוח.
יקותיאל תנעמי :מה זה עניין התב"ר? אבל למה להגדיל?
ליאור מדהלה :אני אסביר .הגן הזה נמצא ברח' הנחלים .אנחנו עושים שם מבנה דו-כיתתי.
הבעיה ה יא בבנייה של הגן הזה שיש שם טופוגרפיה מאוד קשה ולמעשה
נאלצנו להקים קירות תמך מאוד גבוהים לכיוון מזרח.
יקותיאל תנעמי :מי עשה את הפדיחה הזאת? מה אם מטורפים?  ₪ 900,000גן?
ליאור מדהלה :שנייה ,אבל מתוך זה ,כתבתי בפירוט שאמנם אני לא מטפל ישירות בפרויקט,
אבל יש פירוט שאנחנו נקבל  100,000שקל תוספת אז אנחנו רק נצטרך
להוסיף עליו  200,000שקלים על הגן .הגן נמצא ,מי שמכיר את שכונת נחלים,
הגן נמצא,
יקותיאל תנעמי :מה זה הטירוף הזה? מי קבע את המיקום?
ליאור מדהלה :עודד.
יקותיאל תנעמי :איפה הוא?
ליאור מדהלה :זה לא עודד .זה יותר בתיאום ,עודד ומינהל החינוך לפי צרכים .כלומר אנחנו
יודעים את הרישומים של הילדים,
יקותיאל תנעמי :הייתם עושים גן באוויר אולי ,גם יעלה לנו  5מיליון.
ליאור מדהלה :זה כבר היסטוריה ,קותי ,הגן הזה כבר עומד.
יקותיאל תנעמי :הגן עומד ,הגן עומד ,וכל פעם היסטוריה ,היסטוריה .פה  ,200פה  ,300פה
 ,400אז מישהו צריך לתת את הדין על זה .מה זה? זה טירוף .מה זה?
בחייאת דינקום.
יואל גמליאל :התכנון של האדמה וזה?
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יקותיאל תנעמי :בחרו לך את המיקום הכי גרוע שעולה לך הכי הרבה לבנות גן .במקום
,600,000
ניר בזק:

אבל לא מביאים את זה לפני שזה מגיע להצעה כזאת ,למה לא מביאים את
זה אלינו?

יואל גמליאל :אני לא יודע למה עשו את הכרז בנפרד.
ניר בזק:

אבל זה לא בסדר .קותי צודק במיליון אחוז .תערבו אותנו בתהליכים האלה
לפני.

יואל גמליאל :חבר המועצה ירון בן נון (מצטרף לישיבה)( .דקה .)33:00
אנחנו דיברנו עם משרד החינוך ,ליאור ,וצריך ללכת ולדאוג שבאמת יפצו אותנו במה
שצריך.
ליאור מדהלה :כן ,כן .אז הפיצוי מסתכם,
יואל גמליאל :אומרים כן ,כן ושוכחים.
ליאור מדהלה :לא ,לא .הפיצוי ,שוב אני אומר .ההגדלה היא  304,000שקלים .אנחנו נקבל
עוד  100,000שקל ממשרד החינוך ואנחנו נעשה שינוי.
יואל גמליאל :יש שאלות? מי בעד?
ירון בן נון:

באיזה נושא זה רק שאני אוכל להצביע בעד.

