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המועצה המקומית גדרה
ישיבת מועצה מן המנין מס'  063מיום  ,5193.90353יז' בתשרי תשע"א

משתתפים :מר יואל גמליאל – ראש המועצה ,מר אליאב מזגני ,מר יקותיאל תנעמי ,מר ניר
בזק ,מר נחמיה עורקבי ,מר רפי חנינה ,מר דני דורון ,סגן ומ"מ ראש המועצה ,פרופ' גב' נגה
שור ,ניסים בן סעדיה
חסרים:
נוכחים:

ירון בן-נון  ,ציון ידעי
אריה לוינגר-מזכיר המועצה ,ליאור מדהלה-מנהל בכיר ,מאיר בן דוד-יועץ
משפטי ,יהודה סמדג'ה ,והגזבר דודי יהלומי

סדר היום:
סעיף  :1אישור פרוטוקול הנהלה מס'  89מיום .07.09.2010
ס"ק  :1אישור תב"ר מס'  956ע"ס  41,495לרכישת מכשירי מדידה לקרינה אלקטרומגנטית.
המימון:

במשרד להגנת הסביבה ₪ 26,667
קרן עב' פיתוח

₪ 14,828

ס"ק  :2אישור תב"ר מס'  957ע"ס  ,140,000ריסוס והדברה של עשביה ומזיקים בשטחים
ציבוריים.
המימון :קרן עב' פיתוח.
ס"ק  :3אישור תב"ר מס'  958לבדיקה טיפול והשמשה של מערכות גילוי אש ועשן במוסדות
חינוך וציבור ע"ס .₪ 20,000
המימון :קרן עב' פיתוח.
ס"ק  :4אישור מינוי עו"ד אלעד שרעבי מ.ז  33775578כיו"ר ועדת ערר ארנונה במקום ענת
לרנר שפרשה.
ס"ק  :5אישור תב"ר מס'  959ע"ס  600,000חידוש מבנים במוסדות חינוך מיוחד מוריה.
המימון :הקצבת משרד החינוך.
ס"ק  :6אישור חוזה פיתוח בין מועצה מקומית גדרה לחברת אמירי זיכרון יעקב בע"מ
לביצוע עבודות פיתוח ותשתית במתחם הדרומי של תב"ע זמ/במ.576/
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סעיפים נוספים שנדונו בישיבה:
סעיף  :2אישור הגדלת אשראי בבנק לאומי בסך .₪ 800,000
סעיף  :3הגדלת תב"ר מספר  879מ"מ רביעי ע"ס .240,348
המימון :הקצבת משרד החינוך.
סעיף  :4הגדלת תב"ר מס'  929בניית בית הספר רימונים (נאות ראשונים) שלב ג' ע"ס
.₪ 216,182
המימון :הקצבת משרד החינוך.

יואל גמליאל :חבר'ה ,בואו נתחיל את הישיבה.
יקותיאל תנעמי:

לפני שאתה מתחיל את הישיבה ,אנחנו לפני יום כיפור ,אני בטוח,

אני אישית ,בטוח שפגעתי פה במישהו ,אני מבקש סליחה ו –
יקותיאל תנעמי :

גם מנחמיה ,ובאמת ,שום דבר לא אישי פה ,גם אם אני לפעמים

כועס ,מי שמכיר אותי יודע שזה רגיל אז אני ,ואני סולח לכל מי שפגע בי גם.
אבל אתה מכיר אותי ,אתה יודע שאני -
יואל גמליאל :אני גם רוצה לבקש סליחה מכולם ,במיוחד מאלה שרודפים אחריי כל הזמן.
(צוחקים)
נחמיה עורקבי :מעניין מי אלה .אתה? הוא? מי רודף אחריך?
דני דורון:

אני אותו כנ"ל ,אני התחלתי.

יקותיאל תנעמי:

צודק ,האמת היא ,תדע לך ,אני חשבתי על זה בדרך .אבל דני צודק.

