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א .ר.

המועצה המקומית גדרה
ישיבת מועצה מ המניי מס' 351
מיו חמישי  3/12/09בשעה 18:00

משתתפי:יואל גמליאל – ראש המועצה ,יקותיאל תנעמי חבר מועצה ,ירו ב נו – חבר
מועצה  ,ניר בזק – חבר מועצה ,נחמיה עורקבי – חבר מועצה  ,ציו ידעי – חבר מועצה ,
דורית ב בוחר – חברת מועצה  ,רפי חנינה – חבר מועצה  ,דני דורו – סג מ"מ ,אליאב
מזגני – חבר מועצה.
נוכחי:

אריה לוינגר – מזכיר המועצה.
ליאור מדהלה ! מנהל בכיר.
דוד יהלומי – גזבר.

סדר יו:
.1

אישור פרוטוקול הנהלה מס'  82מיו.19/11/09 %
ס" ק ! 2

אישור תב"ר מספר  912על ס'  ) 195,000להקמת מסלול לאופניי.%
המימו :הטוטו!קר המתקני ,) 170,000 – %קר עבודות פיתוח –
.) 25,000

ס" ק ! 3

אישור פתיחת ח" עזר בבנק דקסי"ה להקצבות מפעל הפיס.

ס" ק ! 4

אישור פתיחת ח" חינו' בבנק הפועלי %גדרה.

ס" ק ! 5

אישור תב"ר מס'  913על ס'  ,) 800,000תכנו ציר מנח %בגי!חפ-
חיי) %כביש .(7

ס" ק ! 6

מינוי מ"מ חבר בוועדה המקומית לתכנו ובניה "זמורה".

ס" ק ! 7

מינוי נציג ציבור בוועדת ערר בוועדה המחוזית לתכנו ובנייה.

ס" ק ! 8

אישור הגדלת תב"ר מספר  – 703תכנו ומדידות על ס' .) 500,000
המימו :קר עבודות פיתוח.

ס" ק ! 9

אישור תב"ר מספר  914על ס'  ) 60,000למטרת הקמת תאגיד מי%
וביוב.
המימו :מינהלת משק המי 42 %אלש"ח ,קר עבודות פיתוח 18
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אלש"ח.
ס"ק  ! 10אישור פתיחת ח" בבנק הפועלי %היטלי השבחה.
ס"ק  ! 11הרכב ועדת מכרזי.%
ס"ק  ! 12מינוי ועדת משנה לתמיכות ומלגות.
2.

מינוי דירקטורי %לתאגיד מי %וביוב איזורי.

.3

אישור מסגרת חח"ד – מסגרת אשראי בבנקי %לשנת .2010
בנק הפועלי%

.) 2,320,000

בנק לאומי

) 1,250,000

 .4דיו בדו"ח רבעוני .1!9/2009

פרוטוקול
יואל גמליאל:

ישיבת מועצה מ המניי שעה  18:20אול %הישיבה בית המועצה .סדר
היו.%

אריה לוינגר:

אישור פרוטוקול מספר  82מיו .19.11

נחמיה עורקבי :רגע אני רוצה לשאול שאלה לפני שאתה פותח את האישור פרוטוקול.
אנחנו ,דורית .אני הכנסתי שאילתא ואני רוצה לדעת מה קורה ע%
השאילתא.
יואל גמליאל:

זה היה המש' ישיבה לאור הבקשה של האופוזיציה הישיבה .אתה ביקשת
לדחות את הישיבה.

נחמיה עורקבי :לא .אנחנו אל ביקשנו לדחות את הישיבה ההיא .זו לא אותה ישיבה.
אותה ישיבה זו הייתה ישיבה שלא מ המניי .בישיבה שלא מ המניי
אתה ענית  ...ואתה צודק .בישיבה שלא מ המניי אתה לא חייב .היות
ופה אני קיבלתי זימו לישיבה שמ המניי אז אתה צרי' להביא לי את
השאילתא ,ע %כל הכבוד ל' .לא מבי מה קורה ע %השאילתא שלי.
יואל גמליאל:

נטפל בזה.

נחמיה עורקבי :מה ,מתי .החוק אומר שבישיבה מ המניי אתה צרי' להביא את
השאילתא .הרי אני חילקתי לכל חברי המועצה .אריה אתה מוכ להסביר?
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בסדר .אני אבדוק את זה אחרי הישיבה.

נחמיה עורקבי :לא הבנתי .לא אז חכה בעוד חמש שני %שתתפזר הזה ,תבדוק .אני שואל,
החוק אומר.
יואל גמליאל:

אני מכבד אות' ,אני עונה ל' .אני אומר ל' אני אבדוק,

נחמיה עורקבי :את מה תבדוק? איפה השאילתא?
יואל גמליאל:

אריה לא ,לא עדכ אותי בנושא הזה אמת.

נחמיה עורקבי :אריה ,יצאה שאילתא .אני יכול לקבל תשובה למה היא לא מופיעה?
יואל גמליאל:

נבדוק אחרי הישיבה אנחנו נבדוק את זה.

נחמיה עורקבי :לא .תבדוק את זה עכשיו .אנחנו נחכה .חיכינו חצי שעה ,נחכה עוד רבע
שעה .תבדוק מה הבעיה .אתה אי ל' את הישיבה אני אביא ל' אותה.
יואל גמליאל:

נחמיה ,אתה לא מנהל את הישיבה נו,

נחמיה עורקבי :אני לא מנהל את הישיבה .סליחה אתה מנהל את הישיבה תנהל אותה על
פי חוק בבקשה.
יואל גמליאל:

אנחנו בישיבה הבאה נדאג להביא ל' את זה.

נחמיה עורקבי :לא .אתה יודע מה ,אז ת לי שתי דקות ,אני אקריא את השאילתא ,ותענה
לי מה שאתה רוצה .למה ככה.
יואל גמליאל:

טוב,

נחמיה עורקבי :יפה .יואל אני הכנסתי ל' שאילתא .ואני רוצה תשובה .אבקש להביא
לישיבת המועצה הקרובה את השאילתות הבאות .אבקש לדעת כמה כס2
הושקע בפיתוח של  ..הבריכה במהל'  ?2009והשאילתא השנייה אני
מבקש לדעת מי ניהל את ההתקשרויות ע %הספקי %ובעלי מקצוע ,שעבדו
בבריכה ובסביבתה ופיקח על העבודות .בבקשה אתה יכול לקחת אותה.
ותקרא ואני רוצה תשובות.
יואל גמליאל:

טוב ,המש' הישיבה.

נחמיה עורקבי :לא טוב .אני רוצה תשובות .מה המש' הישיבה.
יואל גמליאל:

נחמיה אתה יודע מה החוק אומר.

נחמיה עורקבי :מה החוק אומר ,בוא תספר לי מה החוק אומר ,ישיבה של המניי אתה
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צרי' לענות על השאילתא.
יואל גמליאל:

נחמיה ,נחמיה אתה יודע שאנחנו אוהבי %אות' תפסיק .אל תהיה רע.
אתה ב אד %טוב נחמיה.

נחמיה עורקבי :מה הקשר?
יואל גמליאל:

יש ל' לב טוב ,אתה מכיר את אלה שקבוצה מחממת אות' .ואתה יש ל'
לב טוב .אל תהיה ע %הזר .%נחמיה אתה בחור טוב.

נחמיה עורקבי :תגיד לי אתה תקבל תשובה בעוד יו ,%יומיי %שבוע.
יואל גמליאל:

בישיבה הבאה נו.

נחמיה עורקבי :בישיבה הבאה .יופי .קיבלתי תשובה.
אריה לוינגר:

ממשיכי %את הפרוטוקול .סעי $קט  2אישור תקציב בלתי רגיל מספר
 912על ס 195 %אל $שקלי .הקמת מסלול אופניי .מימו ,הטוטו קר
מתקני  170אל $שקלי .קר עבודות פיתוח  25אל $שקלי .קיבלת
את ההקצבה.

יואל גמליאל:

מי בעד.

אליאב מזגני:

מי מנהל את ההקמה?

יואל גמליאל:

המועצה.

אליאב מזגני:

המועצה? יש ל' מחלקת ספורט?

יואל גמליאל:

המועצה.

אליאב מזגני:

לא מ הראוי שמחלקת ספורט בישוב תנהל את הפרויקט הזה ותוכל
להביא עוד משאבי .%כי אני יודע שאפשר להביא עוד משאבי.%

יואל גמליאל:

אני אשמח מאוד שתעזור לנו בפרויקט הזה .א %אתה יכול.

אליאב מזגני:

יש מנהל מחלקת ספורט יואל.

יואל גמליאל:

מנהל מחלקת ספורט שות.2

ליאור מצהלה:

הוא השתת 2איתי בישיבה לפני חודש.

יואל גמליאל:

הוא שות 2לזה ליאור.

ליאור מצהלה:

היה איתי ע %עוד בחור,

אליאב מזגני:

אני יודע ,שהוא מחובר...
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יואל גמליאל:

מאז שדיברת איתי אני צירפתי איתו לישיבות.

אליאב מזגני:

אוקי .בסדר .א %הוא שות 2אז תודה.