יואל גמליאל :סעיף .3
אריה לוינגר :פה אחד הוחלט לאשר.
יקותיאל תנעמי :איזה פה אחד? אני נמנע .מה פה אחד .אני נמנע .עם כל הכבוד ,אחי עזוב.
אני נמנע.
אריה לוינגר 8 :בעד 1 ,נמנע.
יואל גמליאל :סעיף  4אותו דבר.
יקותיאל תנעמי :שם  ...האדמה? גנבו לנו את האדמה ,מה קרה שם?
ליאור מדהלה :רגע ,לא .קודם כל אני רוצה להבהיר .התקציבים של משרד החינוך ,הם גם
כותבים ,זו השתתפות .הם אף פעם לא מכסים במאה אחוז.
יקותיאל תנעמי :אנחנו יודעים שעלות גן 600-650,000 ,שקל.
ליאור מדהלה :זה לא נכון.
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יקותיאל תנעמי :ליאור ,אני הייתי ממונה על החינוך.
ליאור מדהלה :זה לא נכון .תסתכלו בישיבות הקודמות שלכם ,גם בקדנציות הקודמות
שירון יושב פה ,הגדלנו,
יקותיאל תנעמי :לא ,הגדלנו לגינון .הגדלנו לזה.
ליאור מדהלה :לא נכון קותי.
יקותיאל תנעמי :מה אנחנו מתווכחים .ליאור ,לא מתאים ,עזוב ליאור.
ליאור מדהלה :לא נכו9ן .תקרא פרוטוקולים.
יקותיאל תנעמי :על מה ?175,000
יואל גמליאל :עברנו את סעיף  .3סעיף  ,4נו.
יקותיאל תנעמי :על מה  ?175,000הפיתוח זה? מה הבעיה שם?
ליאור מדהלה :קותי ,תן לי רגע להסביר .קודם כל ,ה 175,000-שקלים זו מסגרת תקציבית
כרגע .בתוך זה אנחנו נקבל עוד  75,000שקלים ממשרד החינוך .כלומר
הדלתא כרגע עומדת על  100,000שקלים.
יואל גמליאל :למה דלתא? כמה קיבלנו תקציב לגן? זה לא נכון.
ליאור מדהלה :לא ,שנייה .תן לי רגע להסביר ,יש לי את הפירוט .התקציב שאתה מקבל
ממשרד החינוך ברוטו ,כולל תכנון ,כולל פיקוח ,כולל הכל 622,000 :שקלים.
זה מה שאתה מקבל ממשרד החינוך .אנחנו נגיש להם תוספות עבור קרקע
תופחת ,עבור מיזוג ,תוספת עבור בניה של גן חד-כיתתי ,זה מסתכם בסך הכל
של  70,000שקלים .סך הכל הפרויקט ,ממשרד החינוך שאנחנו נקבל ,סדר
גודל של  692,000שקלים לפרויקט .אבל מצד שני ,יש לנו את העלויות בפועל
של הפרויקט הזה .הפרויקט הזה עפ"י מכרז זכתה חברת רגבים ,זכתה עבור
המבנה  576,000שקלים זה רק המבנה .לא כולל עבודות פיתוח .זה המבנה.
מה משתנה? המודל הוא מודל קבוע שעכשיו נמצא לנו אותו בכל גדרה .מה
משתנה? זה בעצם המיקום שלו ,סוג הקרקע ,אזורי התמוך ,עבודות מילוי
שצריך לעשות ותשתיות כאלה ואחרות שאנחנו נתקלים בהם בכל גן באופן
שונה .עלות המבנה עפ"י מה שעובד הכין 798,000 ,שקלים.
ירון בן נון:

והוא זכה ב.400-

24

ליאור מדהלה :לא .עלות המבנה והפיתוח .עלות המבנה ,הפיתוח ,התכנון הניהול והפיקוח,
מסתכמים ב 798,000-שקלים.
ירון בן נון:

לפני שנמשיך .אני אומר את זה כעת בהמשך הסעיפים .נושא הפיקוח אנחנו
יכולים להוציא אותו ולהעביר אותו לחברת פיקוח שלנו שיש לנו.

ליאור מדהלה :הנחיית משרד הפנים האחרונה שהגיעה לשולחן של הגזבר ,שאנחנו חייבים
להכניס את הכל באותו פרויקט .ואני גם אביא את הדברים מתוקנים לישיבה
הבאה ,כי הם ביקשו לעגן את כל ההוצאות בתוך אותו פרויקט.
ירון בן נון:

אבל עדיין ,בחישוב הפנימי שלנו ,אני מסכים עם הקביעה הזאת .בחישוב
הפנימי שלנו ,סוגיית הפיתוח שזה  ,3%עם כל החישובים שראיתי כאן ,זה
מגיע,

ליאור מדהלה :אין לנו .התב"ר ריק.
ירון בן נון:

זה כבר סיפור אחר.

ליאור מדהלה :תב"ר פיקוח כללי – ריק .אבל אם אתה מדבר איתי על  3%מתוך 700,000
שקלים,
ירון בן נון:

אבל יש לי  4פרויקטים.