מי שאמר את זה פה ראשון על השולחן ,זה דני.
דני דורון:

אני גם סולח לאלה שלא קיימו את ההבטחה במשך שנתיים .ללכת לקברי
צדיקים .אני עד היום מחכה פה לצדיקים הגדולים.
יואל אמר שהוא לו קח את זה על עצמו ולא קיים את ההבטחה.

דובר:

מה זה לוקח על עצמו? אני הבנתי שאם אני לא אעשה את זה לבד זה לא
יהיה.

דני דורון:

ודבר שני שלא קשור לכלום ,אני אומר לכם שבתור נציגי ציבור ,יש משהו
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שכבר חודשיים אני רוצה להגיד ,כל פעם אני שוכח ,נזכרתי בזה עכשיו.
חבר'ה ,סיירת הורים ,אני חושב שכולנו צריכים להוות דוגמא ולהצטרף
לסיירת הזאת .לא קשור לכלום מכלום.
נחמיה עורקבי :אז טוב ,אני אתחיל ,אני אמשיך את מה שקותי אמר .אז אם פגעתי במישהו
אני קודם כל מתנצל,
יקותיאל תנעמי:
רפי חנינה:

אני סולח לך.

חבר'ה ,אם אנחנו בעיתות הסליחות אז גם אני מבקש סליחה ,אם במישהו
פגעתי בכוונה או לא בכוונה,

דובר:

אתה לא פוגע באף אחד.

רפי חנינה:

למה לא פוגע? פוגע .פגעתי בליאור ,במישרין או בעקיפין.

יואל גמליאל :אני מקווה שאחרי כיפור הכול ימשיך בסדר.
יקותיאל תנעמי:

האומר אחטא ואשוב אחטא ואשוב ,אין –

יואל גמליאל :אם אתה מבקש סליחה ולא סולחים אתה זכאי .טוב ,ישיבת מועצה מן
המניין מספר  ,360שמתקיימת יום רביעי  ,15.09.201שעה  ,18:45אולם
הישיבות.
נחמיה עורקבי :יואל ,לפני שאתה מתחיל את הישיבה –
יואל גמליאל :נמצאים דני דורון ,סגן מ"מ ראש המועצה דני דורון ,חבר המועצה ניסים בן
סעדיה ,חבר המועצה רפי חנינה ,חבר המועצה אליהו מזגני ,חבר המועצה ניר
בזק ,חבר המועצה נחמיה עורקבי ,חברת המועצה פרופ' נגה שור ,חבר
המועצה עו"ד יקותיאל בן עמי ,חסרים ,ירון בן נון וסגן ראש המועצה ציון
ידעי .נמצאים ,היועץ המשפטי מאיר בן דוד ,מזכיר המועצה אריה לווינגר,
נמצא ליאור מדהלה ויהודה סמדג'ה ,והגזבר דודי יהלומי ,ונתחיל את
הישיבה.
נחמיה עורקבי :שנייה ,לפני שאתה מתחיל את הישיבה יש לי כמה דברים .קודם כל ,יואל,
אנחנו דיברנו על זה שאני לא מופיע בשום ועדה ואני מחויב להיות בוועדת
ביקורת .זה אחד .שתיים ,יש פה מכתב שלא יודע ,משום מה ,אריה לא הביא
לנו אותו מציון גבאי העו"ד לגבי ישיבת המועצה .זה כתוב ככה ,לכבוד יניב
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בורשטיין ,לא יודע מי זה העו"ד ,כל פעם אתה מחליף אבל לא משנה .הנדון:
ישיבת מועצה הקבועה ליום – 15
(כולם מדברים יחד)
נחמיה עורקבי :אני מקריא .ישיבת מועצה קבועה ליום  ,15.09.2010שעה  ,18:30ישיבה מן
המניין מספר  .360וכך כתוב :לפני זמן קצר קיבלתי הודעה ממרשתי ,דורית
בן בוחר בנזימן לישיבה הנ"ל .הריני להביא לתשומת לבך כי לאור החלטת
בית המשפט מיום  01.09.2010ולאור עמדת משרד הפנים בנדון ,עמדה אשר
הובאה לידיעתך ולידיעתך בית המשפט ,קיום הישיבה מבלי זימונה של
מרשתי יש פה טעם לפגם אשר יכול ויביא לביטול כל החלטה שתתקבל
בישיבה זו .כמו כן למותר לציין כי יש בכך אף התנהגות בחוסר תום לב .אשר
על כך הנך מתבקש להעמיד את מרשך על חומרת התנהלותו ,להורות לו
להימנע מקיום ישיבה ד'היום או לחלופין להורות על הזמנתה המיידית של
מרשתי לישיבה .אודה על התייחסותך ,אריה לווינגר ,אתה קיבלת העתק ולא
הבאת.
יקותיאל תנעמי:

מה היתה ההחלטה? איזה החלטה יש ליידע?

נחמיה עורקבי :משרד הפנים קיבל את העמדה להשאיר אותה עד לסיום המשפט ,שהיא
תישאר כחברת מועצה עד למשפט .לא היתה החלטה סופית ,נתנו שבוע ימים
למועצה ,משרד הפנים קיבל ובית המשפט המליץ .עכשיו מחכים לתגובה –
יקותיאל תנעמי:
ניר בזק:

מה זה המלצה?

יקותיאל תנעמי:
ניר בזק:

אין המלצות .יש החלטה .בבית משפט יש החלטות .אין החלטה.

ניר ניר,

רגע סליחה ,אני לא משפטן .אבל בית המשפט מחליט או כן או לא .אין בזה
המלצה.

יקותיאל תנעמי:

לא ,גם במכתב ,נחמיה ,הוא אומר ,יש בזה טעם לפגם .טעם לפגם זה

כל דבר-
נחמיה עורקבי :סליחה ,אז היות ואני –
(כולם מדברים יחד)
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נחמיה עורקבי :מותר לי לסיים לדבר?
דובר:

בטח.

נחמיה עורקבי :אני ממשיך .היות ואני חושב שבאמת חובתנו להפסיק את הישיבה כי דורית
עדיין  ...אני ממליץ לבטל את הישיבה .במידה ואתה מתכוון להמשיך את
הישיבה ,אני מבקש מכל חברי המועצה פה ,וגם ממך ,יואל ,אריה ,בסעיף ,6
חוזה פיתוח בין המועצה המקומית לזיכרון ,שתהיה הצבעה שמית ,במידה
ואתה מתכוון להמשיך ,שתהיה הצבעה שמית ,מי שמצביע ,ואני רוצה
להזכיר כל רק דבר אחד .כל מי ש –
יואל גמליאל :אני לא  ...הסעיף הזה –
נחמיה עורקבי :סליחה ,יואל,
יואל גמליאל :אתה לא מנהל את הישיבה.
נחמיה עורקבי :אני לא מנהל את הישיבה .אני אומר כי אני רוצה .אני מוצא את הישיבה
פסולה .סליחה ,היות ואני חושב שהישיבה לא אמורה להתקיים ואני אערער
עליה במקומות המקובלים ,אני מבקש מכם במידה ותחליטו לדון בישיבה
הזאת ,בסעיף של החוזה ,סעיף  ,6החוזה עם אמירי זיכרון ,אני מבקש
הצבעה שמית כי אני לא אהיה פה .ועוד דבר ,אם יש למישהו מגרש בתחום
הזה ,שתדעו שאסור לו להשתתף בישיבה הזו –
ניר בזק:

הלוואי ויהיה לי מגרש אז אני לא אצביע .אתה יכול להביא לי מגרש ואני
אצא.