א .ר.

נחמיה עורקבי :יש לי עוד ככה ,שלא שייכת קצת לנושא .בחוזה שלנו ע %עור' הדי ע%
היוע -המשפטי ,מצוי שהוא אמור להיות פה בכל ישיבה .למה הוא לא
מופיע?
יואל גמליאל:

זה קשור לאופני?%

נחמיה עורקבי :לא .זה קשור לזה שהוא לא מופיע בניגוד לחוזה שיש לנו איתו .אני יכול
לקבל הסברי %למה הוא לא מופיע כבר כמה ישיבות.
יואל גמליאל:

אנחנו בסעי 2של האופניי .%תעלה לישיבה הבאה עוד שאילתא .אנחנו
נענה.

נחמיה עורקבי :אני רוצה לשאול אותו בנושא האופניי %א %זה חוקי או לא ,ואי לי פה
יוע -משפטי.
יואל גמליאל:

בסדר.

נחמיה עורקבי :אני יכול לדעת למה הוא לא מופיע?
יואל גמליאל:

תגיש עוד שאילתא לישיבה הבאה .אנחנו נענה בעוד שבועיי.%

נחמיה עורקבי :יודעי %לא הול' הכס 2הזה כבר ,לאיזה פרויקט?
יואל גמליאל:

כתוב ל' .שבילי אופניי.%

נחמיה עורקבי :אבל איפה?
יואל גמליאל:

זה ליאור תענה לו.

ליאור מצהלה:

שכרנו אדריכל ,שיטפל א %את %מכירי %את  ...יש שתי חורשות .אחת
מדרו %לכניסה להרצפלד .ואחת מצפו.

אליאב מזגני:

שמה לא אמורה להיות חניה אולי? למעלה עשו חניות ש.%

ליאור מצהלה:

אנחנו מדברי %בתו' החורשה.

אליאב מזגני:

בתו' החורשה כ .מעל הפ ...אוקי.

ליאור מצהלה:

האדריכל עשה פה תוכנית ראשונית .הוא יציג לי אותה שבוע הבא ,או ב!
 12לחודש .ואנחנו נכנסנו למסגרת התקציבית .אנחנו נבצע בינתיי .%שביל
אופניי %זה לא שביל אופניי %על הכביש ,שאתה מכיר ע %האספלט .זה
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שביל שמיועד לאופני הרי ,%שעושי %מסלולי.%
ניר בזק:

רק פה יש ארבע זוגות אופניי.%

נחמיה עורקבי :אתה מעלה פה סעי 2ע %כל הכבוד ,ליאור אמר שזה עולה  200אל 2שקל.
לפי החשבו שלי פה ,אי לי מאתיי %אל 2שקל .אבל לא משנה .א %אתה
אומר מאתיי %אז לפחות תוסי .300 2מעבר לזה אני רוצה להבי דבר
אחד ,למה לא תעשה את זה בצורה יותר נורמאלית ,יותר חכמה .תביא
את האדריכל ,שיביא את התוכנית .תביא את האומד בצורה מסודרת.
יכול להיות שאנחנו צריכי,%
יואל גמליאל:

לא .אנחנו לא מאשרי %תוכנית .בוא אני אסביר ל' ,אנחנו מאשרי %עכשיו
את הסעי 2לשביל אופניי .%אנחנו עוד לא ע %תוכנית .תוכנית אני אביא
לכ %אותה ,אני אשמח מאוד שכול.%

נחמיה עורקבי :אנחנו לא מקבלי %א 2תוכנית .אנחנו רק באי %מאשרי %עוד לא אישרנו
את התוכנית לבניית אוהל לא אישרנו.
יואל גמליאל:

אנחנו נשמח מאוד להביא את התוכנית .ואני אשמח מאוד ,שג %אליאב,
ג %ירו וכל אלה שמביני %בנושאי %האלה ,ידונו בזה ביחד איתנו.

ירו ב!נו:

הערה אחת .בנושא של שבילי אופניי %זה בסדר .לגבי שבילי אופניי%
הפרויקט הזה ,והפרויקט בכלל .הפרויקט הזה הוא בסדר ,ואוקי ,והוא
משהו נקודתי .אני ממלי -שתהיה ראיה רחבה יותר ,בנושא של שבילי
אופניי .%אבל בעיקר בראייה הרחבה פעמיי .%פע %אחת בתחו %החינו'
ופע %אחת בנשוא של בטיחות .יש בגדרה מספר בתי ספר ,ואני חושב
שנכו שישתפו בזה את בתי הספר בטח בתחו %ההנדסי .וליצור מצב שבו
יש כא שבילי %בטוחי %לתנועה לבתי הספר .ומשהו רחב יותר .הוא יקר
יותר אני יודע ,אבל אפשר להתחיל אותו במסורה .בראייה ארוכת טווח.
זה לא מצחיק מה שאני אומר ,הוא יכול ג %לחסו' כס 2בהסעות .אז זה,
הפרויקט הזה הוא בסדר .הוא מיקרוקוסמוס או דוגמית של מה שצרי'
להיות כא בראייה רחבה יותר ,של נושא אופניי .%ואני רוכב לא מעט .ג%
בשטח .אבל לא רק בשטח ,כא בגדרה והעסק הוא – לא רק שהוא לא
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בטוח ,הוא ג %מאוד ,מאוד מסוכ .ואני לא יכול להציע ג %לילדי .%אבל
ג %בביקורי %שלי בבתי ספר ,בשעתו ,זה עלה כצור' .וא %באמת ירחיבו
את זה למשהו מקצועי יותר ובטיחותי יותר .לדעתי זה יכול לחסו' לא
מעט כס.2
יקותיאל תנעמי :אני מבקש להעלות כא הערה ביחס למה שאמר לראות ניירות תוכנית.
בכס 2הזה המסלול שהוקד %כנראה שהוא יהיה קט .אני לא יודע מה
הוא יהיה שווה .זאת אומרת א %בתכלס א %זה היה באמת מסלול שהוא
יהיה שמיש.
יואל גמליאל:

לא .אבל קותי אני לא יכול להראות ל' תוכנית ,שזה אנחנו צריכי %לאשר
תב"ר ,שע %התב"ר הזה אנחנו משלמי %למתכנ ,שיכי את התוכנית .אז
אי' אפשר להביא עכשיו תוכנית שאי לנו עוד ,המתכנ עוד לא קיבל את
הכס 2לתוכנית.

יקותיאל תנעמי :פה מתחיל ...הבעיות שלנו מתחילות מפה .אנחנו בינתיי %מאשרי.%
יואל גמליאל:

לא .זה קיבלנו מענקי %חברה .זה מענק ,מה אתה לא .מה ג %מענק יש
בעיות.

יקותיאל תנעמי :הנקודה היא פשוטה ,מה יהיה אור' המסלול ליאור?
יואל גמליאל:

יש מסלול במיליו וחצי ,יש מסלול בארבעי %מיליו .ויש מסלול במאתיי%
אל.2

יקותיאל תנעמי :יואל אבל מה אור' המסלול?
יואל גמליאל:

לא יודע להסביר ל'.

יקותיאל תנעמי :יכול להיות שאנחנו נזרוק את המאתיי %אל 2שקל האלה ,על מסלול שלא
יהיה שמיש לא יית כלו.%
נחמיה עורקבי :אבל מה נעשה ,תביא את זה אחר כ' לדיו ,יש אפשרות אולי לעשות את
המסלול שירו אמר ,או את המסלול הזה .נחשוב אחר כ'.
יואל גמליאל:

ירו דיבר על תכנו כללי של הישוב.

אריה לוינגר:

שתי %וחצי מיליו תוספת לכל השנה לא רצית להצביע .עכשיו אתה רוצה
על  25מיליו להצביע.
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נחמיה עורקבי :זה מהתב"רי %זה יש.
יואל גמליאל:

קותי סיי %לנו כבר את כל התקציב ,ע %שמונה מיליו של רחוב פינס.

יקותיאל תנעמי :איזה בית ספר פינס .רחוב פינס .תגיד לפרוטוקול ,שקותי ביקש לשרו 2את
כל רחוב פינס .תגיד.
יואל גמליאל:

אני מבקש שכל חבר מועצה יאשר מסלול ארו' ,כדי שאנחנו נרשו %כל
אחד את המסלול שהוא ביקש .לפחות זה בבחירות ייל' בית ,בית .יגיד
אני לא  ...מי בעד? פה אחד.

אריה לוינגר:

סעי $קט שלוש .אישור פתיחת חשבו עזר בבנק דקסיה להקצבות מפעל
הפיס .נוסח החלטה ,המועצה מאשרת פתיחת חשבונות בבנק דקסיה
ישראל בע"מ ,לכל פרויקט שימומ על ידי מפעל הפיס ,ומענקי %לשני%
 .2009!2010יובהר כי לכל פרויקט כאמור ,יפתח חשבו בנק נפרד בבנק
דקסיה ישראל בע"מ.