יקותיאל תנעמי :ירון ,זה לא משנה מאיפה אני מוציא כרגע .זה לא משנה .אני מוציא פה
המון כספים ,זה בעצם הרעיון.
יואל גמליאל :כן ,אנחנו רוצים להתייעל ולחסוך ,בסוף יצא מצב,
יקותיאל תנעמי :בדיוק .זו הנקודה .מאיפה לקחת את זה ,זה לא משנה.
יואל גמליאל :מה ההבדל בין פה לבין מלט? יכול להיות שזו בניה מאוד מאסיבית,
ירון בן נון:

ב 798-מה כל כך? רח' ארז אין שם משהו שחייב שם,

ליאור מדהלה :ברחוב הארז ההגדלה היא הכי קטנה .איפה ההגדלה היא הכי גדולה?
בנחלים ואח"כ בפוקס שיש שם שיפועים מאוד חדים .זה מה שיש .אני אומר
שוב ,עודד נבצר ממנו להגיע .הוא בקיא יותר בפרטים ,אבל אני מטפל יותר
בבתי ספר ,בהקמה של הפרויקטים הגדולים.
יואל גמליאל :טוב ,חבר'ה זה הגנים שלנו.
ליאור מדהלה :זה התוצאות שקיבלתי היום על השולחן .ביקשתי ממנו להכין לי את
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התקציב ...
יואל גמליאל :טוב .חבר'ה ,מי בעד? פה אחד.
אריה לוינגר :סעיף  :5הגדלת תב"ר מס'  920גן ילדים חדש פוקס חד כיתתי ע"ס 160,400
 .₪המימון :קרן עב' פיתוח.
ליאור מדהלה :זה אותו רעיון .עודד הכין את זה .זה אותו רעיון .זה רק  160,000שקלים
שמתוכם אנחנו נקבל עוד  75,000ממשרד החינוך .כלומר ,הדלתא פה הוא
 90,000שקלים.
יואל גמליאל :כל מה שאנחנו רואים פה באופן קבוע ,אנחנו משלמים מיליונים,
(מדברים יחד)
ירון בן נון:

אנחנו מקווים שזה יהיה הדלתא.

יקותיאל תנעמי :תאמין לי ,עדיף לנו להעסיק עובדים מהמועצה שיבנו לנו.
אריה לוינגר :פה אחד הוחלט לאשר.
סעיף  :6הגדלת תב"ר מס'  924הלוואה ע"ס  1.2מיליון  ₪לבניית  2גני
ילדים :כאן יש שינוי בסכומים .גן דו נחלים זה לא יהיה  ₪ 189,973אלא
יהיה  . 273,373וגן דו ארז ל .₪ 200,318-המימון :קרן עב' פיתוח .סה"כ
.₪ 472,683
נוגה שור:

כמה זה גן דו נחלים?

ליאור מדהלה :תנו לי להסביר שנייה.
אריה לוינגר :האפשרות שלנו הנוספת ,המימון ביניים יהיה מקרן עב' פיתוח .אנחנו נבקש
להגדיל את ההלוואה.
יקותיאל תנעמי :חליאה לאללה .מספרים אריה.
אריה לוינגר :גן דו נחלים זה יהיה ,273
יואל גמליאל :כמה ,200 ,תעשה את זה ,600
אריה לוינגר :לא 600 ,כבר קיבלנו.
יואל גמליאל :לקחנו הלוואה של  ,1,200כל זה  ,600תוסיפו עליו .נגיד זה  ,800זה הרבה
כסף.
אריה לוינגר 273,373 :אנחנו מוסיפים לגן דו נחלים.

26

ליאור מדהלה :אז בשנה הבאה נחזור לשיטה הקודמת.
יואל גמליאל :כל כך הרבה פיתוח יש פ?
אריה לוינגר :ולגן דו ארז מוסיפים .200,318
יואל גמליאל :גדרות .סך הכל גדרות ,מגיעים ל 300,000-שקל?
ירון בן נון:

זה לא נורמאלי .באמת ,לאירו שמע ,מה אני אגיד לך.

יקותיאל תנעמי :אנחנו עשינו אז ,יואל ,בבתי הספר הצלחנו להוריד את העלויות.
יואל גמליאל :אני אקח אותך אראה לך מה ההבדל בין רשות לבין פרטי .ניסים  ...שהם בנו
את זה של העיוורים .יותר מ ,400-אם תראה את זה באיזה רמה גבוהה,
איזה פרויקט ב 1.2-מיליון .אנחנו בונים גן של  100מ"ר ,עולה לנו  .900שם
עשו פרויקט ,אני יודע כי אני גם על זה אני מתווכח ,כי כשאתה בא לוקח
לדוגמא מתכננת ,אז היא מתכננת אותו גן והיא לוקחת  40,000שקל לגן
תכנון אותו דבר .לא יודע למה.
דובר:

אבל אתה לא חייב ...אתה יכול ללכת לאנשים אחרים.