יואל גמליאל :יש למישהו מגרש שם?
נחמיה עורקבי :במידה ויש למישהו,
(כולם מדברים יחד)
ניר בזק:

יש לי שני מגרשים רק אני עוד לא יודע עליהם.

יואל גמליאל :חוץ ממרשתך,
(כולם מדברים יחד)
נחמיה עורקבי :אז בכל מצב שיהיה לכם צום קל,
דובר:

גמר חתימה טובה.
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יואל:

טוב ,נחמיה עורקבי עזב את הישיבה ,רפי בן חנינה עזב את הישיבה,

יקותיאל תנעמי:
יואל:

גמר חתימה טובה ,רפי.

אריה,

סעיף  :1אישור פרוטוקול הנהלה מס'  89מיום .07.09.2010
ס"ק  :1אישור תב"ר מס'  956ע"ס  41,495לרכישת מכשירי מדידה לקרינה אלקטרומגנטית.
אריה לוינגר :סעיף  ,1אישור פרוטוקול הנהלה מספר  89מיום  ,07.09.2010סעיף קטן ,1
אישור תב"ר מס'  956על סך .₪ 41,465
אריה לוינגר :קרן עבודות פיתוח.₪ 14,828 ,
יקותיאל תנעמי:

רבותיי ,בדיוק מה שבאתי לומר .כדי שהישיבה לא תהיה סתם

מסבכת ,כל מי שנמצא כרגע בישיבת המליאה ,היה בהנהלה נכון? כדי
שאנחנו נצביע הכול ,שלא יהיה פרוטוקול כאילו לא קיימנו דיון וכו' כי זה
ההנהלה .פשוט לציין את זה לפרוטוקול .שבגלל זה כנראה לא יהיו שאלות
ולא יהיה דיון יותר מעמיק בישיבה.
יואל גמליאל :מי בעד? פה אחד.
אריה לוינגר 7 :בעד .פה אחד הוחלט לאשר.

ס"ק  :2אישור תב"ר מס'  957ע"ס  ,140,000ריסוס והדברה של עשביה ומזיקים בשטחים.
אריה לוינגר :סעיף קטן  ,2אישור תקציב בלתי רגיל מספר  ,957על סך  140,000ריסוס
והדברה של עשביה ומזיקים בשטחים ציבוריים .מימון קרן עבודות פיתוח על
סך .₪ 140,000
יואל גמליאל :מי בעד? פה אחד.
אריה לוינגר 7 :בעד.

ס"ק  :3אישור תב"ר מס'  958לבדיקה טיפול והשמשה של מערכות גילוי אש ועשן במוסדות
אריה לוינגר :והשמשה של מערכות גילוי אש ועשן במוסדות חינוך וציבור על סך ₪ 20,000
מקרן עבודות פיתוח.
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יואל גמליאל :מי בעד?
אריה לוינגר 7 :בעד.

ס"ק  :4אישור מינוי עו"ד אלעד שרעבי מ.ז  33775578כיו"ר ועדת ערר ארנונה במקום ענת
לרנר שפרשה.
(כולם מדברים יחד)
אריה לוינגר :מנוי עו"ד אלעד שרעבי מ.ז 33775578 .כיו"ר ועדת ערר ארנונה במקום ענת
לרנר שפרשה.
נגה שור:

אגב ,גם ענת לרנר היא עו"ד.
למה לא כותבים באמת? לא יפה.

יקותיאל תנעמי:

יואל גמליאל :כשהיא התמנתה לתפקידה –
יקותיאל תנעמי:
נגה שור:

אה היא לא היתה עו"ד? מה היא היתה?

היא לא היתה עו"ד ,היא למדה אז.

יואל גמליאל :כן?
אריה לוינגר 7 :בעד.

ס"ק  :5אישור תב"ר מס'  959ע"ס  600,000חידוש מבנים במוסדות חינוך מיוחד מוריה.
אריה לוינגר :סעיף קטן  5אישור תב"ר מס'  959ע"ס  600,000חידוש מבנים במוסדות
חינוך מיוחד מוריה ,מימון הקצבת משרד החינוך.
יואל גמליאל :מי בעד?  7בעד .הוחלט לאשר.