נחמיה עורקבי :אני רוצה לשאול יש לנו את הדבר הזה שאתה מקריא עכשיו? למה אתה
לא מבי לנו? אני כל פע %חוזר על זה .לישיבת מועצה ,מה שאתה מקריא
ש %אני רוצה לקרוא פה.
אריה לוינגר:

אני יכול ל ומר ,לפתוח חשבו בנק דקסיה .ה %רוצי %נוסח מסוי.%

נחמיה עורקבי :אז אני רוצה את הנוסח הזה אצלי.
יואל גמליאל:

מי בעד? פה אחד.

נחמיה עורקבי :ובהתכנסות הבאה אני מבקש ,אני לא את ל' להקריא שו %דבר ,א%
אתה לא תביא לנו את זה.
יואל גמליאל:

בסדר .הוא אמר ל' בסדר .מה אתה עושה ככה לא בסדר.

אריה לוינגר:

סעי $קט ארבע אישור פתיחת חשבו בנק חינו %בבנק הפועלי גדרה.

יקותיאל תנעמי :זה סעי 2רוזי דה רוזי הסעי 2הזה .זה כנראה מה ,יש לכ %רוח הקודש
ממשהו .מה זה הסעי 2הזה .תסביר .אישור פתיחת חשבו.
יואל גמליאל:

לפי החוק חייב שכל תקציבי החינו' יהיה לה %חשבו בבנק .עכשיו אנחנו
נמצאי %בבנק דקסיה נכו .ואנחנו רוצי %להעביר את זה פה לחשבו בבנק
הפועלי .%יש לנו חשבו.
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יקותיאל תנעמי :ממתי.
יואל גמליאל:

כל הזמ ,כל השני .%חייב בחוק .זה חובה.

יקותיאל תנעמי :מה זה חשבו בנק חינו'? תסביר לי .
יואל גמליאל:

זה כל הכספי %שמגיעי %לכל מוסדות ,למטרות חינו' .משרד החינו'
מכניס את כל הכס 2הזה.

יקותיאל תנעמי :מגיע לחשבו נפרד?
יואל גמליאל:

כ.כ

ירו ב!נו:

יש בבנק דקסיה בגלל שהוא מקבל את התשלומי – %הוא משל %ל חברות
שאנחנו עובדי %ע %משק הכלכלה .שלטו מקומי .ואז יש חובות מגירה.
יכול להיווצר מצב.

יואל גמליאל:

לא .אסור לגעת בזה .זה כס 2חינו' .זה צבוע .דר' אגב יש ראשי רשויות
שמחייבי %אות %אישית על נגיעה בכספי חינו'.

יקותיאל תנעמי :גזבר עמלות .מה הפרשי עמלות בבנק פועלי %לעומת דקסיה?
דוד יהלומי:

יש בעיה ע %דקסיה אתה קשה ל' יותר לעשות משא ומת.

יקותיאל תנעמי :והשאלה היא פשוטה איפה יותר זול לי .אני מוכ לאשר את זה בכפו2
לכ' ,שא %התנאי %בדקסיה זולי %יותר אנחנו נשארי %בדקסיה.
דוד יהלומי:

עד כמה שזכור לי בנק הפועלי.%

יקותיאל תנעמי :עד כמה שזכור לי זה לא מספיק טוב .אז בוא נאשר את זה .ואני מציע
לחברי המועצה לאשר את זה ואת פתיחת החשבו בפועלי %בכפו 2לכ',
באמת שהעלויות יותר זולות מבנק הפועלי.%
יואל גמליאל:

אני מקבל את מה שקותי אומר.מי בעד? פה אחד.

אריה לוינגר:

סעי $קט חמש יש שינוי קט במספר אישור תקציב בלתי רגיל ,מספר
 .913על ס 857,143 %שקלי חדשי .את זה שלחתי לכ .%תכנו ציר
מנח בגי חפ* חיי כביש  7המימו משרד התחבורה  600אל $שקלי
חדשי .קר עבודות פיתוח.257,143 ,

יואל גמליאל:

זה לפי מה שרשו.%

נחמיה עורקבי :לא .אבל למה זה עלה אני לא הבנתי .למה זה עלה?
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ה %נתנו היתר .אבל אני ג %הגשתי פה השגה .הוא הבטיח לנו השתתפות
שמוני %אחוז ,ולא שבעי. %הוא שלח שבעי %וה %יתקנו את זה לשמוני.%
התוכנית היא כזאת – יש לכ %תכנו מתחת לגשר .זה נקרא תוכנית שלב
א .זה פתיחה של ארבע נתיבי %מתחת לגשר לכיוו חפ -חיי .%כולל מעגל
תנועה ,שאנחנו מבקשי %ג – %בפינה של חפ -חיי .%ומש %אפשר לקחת
ימינה לכיוו הצומת .ומהצומת שמלא .ג %ש %הול' להיות גשר מחלפי.%
ג %ש %לא יהיו רמזורי %בעתיד .אז יותר גל לצאת מש %לכביש שבע ולכל
הכבישי %זה שלב אל .2השלב השני ,יש ג %תוכנית שהיא תוכנית מגירה,
שהיא מחברת אותנו לכביש שבע .אני לא יכול להגיד לכ %שזה יהיה.
אנחנו לוחצי .%אבל קוד %כל נסיי %ע %התוכנית הקיימת.

אליאב מזגני:

אני יכול להגיד לכ %בתור הורה לילדי %זה קטסטרופה.

יואל גמליאל:

מי בעד? פה אחד.

אריה לוינגר:

פה אחד הוחלט לאשר .סעי $קט  .6מינוי ממלא מקו %חבר בוועדה
המקומית לתכנו ובנייה "זמורה" על פי החלטת הנהלה ,למנות את דני
דורו ,ממלא מקו חבר.

יואל גמליאל:

מי בעד?

נחמיה עורקבי :רגע ,רגע ,למה מי בעד? ת לנו.
יואל גמליאל:

שאלות לא יודע.

נחמיה עורקבי :צרי' לשאול למה ,צרי' להחלי .2זה שהיה לפני כ היה כל כ' גרוע או מה?
יואל גמליאל:

לא .קותי לא רצה לחתו %ש %על איזה התחייבות מסוימת .נכו קותי? אני
לא הייתה לי בעיה שקותי ג %יהיה ש .%אבל קותי לא רצה .הוא לא הל'
לחתו %על מסמכי .%הוא לא מאושר עד היו.%

יקותיאל תנעמי :לא .אני לא מעוניי להיות חבר ב"זמורה".
יואל גמליאל:

מי בעד?  9בעד

אריה לוינגר:

סעי 2קט  7מינוי נציג ציבור בוועדת ערר בוועדה המחוזית לתכנו ובניה
על פי הצעת ההנהלה למנות את איל אקרמ ,כנציג ציבור בוועדת הערר,
בוועדה המחוזית לתכנו ובניה.
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אליאב מזגני:

מי היה עד עכשיו?

יואל גמליאל:

לא היה קיבלנו את זה עכשיו .איל תושב אחד האנשי %הכי בכירי %שהיו.
הוא ביקשו נציג ציבור .הבחור עומד בתנאי הס .2והוא נבחר לייצג את
גדרה.

נחמיה עורקבי :יואל השאלה שלי היא כזאת .הוא היה פעיל של' בבחירות?
יואל גמליאל:

פעיל שלי? מה זה פעיל .אני יכול לדעת .תסביר לי פע.%

נחמיה עורקבי :אחד שעובד אית' במערכת הבחירות?
יואל גמליאל:

לא .הוא לא עבד איתי.

נחמיה עורקבי :אתה מכיר אותו.
יואל גמליאל:

בטח .כמו שאני מכיר את כל תושבי גדרה.

נחמיה עורקבי :אה זה סת %ש %שאתה מכיר כמו כל אחד אחר .כמו שמואל יצחק.
יואל גמליאל:

מכיר אותו טוב.

נחמיה עורקבי :למה אתה לא נות לנו להכיר.
יואל גמליאל:

אנחנו נבקש ממנו שיבוא פע %לפה .הוא נציג ציבור .תכבד את עצמ' קצת
וזהו.

נחמיה עורקבי :קוד %כל אני מכבד את עצמי .אני רוצה להצביע .אני צרי' לדעת למי אני
מצביע .לדעת שיש ש %כזה בכלל.
יואל גמליאל:

אני אביא אותו לישיבה הבאה .אני אביא ל' את קורות החיי .%יאללה מי
בעד.

אליאב מזגני:

איש משכמו ומעלה איש מכובד .הוא אחד סמנ"כלי .%היה לו תפקידי%
בכירי %מאוד בבזק .ב אד %לעניי.

יואל גמליאל:

מי בעד? אושר פה אחד

אריה לוינגר:

סעי $קט  .8אישור הגדלת תקציב בלתי רגיל מספר  - 703תכנו
ומדידות על ס 500 %אל $שקל .המימו קר עבודות פיתוח.