יואל גמליאל :אז זה הולך אותו דבר .אבל זה משהו כמו כללי כזה .שבאים לרשות אז יש
את הנושאים האלה שאתה משלם רק ,אתה רק  25%משלם על התכנון ,ורונן
יודע איזה תכנון ,מע"מ ו,
ירון בן נון:

פיקוח,

יקותיאל תנעמי :לדעתי השיקול הוא אחר של המודדים .אני לדעתי ,הצגתי את זה בוועדת
מכרזים...
(מדברים יחד)
יואל גמליאל :אנחנו נדבר על זה כבר פעם .לי נראה שאם אנחנו משלמים  ,470לא יכול ש-
 300-400שקל זה רק אנחנו מדברים על הדברים האלה .זה משהו לא תקין.
מה ,ז 300-400עולה לנו פיתוח?
ליאור מדהלה :זה מסמך שהכין לי עודד.
יואל גמליאל :צריך לבדוק את הנושאים האלה.
ליאור מדהלה :אז אני מוכן לבדוק את זה עוד פעם עם הנושא הזה ,ואם יהיו קיצוצים כאלה
ואחרים ,נביא את זה במועצה.
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יואל גמליאל :מה יש בפיתוח? מה הוא נותן לנו ב?400-
יקותיאל תנעמי :מעבר לזה .למה שכשבאים לתחילת הפרויקט ,לא אומרים לי הפרויקט
הזה אדוני זה מיליון שקל ,ואז אני אגיד רגע ,בואו נעצור .אולי המיקום לא
טוב ,נעבור למיקום אחר .אני לא הולך להוציא פיתוח .תשמע ,כל הכסף הולך
לנו פה ,אתה רוצה פיתוח ,כבר אין לך כסף לקרן .חצי יום הדבר הזה .חצי
יום.
(מדברים יחד)
ליאור מדהלה :זה הפיתוח .זה מה שהוא כתב פה.
דובר:

זה נשמע לי מוגזם ומופרך.

נוגה שור:

ולמה פה כתוב שזו הלוואה ובשאר הגנים,

ליאור מדהלה :אני רוצה להסביר פה .אנחנו לקחנו הלוואה לגבי גנים .קיבלנו שם ממשרד
החינוך יותר .משרד החינוך מתקצב אותנו ב .700-בגלל זה ההפרשים יותר
קטנים.
נוגה שור:

לא .אני לא שואלת על ההפרשים .אני שואלת למה פה כתב הלוואה ופה זה
לא הלוואה.

ליאור מדהלה :כי זה לא הלוואה ,5 .זה השתתפות משרד החינוך.
נוגה שור:

אבל בשניהם המימון הוא קרן עב' פיתוח.

יואל גמליאל :אבל אנחנו אמורים לקבל עכשיו אישור ממשרד החינוך על גנים.
נוגה שור:

אז אני לא מבינה על מה ההלוואה.

ליאור מדהלה :המועצה לקחה הלוואה של  1.2מיליון שקל לגנים שלא מתוקצבים ע"י משרד
החינוך.
יואל גמליאל :שני גנים.
נוגה שור:

בסדר .רציתי פשוט להבין.

אריה לוינגר :אם זה יתוקצב ,זה ירד מההלוואה.
ליאור מדהלה :עודד יבוא לפה בישיבה הבאה ויסביר.
דובר:

קפיצת מדרגה של  150,000שקל .אנחנו לא הגענו למצב כזה של  300,000שקל
פיתוח .לא הגענו.
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ליאור מדהלה :יואל ,אז אני אומר שוב .אני אבקש מעודד להמציא פירוט לישיבה הבאה,
בדיוק מה הרכיבים.
יקותיאל תנעמי :אבל מעבר לזה ליאור .מה שצריך לבקש מעודד או מי שמתכנן את הגנים,
שמתחילת הפרויקט יאמרו לנו איפה אנחנו עומדים .תשמע ,תוספת כזו? זה
משהו לא נורמאלי .תאר לך שהייתי נותן לך הארכה כזו בבית שלך? מדבר על
עוד  300,000שקל.
מזגני:

רגע ,זה לא היה במכרז ליאור ,הגן הזה?

ליאור מדהלה :היה .זה מכרז פומבי.
מזגני:

זה אמור לחסוך לנו.

ליאור מדהלה :אבל זה מה שיצא.
ירון בן נון:

הוא אומר לך שהמרכיב של הבניה הוא בערך .400,000

ליאור מדהלה.470 :
ירון בן נון:

אבל הפיתוח פתאום קפץ ל 300,000-שקל.

