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המועצה המקומית גדרה
ישיבת מועצה מ המני מס' 346
יו ד' י"ח בסיוו תשס"ט 10.6.09

משתתפי:

יואל גמליאל יו"ר המועצה ,ירו בנו ,נחמיה עורקבי ,אליאב מזגני ,ציו
ידעי ,דורית בבוחר ,ניר בזק ,רפי חנינה ,דני דורו ,יקותיאל תנעמי.

חסרי:

נוגה שור

נוכחי:

אריה לוינגר – גזבר ומזכיר המועצה,
רו"ח אריאל מידד,
ד"ר רפי בחיי' – מנהל מחלקת חינו(
אפי ב סימו  מבקרחוו

סדר היו:
 .1אישור פרוטוקול הנהלה מס'  78מיו .2.6.09
ס"ק  – 1אישור תב"ר  893רכישת מחשבי' לגנ"י ע"ס.* 54,000 :
המימו :הקצבת מפעל הפיס.
ס"ק  – 2אישור תב"ר מס'  895ע"ס * 350,000 :רכישת מחשבי' עפ"י רשימה,
לרבות :תשתיות ,לומדות ומיגוני' לבתי ספר בגדרה ,בעלות של  $920למחשב בכתה
חדשה ו –  $460לשדרוג.
המימו :הקצבת מפעל הפיס.
 20מחשבי' )כתה חדשה(
בי"ס אוהל שלו' 
 20מחשבי' )כתה חדשה(
בי"ס רביעי חדש 
 20מחשבי' )כתה חדשה(
בי"ס תיכו חדש 
 20מחשבי' – שדרוג
בי"ס נתיבי נוע' 
 20מחשבי' – שדרוג
בי"ס גווני' 
ס"ק  – 3אישור תב"ר מס'  894ע"ס  * 35,000השתתפות במימו פעולות בטיחות
בדרכי' .2009
המימו :הרשות הלאומית לבטיחות בדרכי'.
קרנות עבודה ופיתוח.
ס"ק   4אישור הקצאת קרקע לעמותת "תורת אמת" גדרה .חוו"ד משפטית בפני
חברי המליאה
ס"ק   5אישור הגדלת תב"ר  881שיפו 0בריכת השחיה ע"ס * 400,000
המימו :קר פיתוח * 400,000
ס"ק   6אישור הגדלת תב"ר  745גינו ופיתוח בגדרה ע"ס * 300,000
המימו :קר לעבודות פיתוח
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ס"ק  – 8ד"ח רבעוני לשנת  2009לתקופה 13/2009
יואל גמליאל :מציג בפני חברי ההנהלה דו"ח רבעוני תקציב רגיל
 20,263אש"ח
סה"כ הכנסות לרבעו 
 19,431אש"ח
סה"כ הוצאות לרבעו 
סה"כ עוד 2לרבעו