יקותיאל תנעמי :השאלה היא אחרת לא לליאור .אני אומר את זה באמת .מהגזבר ג %דודי.
יש בעיה ע %תב"רי %כללי .%העירו לנו תשעי %אל 2פע ,%למה חוזרי %על
העניי הזה באמת .כאילו ,מה – מה מסוב'? יש בעיה א %אישור תב"רי%
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כלליי .%הייתה הערה של המבקר .ועדיי ממשיכי %ע %זה כל פע .%למה
את %מעמידי %אותנו במצב כזה .רוצי %לתמו' .רוצי %ללמוד אבל תביאו
תב"ר ספציפי .את %ראית %את ההערה של המבקר.
ליאור מדהלה:

יש לנו הרבה פרויקטי .%יש לנו הרבה פרויקטי ,%שאנחנו מקדמי %תכנו.
אני י כול לתת לכ %דוגמא .לקחנו את מעגל תנועה ,סטרומה פיי .ועכשיו
אנחנו רוצי %להתחיל את המדידות של מעגל תנועה באפרי %ולוי .לא דוד
וראוב .אז אנחנו נדרשי %פה להציג תוכניות במשרד התחבורה כדי
שיתחילו לדבר איתנו .ואולי אחר כ' ג %יעבירו לנו את הכספי %ואנחנו
נעשי %זיכויי %כאלה ואחרי .%אז יש לנו צור' במימוני ביניי .%אותו דבר
יש לנו הכנת תוכניות בניי עיר .כלליות .פה שינוי תב"ע .פה הגדלה לזכות
של דר' .פה יש שינויי יעודי %כלה ואחרי .%אלה המקורות שלנו.

יקותיאל תנעמי :ליאור אתה צודק וזה בסדר.
ליאור מדהלה:

היו %אנחנו הולכי %להוציא – היו %אנחנו הולכי %להוציא ,תכנו מפורט
בשלושה גני ילדי %כדי שלא נתקע ,עד שנקבל את ההרשאה באפריל .2010
אנחנו צריכי %מקורות לדברי %האלה.

יקותיאל תנעמי :ליאור ,אתה צודק באל 2אחוז .אני בטוח ,שא 2אחד.
ליאור מדהלה:

הדבר הזה נות לנו גמישות לבצע פעולות בישוב.

יקותיאל תנעמי :לא .אבל עוד פע %הדבר הזה נות ל' גמישות זה בדיוק מה שהעיר
המבקר .הגמישות הזאת זה גמישות יתר .גמישות יתר דר' אגב ג %בגו2
האד %זה כבר מוגדרת כמחלה ,כבעיה .מה שאנחנו מבקשי %אתה הול'
לתכנ עכשיו את כיכר סטרומה ,אפרי !%תוציא תב"ר סטרומה אפרי%
ונאשר ל' אותו .נאשר אותו .אתה לוקח תב"ר תכנו אני יודע לא הכס2
הול' .המבקר אסור נו באמת.
יואל גמליאל:

תקשיב ,קוד %כל זה תכנו בניית עיר .ומבנה ציבור .ותכנו תנועתי .עכשיו
אני אסביר ל' איפה הבעיות .ברגע שאני צובע תב"ר מסוי ,%נגיד ג ילדי%
אני צובע אותו עכשיו בתב"ר מהרגע הזה משרד החינו' לא מקצה לי שו%
דבר .כי א %אני הוצאתי תכנו ובניה לג ילדי %לפני שקיבלתי את אישור
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משרד החינו' הוא לא מאושר .זה כאילו אתה על חשבונ' .לכ ,אני מסביר
ל'.
יקותיאל תנעמי :אבל זה לא נכו,
יואל גמליאל:

זה לא נכו לגבי האופוזיציה .א %היית בקואליציה אז זה היה נכו .אנחנו
מסבירי %ל' יפה אתה סת %מתעקש.

יקותיאל תנעמי :אל תגיד לי יפה ,לא יפה .זה מבקר העיר .לא אני נו .זה לא הערה שלי .זה
לא הערה שלי .תעשה תב"ר .אתה מתכנ.
יואל גמליאל:

קותי ,קותי תשמע ,הרי אתה מודע.

יקותיאל תנעמי :למה ללכת עקו %כל הזמ?
יואל גמליאל:

אבל בוא אני אענה ל' .הרי אתה מודע לזה שמשרד הפני %לא יחתו %ולא
יאשר על דבר שהוא לא נכו .אתה יודע את זה .א %הוא לא נכו הוא לא
יאשר את זה .למה אתה מתעקש? א %התב"ר לא נכו .הוא לא מאשר .אז
אני מסביר ל' .כי אני מתעקש כי אני צודק .כי אני רוצה ,אני מנהל את
הישוב.

אליאב מזגני:

א %משרד הפני %היה מקבל את ההערה בדיוק כמונו ,כי יש לו עוד כמה
עיריות .וה %יקבלו את זה כהערה .ה %לא היו מאשרי %את זה .אנחנו
מנהלי %את הישוב.

יואל גמליאל:

אני לא מדבר מה משרד הפני %עושה .קח את כל התב"רי %לא יודע מאשר
לא מאשר א %הוא בודק .במאת לא יודע אני אומר ל' בכנות .חלק אומר
ככה .חלק כ .מאשר מה המצב רוח שלו .אני אומר ל' בכללי .נחמיה בוא,
דנו בזה בישיבה הקודמת .דני %בישיבה הזאת .אני עוד פע %אומר ,אנחנו
מאשרי %את התב"ר עכשיו י ש לנו אנחנו מנהלי %את הישוב .הישוב לא
יכול להתנהל ואנחנו ראינו את הבעיה שקרתה ברחוב לוי כל ההצפות .זה
בדיוק הנושא שדיברנו על ראוב לוי .זה בדיוק הנושא שדיברנו א %אתה
זוכר על הקטע של התב"ר של הפיתוח הכללי ,שעכשיו הנה קרה .ואנחנו
היינו צריכי %לחכות להכי ישיבה להוציא תב"ר ואז לתק את הרחוב .על
כל הנזקי %שהיו .אז לכ אני בא ואומר ל'.
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אולי במקרה ספציפי הזה בוא נאמר .אבל אנחנו מדברי %על השוט 2כאילו
באופ כללי .זה לא משנה א %מטע %קואליציה אופוזיציה.

יואל גמליאל:

רוב הזמ אנחנו צובעי .%ואתה רואה שאנחנו צובעי %באופ קבוע ,עושי%
בתי ספר .כבישי %וסלילות .אנחנו צובעי %את הכל .אבל זה התב"ר.

נחמיה עורקבי :יש לי פה חצי מיליו אני יכול לדעת ,אתה אמרת על מעגלי תנועה שאתה
רוצה .כמה עולה תכנו?
ליאור מצהלה:

אני את ל' דוגמא .ואני באמת אמחיש ל' את זה .אני קידמתי.

יואל גמליאל:

ליאור ת לו פירוט.

נחמיה עורקבי :יש לי פה חצי מיליו ,אתה אומר שזה לטובת מה .אני רוצה לדעת.
ליאור מצהלה:

מימו ביניי %לפרויקטי %שוני .%כל מיני מדידות ,שאני צרי' לבצע
מדידה.

יואל גמליאל:

אני אבקש ממנו שיוציא ל' פירוט בהמש' בביצוע.

נחמיה עורקבי :היות ואנחנו אמורי %לאשר ל' בכדי שאתה תוכל לעבוד .אתה יכול לתת
לנו הסבר מראש ,בכדי שנאשר ל' .על איזה פרויקטי %אתה מדבר איתי.
אני רוצה לאשר.
ליאור מצהלה:

הבאתי ל' דוגמאות .הבאתי ל'.

נחמיה עורקבי :אל תת לי דוגמאות .תת לי עובדות למה דוגמאות .אני רוצה עובדות .חצי
מיליו שקל האלה יילכו לשלושה.
יואל גמליאל:

אתה נבחר ציבור .אתה לא עובד עירייה שצרי' להביא לי .הוא יביא ל'
לפי ביצוע יית ל' .הוא לא יכול לבקש ממ' אישור לבצע תוכניות .הוא
יכול להראות ל' ניירת.

נחמיה עורקבי :הוא חייב להראות לי דבר אחד ,להגיד לי ,תשמע אני רוצה לבצע שלושה
ככרות .העלות של זה היא איקס כס .2ואני מאשר .עכשיו אני אומר חצי
מיליו שקל לכמה תוכניות .ובאיזה תוכניות עתידיות ,שלא מחר
מחרתיי %תעשה לי מזה מסלול לאופניי .%חצי מיליו שקל אני יכול לקבל
הסבר לאיזה תוכניות.
ליאור מצהלה:

אני מכי את התוכניות .לדוגמא הבאתי ל' ,את התוכנית שמימשתי.
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נחמיה עורקבי :חצי מיליו שקל אני רוצה לאשר ל' .תסביר לי למה .למה?
ליאור מצהלה:

אני מסביר ל' אני עכשיו צרי' להכי מדידות.

יואל גמליאל:

ליאור אני מבקש ממ' להפסיק את השיחה .הוא יית ל' ביצוע.

נחמיה עורקבי :אני לא מצביע אבל אחר כ'.
יואל גמליאל:

מי בעד? שישה בעד .מי נגד .שלוש נגד.