יקותיאל תנעמי :אנחנו במרכיב של הבניה ,עולה לנו  475,000כולל מע"מ .משהו פה לא
נראה לי תקין ליאור ,שהפיתוח,
ליאור מדהלה :אנחנו לא יכולים לנסות להעביר את הפיתוח אלינו?
יקותיאל תנעמי :לי לא נראה שהפיתוח עולה כמו הגן.
(מדברים יחד)
מזגני:

זה שזכה בבניה הוא גם עושה את הפיתוח?

דובר:

כן.

(מדברים יחד)
מזגני:

מה כולל הפיתוח שם? כולל המתקנים וכולל הכלל?

ליאור מדהלה :כן .זה כולל קירות תמך ,זה כולל גידור .זה כולל מערכות חשמל ,זה כולל
ביוב ,זה כולל רינגלרים,
(מדברים יחד)
ניר בזק:

עודד יכול לבוא ולהקריא לנו את הרשימה הזאת? וכמה עולה כל דבר כזה?
כי כשאתה אומר  300,000זה נשמע גרנדיוזי.
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אליאב מזגני 300 :זה נשמע סביר ,אני אגיד לך למה .כי זו שכונה של נחלים ושם ציפוי אבן
וגדר זה עולה מכונת בטון,
ניר בזק:

אז אומר לך קותי למה בנחלים? תשים אותה במקום אחר שלא צריך את
הציפוי אבן.

יקותיאל תנעמי:

אתה לוקח גם ,אתה משקיע פה כמעט מיליון שקל שיעבוד לך עד

שעה  13:30אתה מבין מה העניין? על מה? אז אני אומר שיכול להיות שאם
היינו יודעים את זה מהתחלה ,היינו אומרים רגע ,מיליון וחצי זה הרבע .מה
הבאג פה? הבאג זה המיקום .נזיז את המיקום ,חסכנו  200-300אלף.
(מדברים יחד)
אליאב מזגני :השיקול הבסיסי היה מוטעה .זה עכשיו לא יעזור .אתה יכול עכשיו לפתוח
את הגג,
יקותיאל תנעמי:
ניר בזק:

חבר'ה ,אני מעיר את זה כהערה בונה.

אני כהערה בונה חושב שצריך להעביר את הפיתוח למועצה ועדיף שזה יהיה
אצלנו.

יקותיאל תנעמי:

זו טעות נוראית מסיבה מאוד פשוטה שברגע שאתה מכניס שני

קבלנים לתוך אותו פרויקט ,הם חותכים אחד את השני ,שוברים אחד את
השני .אתה צריך להיות קומבינאטור ביניהם .אתה מתחיל להיכנס לכאב
ראש.
ניר בזק:

אני לא אכפת לי להיכנס לכאב ראש ,רק שיעלה לנו יותר זול.

יואל גמליאל :כמה הגן?
ליאור מדהלה :הגן הוא  125מ"ר כולל ממ"ד ,מתקני סינון וטיהור ,כולל מזגנים וכל מה
שצריך.
יקותיאל תנעמי:

אני אמרתי ,שלבנות בית ,לבנות ארמון ,לא בית 200 .עם מקלחות,

מטבח ,מה שאתה לא עושה ופיתוח ,עולה יותר מ 200,000-דולר? אתה יודע.
מזגני:

 4500שקל למטר .תכפילי את זה כפול .125

(מדברים יחד)
מזגני:

רק הבניין .אבל זה בלי פיתוח ,מה שאתה אומר .דני ,בלי פיתוח.
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יקותיאל תנעמי:

אתה עושה ארמון...

(מדברים יחד)
יואל גמליאל :אני מבקש לבדוק את הנושא של הגן החדש .אני מבקש לעשות התאמות
ולראות אם זה עומד בהתאמות .אז חבר'ה ,אין לנו ברירה צריכים לאשר,
אנחנו צריכים לבנות את הגנים .ב 1.9-צריך לעמוד גן .אין מה לעשות.
מי בעד?
אריה לוינגר :פה אחד.
יואל גמליאל :הערה ליאור .אני מבקש לבדוק את זה ולתת לי תשובות.
ליאור מדהלה :אני אבדוק .עודד יוציא לכם מכתב מסודר .אנחנו נעשה בדיקה.
יקותיאל תנעמי:

כשאתה כותב פיתוח אני שואל שאלות? אז תכתוב גדר  ,50,000ביוב

,20,000
ליאור מדהלה :יש את זה בצורה מפורטת .אני צריך לקבל את זה.
יקותיאל תנעמי:

לא ,אני שואל אותך שאלות .יכול להיות שאתה צודק.