 332אש"ח

יואל גמליאל :אני פותח ישיבת מועצה מ המניי מספר  346שמתקיימת ביו' רביעי
 10.6.09בשעה  19:20באול' הישיבות במועצה .על סדר היו' :אישור
פרוטוקול הנהלה מספר  78מיו  .2.6.09נוכחי' :סג ממלא מקו' ראש
המועצה דני דורו ,חבר המועצה רפי חנינה ,דורית בבוחר ,ציו ידעי,
אליאב מזגני ,נחמיה עורקבי ,ניר בזק ,ירו בנו ועו"ד יקותיאל תנעמי.
נוכח גזבר ומזכיר המועצה אריה לוינגר ואריאל מחברת ברניר .ד"ר רפי ב
חיי' מנהל מחלקת חינו( נמצא .חסרי' :נוגה שור.
נחמיה עורקבי :יואל ,לפני שאתה מתחיל ,הכנסתי שאילתה ולא קיבלתי שו' ד .2צרי( לקבל
את השאילתה.
יואל גמליאל :זה חלק מהמסמכי' שאתה נוסע לקבל מ"אולימפיק"?
נחמיה עורקבי :זה חלק מהמסמכי' שאתה צרי( לתת לי תשובות עליה' ,שנכנסו.
יואל גמליאל :אריה יית ל( תשובה.
נחמיה עורקבי :אריה לא יית לי תשובה .אני צרי( את זה בכתב על פי חוק בבקשה.
אריה לוינגר :אני מקריא את זה לפרוטוקול.
נחמיה עורקבי :אריה ,החוק אומר שאתה צרי( להביא בכתב את השאילתה .את זה החוק
אומר .אני מבקש שא' אתה כבר עובד ,תעבוד על פי חוק .תביא לנו מודפס
בכתב על כל מה ששאלתי.
אריה לוינגר :בסדר .השאילתה" :לכבוד יואל גמליאל ראש המועצה שאילתה .אבקש
להביא לישיבת המועצה הקרובה א' בשני'  2007 – 2005היתה במועצה
ועדת הנחות לבריכה ומי היו החברי' בוועדה והא' ניתנו הנחות .אשמח
לראות פרוטוקולי' .בתודה ,נחמיה עורקבי חבר המועצה" .התשובה נוסחה
על ידי היוע 0המשפטי למועצה עו"ד יאיר בדוד" :עיו במסמכי' הקשורי'
בהפעלת בריכת השחייה בעבר .ביקשת כי נית חוות דעת בשאלה א' נית
להעביר לחבר המועצה מר נחמיה עורקבי,
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נחמיה עורקבי :סליחה אריה ,אני לא מבי .אני רוצה את המכתב הזה אצלי .אני לא שומע
אות( .אל תקרא לי מהר .אני רוצה את זה מודפס מולי לקרוא .יואל ,תפסיק
ע' המשחק הזה .אני רוצה לראות כתוב את מה שאתה אומר לי.
אריה לוינגר :אני חייב להקריא לפרוטוקול.
נחמיה עורקבי :אל תקריא לא ברור ,אחר כ( יכתבו לי ש' .אני רוצה העתק למה שאתה
מקריא לי .את זה החוק אומר ואני מבקש לקבל את ההעתק .עכשיו אני
רוצה לראות את ההעתק .תצל' את זה ותביא לי .תעבוד על פי חוק .צל' את
זה ותביא לי .יואל ,הוא לא יכול להקריא .תעבוד על פי חוק ותביא לי את זה
על פי חוק.
יואל גמליאל :נחמיה ,בבקשה בלי בריונות .אני מבקש ממ( .יקריאו את זה לפרוטוקול.
נחמיה עורקבי :אריה לא יקריא לפרוטוקול ,אתה תעבוד על פי חוק .אני רוצה את זה אצלי
ביד .מה הבעיה? למה שתעשה ש' אחר כ( שינויי' ותגיד לא ברור ,מדברי'
כול' ,אני רוצה את זה.
יואל גמליאל :נחמיה ,שמעתי אות( .הוא יקרא את זה לפרוטוקול .נצל' ל( את זה ונעביר
ל( את זה.
נחמיה עורקבי :הוא לא יכול לקרוא לפרוטוקול ,אני לא את לו לקרוא לפרוטוקול .אני לא
את ל( לקרוא לפרוטוקול ,אני רוצה העתק .קח וצל' לי את זה .אריה ,אני
מבקש ממ( העתק .יואל ,אתה לא יכול לדבר כי אני אדבר ואת שנינו לא
ישמעו בפרוטוקול .אריה ,אני מבקש ממ( שתביא לי העתק.
יואל גמליאל :סעי 2קט ,1
נחמיה עורקבי :אתה יכול לדבר ,אני אדבר יחד אית( ולא תהיה לנו ישיבה .תעשה מה
שאתה רוצה .אני רוצה שתעבוד על פי חוק.
יואל גמליאל :שרי ,תתקשרי לשלמה מידני שיבוא לפה ושג' יביא איתו שוטר בדר(.
נחמיה עורקבי :אתה יכול להביא  10שוטרי'.
יואל גמליאל :א' אתה רוצה להפריע ,אי בעיה .סעי 2קט  ,1אישור תב"ר.
נחמיה עורקבי :אני רוצה לדעת מה השאילתה שלי .אני רוצה לקבל העתק.
יואל גמליאל :א' לא תפריע תקבל תשובה.
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נחמיה עורקבי :אני רוצה העתק .על פי חוק כתוב שאתה צרי( לשי' העתק בכתוב.
יואל גמליאל :נחמיה ,אנחנו נית ל( מה שצרי( .בינתיי' אני קובע את הישיבה.
נחמיה עורקבי :אתה יכול לקבוע את הישיבה אבל לא את החוק .אתה קובע ישיבה ולא חוק.
החוק אומר שאתה צרי( להביא לי העתק.
יואל גמליאל :א' יש ל( בעיות ,יש את מוסדות השלטו שאתה יכול לפנות אליה' ,סעי2
קט,
נחמיה עורקבי :יואל ,אני מבקש ממ( תביא לי את השאילתה שלי על פי חוק .זה מה שאני
מבקש .יש לנו פה את אריה ואיפה היוע 0המשפטי שצרי(? הוא מקבל כס2
לבוא לישיבות .אריה ,מה החוק אומר? שאני צרי( לקבל את זה בכתוב.
תביא לי את זה בכתוב.
יואל גמליאל :אנחנו נקרא את זה לפרוטוקול ונביא ל( את זה בכתוב .אתה רוצה להמשי(
להפריע? תמשי( להפריע.
נחמיה עורקבי :תקרא את זה ותביא לי בכתוב העתק? אי לי בעיה .תקריא ,אני רוצה אחר
כ( העתק.
אריה לוינגר" :לכבוד מר אריה לוינגר ,מועצה מקומית גדרה .עיו במסמכי' הקשורי'
בהפעלת בריכת השחייה בעבר .ביקשת כי נית חוות דעת בשאלה הא' נית
להעביר לחבר המועצה מר נחמיה עורקבי מסמכי' ומידע הקשור להפעלת
הבריכה בשני' קודמות על ידי חברת "אולימפיק בע"מ" .הווה ידוע כי
המועצה מצויה בהלי( משפטי כנגד חברת "אולימפיק" אשר טר' הגיע
לסיומו .אמנ' על פי סעי 198 2א' לצו המועצות המקומיות ספרי המועצה,
מסמכיה וניירותיה יהיו פתוחי' לעיו ובדיקה לפני כל חברי המועצה ,אול'
במקרה דנ מאחר והמועצה מצויה בעיצומ' של הליכי' משפטיי' כנגד
חברת "אולימפיק בע"מ" לא יהיה זה נכו להעביר חומר הנוגע למחלוקת בי
הצדדי' עד לסיו' ההליכי' בי הצדדי' .יאיר בדוד עו"ד – היוע0
המשפטי למועצה המקומית גדרה".
נחמיה עורקבי :אני רוצה לשאול עכשיו שאלה .מה זה קשור לשאילתה שלי? השאילתה שלי
נאמרה בפירוש .הא' היו ישיבות או לא היו? הא' המועצה מינתה ועדה או
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לא מינתה ועדה? זאת שאילתה .השאלה שלי יואל היתה א' היתה ועדה או
לא .זה לא שיי( בכלל למשפט.
יואל גמליאל :השאלה שלי היא הא' היית בבית של הבחור מ"אולימפיק" ואתה יושב איתו
בהעברת מסמכי'?
נחמיה עורקבי :זה הענייני' הפרטיי' שלי והחיי' הפרטיי' שלי .אני לא שואל אות( איפה
היית.
יואל גמליאל :אני שואל אות( ג' ואתה לא עונה.
נחמיה עורקבי :הא' המועצה מינתה ועדת הנחות?
יואל גמליאל :יש לנו עדויות שאתה יושב אצלו בבית והוא יושב אצל(.
נחמיה עורקבי :קוד' כל אני לא יודע איפה הוא גר ,שיהיה ל( ברור.
יואל גמליאל :יש עדויות מאוד מפורטות.
נחמיה עורקבי :יכולות להיות ל( עדויות מאיפה שאתה רוצה וחו 0מזה זכותי לשבת איפה
שאני רוצה .השאלה שלי פשוטה :הא' המועצה בתקופת( ירו מינתה ועדה,
יואל גמליאל :אתה מודע לזה שאתה בסופו של דבר תיתבע על כל הנזקי' שאתה גור'
למועצה בהיות( חבר מועצה שפועל ע' אינטרסי' של חברות מסוימות
שפועלות נגד המועצה?
נחמיה עורקבי :יואל ,אני מעדי 2כרגע לא להגיב למה שאתה אומר .אבל אני שואל שאלה
פשוטה .ירו ,בתקופת( המועצה מינתה ועדת הנחות לבריכה? הא' אתה
הסמכת את יואל לתת הנחות לבריכה?
ירו בנו:

אתה שואל אותי?

נחמיה עורקבי :כ .בישיבת מועצה .שאלה אחרת ,יואל מישהו מינה אות( לתת הנחות?
יואל גמליאל :נחמיה ,סיימנו את השאילתה של( .א' יש ל( שאלות נוספות תשאל בכתב
ובעוד ישיבה נענה ל( ג' בכתב.
נחמיה עורקבי :בסדר .אתה הוסמכת לתת הנחות לבריכה?
יואל גמליאל :נחמיה ,שאלת שאילתה וקיבלת מכתב.
נחמיה עורקבי :זה לא מכתב לשאלה שלי .זה מכתב...
יואל גמליאל :זה מה שאני מוכ לתת ל( עד עכשיו .א' יש ל( עוד בעיה תשאל בכתב.
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אבל זה עומד במשפט.

נחמיה עורקבי :מה קשור למשפט שהוא נות הנחות לב אד' שלא תושב גדרה?
ניר בזק:

מאיפה אתה יודע? כמו שהוא טוע שאתה יושב בבית ע' "אולימפיק".

יואל גמליאל :נחמיה ,אני מבקש ממ( א' יש ל( שאלות תשאל בהמש( בכתב.

אישור פרוטוקול הנהלה מס'  78מיו 2.6.09
ס"ק  .1אישור תב"ר  893רכישת מחשבי לגני ילדי על ס&  54,000ש"ח .המימו:
הקצבת מפעל הפיס.
יואל גמליאל :ס"ק  ,1אישור תב"ר  893רכישת מחשבי' לגני ילדי' על ס(  54,000ש" ח.
המימו :הקצבת מפעל הפיס .רפי ,בבקשה.
רפי בחיי' :הכנסתי את כל הנושא הזה למשרד החינו( לאג 2מחשבי' .היו בהתחלה
בעיות ,כפי שצפיתי אות וכתבתי ל( את זה וג' הערתי לתשומת לבו של
אריה .היו בעיות של חוסר בסמלי מוסד פעילי' אבל בסופו של דבר התגברנו
על הבעיה הזאת ואושר להכניס אות' באמצעות מו"מ ע' מינהל הפיתוח.
להכיר בסמלי המוסדות ג' א' מוסדות חדשי' ,להכיר בה' כסמלי מוסדות
פעילי' .עכשיו צרי( להיכנס ולהקליד את הדברי' האלה באמצעות התוכנה
של מפעל הפיס.
יואל גמליאל :יש למישהו שאלות?
רפי בחיי' :על גני ילדי' לא הקלדנו כי זה לא היה.
יואל גמליאל :הקלדנו .יש למישהו שאלות? קוד' כל גני ילדי' אחר כ( בתי ספר .יש
למישהו עוד שאלות? אנחנו ממחשבי'  19גני' בער( .מי בעד?
הצבעה:
בעד10 :
הסעי) אושר פה אחד
ס"ק  .2אישור תב"ר  895על ס&  * 350,000רכישת מחשבי על פי רשימה ,לרבות:
תשתיות ,לומדות ומיגוני לבתי ספר בגדרה ,בעלות של  $920למחשב
בכתה חדשה ו  $460לשדרוג.
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אריה לוינגר :ס"ק  .2אישור תב"ר  895על ס(  * 350,000רכישת מחשבי' על פי רשימה,
לרבות :תשתיות ,לומדות ומיגוני' לבתי ספר בגדרה ,בעלות של $920
למחשב בכתה חדשה ו  $460לשדרוג .המימו :הקצבת מפעל הפיס .בית ספר
אוהל שלו'  20מחשבי' כיתה חדשה .בית ספר יסודי רביעי חדש 20
מחשבי' כיתה חדשה .בית ספר על יסודי תיכו חדש  20מחשבי' כיתה
חדשה .בית ספר נתיבי נוע'  20מחשבי' שדרוג .בית ספר גווני'  20מחשבי'
שדרוג .זה מה שרפי הסביר כעת.
רפי בחיי' :זה מה שהכנסתי קוד' לסעי 2הקוד' ,זה בדיוק מצור 2לסעי 2הזה.
יואל גמליאל :יש למישהו שאלות? מי בעד?
הצבעה:
בעד10 :
הסעי) אושר פה אחד.