אריה לוינגר:

סעי $קט  9אישור תקציב בלתי רגיל מספר  914על ס 60 %אל $שקל
חדש למטרת הקמת תאגיד מיו ו ביוב .המימו מנהלת משק המי 42
אל $שקלי חדשי וקר עבודות פיתוח  18אל $שקלי חדשי.

יואל גמליאל:

חברה זה הנושא של התאגיד מי .%אנחנו קיבלנו הגענו לבסו 2שקיבלנו
אישור לפתוח תאגיד מי %ג יבנה ובני עייש .כל אחד יתחלק בהוצאה של
המימו .זה הול' לפי ג יבנה ארבעי %אחוז ,גדרה ארבעי %אחוז בני עייש
עשרי %אחוז.

אליאב מזגני:

ג %הדירקטורי %ביחסיות הזאת?

יואל גמליאל:

כ.בסדר.

יקותיאל תנעמי :רגע אי אפשר לעצור את זה.
יואל גמליאל:

הייתי מוכ לעשות הכל בשביל זה .סוגרי %לנו את כל התקציבי .%זה
חוקי .א %אנחנו היינו עושי %את זה לפני שני %היינו מקבלי %כס.2

נחמיה עורקבי :היית מקבל מענק נוס.2
יואל גמליאל:

בשני %הראשונות אי דיבידנדי %עד שה %יתייצבו בקטע של ההכנה .זה
ייקח לה %תקופה .ועוד שלוש שני %א %יהיו דיבידנדי %מהרווחי.%

נחמיה עורקבי :לפי מה שהבנתי ה %קוני %את הצנרת ואת הזה .אני לא יודע .אני לא מבי
בזה.
יואל גמליאל:

טוב מי בעד? שש .מי נגד? שלוש נגד .הוחלט לאשר

אריה לוינגר:

סעי $קט  10אישור פתיחת חשבו בבנק הפועלי היטלי השבחה.

יואל גמליאל:

חברה בואו אישור.

נחמיה עורקבי :מה זה אומר?
יואל גמליאל:

זה אומר ,שאני רוצה שכל הכספי %שמגיעי %מזמורה ייכנסו לחשבו
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בנפרד.
נחמיה עורקבי :לאיפה זה נכנס עכשיו?
יואל גמליאל:

לכללי .זה לא לשוט .2זה נכנס לפיתוח הכללי.

נחמיה עורקבי :לפיתוח הכללי?
יואל גמליאל:

כ .עד שהיה את תאגיד המי %אז אנחנו הכנסנו את כל הכספי %לחשבו
פיתוח .היה מי %ביוב ,כבישי %מדרכות .החלטנו לפתוח עכשיו חשבו
היטל השבחה ,שזה מגיע מזמורה .כדי שנדע כמה כספי %נכנסי %לנו
בצורה הכי טובה .מי בעד? פה אחד הוחלט לאשר

אריה לוינגר:

סעי $קט  11הרכב וועדת מכרזי על פי החלטת ההנהלה ,לאשר כוועדת
מכרזי כדלקמ .ציו ידעי יושב ראש .רפי חנינה ,דורית ב בוחר ,ניר
בזק ,ירו ב נו.

נחמיה עורקבי :אני פשוט רוצה להבי למה? הוועדה הקודמת לא הייתה טובה .עוד פע%
למה מחליפי %כל חצי שנה תחלי?2
יואל גמליאל:

יושב הרש צרי' להיות מהקואליציה כדי שנוכל לנהל את הישוב.

יקותיאל תנעמי :אני מציע ,יש לי הצעה נגדית בגלל שהוועדה הזאת היא וועדה מאוד
חשובה .צריכי %לנהל אותה בצורה אחראית .אני מציע את דורית כיושבת
ראש ,אליאב מזמיני חבר .רצבי ,ירו ,נחמיה ,וניר חברי .%זו הצעה נגדית.
זו וועדה א %לא המועצה יכולה להיתבע ואני אומר את זה בצורה הכי
אחראית שיכולה להיות .אני מציע ,שתחשבו על מה שאני אומר .זה לא
פופוליסטי .זה לא חלילה משהו שבא פה להציק או לטרפד .מאוד רציני
חברה .מדובר פה על מיליוני %ואני מציע שנקבל את ההצעה הזאת.
יואל גמליאל:

זה החלטת הנהלה .מה אתה עכשיו נהפכת להיות לי ,המוקיו של הכפר
מספיק .מי בעד ההצעה שלנו?

נחמיה עורקבי :קוד %כל תעלה את ההצעה הנגדית אחר כ' את ההצעה של'.
אריה לוינגר:

אפשר לבקש מי בעד ההצעה הזאת .מי בעד ההצעה הזאת .ואיפה שיש רוב
זה ...

יואל גמליאל:

מי בעד ההצעה של קותי נו? ארבע בעד .מי נגד? חמש נגד .מי נמנע? מי בעד
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ההצעה של ההנהלה? חמישה בעד .מי נגד? ארבעה נגד אחד נמנע .הוחלט
לאשר.
נחמיה עורקבי :אריה לפני שאתה ממשי' את השלב הבא ,אני רוצה לשאול שאלה .החוק
מחייב לשי %חברי מועצה בוועדות .אתה שמת לב שבאופוזיציה אי לנו
שו %דבר .אני בכלל סליחה אי שו %וועדה .אי שו %ועודה שאני מופיע בה
שמת לב .זה בכוונה אני מבי.
יואל גמליאל:

אני לא יודע ,אני אבדוק ע %אריה ונשי %אות' בוועדות .בפע %הבאה אני
מבטיח ל' אני אשי %ל' בהרבה וועדות .אני מבטיח ל' ששבוע הבא אני
אוסי 2אות'.

אריה לוינגר:

סעי $קט  12מינוי וועדת משנה לתמיכות ומלגות .על פי הצעת ההנהלה
ע שינוי קט .הרכב הוועדה ,רפי חנינה יושב ראש .ניר בזק ודורית ב
בוחר.

נחמיה עורקבי :בגלל שאליאב יצא מהקואליציה אז אתה מנטרל כל דבר שדבר לנו.
יקותיאל תנעמי :למה אתה מעניש את אליאב ,אליאב עושה עבודה טובה כחבר מועצה .אני
חושב באמת בלי לפגוע .למה לטרפד עבודה טובה של חבר מועצה .מה
הרעיו ,מה הרעיו .צרי' להכריז בכל מקו .%משהו שיבוא לטרפד .למה.
אליאב מזגני:

יש יו"ר שרוצי %לבחור אותו ,ששנתיי %שלוש שני %בלי פגיעה אישית רפי,
אבל שלוש שני %הוא יושב ראש וועדה .ולא ...זה לא משנה מי יהיה היושב
ראש .הא %אפשר ..עד ינואר ,עד ?31.12

יואל גמליאל:

אני מאמי שכ.

אליאב מזגני:

כשאתה אומר מאמי זה לא כ מבחינתי.

יואל גמליאל:

זה כ.

אליאב מזגני:

למה לתת לצדדי %לחיות באשליות.

יואל גמליאל:

אתה יודע אני אומר מאמי שכ.

אליאב מזגני:

א %אתה חושב שאתה לא יכול לחלק מלגות אתה יש ל' ג %דעה עצמית.
אתה אישיות בפני עצמה .אתה יכול להגיד ליושב ראש הסיעה של' .לראש
המועצה של כולנו,
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יואל גמליאל:

אני מאמי שכ.

אליאב מזגני:

אני יכול לשאול אות' שאלה .אתה ב אד %מכובד מ הישוב .אתה שלוש
שני %היית יושב ראש .ואי לי שו %דבר אישי אלי' .אתה יכול להגיד
שאתה עושה לא רק להשתדל.

יואל גמליאל:

השני %האחרונות אתה צודק ,לא היה בתקציב שלנו ,היינו בגרעונות.
בקדנציה הקודמת היינו בגרעונות ולכ לא אושר .ג %אצל ירו היה הכל
מותנה .כמו שעכשיו דאגנו שזה יהיה מותנה .ולא עבר .בגלל שהיינו באיזה
תקופה מסוימת .אליאב תקשיב ,א %תסתכל בתקציב ,אישור של שוקי
היה מותנה  800ומשהו אל 2שקלי %בנושא הזה .אנחנו המדינה החזירה
לנו את הכס 2הזה .קיבלנו את זה בחזרה .אז אנחנו כבר לא במותנה .מה
שהיה במותנה היה עד התקופה של התשיעי .בתשיעי לאור זה שאנחנו
מאוזני .%אני מאמי שכ .מחר יבוא משרד הפני %יגיד לו רוצה .אני
מאמי שכ .פירסמנו כי אתה לא יודע ,שהמועצה לא תתבזה א %היא
פירסמה את המודעות בחוצות .כי היא רוצה באמת לתת לפי מה שאת%
עשית %בוועדה .אותו דבר מה שאת %עשיתי %כל התנאי %שאת %עשית%
בוועדה אותו דבר לפי זה.

יקותיאל תנעמי :מי עשה תנאי %בוועדה?
יואל גמליאל:

רפי חנינה ,דורית .אליאב ,שהיה יושב ראש .ציו כול.%

אליאב מזגני:

אפשר לשמוע התחייבות לפרוטוקול?

