המועצה המקומית גדרה
ישיבת מועצה לא מ המני מס' 337
מיו ה' 4 ,בספטמבר 2008
משתתפי:

ירו בנו יו"ר המועצה ,יואל גמליאל סג מ"מ ,עדנה סגל דוד ,איל ב ישי,
רפאל חנינה ,מיכאל צארו ,רני שרעבי ,אלי רדיע ,יקותיאל תנעמי.

חסרי:

ער שניר ,דוד כו.

נוכחי:

אריה לוינגר  גזבר ומזכיר המועצה ,רונית חג'אג' – מנהלת הבחירות

על סדר היו:
.1

הזדהות סיעות המועצה )עפ"י הוראת סעי 25 #לחוק הבחירות(.

.2

בחירת ועדת בחירות )עפ"י הוראת סעי)24 #א( לחוק הבחירות(.

.3

בחירת יו"ר ועדת בחירות )עפ"י הוראת סעי)24 #א( לחוק הבחירות(.

.4

אישור תב"ר מס'  859ע"ס  48,697ש"ח סימו כבישי והתקני בטיחות ל2008
המימו :מ .התחבורה

 34,088ש"ח

קר עבודות פיתוח  14,609ש"ח

ירו בנו:

אני פותח את ישיבת המליאה ,ישיבה מ המניי מספר  ,337שמתקיימת ביו
חמישי ה 4/9שעה  19:15באול ישיבות המועצה.
נוכחי :ירו ב נו ראש המועצה ,סג ממלא מקו יואל גמליאל ,חבר
המועצה רני שרעבי ,חברת המועצה עדנה סגל ,חבר המועצה מיקי צארו,
חבר המועצה אלי רדיע ,חבר המועצה איל ב ישי ,חבר המועצה רפי חנינה.
חסרי :ער שניר ,דודי קו ,יקותיאל תנעמי ,מיקי צארו ,סליחה .חסרי
אמרנו ער שניר ,דודי קו וקותי תנעמי ,בדיוק.
אנחנו נתחיל בסעי.4 #

 .4אישור תב"ר מס'  859ע"ס  48,697ש"ח סימו כבישי והתקני בטיחות ל'2008
ירו בנו:

אישור תב"ר מספר  859ע"ס  48,697ש"ח סימו כבישי והתקני בטיחות ל
 .2008מימו משרד התחבורה  34,088שקלי ,קר לעבודות פיתוח .14,609
זה מונח כא לפניכ .א יש שאלות או הערות .מי בעד?

דובר:

ירו ,לא היה דיו בהנהלה.

ירו בנו:

לא ,לא היה דיו בהנהלה לכ ,בגלל שזה הגיע .מי בעד?  8בעד ,הוחלט לאשר.
קותי מגיע? רפי מה קותי אמר ל שהוא מגיע?

רפי חנינה:

כ כ ,דקה שתי.

ירו בנו:

בסדר.

 .1הזדהות סיעות המועצה )עפ"י הוראת סעי 25 +לחוק הבחירות(.
ירו בנו:

סעי ,1 #הזדהות סיעות המועצה על פי הוראות סעי 25 #לחוק הבחירות.
אריה ית איזשהו הסבר קצר כא לאנשי.

אריה לוינגר :אני א' רוצה להציג לכ את רונית חג'אג' ,תפקידה במועצה הוא יהיה מנהלת
הבחירות בגדרה .פע היה מושג של פקיד הבחירות ,היו מנהלת הבחירות.
כמו שאת יודעי על פיה ישק כל דבר .בעניי של הגשת מועמדי ע שמות
ואותיות.
אנחנו שלב ראשו ,אני חילקתי לכ ג כ את הנושא של ה ,בפרק ג' סעי25 #