ליאור מדהלה :בישיבה הקודמת אמרתם לי לא לפרט .בישיבה הזאת אתם אומרים לי
לפרט.
יקותיאל תנעמי:

אתה יודע למה? כי כשאתה אומר פיתוח ,אז אומרים מה זה פיתוח?

זה גדרות .אבל פתאום מסתבר שזה עוד הרבה דברים.
אריה לוינגר :סעיף  .7הגדלת תב"ר מס'  807בסך של  ,₪ 35,000מערכות כיבוי אש
במוסדות חינוך ובמוסדות המועצה .במימון :קרן עב' פיתוח .פה אחד.
סעיף  :8הגדלת תב"ר מס'  811תמרור בגדרה .זה גם כן לקראת פתיחת שנת
הלימודים ,ע"ס .₪ 150,000
נגה שור:

מה זה?

יואל גמליאל :מעברי חציה ,תמרורים ,הכל.
אריה לוינגר :עשו תמרור ב'דרך ארץ' .אין כניסה .כי היה שם את הגן של חב"ד ועשה
בעיות .אז הגן של חב"ד הלך.
ליאור מדהלה :זה לא נכון ,זה התושבים ביקשו.
יקותיאל תנעמי:

למה ביקשו?
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ליאור מדהלה :התושבים ביקשו כי נסעו שם במהירויות מטורפות לכיוון הירידה החדה ,אז
הם ביקשו שיעלו מלמעלה קותי .אבל אין בעיה ,אפשר לבדוק את זה גם
מחדש.
יקותיאל תנעמי:

תבדוק .זה מעניין את התושבים,

ליאור מדהלה :הנה יושב לך פה חבר מועצה שיושב בועדת תנועה.
נוגה שור:

יש מחסור ממש מסוכן במעברי חצייה למתנ"ס .הילדים שם בבוקר ,כל
הילדים באים או לבריכה או למתנ"ס ,ואני מורידה שם את הילדים שלי .זה
ממש סכנה.

ליאור מדהלה :אני אגיד לך משהו נוגה .אנחנו מיפינו את כל גדרה מחדש ,ואני עכשיו עובר
רובע ,רובע,
יקותיאל תנעמי:

מה זה רובע?

ליאור מדהלה :קנטון .קנטון קנטון אני עובר עכשיו בגדרה.
דובר :לא ,כשאמרו רובעים באשדוד ,ראיתי שיש להם יותר כסף ,אז העברנו את זה גם פה
בגדרה לרובעים.
(מדברים יחד)
נגה שור:

רגע אבל ליאור ,עכשיו יש קייטנות במתנ"ס וגם בבריכה .הם מגיעים לשם,
לא נעבור עכשיו על כל גדרה .בנקודה הזאת מגיעים המון ילדים.

ליאור מדהלה :אז אני חייב ועדת תחבורה.
ניר בזק:

אני מבקש ליאור ,בהמשך למה שאומרת נוגה .אני מבקש שתיקח את זה
לתשומת לבך ,תרשום את זה ונעלה את זה בוועדה ונטפל בזה.

יואל גמליאל :אני הפוך .אני הייתי מבקש ממנו לעשות תכנית ,של תכנית חניה מה
שדיברנו ,של כל נושא הבריכה עם פתרונות של חניה ,עם נושא בטיחות וכמו
שאתה יודע ,אנחנו צריכים לעשות את זה בשנה הבאה .כי את הניקוז עשינו,
זה השלב הבא שלנו .וגם את כל נושא הבטיחות,
יקותיאל תנעמי:

מעברי חציה ברבין .ברח' רבין שם ,שד' רבין .זה ממש מסוכן שם.

יואל גמליאל :לא ,לא יש גם,
(מדברים יחד)

32

נוגה שור:

זה בשמונה .כל הילדים באים באותה שעה.