ס"ק  :6אישור חוזה פיתוח בין מועצה מקומית גדרה לחברת אמירי זיכרון יעקב בע"מ
לביצוע עבודות פיתוח ותשתית במתחם הדרומי של תב"ע זמ/במ.576/
אריה לוינגר :סעיף קטן  .6אישור חוזה פיתוח בין מועצה מקומית גדרה לחברת אמירי
זיכרון יעקב בע"מ לביצוע עבודות פיתוח ותשתית במתחם הדרומי של תב"ע
זמ/במ .576/
יואל גמליאל :מי בעד?
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מאיר בן דוד ,עו"ד:

פעם ראשונה לפחות ממה שאני מכיר שחוזה מקבל פטור מיוחד

ממשרד הפנים .כלומר עברנו את הפרוצדורה לאחר שתי ישיבות מליאה
ואישור הפרויקט ,העברנו את החוזה למשרד הפנים ,קיבלנו הערות
דקדקניות בקשר לחוזה ,שינינו פסקאות שלמות בקשר להסכם הזה ,בסופו
של דבר קיבלנו את אישור היועץ המשפטי למשרד הפנים לחוזה .כלומר יש
לנו הכשר בד"צ מה שנקרא ,לחוזה הזה .הוא עבר את הביקורות הכי גבוהות.
ניר בזק:

והצד השני מוכן לחתום על החוזה הזה?

יואל גמליאל :מה זה?
יקותיאל תנעמי:

לא מוכן לחתום שלא יחתום.

(כולם מדברים יחד)
יואל גמליאל :אני בחוזה הנ"ל הכנסתי את החוזים של הפיתוח ,מה שלא היה ,כדי שלא
ייפול על המועצה משהו כמו מיליון שקל ,היה הצמדה כאילו מהחוזה
מהתקופה של  ,2009אפריל  ,2009אני לא הסכמתי לשלם את ההצמדה ואני
בעצם הסכום הזה הוא מעכשיו .בעצם חסכנו פה את הסכום של משהו כמו 2
מיליון שקלים .ירצה יחתום ,לא ירצה לא יחתום .אנחנו מבחינתנו כרשות
קיבלנו את החוות דעת של היועץ המשפטי ,זימרן .ביצענו את כל ההליך ,לקח
לנו שנה ומשהו ,זה תהליך שלא ויתרנו ,באמת אנחנו רצינו אישור של משרד
הפנים .לא הסכמנו לעשות שום דבר בלי אישור משרד הפנים .מי שלא יודע
כל החוזה פיתוח במועצה מקומית גדרה ,מעולם לא היה לו אישור ממשרד
הפנים .מעולם .כל החוזים שהיו ,מעולם לא היו הסכמים של משרד הפנים.
אפילו שאני יכול להגיד לכם שכל ההסכמים ,חוץ מהמועצה המקומית
שאנחנו מתעקשים ,התעקשנו ומשכנו את הזמן כמה שאפשר והלכנו ותיקנו
וחזרנו והיו הערות וכל מה שאפשר ,אנחנו דאגנו לבצע לפי הוראות משרד
הפנים .והיועצים המשפטיים .וגם היתה יועצת משפטית שפיטרתי אותה,
שלא יכולים להגיד שהחוזה נעשה על ידי היועץ המשפטי של המועצה .זה
היה על ידי תלמה.
יקותיאל תנעמי:

פיטרת אותה?

9

יואל גמליאל :פיטרנו אותה ,היא היתה היועצת המשפטית של המועצה .פיטרנו אותה
מהתפקיד –
יקותיאל תנעמי:

אבל החזרת אותה.