ס"ק  .3אישור תב"ר  894על ס&  * 35,000השתתפות במימו פעילות בטיחות בדרכי
 .2009המימו :הרשות הלאומית לבטיחות בדרכי.
אריה לוינגר :אישור תב"ר  894על ס(  35,000ש"ח השתתפות במימו פעילות בטיחות
בדרכי'  .2009המימו :הרשות הלאומית לבטיחות בדרכי' .היתרה על
חשבו קרנות עבודות פיתוח .למעשה צרי( להיות  28,000ש"ח על חשבו
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכי' והיתרה על חשבו קרנות פיתוח.
נחמיה עורקבי :כמה על חשבוננו? למה את' לא מפרידי'?
אריה לוינגר :אמרתי הרגע את ההפרדה.
נחמיה עורקבי :למה זה לא כתוב פה כמו שכל פע' אתה עושה?
אריה לוינגר 28,000 :ש"ח זה השתתפות .חילקתי לכ' את הד 2הזה 28,000 .ש"ח,80% ,
זה הרשות הלאומית לבטיחות בדרכי' ו  7,000ש"ח על חשבו קרנות עבודות
פיתוח.
יואל גמליאל :מי בעד?
הצבעה:

 – 05067ישיבת מועצה 346

8

י"ח בסיוו תשס"ט 10.6.09

בעד10 :
הסעי) אושר פה אחד.
נחמיה עורקבי :כשמשקרי' אני לא אוהב.
יואל גמליאל :אל תראה חלק מהדברי' .אני אומר ל( עוד פע' ,אתה בסופו של דבר תתבע
על ידי בסופו של דבר .אל תראה חלק מהדברי' כי אתה משקר .הסברתי ל(
מאה פעמי'.
נחמיה עורקבי :אני אראה ל( את הדברי' ואני ארשה ל( אחר כ( להגיש נגדי תלונה א'
תגיד לי שזה לא נכו .כמו שאמרת.

ס"ק  .4אישור הקצאת קרקע לעמותת "תורת אמת" גדרה .מצורפת חוות דעת משפטית
בפני חברי המלאה.
אריה לוינגר :סעי 2קט  ,4אישור הקצאת קרקע לעמותת "תורת אמת" גדרה .מצורפת
חוות דעת משפטית בפני חברי המליאה .צירפתי לכ' חוות דעת משפטית
בפני חברי המליאה.
יואל גמליאל :לא דני' על הנושא הזה .זו רק חוות דעת משפטית .זה כבר משהו שהיה
בעבר.
נחמיה עורקבי :לא הבנתי.
יואל גמליאל :לא דני' על זה.
נחמיה עורקבי :אז בשביל מה הבאת את זה?
יואל גמליאל :זה עלה בקדנציה הקודמת .התבקשנו רק להביא חוות דעת למליאה.
נחמיה עורקבי :להביא חוות דעת? אז זה מאושר או לא מאושר? תנו לי להבי.
יואל גמליאל :זה היה בקדנציה הקודמת וזו רק חוות דעת .הומל 0לשי' חוות דעת פה.
אנחנו לא דני'.
נחמיה עורקבי :אני רוצה להבי .אני ש' שכ של השטח הזה .לא קיבלתי מכתב.
תושב:

אני השכ הקרוב.

יואל גמליאל :אני אחזור ואגיד שלא דני' על זה .אנחנו לא דני' על זה בכלל .משכנו את
זה .זו רק חוות דעת למליאה.
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אני רוצה לשאול שאלה את מר יואל גמליאל ואת חברי המועצה.

יואל גמליאל :זה לא קשור למליאה הזאת ,זה היה קשור למליאה הקודמת.
תושב:

אני לא יודע למי זה קשור .זה קשור אלי הביתה.

יואל גמליאל :אנחנו לא דני' על זה.
תושב:

אני רוצה לדעת א' יהיה ש' משהו או לא יהיה ש' משהו.

יואל גמליאל :זה היה בקדנציה הקודמת.
תושב:

אני שואל שאלה בעברית הכי פשוטה והכי ברורה .אני רוצה להבי .ייבנה ש'
בית כנסת או ישיבה? או לא ייבנה?