יואל גמליאל:

אליאב אני מעול %לא אמרתי ,אני זוכר את עצמי מאז שאתה מכיר אותי
לא אמרתי ל' א 2פע %לא.

רפאל חנינה:

אני לא חילקתי שלוש שני %בתקציב היה מופיע .ואז ירו ונמצא פה יגיד
ל' ,שהייתה התניה ממשרד הפני %לא מאשר לתת מלגות כי אנחנו
נמצאי %בגרעו .נכו ירו זה מה שהייתה התניה .אנחנו לא יכולי %לחלק.

אליאב מזגני:

צרי' לדאוג שלא יהיה גרעו אתה חבר קואליציה.

רפאל חנינה:

אליאב ,דיברתי אני לא הפרעתי ל' .אני מתכוו ,בכוונתנו לחלק עוד השנה
את המלגות .אנחנו כבר קבענו את ישיבת הוועדה לחלוקת מלגות .ברגע

10932

19

א .ר.

שנכנס לתפקיד .אני אשתדל לעשות את כל המאמצי %בכדי שיוחלקו
המלגות עוד השנה.
יואל גמליאל:

יש מחיר לאופוזיציה ויש מחיר לקואליציה זה המציאות .מי שבקואליציה
יכול לעשות מה שהוא רוצה.

יקותיאל תנעמי :תגיד ליואל .יואל א %אי מלגות אני בחו .-יואל א %אי מלגות ,א %אתה
לא מחלק אני פורש מהקואליציה מצביע נגד התקציב .יואל א %אי בני
עקיבא אני פורש .ואתה לא עושה את זה .אתה בוגד בציבור של' .אתה
שפ אתה לא דואג לציבור .אתה .וזה יצא וזה יפורס .%והיו ,%היו %תגיד
ליואל ,א %אי מלגות אי תקציב .וזה מה שאליאב מתכוו.
רפאל חנינה:

כשאתה צועק אתה לא בטוח בעצמ'.

יקותיאל תנעמי :תגיד ליואל א %אי בני עקיבא אני פורש.
יואל גמליאל:

קותי ,אני עכשיו אסביר ל' למה באמת לא יכלו לקבל מלגות .כי אני
הייתי צרי' להעביר למועצה הדתית .היו %אנחנו מקבלי %מיליו .260
 400!500אל 2שקל לקחת לאחי' ממועצה דתית ואיימת על ירו .כל הזמ,
א %הוא לא היה לא היית תומ' בכלו .%וזה מה שעניי אות' כל הזמ .לא
היו מלגות לסטודנטי %ולא היה כלו %בגדרה .כי את %איימת %עליו כל
הזמ .וירו יודע את זה .ואני ג %יכול להוכיח את זה בישיבה הבאה,
להביא את זה לפה .ואני אראה כמה קיבלת מיליו  600למועצה הדתית.
תתבייש ל' .לקחת  400אל 2שקלי %סת .%מאשרי %את המלגות והכל.
פשוט אנחנו נעביר את ה! 400אל 2שקל שעבדו על ירו בזמנו ,למטרות
האלה .אנחנו נת בדיוק מה שהמועצה .אתה יודע מה ,אני קיצצתי כמעט
בכל  ...של המועצה הדתית .למה קיבלתי את המיליו  260הוא מקבל
מיליו  .260ואני אראה לכ %תקציב ,ואני אראה לכ %ג %את הסחטנות.
תקציב  2004היה מיליו  ,400מיליו  .300כל שנה האיומי %עזרו עד שהוא
קיבל מיליו  .600אני אשמח לראות את הפעילות של המועצה הדתית
בשש השני %האחרונות .שתו ואכלו בורקסי.%

יקותיאל תנעמי :אתה מגעיל ,כי אתה לקחת את הכס 2לתרבות התורנית .קומבינות עשית

10932

20

א .ר.

ש .%אתה רוצה שאני אפתח את הפה שלי .תתבייש ל' חצו .2חצו 2שקר
עז מצח .גועל נפש.
יואל גמליאל:

מיליו שקל למועצה הדתית וירו שיל %את המבנה ,את השכירות ,שזה
עוד תקציב עוק .2את המי %של המקווה הוא שיל .%שיל %את המנקה,
שיל %את החשמל .שילמו הכל .אתה מבי למה לא היה כס 2לסטודנטי%
כי הייתה סחטנות.

צעקוקשות במ' הקל ארוכות בי קה  48לער' עד לדקה  60כמעט ללא הרגעה
יקותיאל תנעמי :אליאב אתה אישרת את התנאי %של המלגות .אתה קיימת את הישיבה?
אליאב מזגני:

כ.

יקותיאל תנעמי :למה פורס %אחרת אפשר לדעת? יושב פה יושב ראש וועדה שאישר
מילגות .כתוב שהגיע נסי' והנסי' אישר.
יואל גמליאל:

טוב מי בעד?

אריה לוינגר:

שישה בעד.

יואל גמליאל:

מי נגד?ארבע נגד  ,הוחלט לאשר

אריה לוינגר:

אני עובר לסעי $גדול  .2מינוי דירקטורי לתאגיד מי וביוב איזורי .אני
אקריא לכ את השמות.

נחמיה עורקבי :אני רוצה לפני כ .סליחה הוא לא יכול להקריא שמות .יש תאגיד? הוא ק%
כבר? אנחנו עוד לא קיבלנו את האישור .אישרנו פה רק את שלב התכנו.
בוא תהיה חכ %אתה אמרת שהחודש תהיה לנו עוד ישיבה .תקבל את כל
האישורי.%
יואל גמליאל:

אנחנו חייבי %כדי שיהיה לנו תאגיד .חייבי %להביא את השמות.

ירו ב!נו:

שתי שאלות עקרוניות .מה הרכב התאגיד? מה החוק אומר מבחינת
המהות ,עובדי מועצה ,נבחרי ציבור .ציבור בכלל.

יואל גמליאל:

זה אומר לגבי כל התאגיד .הנושא הזה החלוקה זה כל התאגיד.

ירו ב!נו:

אבל אנחנו שלוש רשויות .כמה ההרכב שלנו בתו' התאגיד?

יואל גמליאל:

שניי.%

ירו ב!נו:

הא %התאגיד הזה יש בו אסיפה.
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יואל גמליאל:

חמישה .שניי %שניי %אחד.

ירו ב!נו:

הא %בתוכ %ג %ישנו היושב ראש?

יואל גמליאל:

יושב ראש אי יושב ראש זה בחירה של חמש.

ירו ב!נו:

שנייה תסביר שנייה ברצ 2מה הרכב הדירקטוריו .מה התפקיד של
האנשי %מבחינה מי בוחר את הדירקטורי.%

יואל גמליאל:

החמישה האלה שנבחרו ,גני יבנה ,שניי %המועצה המקומית שניי %ואחד
בני עייש.

ירו ב!נו:

אוקי .האנשי %האלה ה %צריכי %להיות נבחרי ציבור? ציבור ,עובדי
מועצה.

יואל גמליאל:

יש חלק נבחרי ציבור .שליש ,שליש .כל הרשויות צריכי %להביא שליש
נבחרי ציבור ,שליש נשי .%ושליש עובדי.%

ירו ב!נו:

ס' כל החברי %זה חמישה .גדרה מעמידה שניי .%מתו' השניי ,%כמה זה,
נקרא לזה נבחרי ציבור ,וכמה זה עובדי מועצה .כי אני זוכר נכו בכלל של
התאגיד צרי' להיות ג %עובדי מועצה .ואז נוכל לראות לפני שבכלל
מביאי %שמות .א %יש ג %בכלל איזה שהיא אפשרות ג %לייצוג סיעתי.
אני בכלל את זה אני לא מכיר .אבל ת כמה מילי %על הנושא הזה.

נחמיה עורקבי :אתה נות לנו להצביע .ואנחנו לא מכירי %בכלל את הנושא .אני חושב שמ
ההגיו שזה צרי' דבר באמת בכובד ראש להביא את כל הנושא שנבי נלמד
אותו ,ואז אולי נוכל להצביע כמו בני אד %ונאשר.
יואל גמליאל:

אנחנו פועלי %עכשיו על פי החוק ,כמו שהחוק מחייב אותנו .אנחנו צריכי%
לתת נציגי %ויש לנו נציגי %שאנחנו צריכי %לדאוג ,שיהיו ,יתנו את הכבוד
לגדרה וישמרו על האינטרסי %של גדרה .מה שאתה מדבר מדובר על
איגוד .מדובר על כל הרשויות .ואז נכנסי %לנתו של החלוקה מה שאתה
מדבר .נבחרי ציבור עובדי עירייה ונציגי ציבור.

ירו ב!נו:

אוקי.

יקותיאל תנעמי :מה הקריטריוני %למינוי דירקטור.
יואל גמליאל:

לא רוצה לענות.
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יקותיאל תנעמי :מה הקריטריוני %למינוי דירקטור.
יואל גמליאל:

יש את תנאי הס 2של משרד הפני.%

יקותיאל תנעמי :אתה יודע אתה יכול לענות.
יואל גמליאל:

שיהיה תואר .תקנות משרד הפני.%

נחמיה עורקבי :אתה אמרת החוק מחייב אותנו .אנחנו יכולי %לראות את החוק הזה.
יואל גמליאל:

כנס לאינטרנט .מי השמות?