יואל גמליאל :לא ,מה פתאום .רק לעניין הזה,
יואל גמליאל :רק לעניין של הפיתוח היא זו שבאמת טיפלה בנושא של התיק פיתוח .היא
סיימה את הכול עם ליווי של מאיר בן דוד כדי שבאמת החוזה יהיה ניטראלי
ושיהיה חוזה טוב למועצה מקומית גדרה .ירצו יחתמו .אנחנו ניתן להם עד
 01.11לחתום .לא יחתמו ,נגיד תודה רבה ונלך לתהליך של פיתוח לבד עם כל
מה שאנחנו יודעים לעשות .זה ייקח עוד קצת זמן אבל לא תהיה ברירה.
מאיר בן דוד 2 :הערות ,קיבלתם  2נוסחים ,אחד נוסח ישן ואחד נוסח חדש .יש  2שינויים,
הראשון בסעיף  ,1.1.15לגבי הפיקוח ,הוספנו את המספר  ,3%ובסעיף 13.3
הסכום שונה לגבי  0.5%מע"מ ,אז היה  , 15.5היום זה .16
נגה שור:

איזה סעיף?

מאיר בן דוד .13.3 :תדעו שזה השינויים מהנוסח הישן.
יואל גלמיאל :טוב ,מי בעד? פה אחד.
יקותיאל תנעמי:

אני מבקש רק לציין לפרוטוקול שני דברים .זה הסעיף האחרון ,לא?

אה סליחה.
יואל גמליאל :יש  2נושאים קטנים .בעניין הזה סיימת?
יקותיאל תנעמי:

על כל הדיונים שהיו .אני רוצה לומר ,את ההסכם הזה כבר היתה

ישיבת מועצה .ההסכם הזה אושר כבר .על ידי המליאה .מעבר לזה ,כל
הסעיפים שאישרנו קודם ,לא התקיים דיון ,הואיל וכל מי שנמצא כרגע
בישיבת המליאה ,היה בישיבת ההנהלה ושם היה דיון מעמיק בכל הנושאים.
אין פרוטוקול ,פרוטוקול הוא לא ממצה ,לכן שלא יהיה ,שמהפרוטוקול לא
ישתקף שכאילו ההצבעות פה היו בלי מחשבה ובלי דיון.

סעיף  :2אישור הגדלת אשראי בבנק לאומי בסך .₪ 800,000
אריה לוינגר :טוב ,יש  2-3נושאים קטנים .יש הגדלת מסגרת אשראי בבנק לאומי של
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 800,000שקל ,נכון להיום –
יקותיאל תנעמי:

להגדיל את האשראי מכמה?

אריה לוינגר,1,250,000 :
דוד יהלומי:

לא לא ,יש – 1,250,000

אריה לוינגר :מ 1,250,000-ועוד .800,000
דוד יהלומי:

כן.

יקותיאל תנעמי:

למה?

אריה לוינגר :זה להגיע לתקרה של  5%של התקציב השנתי.
יקותיאל תנעמי:

בסדר ,זה מה שרציתי לשמוע .התקציב גדל –

אריה לוינגר :זה סעיף  2בפרוטוקול.
יואל גלמיאל :מי בעד? פה אחד.

סעיף  :3הגדלת תב"ר מספר  879מ"מ רביעי ע"ס .240,348
אריה לוינגר :קיבלנו כספים ממשרד החינוך ,אז אנחנו מגדילים שני תב"רים ,תב"ר ראשון
 ,879זה בניית בית ספר יסודי ממלכתי שלב ב' .קיבלנו .₪ 240,348
יקותיאל תנעמי:

איפה זה?

אריה לוינגר :רימונים.
ליאור מדהלה :אני אסביר .תגמור את  2התב"רים ואני אסביר.
אריה לוינגר :המימון הקצבת משרד החינוך ,הסכום הכולל של התב"ר,
יקותיאל תנעמי:

כל המימון הוא משרד החינוך?