יואל גמליאל :מי בעד? פה אחד.
סעיף  .9אישור הגדלת תב"ר מס'  901סימון כבישים ומתקני בטיחות בסך של .₪ 68,914.29
המימון:

הקצבת מ .התחבורה .₪ 48,240
קרן עב' פיתוח

.₪ 20,674.29

ליאור מדהלה :אני אסביר .זה סימון כבישים ,מעברי חצייה בלבד .אנחנו מסמנים כל שנה
אל מול מוסדות חינוך ואנחנו מתוקצבים ע"י משרד התחבורה בנושא .זה
ההשתתפות שלהם ,האינדקס .70%
אריה לוינגר :מי בעד? פה אחד.
סעיף  .10אישור תב"ר מס'  948ע"ס  .₪ 400,000רכישת מבנים יבילים ניר (עבור מתנ"ס
ישורון – כמבנה זמני לבי"ס ניצנים).
המימון :הקצבת מ .החינוך.
ליאור מדהלה :מי זה כתב את זה? זה לא נכון.
יואל גמליאל :זה רכישת מבנים.
ליאור מדהלה :זה לא נכון .זה שיפוץ .קיבלנו הרשאה לשיפוץ.
יואל גמליאל :מי בעד? פה אחד.
יקותיאל תנעמי :אבל למה רק  ?400לא ,אני שוקל להתנגד .באמת .אני מתנגד ,למה ?400
אריה לוינגר :סעיף  11אישור פרוטוקול ועדת הנחות בחינוך מיום .2.6.2010
יואל גמליאל :מי בעד?
יקותיאל תנעמי :נוגה הייתה חסרה בוועדה אז אני לא יכול לאשר את ההנחות.
דובר:

איזה ועדה?

הצבעה :פה אחד.
אריה לוינגר :סעיף  12הרכב ועדת מכרזים.
יקותיאל תנעמי:

איזה מכרזים?

אריה לוינגר :ההרכב של הועדה .אליאב מזגני ,יו"ר הוועדה.
יקותיאל תנעמי:

לא ,יואל ,אמרתי לך נשמה ,אני לא יכול חודשיים .בא נדבר אח"כ.

אריה לוינגר :ניר בזק ,ציון ידעי ,רפי חנינה וניסים בן סעדיה.
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(מדברים יחד)
יואל גמליאל :חבר'ה ,יש לנו עוד כמה נושאים שצריך להעלות אותם.
מי בעד? ההרכב אושר.
סעיף  :13אישור תב"ר  949ע"ס  60,000תכנית תחבורתית.
חבר'ה .יש לנו עוד סעיף אחד לפי בקשה של נוגה זה על סך של 60,000
שקלים שמתועלים לנושא של התכנית  ...שדיברנו עליה .אליאב ,בואו נשמע
את נוגה דקה.
נוגה שור:

ביקשתי שנעשה התקשרות עם איזה שהיא חברה של הנדסת תחבורה,
שתעשה תכנית תחבורתית בגדרה שכוללת בתוכה גם שבילי אופניים וגם כל,

דובר:

תכנית אב לשבילי אופניים?

נוגה שור:

לא רק לשבילי אופניים .בכלל ,לשבילי אופניים ,הולכי רגל ,וגם לגבי פה
לעשות אין כניסות וחניות .נעשה תכנית תחבורתית.

יואל גמליאל :מה שאומרת נוגה ואני אסביר.
נוגה שור:

לכל גדרה.

ליאור מדהלה :וזה עולה  60,000שקלים?
נוגה שור:

אני לא יודעת.

ליאור מדהלה :אז מאיפה המספר הזה?
יואל גמליאל :חבר'ה .אנחנו מדברים על תכנון .לא מדברים על  ...מדברים על תכנון .מה
שאנחנו בעצם באים ואומרים .ליאור ,אנחנו נעשו תמרור לכל גדרה 50,000
 ₪ולקחנו עוד  10,000אם אתה כבר מתכנן .מה שזה אומר זה שבעצם אנחנו
סוללים את רח' פינס ,שכבר יהיה תכנון של מעברי חצייה להולכי רגל כדי
שלא אנחנו עוד פעם נצטרך לבוא ולעשות ואח"כ לא ביצענו בעצם את
התכנית.
נוגה שור:

מה שאני אומרת שאנחנו אף פעם לא נקבל כסף לעשות רשת שבילי אופניים
בגדרה .לא נקבל .אבל אם תהיה לנו תכנית וכל פעם שאנחנו משפצים כביש,
אז כבר תהיה לנו תכנית ונדע ששם צריך להיות שביל ,אז כבר יסמנו שם את
השביל ולאט לאט.
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יקותיאל תנעמי:

נוגה ,אני איתך ,ואני רוצה לומר לך שבישיבה הראשונה שהביאו

לאשר פה ,אתה זוכר ירון? הביאו תכנון ,ואמרתי איפה שביל אופניים ,צחקו
ממני.
ליאור מדהלה :אמרתי ליואל בשבוע שעבר ראיתי בעיתון...
(מדברים יחד)
נוגה שור:

אני לא יודעת כמה עולה דבר כזה .אני חושבת שחייבים לעשות את זה.