אריה לוינגר:

דני דורו ,חלי בזק .ליאת ב גל ,גילה מלמד ,רונ ויס .ואייל גמליאל.

יואל גמליאל:

כול %נציגי ציבור חו -מדני .כול %פה נציגי ציבור חו -מדני מהניסיו ירו
של אלה שמכיני %את התוכניות אומרי %שהוועדה מאוד מקפידה .היא
פוסלת אנשי %מכל מיני סיבות .אנחנו בחרנו הבאנו נציגות של נשי.%

ירו ב!נו:

אגב .מתו' הכרות ע %כל האנשי – %אנשי...%

יואל גמליאל:

השורה הראשונה זה מי שאנחנו בוחרי %דני דורו וחלי בזק ,שהיא
מהמפלגה של' ירו .וא %אחד מה %נופל,

ירו ב!נו:

יואל ,אני לא משוכנע שזה עובר את נושא ניגוד הענייני %בלי לפגוע לא
בניר ולא בחלי .אני לא יודעת א... %

יואל גמליאל:

אז היא לא תעבור .ירו לכ אנחנו בוחרי %כמה נציגי ,%שא %נפסלי %אז
שלא נצטר' לבוא עוד פע %להצביע .אז אנחנו מציגי %אות %וה%
מאושרי %כבר .א %פוסלת הוועדה אנחנו מעבירי %הלאה .מי בעד?

אריה לוינגר:

שישה בעד.

יואל גמליאל:

מי נגד?

אריה לוינגר:

ארבעה.

יואל גמליאל:

ירו ג %נגד המפלגה של' אתה מתנגד .עומדת בתנאי %כול %תואר שני.

ירו ב!נו:

אנחנו הולכי %למנות עכשיו נציגי %לדירקטוריו שהוא יודע ,לשתות
מתקציב המועצה הרבה מאוד כס .2לא פוגע בא 2אחד ,אבל מ הראוי
שלישיבה כזאת שהיא די דחופה וזה שנראה את החוק ,נראה את
הקריטריוני.%

יואל גמליאל:

א %היה אומר את זה נחמיה אני לא הייתי מדבר .אבל אתה מכיר את
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החוק .ואתה מכיר את הדברי .%נו מה אתה,
ירו ב!נו:

אני מכיר .א %זה מה שאתה אומר עכשיו אז אני לא מכיר אותו .יש שלוש
קריטריוני %של נציגות בדירקטוריו .אני יודע תשעה אנשי %ולא חמישה
אנשי .%אני לא יודע על מה אתה מדבר .יש דברי %שאתה מבי לכא,
שאני מראש יודע אז אני מצביע בעד .זה אחד .שתיי ,%אני אומר את זה
כא לפרוטוקול ,תקציב המועצה ,בהמש' להערה שאמרת קוד .%כי אני
לא זמ פשוט לדבר על זה .א %יתנו לי זמ לדבר .תקציב המועצה הדתית,
שאושר בשעתי ,אושר כדי .אושר כחוק .ג %על ידי המועצה ,וג %על ידי
משרד הפני .%ואני אומר לפרוטוקול ,אני ארצה כפי שאמרת ,שתביא
לישיבה הבאה את אות %דברי %שאמרת ,שהתבצעו שלא כדי ,ולפחות
נטפל ג %אית.%

נחמיה עורקבי :ת לי להסביר ג %למה אני מצביע נגד .הקטע ההוא שאתה צרי' להביא
לנו את החוק פה ,בכדי שנוכל להבי את זה .זה לא למנות וכל זה .ואני
מבקש את זה כבר בכל ישיבת מועצה.
יואל גמליאל:

כשהתאגיד יהיה מוכ אני אביא ל' את כל זה לפה.

נחמיה עורקבי :אל תביא לי.
יואל גמליאל:

אני לא יכול להביא ל' משהו שאי לי .אני אי לי את התאגיד שאני יכול
להביא ל' אותו ולפרוס אותו .כמו שאי לי את שביל האופניי .%שישי %אל
זה התכנו .ביקשו מאיתנו נציגי .%הבאנו את הנציגי %וזהו.

נחמיה עורקבי :היית מביא לנו את הד 2שביקשו ,שנדע שביקשו.
אריה לוינגר:

סעי 3 $אישור מסגרת חח"ד – מסגרת אשראי בנקי לשנת  .2010כמי
שנה ,בנק הפועלי  .. 2,320,00בנק לאומי .. 1,250,000

יואל גמליאל:

זה אותו דבר כמו שנה שעברה .מי בעד?

אריה לוינגר:

פה אחד.

ירו ב!נו:

אני רוצה להגיד כמה דברי .%אני בחרתי לדבר על זה כי אני קיבלתי
מכתב הביתה ,מה שקותי הפי -מכבוד הרב .אישיות בפני עצמה ,בטח
בתפקיד ,ובטח באד .%אני לא יודע א %הוא קיבל תשובה.
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פע %ראשונה שאני רואה את המכתב הזה .שמעתי עליו ולא ראיתי אותו.

דורית ב בוחר :על מה הוא מלי.
ירו ב!נו:

אני מלי כא על הנדו.

יואל גמליאל:

הכס 2של נושא הדת מועבר לתרבות תורנית ,מחולק לפי פעילות .מי
שמוכיח פעילות מקבל .ואני יכול לאשר תרבות תורנית ולבקש ,אני יכול
לתת ל' לראות .פעילות תורנית של מרצי ,%רבניות ,רבני.%

ירו ב!נו:

התקציב אבל היה סעי 2תמיכות.

אליאב מזגני:

היה סעי 2תמיכות .עכשיו היה תמיכות סת %היה תמיכות סטודנטי .%והיו
תמיכות של פעילות לצרכי דת .יצא פרסו %לסטודנטי %לספורט ,הא %יצא
פרסו %כאילו ,אי זמ הרבה .אבל לצרכי דת.

יואל גמליאל:

אנחנו את כל צרכי הדת מעבירי %לתרבות תורנית.

אליאב מזגני:

יש סעי 2בתקציב.

ירו ב!נו:

אי' תרבות תורנית מחלקת את זה .זה וועדה או משהו .סעי 2תמיכות
מחייב וועדה ,מחייב איזה שהיא מליאה.

יואל גמליאל:

תראה אני לא אש %שקותי הבטיח לרב כס.2

ירו ב!נו:

אני אומר עוד פע %זה שתרבות תורנית.

יואל גמליאל:

אני אגיד ל' תשמע ירו ,בוא אני אגיד ל' מהניסיו .מהניסיו שלנו .כל
שנה ,ג %לא חילקו ,אבל נגיד שהיו צריכי %לחלק לפי הוועדה .היו באי%
יושבי %בוועדה ,ומי שהיה לו כוח פוליטי היה מעביר כס 2למקומות אפילו
שלא היו צריכי %ל קבל .ואני אומר את זה מהניסיו .אנחנו בזמנו כבר אני
חושב בתקופה של' ,העברנו את הכספי %לתרבות תורנית כדי לתת את
הפעילות .ואנחנו ג %דואגי %להראות את הפעילות .א %אנחנו רואי%
שרבנית עושה פעילות כל שבוע ונותנת את השיעורי.%

ירו ב!נו:

תרבות תורנית בתקופה של' ושלי לא קיבלה שקל אחד מסעי 2תמיכות
למוסדות דת.

יואל גמליאל:

אנחנו לא מעבירי %מסעי,2

ירו ב!נו:

לכ ,נשאלה כא שאלה .מנחמיה ,יש סטודנטי %ויש ספורט .וזה פוזר או
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לפחות נאמר לציבור שיש .כא יש מוסדות דת .מלי כא כבוד הרב ,כמו
שאמרתי קוד.%
יואל גמליאל:

בסדר .נתייחס אליו.

ירו ב!נו:

תרבות תורנית לא יכולה לחלק לו .היא לא וועדה בפני עצמה .כלומר
הוועדה צריכה להפי -מינשר למוסדות .המוסדות צריכי %להגיש את
הבקשה בדיוק כמו שהגישו כל שנה .ובחלק מהשני %לא קיבלו.

ציו ידעי:

אז למה כתוב פה שלא מקבלי %משאבי %שא 2מוסד או זה לא מקבל
משאבי .%אבל רגע שנייה .אתה במקרה בוא נבחר כא אחד ,אתה יכול
להגיד שהוא מקופח?

ירו ב!נו:

אני לא אומר כלו .%אני קיבלתי מכתב אני לא מכיר את הנתוני.%

ציו ידעי:

א %אתה לא יודע אז אני אגיד ל' ,כולל צדקת שלו %פנה ליואל ביקש
מקלט ,לא היה לה %מקו ,%קיבלו .ביקשו מאורר קיבלו .בקיצור כל מה
שה %מבקשי %ה %מקבלי .%ביקשו שולחנות קיבלו .כל מה שה %רוצי%
ה %מקבלי.%

יואל גמליאל:

ציו פה אנחנו לא מצטדקי.%

ירו ב!נו:

תגיד אפילו לפרוטוקול שתרבות תורנית מקבלת את סעי 2התמיכות.