לחוק ,הנושא הוא ששמות הסיעות של המועצה לעניי הזדהות בלבד ,לא
לנושא מימו ולא לנושא כל דבר אחר .מספר חבריה של כל סיעה ושמותיה
של בא כוחה ושל ממלא מקומ ירשמו לעניי חוק זה על ידי המועצה לא
יאוחר מהיו ה 66לפני יו הבחירות.
היו ה 66לפני יו הבחירות זה יו ראשו .זאת אומרת שחבר שנעדר עדיי
יכול להגיש מכתב למנהלת ולראש המועצה ע העתק לחברי המועצה בדבר
ההזדהות.
אז ראש המועצה יצא אבל הנוהל הוא שכל חבר צרי לומר את שמו ,מספר
תעודת זהות ואיזה סיעה הוא משתיי .ש ב"כ הסיעה ,מספר תעודת זהות
של ב"כ הסיעה ,ממלא מקו ב"כ הסיעה ,מספר תעודת זהות של ב"כ
הסיעה.
דובר:

לאיזה סיעה הוא השתיי?

אריה לוינגר :לא ,לאיזה סיעה הוא רוצה להשתיי היו .מה שהיה היה .אי לזה שו
משמעות.
ירו בנו:

הצטר #אלינו חבר המועצה יקותיאל תנעמי.

אריה לוינגר :מי רוצה להתחיל את ההזדהות?
ירו בנו:

מי רוצה להתחיל את ההזדהות? יואל .כ יואל.

יואל גמליאל :אני יואל גמליאל ,מספר תעודת זהות  ,58יואל גמליאל,
)מדברי ברקע(
ירו בנו:

כ יואל.

יואל גמליאל :יואל גמליאל ,מספר ת.ז ,058275868 .ש הסיעה בוני עתיד בראשות יואל
גמליאל .ב"כ הסיעה יואל גמליאל.
רונית חג'אג' :ב"כ הסיעה מי?
יואל גמליאל :יואל גמליאל .ממלא מקו ב"כ הסיעה רפאל חנינה.
רני שרעבי:

רני שרעבי ,רני שרעבי .054554779 ,ההזדהות ע רשימת עתיד ,לא בוני
עתיד ,עתיד .ב"כ הסיעה רני שרעבי ,ממלא מקו איל ב ישי.

רונית חג'אג' :איל ב ישי?

איל:

אי זה  ,054777479עתיד כ.

רני שרעבי:

מה המספר של איל? כמעט כמו שלי.

עדנה סגל:

עדנה סגל ,מספר תעודת זהות  .055869036בוני עתיד בראשות יואל
גמליאל .מה עוד? ב"כ הסיעה רפאל חנינה ,יואל גמליאל ,ב"כ הסיעה רפאל
חנינה .לא משנה ,זה מה שאני רואה כול אומרי.

רונית חג'אג' :רגע ,ב"כ הסיעה של הוא יואל גמליאל?
עדנה סגל:

כ .ב"כ הסיעה וממלא מקו זה רפאל חנינה.

מיכאל צארו :צארו ,צארו מיכאל.001892595 ,
רונית חג'אג' :ש הסיעה?
מיכאל צארו :ש"ס.
רונית חג'אג' :ב"כ הסיעה?
מיכאל צארו :צארו מיכאל.
רונית חג'אג' :ממלא מקו ב"כ הסיעה?
מיכאל צארו :סעידי יצחק.
רונית חג'אג' :אי?
מיכאל צארו :סעידי יצחק.
ירו בנו:

יש ל תעודת זהות שלו?

מיכאל צארו :אני את ל אותו במש הישיבה.
ירו בנו:

מאה אחוז.

אליהו רדיע :אלי רדיע ,52410610 .אריה אתה אתי או אתה ,52410610 ,עתיד,
רונית חג'אג' :עתיד?
אליהו רדיע :כ.
רונית חג'אג' :ב"כ הסיעה?
אליהו רדיע :ב"כ הסיעה רני שרעבי ,ממלא מקו ב ישי.
רונית חג'אג' :אי הש של הממלא מקו?
אליהו רדיע :ב ישי ,איל ב ישי .אבל רק לידיעת החברי כי אני חושב שיש בעיה ע
השמות .בוני עתיד עתיד יש בעיה .מה?