יואל גמליאל :לפי מה שעבר בקדנציה הקודמת ,הוחלט להעביר הקצאת קרקע לעמותת
"תורת אמת" לפני  4שני'.
תושב:

תעשו את זה במקו' אחר א' את' לא רוצי' בעיות איתנו השכני' .א 2אחד
לא יעשה מה שהוא רוצה ע' כל הכבוד להקצאת קרקע .יש גני ציבור ,יש 60
בתי כנסת ויש  70ישיבות .ליד הבית שלי לא יקו' ולא יהיה דבר כזה .א'
את' רוצי' להתחיל בכסאח ,אני אתחיל .א' את' רוצי' שאני אכנס לבית
סוהר אני אכנס .ליד הבית שלי ,כל אלה חברי המועצה וכול' חברי' שלי,
לא ייבנה בורג חו 0מגני ציבור .לא ייבנה בורג ותזכרו את המילה שלי .אני
אכנס לבית סוהר ,אני אגמור לכ' את החיי' .זו פע' ראשונה ופע' אחרונה.
א' ייבנה ש' משהו נגד רצוני ,תזכרו מה אני אומר לכ' 70 .בתי כנסת יש
בגדרה.

יואל גמליאל :חבל שנחמיה ממשי( לבוא ולחמ' את הציבור על כל מיני שקרי'.
נחמיה עורקבי :ש' אני שכ ואני יודע שזה אמור להיות ג ציבורי ולא ישיבה .היות ו"תורת
אמת" תמכו ב( ובקותי בבחירות,
יואל גמליאל :סעי 2קט  4חוות דעת משפטית לפני חברי המועצה .אני עובר לסעי.5 2
נחמיה עורקבי :אתה פרסמת בעיתו אחד ולא ב  3עיתוני' .לפי מה שכתוב בחוות הדעת
המשפטית אתה היית אמור לפרס' ב  3עיתוני' .המועצה ואתה בתוכה.
המועצה היתה אמורה .היות וזה לא היה חוקי אני מבקש ממ( להוריד את
זה.
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יואל גמליאל :נחמיה ,מה השאלות של(? אנחנו לא מביני' .תסביר לנו.
יקותיאל תנעמי :בואו ננהל דיו תרבותי .למה אתה אומר שזה לא היה חוקי? אתה זורק פה
משפטי' שה' לא נכוני' בעליל .ההלי( הזה עבר הלי( אישור תקי לחלוטי.
התבקשו פה לתת חוות דעת ,שהיוע 0המשפטי יית חוות דעת .המועצה כבר
אישרה את זה .זה עבר פרסו'.
תושב:

קותי ,הבת של( אישרה ליד הבית של(? אל תשחק לי אותה ,את' משחקי'
ע' החיי' שלי ,את' לא משחקי' ע' עמוד תאורה.

נחמיה עורקבי :אני רוצה להבי .אני לא הייתי במועצה הקודמת .אני רוצה להבי.
תושב:

הוא אומר לי אושרה .את' משחקי' אותה כאילו האדמה של אבא שלכ'.

יקותיאל תנעמי :נחמיה ,אל תגיד שזה לא היה חוקי.
נחמיה עורקבי :זה פורס' ב  3עיתוני'?
יקותיאל תנעמי :אני לא בדקתי הכל.
נחמיה עורקבי :זה פורס' לשכני'? כתוב בעיתו "האר ."0מעבר לזה שהיית' אמורי'
לעשות שינוי ייעוד קרקע מג ציבורי למבנה כזה או אחר,
יואל גמליאל :אנחנו התבקשנו רק להגיש לפה חוות דעת משפטית וזהו .הוגשה בוועדה
חוות דעת ואני עובר לסעי .5 2מה שלא עבר לפי החוק תפנה למוסדות
המקובלי' ותטפל בזה.
תושב:

אתה לא מבי כלו' .שייכנס .זה הבית שלי .זו האדמה שלי .על מה אתה
מדבר? אני מפחד ממישהו?

יואל גמליאל :אמנו ,לא אישרנו במליאה כלו' .למה אתה צועק?
תושב:

אל תשחקו לי אותה .את' משחקי' ע' החיי' שלי .עברה החלטה.

נחמיה עורקבי :בניגוד לחוק .אתה ש' לי מתחת לבית ג' ג וג' את זה בניגוד לחוק .אל
תגיד לי מתעלל באנשי'.
יואל גמליאל :חבל שאתה מדבר שטויות גדולות.

ס"ק  .5אישור הגדלת תב"ר  881בריכת השחייה על ס&  * 400,000המימו :קר עבודות
פיתוח * 400,000
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אריה לוינגר :סעי 2קט  ,5אישור הגדלת תב"ר  881בריכת השחייה על ס(  400,000ש"ח.
המימו :קר עבודות פיתוח  400,000ש"ח.
יואל גמליאל :למי יש שאלות?
יקותיאל תנעמי :לפני כחודשיי' שלושה אישרנו את תב"ר  811על ס(  * 350,000בהחלטה
ההיא הוחלט לשפ 0את הבריכה בסכו' הזה ולפרס' מכרז להפעלתה .אני
בזמנו אמרתי שהשיפו 0הוא הרבה יותר גבוה וזה סת' בזבוז כס 2והיו'
דורשי' מאיתנו  * 400,000נוספי' שנאשר ,כשבעצ' העבודות בכלל לא
הסתיימו עדיי ואני לא יודע מתי ה יסתיימו .את הבריכה הזו אני לא יודע
א' יפתחו בכלל הקי ,0וא' לא יפתחו הקי ,0אז בשורה התחתונה שמנו פה
 * 800,000שאני לא יודע למה .בהנחה שהעבודות יסתיימו מי אמור להפעיל
את הבריכה? הרי ההחלטה של המועצה היתה להשקיע  * 350,000ולפרס'
מכרז להפעלת הבריכה .בהנחה שבאיזשהו שלב הבריכה תיפתח הקי 0לשבוע
או שבועיי' ,מי אמור להפעיל את הבריכה?
יואל גמליאל :פורס' ג' מכרז להפעלה וג' לכל העבודות.
יקותיאל תנעמי :מי פרס'?
יואל גמליאל :המתנ"ס .הכל עבר להתנהלות המתנ"ס .א' תרצה ,דני יכול להסביר ל( לגבי
הנתוני' הקיימי'.
דני דורו:

עבודות השיפו 0אמורות להסתיי' ב  .22.6.09יו' יותר או פחות אבל זו
העבודה שתסתיי' .המטרה היא להפעיל את הבריכה ב  .1.7.09זו היתה
המטרה וזו המטרה שהצבנו לעצמנו מלכתחילה .את כל העבודות שהתחלנו
לעשות ,קוד' כל החלפנו את כל הצנרת שקיימת ש' .יש קטע שלקחנו
החלטה לא לעשות פרט .'0אפשר היה אולי לגמור את זה ב  350,000ש"ח אבל
אני בטוח שבעוד  4 – 3שני' ואולי שנתיי' היינו צריכי' לפתוח אותה עוד
פע' ,וזו לא הכוונה .מה שנעשה ,הוכנסה צנרת חדשה ברמה שקיבלנו
אחריות לכל החיי' על הצנרת עצמה .זה עלה טיפה יותר כס 2ממה שתכננו
מראש .כמוב שאנחנו בליווי של מהנדסי' ויועצי'.

יואל גמליאל :ליווי של ליאור.

 – 05067ישיבת מועצה 346

דני דורו:

12

י"ח בסיוו תשס"ט 10.6.09

לא רק ליאור .יש לנו שני יועצי'.

נחמיה עורקבי :של המתנ"ס? המתנ"ס מלווה את הפרויקט או המועצה?
דני דורו:

המתנ"ס מלווה את הפרויקט.

נחמיה עורקבי :זאת אומרת המתנ"ס מבצע את הפרויקט.
דני דורו:

בדיוק .יש לנו ש' שני יועצי' חיצוניי' שיועצי' לנו בהתנדבות  אחד מה'
הוא תושב גדרה והוא אחראי על כל הבריכות בתלאביב .השני זה חברת
"יגל" ,שהיא חברה מספר  1באר 0בנושא טיפולי' בבריכות שחייה בצדדי'
טכניי' .ה' נמצאי' כל יומיי' בבריכה .ה' יושבי' ש' ויועצי' .עצרנו
לקבלני' מספר פעמי' לא מבוטל את העבודה כדי לעשות שיפורי' ושינויי'
כדי שלא נגיע למצב שכל העבודה ששמנו ש' היא לטמיו .בנוס ,2הוספנו
קצת שיפורי' ופיתוח .זו הסיבה לבקשה להקצאה נוספת .עושי' ש' עבודה
ברמה גבוהה פלוס תוספות.

יקותיאל תנעמי :מי ער( את האומד? זו חריגה לא נורמאלית .זה מעל  .100%מי ער( את
האומד?
רפי חנינה:

קותי 350,000 ,ש"ח לא היה אומד .אמרנו בתור התחלה ,שנתחיל.

יואל גמליאל :הבריכה מנוהלת על ידי ליאור .חבל שלא הבאנו את ליאור לפה .א' תרצה
אני אגיד לליאור שיצור אית( קשר.
יקותיאל תנעמי :בס( הכל האומדני' זה כלי עבודה למועצה .אנחנו צריכי' לנהל תקציבי'.
אנחנו צריכי' לנהל כל מיני ענייני' פה .זו חריגה פשוט לא נורמאלית.
רפי חנינה:

קותי ,זו לא חריגה.

יקותיאל תנעמי :זה עוד יותר גרוע כי אתה אומר לי פה שעובדי' לא ברצינות ,אז עדי 2שלא
תגיד את מה שאתה אומר .אל תגיד לי אני ש'  * 350,000בלי אומד .אז
למה לא שמת  ?* 100,000אל תית תשובה כזאת .זה לא מכובד תשובה
כזאת.
יואל גמליאל :היה אומד ראשוני להחלפת צנרת מי' .נכנס אחר כ( הנושא של משרד
הבריאות לגבי חדר מכונות ובסופו של דבר כשפירקנו את כל הנושא של
הריצו 2הוחלט להחלי 2את כל נושא הריצו 2ולשפר את כל המקו' עצמו
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שיית כבוד לגדרה וגאווה ליישוב .יש תוספת עבודה ,במקו' להחזיר את
האב הקיימת.
יקותיאל תנעמי :אני בעד הבריכה ,אי לי שו' בעיה .תנסה לחשוב על עצמ( כבעל בית פרטי
שהיו נותני' ל( אומד כזה ואתה מגיע לזה ,היית מתפוצ.0
דני דורו:

באת ואמרת לי ,אני רוצה להחלי 2את הצנרת בבית ויו' למחרת עשית ג'
סלו וג' מקלחת.