אריה לוינגר.240,348 :
יואל גלמיאל :הגשנו תכניות מתוקנות ,הגשנו עוד –
ליאור מדהלה :לא תכניות ,אני אסביר .אנחנו מגישים במקרים מיוחדים שיש לנו לדוגמא
קרקע חולית ,שמחייבים אותנו קידוחים מיוחדים ,אנחנו מגישים דוח
למשרד החינוך שבו נאלצנו לבצע קידוחי  CFAבמקרה הזה ,והם נותנים לנו
את ההפרשים .זה היה  60,000שקלים שמופיע בתב"ר ומתוך זה עוד 50,000
שקל למזגנים .שזה כלול במסגרת החוזה .זה תוספות שאנחנו מקבלים –
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אריה לוינגר :מזגנים  70,000שקל.
ליאור מדהלה :תוספת עבור קידוחים מיוחדים .זה מימון מלא של משרד החינוך ,אנחנו
בעצם מצרפים את זה לתב"ר  40שיש לנו .וגם קיבלנו לשלב ב' וגם לשלב ג',
שכבר כמעט מסתיים השלד.
יקותיאל תנעמי:

קיבלנו לשלב ב' מה? אותו דבר?

ליאור מדהלה :כן –
אני מדבר אותו דבר,
אריה לוינגר :בואו נעשה סדר ,שלב ב' הגדלת התב"ר  ,879קיבלנו  .₪ 240,348המימון
משרד החינוך .המימון היסודי הוא של מפעל הפיס.
יואל גלמיאל :מי בעד?
אריה לוינגר 7 :בעד ,מאושר.

סעיף  :4הגדלת תב"ר מס'  929בניית בית הספר רימונים (נאות ראשונים) שלב ג' ע"ס
.₪ 216,182
אריה לוינגר :עכשיו יש לנו תב"ר  929לשלב ג' של בית ספר רימונים .או בשמו הישן ,נאות
ראשונים ,קיבלנו .216,182
ליאור מדהלה :אותו דבר.
קידוחים ומיזוג.
ליאור מדהלה :מיזוג קיבלנו – 54,000
יואל גלמליאל :מי בעד?  7בעד.
יקותיאל תנעמי:

בכל שלב אנחנו נקבל את הקידוחים.

יואל גלמליאל :לא ,זה אחרי מלחמת עולם.
(כולם מדברים יחד)
ליאור מדהלה :קיבלנו  622,000שקל.
יואל גמליאל :לפני שאנחנו ננעל את הישיבה אז אני פה גם הכנתי תעודה לנבחר ציבור
מצטיין שזה ניר בזק ש –
יקותיאל תנעמי:

מי קבע שהוא מצטיין?
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יואל גמליאל :אני .לאור זה שהוא הגיע לכל הישיבות ,הוא מגיע לכל הוועדות,
יואל גמליאל :אנחנו מדברים על המציאות .המציאות האמיתית שאנחנו בדקנו ברישומים,
הוא השתתף באמת כמעט בכל הישיבות ,בכל הוועדות ,עושה את העבודה
כמו שצריך ,מופיע לטקסים ,כל מה שאפשר.
ניר בזק:

יש איזה פרס כספי?

יואל גמליאל :אז הכנו לו תעודת הוקרה .וזאת לתעודה מוענקת בזאת למר ניר בזק ,חבר
המועצה בהוקרה על פועלך במועצה ,פעולתך הענפה למען תושבי גדרה,
ברצוני –
ניר בזק:

עוד יאמינו לזה ,עזוב.

יואל גמליאל :כמו שאתם יודעים ,הכתבה כבר מוכנה .אנחנו נועלים את הישיבה ושיהיה
לנו צום קל ונעים ושיהיה לנו שנה יותר מוצלחת מהשנה ,בריאות ונחת
לכולם ורק בשורות טובות.

_______________

________________

יואל גמליאל

אריה לוינגר

ראש המועצה

מזכיר המועצה