רונית חג'אג' :ברגע זה תזדהו...
אליהו רדיע :לא ,אני אומר,
רונית חג'אג' :בשלב הזה זה בסדר.
אליהו רדיע :בשלב הזה זה בסדר?
רונית חג'אג' :כ.
דובר:

אפשר לשנות אבל.

אליהו רדיע :אני אשנה .האמת היא ...לא יודע א זה טוב או לא טוב.
)מדברי ברקע(
איל ב ישי :איל ב ישי ,54777479 ,עתיד ,ב"כ רני שרעבי ,ממלא מקו איל ב ישי.
רפאל חנינה :חנינה רפאל ,053316054 .ש הסיעה בוני עתיד בראשות ,כ ,בוני עתיד
בראשות יואל גמליאל .ב"כ הסיעה יואל גמליאל .ממלא מקו רפאל חנינה.
יואל גמליאל :אפשר לשנות את ב"כ בסיעה?
)מדברי ברקע(
עדנה סגל:

זה היו האחרו.

ירו בנו:

תוק #ההזדהות הוא עד יו ראשו ,יו שני מגישי אבל ,יו ראשו כולל.

דובר:

אתה לא צרי ...בכנסת ,אני יכול להגיש אות שאול יהלו.

יקותיאל תנעמי :יקותיאל תנעמי,022474738 ,
רונית חג'אג'?738 :
יקותיאל תנעמי ,474738 :מפד"ל ,ב"כ הסיעה יקותיאל תנעמי ,ממלא מקו,
רונית חג'אג' :רגע,
דובר:

אתה ג ב"כ ג ממלא מקו ,לא?

)מדברי ברקע(
יקותיאל תנעמי :יש לי מג .המג שלי ג מאיר .את רוצה אני את ל עוד כמה דקות,
בסדר? יש לי אי בעיה .ביו ראשו אי בעיה,
)מדברי ברקע(
אריה לוינגר :אנחנו קיבלנו מכתב ,אני מקריא אותו ,קיבלנו מכתב בתארי ,31/8/2008
הזדהות הסיעות מאת דודי קו .אני הח"מ דודי קו תעודת זהות ,52916418

מודיע בזאת על הזדהות כלהל :ש הסיעה בוני עתיד בראשות יואל
גמליאל ,ב"כ הסיעה יואל גמליאל ,ממלא מקו ב"כ הסיעה רפאל חנינה.
דובר:

ג הוא אמר לי שהוא מזדהה ע אובמה.

ירו בנו:

ירו ב נו ,מספר זהות  ,56359409מזדהה ע סיעה בש כיוו חדש ,ב"כ
הסיעה ירו ב נו ,056359409 ,ממלא מקו ב"כ הסיעה ימסר עד יו
ראשו.

דובר:

ממלא מקו חייב...

אריה לוינגר :התקבל כא במייל ,קיבלנו במייל הודעה נוספת.
לכבוד
מנהל הבחירות למועצה המקומית גדרה,
הנדו :הזדהות.
אני ער שניר ,ת.ז ,028768943 .חבר מליאת המועצה מודיע בזאת על הזדהות
כדלהל:
ש הסיעה כיוו חדש .ב"כ הסיעה ירו ב נו ,56359409 ,מ"מ ,זה ג כ יו
ראשו?
ירו בנו:

עד יו ראשו.

אריה לוינגר :עד יו ראשו.
ירו בנו:

טוב .סעי.2 #

 .2בחירת ועדת בחירות )עפ"י הוראת סעי)24 +א( לחוק הבחירות(.
ירו בנו:

בחירת ועדת בחירות עפ" הוראות סעי)24 #א( לחוק הבחירות .אריה הסבר
ונצא להצבעה.