אריה לוינגר :מי בעד? זה יהיה תב"ר  .₪ 60,000 .949פה אחד.
סעיף  :14צירוף חברים להנהלה ובחירת יו"ר ועדת ביקורת.
יואל גמליאל :עוד סעיף אחד שאנחנו נעלה אותו פה – הצטרפות להנהלה של נוגה שור ושל
ניר בזק ושל עו"ד יקותיאל תנעמי ,להנהלה ,שאנחנו מצרפים אותם להנהלה.
מי בעד? פה אחד .מי נמנע? והיו"ר ,בגלל שניר בזק נמצא בקואליציה ,ליו"ר
ועדת ביקורת אני ממנה את ירון בן נון.
ניר בזק:

אתה יודע איזה ירושה אני נותן לך? בינתיים תקשיב ,העץ קשור מתוח .אם
אתה תשחרר את החבל ,זו בעיה שלך עכשיו .אני נותן לך את העץ קשור .לא,
רק שתיקח את זה בחשבון .העץ הוא קשור ,מתוח לצד השני .עומד .עכשיו זה
כבר בידיים שלך .תבוא עם קאטר ,אתה בבעיה.
סעיף  :15הודעת ראש המועצה על נסיעה לחו"ל.

יואל גמליאל :ב 25-לחודש אני טס לחו"ל עד ה .10-יחליף אותי סגן מ"מ ראש המועצה דני
דורון.
ניר בזק:

שיהיה לו בהצלחה.

אריה לוינגר :סעיף  :16אישור הגדלת תב"ר  ,805ציוד וריהוט לגן ילדים באחוזת גדרה,
כבר בנינו את זה ,על סך  29,231שקלים .אושר .פה אחד.
דובר :זו מתנה ,נו.
אריה לוינגר :סעיף  :17אישור התקשרות בחוזה ללא מכרז עפ"י דיני מכרזים לצו
המועצות המקומיות .סעיף  )7(22בהתאם להחלטת המכרזים מיום 21.7.10
ובהתאם לחוות דעת משפטית (שחילקתי לכם) למכרזים הבאים– 18.10 :
שיפוץ מתנ"ס ישורון– 19.10 .שיפוץ אלומיניום בי"ס נתיבי נועם20.10 .
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שיפוץ נתיבי נועם.
אליאב מזגני :חברים ,זהו שיפוצי קיץ של המוסדות חינוך .יצאנו במכרז ולצערנו כל
המציעים במכרזים האלה היו פסולים עקב ערבויות שונות ומשונות,
מיוחדים .אנחנו נאלצנו לוותר על המכרז ,אבל בגלל שאנחנו ,אני גם חבר
מועצה ויו"ר ועדת מכרזים ,צריך לבטל את המכרז והיועמ"ש בחוות דעתו,
אנחנו נצטרך לפסול את המכרז ולצאת להצעות מחיר ,איך זה נקרא ,יש חוק
מאיר בן דוד :סעיף  22מאפשר לנו ,במידה ולא מתקבלת כל הצעה,
אליאב מזגני :עקב הזמן הקצוב שלנו לקראת שנת הלימודים.
ירון בן נון:

הערה .ב-הא ,לא בעין אפילו .בגלל הזמן הקצר ובגלל הרצון גם לממש את
זה ,נו צר מצב שאנחנו מאשרים את זה עכשיו אבל לא נותנים אישור לנוהל
הצעות מחיר לתעריפים( ...מדברים יחד)  ...פסילת המכרז ,זו המהות .אבל
צריך להיות מובן/ ,שבגלל פסילת המכרז מהסיבות א' ב' ג' ד' שהן פוסלות
את המכרז ,אין לנו מוצא וזה,

ליאור מדהלה :נכון .צודק במיליון אחוז .מאה אחוז מה שאמרת .אחד לאחד.
אריה לוינגר :מי בעד? אושר.
יואל גמליאל :אני רוצה עוד להעלות עוד נושא ולומר לכם שניר בזק גם טס ב 25-לחודש.
תודה רבה לכולם.

__________________

__________________

יואל גמליאל

אריה לוינגר

ראש המועצה ויו"ר הישיבה

מזכיר המועצה