יקותיאל תנעמי :אילו זה היה  * 800,000מלכתחילה אני לא יודע א' היה בכלל צרי( לאשר
את זה .בהתחלה דיברו על פתיחת הבריכה ב  ,1.5.09אתה אומר  .1.7.09אתה
אמרת ב  ,1.7.09בסדר .בישיבה פה לפרוטוקול אמרו ב  1.5.09או ב
 ,1.6.091.6ג'  15.6.09נאמר .הרי זה רשו' בפרוטוקולי' .לכ אני אומר,
אילו היינו חושבי' להשקיע  * 800,000בתחילת השנה כדי שעכשיו היא
תעבור חור 2של' .מה יהיה בחור?2
דני דורו:

בוא נראה מי יהיה המפעיל ואז אני אגיד ל( מה יהיה בחור.2

יקותיאל תנעמי :אמורי' לפרס' מכרז למפעיל?
יואל גמליאל :היו מכרזי' למפעילי' וביו' שני הוגש עוד פע' לכל המפעילי' בכל האזור
עוד בקשה של חוזה .היה מכרז פומבי ועכשיו עוד פע'.
נחמיה עורקבי :מטע' מי היה מכרז?
יואל גמליאל :המתנ"ס.
נחמיה עורקבי :יש לי פה הצעת מחיר שהבאת' בפע' שעברה על צינורות מי'  * 180,000זו
הצעת מחיר שאתה הבאת יואל .אתה הבאת לנו פה הצעת מחיר.
יואל גמליאל :אני לא זוכר שאני הבאתי ל( הצעת מחיר.
נחמיה עורקבי :בבקשה ,אתה הבאת פה .זה של המועצה .אתה הבאת את זה" .פול הנדסה",
אבי בעזרא" ,פול הנדסה" נת הצעת מחיר.
יואל גמליאל :הוא הקבל ,הוא עובד ש'?
נחמיה עורקבי :הוא לא הקבל .הוא נת הצעת מחיר של( לישיבת מועצה .אמרת * 180,000
ייקח לנו הסיבוב של המי' והשיפורי' שאתה אומר עוד * 200,000
דני דורו:

מאיזה תארי( זה?
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נחמיה עורקבי :בישיבת מועצה הקודמת .דני ,אני אסביר את עצמי .בקודמת כשאישרנו
 * 350,000אמרת'  * 180,000זה צנרת מי' ועוד שונות היתרה.
יואל גמליאל :מה השאלה נחמיה?
נחמיה עורקבי :השאלה שלי פשוטה .הבריכה היו' מנוהלת על ידי המתנ"ס? את כל
העבודות מבצע המתנ"ס? את הפרסו' עושה המתנ"ס? זה מה שאני רוצה
לדעת .מי עושה את העבודות האלה?
יואל גמליאל :הבריכה הופעלה בעבר על ידי המתנ"ס ,הועברה ליז' פרטי וחזרה עוד פע'
למתנ"ס .דר( אגב ,בקדנציה לפני הבריכה עברה באישור המליאה להתנהלות
המתנ"ס ולכ היא ממשיכה.
נחמיה עורקבי :בקדנציה שלי אתה מתכוו?
יואל גמליאל :אני לא יודע .עכשיו הכל מנוהל על ידי המתנ"ס.
נחמיה עורקבי :הכל מנוהל על ידי המתנ"ס כולל העבודות?
יואל גמליאל :כ .בליווי יועצי' משפטיי' ג' של המועצה וג' של המתנ"ס .מי בעד?
הצבעה:
בעד7 :
נגד2 :
הסעי) אושר.
ס"ק  .6אישור הגדלת תב"ר  745גינו ופיתוח בגדרה על ס&  300,000ש"ח .המימו :קר
עבודות פיתוח.
אריה לוינגר :סעי 2קט  ,6אישור הגדלת תב"ר  745גינו ופיתוח בגדרה על ס( * 300,000
המימו :קר עבודות פיתוח.
יואל גמליאל :שאלות?
יקותיאל תנעמי :אמרתי ל( את זה ג' בעבר .אנחנו מאשרי' המו כס 2וזה בסדר ,צרי(
להשקיע בגינו ופיתוח .אמרתי פע' שאולי כדאי לקחת את כל התשלומי',
שזה מיליוני' ,ולבדוק הא' יותר כלכלי לנו להקי' צוות גינו מקצועי של
המועצה .כל חציו אנחנו מאשרי' פה מאות אלפי שקלי' .לעשות בדיקה
הא' מבחינת המועצה לא עדי 2להחזיק פה צוות גינו מקצועי.
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יואל גמליאל :זה לא קשור לצוות .זה להקמה.
יקותיאל תנעמי :להקמה .אתה רואה שהקימו גינה עכשיו בכיכר ליד אוהל שלו' .זה לא
תורה מסיני .א' המועצה תחזיק צוות מקצועי נחסו( פה מיליוני' .על פניו
מה שמביאי' פה לאישור נראה לפעמי',
יואל גמליאל :זו אמירה לא נכונה .עובד עירייה הכי פשוט יעלה לנו  * 70,000בשנה .מתו(
זה הוא רשאי להיות חולה  28יו' בשנה ,חופשה עוד  28יו' בשנה ועוד 28
יו' בשנה הוא יכול להיות במילואי' ובסו...2
יקותיאל תנעמי :אתה צודק .אמרתי לבדוק .יכול להיות שכל מה שאתה אומר אומר שזה
לא כלכלי .אבל יכול להיות שלמרות כל מה שאתה אומר זה כלכלי .לכ אני
אומר ,לדעתי צרי( לעשות בדיקה .א' כדאי אז כדאי .מקסימו' בדקנו.
חבל.
יואל גמליאל :אני אדבר ע' רפי ואנחנו נבדוק את זה ביחד .עוד שאלות? מי בעד?
הצבעה:
בעד:

8

נגד:

,

נמנע1 :
הסעי) אושר.
ס"ק  .7אישור הגדלה תב"ר  780עבודות ביוב על ס&  * 250,000המימו :קר עבודות
פיתוח.
אריה לוינגר :סעי 2קט  ,7אישור הגדלת תב"ר  780עבודות ביוב על ס( .* 250,000
המימו :קר עבודות פיתוח.
נחמיה עורקבי :מה זה "עבודות ביוב"? איפה?
יואל גמליאל :חיבורי ביוב של כל הבנייני' החדשי' ש' .מי בעד?
הצבעה
בעד :פה אחד
הסעי) אושר פה אחד.
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ס"ק  .8דוח רבעוני לשנת  2009לתקופה 1,3/2009
אריה לוינגר :סעי 2קט  ,8דוח רבעוני לשנת  2009לתקופה  .13/2009ס( הכל ההכנסות
לרבעו  .* 20,263,000ס( הכל הוצאות לרבעו  .* 19,431,000ס( הכל עוד2
לרבעו .* 332,000
נחמיה עורקבי :אני רוצה לשאול שאלה .בגדול זה יפה .השאלה שלי היא כזו ,למה לא דנו
בדוח שנתי של דצמבר ומדלגי'? ולמה לא דני' כבר ברבעו שני שיש אותו
כבר על פי מיטב הבנתי?.
יואל גמליאל :הרבעו השני מסתיי' בסו 2יוני.
נחמיה עורקבי :צודק .סליחה .בדוח  2008לא דנו ,למה הדילוג?
יואל גמליאל :מכיני' אותו .יש שאלות? רואה החשבו ,בבקשה.
אריאל מידד :בעיקרו אנחנו עומדי' ביעדי התקציב שהצבנו פה לעצמנו .בנושא של
הארנונה יש לנו עדיי חוסר קט ברבעו הזה .זו השפעה עונתית כאשר חלק
מהכנסות הארנונה ה עונתיות וינבעו מגידול והצטרפות של תושבי' חדשי'
שיהיו בהמש( השנה .יש לנו בנושא של הכנסות עצמיות גביית יתר של אגרות
בניה ,שהיו ברבעו הזה מעבר למתוכנ .בנושא של מענקי' מיועדי',
התקציב בנוי על ס( של  1.9מיליו * ,שזה מענק מיוחד או מענק חדפעמי
שמרכז השלטו המקומי נת בשנה שעברה לרשויות המקומיות .השנה טר'
קיבלנו את החלק הזה .זה חלק מהמאבק של הרשויות המקומית .בס( הכל
עמדנו ביעדי ההכנסות שהצבנו לעצמנו .בתחו' ההוצאות אנחנו עומדי'
במסגרת ההוצאות כאשר המועצה הרימה ברקס גדול בנושא של ההוצאות,
הפעולות הכלליות .כרגע יש לנו פה חיסכו.
יקותיאל תנעמי :אז בכל ההוצאות יש ל( גירעו.
אריאל מידד :זה לא גירעו .ההפ( ,המינוסי' בהוצאות זה פחות .תכננו  3.19מיליו *
ויצא  3.15מיליו * .לכ ס( הכל נוצר פה עוד .2זה העוד 2של התקופה
הזאת .הלוואי שככה נמשי( הלאה.
יקותיאל תנעמי :יש הערכה לרבעו הבא?
יואל גמליאל :הרבעו הבא אני מאמי יהיה אותו דבר.
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עוד מילה על התב"רי' .מהדוח הזה מה אפשר להבי בנושא התב"רי'?

יואל גמליאל :אנחנו בזכות * 700,000
אריאל מידד :התב"רי' מאיזה כיוו? המועצה עשתה תב"רי' בהיק 2של  5מיליו *
הכנסות והוצאנו  6מיליו *.
יקותיאל תנעמי :כל רבעו ראשו,
יואל גמליאל :רבעו ראשו הוא במינוס.
אריאל מידד :הרבעו הראשו הוא בעייתי תמיד ג' מבחינת ההערכות שלו כי יש פה הרבה
בעיות.
יקותיאל תנעמי :בדר( כלל מסיימי' אותו בעוד 2לא?
רפי חנינה:

ההפ( .בהתחלה יש הרבה הוצאות.

יואל גמליאל :הרבעו השני נות ל( פעמיי' הכנסה של ארנונה .הרבעו הראשו תמיד
בעייתי .אני חושב שהרבעו השני יהיה פחות או יותר אותו דבר א' לא יותר
טוב.
אריאל מידד :הרבעו השני זה רבעו יותר מייצג .זה כבר מייצג חצי שנה והרבה דברי'
יותר יודעי'.
יואל גמליאל :הישיבה הסתיימה .תודה רבה לכול'.

יואל גמליאל
ראש המועצה

אריה לוינגר
מזכיר המועצה