אריה לוינגר :מליאת המועצה בוחרת בי חברי ,מבי הסיעות שהזדהו כעת את חברי ועדת
הבחירות וג מליאת המועצה בוחרת לאחר מכ את יו"ר הועדה מבי חברי
ועדת הבחירות .א את מחליטי את חברי הועדה אז תאמרו את השמות,
א את רוצי שחברי המליאה ישמשו כחברי הועדה אז אי בעיה בנושא
הזה.

דובר:

חברי המועצה.

אריה לוינגר :חברי המועצה ,טוב .תעמיד את זה להצבעה.
ירו בנו:

מי בעד?

אריה לוינגר :רגע רגע ,אתה מתנגד?
יואל גמליאל :צרי להחלי #אנשי בסיעה ,במיוחד את הבחור שבחו"ל ,אני רוצה במקו
זה...
אריה לוינגר :אתה יכול להגיד.
יואל גמליאל :דני דורו.
אריה לוינגר :אי בעיה.
יואל גמליאל... :
ירו בנו:

או.קיי .מי בעד?

דובר:

מה ההצעה הזאת?

ירו בנו:

בעד ההצעה הזאת כולל התוספת של יואל .הוחלט לאשר .9 .הוחלט לאשר.

 .3בחירת יו"ר ועדת בחירות )עפ"י הוראת סעי)24 +א( לחוק הבחירות(.
ירו בנו:

סעי ,3 #בחירת יו"ר ועדת הבחירות עפ"י הוראות סעי)24 #א( לחוק
הבחירות .אריה הסבר קצר.

אריה לוינגר :שוב ,מליאת המועצה בוחרת מבי חברי הועדה את היו"ר ,אמרתי.
יואל גמליאל :אני ממלי 1על ירו ב נו כיו"ר הועדה.
ירו בנו:

טוב .מי בעד?

דובר:

אני בעד ההמלצה של יואל ,הצעתי ליואל אבל הוא לא,

ירו בנו:

הוחלט לאשר 9 ,בעד.

אריה לוינגר :חברי ,אני ,ישנה זכות לבאי כוח הסיעות ,ישנה זכות לרשו ,לשלוח לנו
שמות של ממלאי מקו חברי לועדת הבחירות .אז אנחנו מבקשי
שתעבירו ,זה לא צרי ליו ראשו ,צרי את זה עד ל 12לחודש,
יקותיאל תנעמי :אפשר לשנות,
אריה לוינגר :ועדת הבחירות?

יקותיאל תנעמי :לא לא,
אריה לוינגר :ועדת הבחירות זה אתה.
דובר:

לשנות אתה מדבר על שינויי א יש שינויי.

ירו בנו:

שינוי של מה הזדהות?

יקותיאל תנעמי :אני מה שלא התכוונתי לשאול לגבי ב"כ ,אני יכול עד יו ראשו...
אלי רדיע:

אריה מה ,אני לא הבנתי את מה שהודעת באחרונה.

אריה לוינגר :אני אומר שלחברי ועדת הבחירות יש זכות לשלוח ג ממלא מקו ,שמות של
ממלאי מקו ,ברגע שחבר ועדת בחירות לא נמצא אז אני אזמ את הממלא
מקו לבוא לישיבה .אז תעבירו שמות של ממלאי מקו לחברי ועדת
בחירות.
אלי רדיע:

אני כבר מעביר ל,

אריה לוינגר :למה? תבוא לישיבות,
אליהו רדיע :יוסי גמה,
אריה לוינגר :תבוא לישיבות.
אליהו רדיע :א אני לא אבוא הוא יבוא .תרשו בפני.
אריה לוינגר :זה נקלט ,זה נקלט.
אליהו רדיע :תרשו.
ירו בנו:

עוד הערות ,עוד תוספות? אני נועל את הישיבה.
)סו +הקלטה(