יואל גמליאל:

לא אמרתי מה פתאו ,%אמרתי לפי פעילות.

יקותיאל תנעמי :אני יכול לשאול שאלה ,כשהוא מקבל תקציב לפעילות כל חודש ,הוא אמר
לי אני לא מעניי אותי .אני מקבל,
ניר בזק:

אני אמרתי לב של הרב במכולת ,שא %הוא יגיש חשבוניות עד  2000או
 3000שקל .אל תתפוס אותי במילה אני לא זוכר כמה זה היה בדיוק,
שהיה הסכ .%אמרת לו אתה תקבל .אני דיברתי איתו ואמרתי לו א%
אפשר לדאוג או לאלפיי %או ל! 3000שקל אל תתפוס אותי במילה ,אתה
תקבל את זה.

יואל גמליאל:

הוא הגיש.

ניר בזק:

לא.

יקותיאל תנעמי :זה פעילות למע הציבור ,שהמועצה המקומית גדרה מתעלמת במכוו.
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הציבור חברי המועצה מוזמני %כל יו ,%כל יו %לקפו -לכולל לראות על
איזה נוער מדובר .ולראות מה עושי %ש %למע עשרות בני נוער .כל יו.%
בטוח שכל אחד יתמו' .אבל יש פה אינטרסי %אחרי .%ולא ל חינ %הרב
כתב את המכתב הזה .הוא כתב את זה מתו' כאב.
יואל גמליאל:

עכשיו הביא לי קותי אני אתייחס אליו.

נחמיה עורקבי :אני רוצה לשאול שאלה אחרת .ציו פה הסביר .לנו,
יואל גמליאל:

עזוב ציו זה לא דיו בכלל .יש לי דיו ברבעו .הרב אני אפנה אליו ,אני
אדבר איתו.

נחמיה עורקבי :עזוב את הרב .אני לא מדבר על הרב בכלל .אני שואל שאלה אחרת ,ציו
פה התחיל להסביר לי וג %אתה ,שכל הכספי %של הדת הולכי %דר'
תרבות תורנית .ומתחלקי ,%אי' אמרת לי ,על פי בקשות וצרכי %של ב
אד.%
ציו ידעי:

אחד יש לו מרצה ,צרי' להגיש בקשה להראות לנו אי' הוא עושה מה הוא
עושה .אנחנו נבוא לראות.

נחמיה עורקבי :ומי בודק את זה שהוא עושה או לא עושה.
ציו ידעי:

באי %לבדוק.

יואל גמליאל:

אני אגיד את זה לפרוטוקול .נחמיה ,תגיש בקשה נדו .אני עוד פע %אומר
את זה .אני חושב שהרב הטעו אותו .יכול להיות שזה קותי בגלל המועצה
הדתית .ואני חושב שהמועצה המקומית גדרה ,ומי שיראה את הפעילות.
ואני אשמח מאוד באמת ציו ,שאנחנו ניקח את כול .%ואנחנו נראה את
הסיור ,נעשה סיור את הפעילות של התרבות התורנית שיש בגדרה ,ואני
חושב שאנחנו באמת עשינו שינויי .%ואני אומר את זה – זה עוד בתקופה
של ירו ג .%לא בתקופה שלי .ואני המשכתי את דרכו .עושי %פעילות של
יהדות .וא %צר לי שהטעו אותו והוא רש %דברי %כאלה ,אבל אני אומר
יכול להיות שהטעו אותו .ואני עכשיו מדבר על נושא של יהדות .בנושא של
יהדות בגדרה .ומי שלא מרגיש ,כול %מרגישי %את הנושא של היהדות
בגדרה .יכול להיות שקותי והרב רואי %שיש גו 2אחד שצרי' לקבל יותר.
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והוא לא מקבל .כי הוא ג %קיבל .לא מספיק ,יכול להיות ג %אני חושב
שלא מספיק .אני חושב שבגלל שהוא לא הגיש את הדיווחי %בגלל כל מיני
דברי .%בגלל שקותי אמר לו לא להגיש ,כדי שהוא יוכל להגיד שה %לא
קיבלו .משהו דומה לזה .לכ אני אומר אני אדבר ע %הרב .יכול להיות
שהכניסו ש %את הפוליטיקה .וה %עושי %ש %פוליטיקה במקו %הזה
שקותי עושה פוליטיקה .ואני חושב שא %הוא היה מגיש את זה כמו
שצרי' לפי הנהלי .%הוא היה מקבל .אי שו %סיבה שהוא לא יקבל .לכ
אני אומר ,ג %עכשיו א %הוא יגיש את זה לפי הנהלי %שכול %מגישי.%
הוא יקבל כמו כול .%והוא עושה פעילות דת .והוא עושה פעילות יפה.
פעילות טובה .ואנחנו נדאג לתקצב אותו ,בתנאי שיעמוד בתנאי %של
תרבות תורנית של תנאי ס .2הוא משו %סיבה ,בגלל שציו היה ממונה על
תרבות תורנית ,קותי דאג שהוא לא יגיע ולא היו לו מסמכי .%ואז זה נוח
לבוא ולהגיד עכשיו שה %לא מקבלי %כ מקבלי %וזה טוב לפרוטוקולי.%
אבל אני אומר עוד פע %אנחנו עושי %פעילות ש .%כשהוא מבקש הוא
מקבל מרצי .%והוא קיבל תקציבי .%כשהוא הגיש כמו שצרי' הוא ג%
קיבל תקציבי .%תקופה מסוימת הוא הגיש והוא ג %קביל .זה אני יודע.
ישיבה הבאה אני אראה שהוא קיבל אבל יכול להיות שהוא ג %לא קיבל
מספיק .עכשיו אני ג %אומר – קותי תנעמי פועל פוליטיקה על חשבו
הילדי %ועל חשבו הרב .לכ אני אומר צרי' להפסיק ע %זה .וא %ה%
יגישו את זה בצורה טובה .ויבוא לפה אבישי ,וישב ויארג את זה כמו
שצרי' ,אני מאמי אי מניעה שהוא לא יקבל .כי כול %מקבלי %ממזרח
גדרה מערב גדרה .דרו %גדרה צפו .כול %מקבלי %עושי %פעילות עניפה.
אני יכול להגיד לכ %תקשיבו .יש לנו ככה .בכל בית כנסת יש שיעורי תורה.
כל בית כנסת .יש לנו כמה רבניות פה שנותנות שיעורי תורה .יש פה מרכז
בשיתו 2שנות באמת מענה לנושא של היהדות .אנחנו מוציאי %מפה
אוטובוסי %לקברות צדיקי .%ומוציאי %אוטובוסי %לירושלי .%מה שלא
נעשה בתקופה של ירו .ואנחנו ממשיכי %את זה היו .%מה שלא נעשה
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לעול %דר' הגופי %של  400אל 2שקלי %של מועצה דתית ,שלא עשה ע%
זה שו %דבר .לכ אני אומר ,הדברי %נעשי .%בצורה טובה .עכשיו יכול
להיות שיש מחלוקת .ויכול להיות שיש אי הסכמות .וזה בסדר .יש פעילות
בבתי ספר .א %אתה רוצה אני אקח אות' לפינס .ואני אקח אות' לכל בתי
הספר .תרבות תורנית זה ג %להעביר לגו 2החילוני .ולשכנע אותו וללמד
אותו את היהדות .לכ אנחנו ג %מתוקצבי %על ידי משרד החינו' בחלק
מהתקציבי .%ויש את זה ג %בפינס ,ובבתי ספר .במקומות שאנחנו יכולי%
לתת תרבות תורנית .דר' אגב ג %האיגוד ,מקבל ישירות ג %אתה רוצה
תרבות תורנית דר' משרד החינו' ,שש %הגשנו בקשה .אז אני אומר,
תרבות תורנית זה עובד טוב בגדרה .יכול להיות,
יקותיאל תנעמי :לקחת לקברות צדיקי.%יש תרבות תורנית קצת יותר ברמה ,ולא להאכיל
ולשתות .אכילה ושתיה אינה בגדר תרבות תורנית וסעודות למיניה .%אל
תסמא את עיני הציבור .ואנחנו נבדוק את זה .נית לחברה בכולל לראות
מה עשית למענ %וג %את כל העניי הפוליטי שהכנסת ,שאתה מודה פה,
פה אתה מודה שבגלל שיש לה %קשר לקותי אז יש פוליטיקה זה בסדר.
אני המלצתי לה %דר' אגב ,תתנתקו ממני תלכו תקבלו .אי לי כלו %במה
אני יכול לעזור לכ.%
נחמיה עורקבי :יואל לפי מה שהבנתי מדברי' א %תרבות תורנית או מישהו שעושה עסקי
דת הוא פשוט מפנה בקשה ליהדות בישוב .הוא פונה לאי' אמרת מלמד.
הוא בא ורואה שיש פירוט ואז הוא מתקצב אותו .זה הנוהל?
יואל גמליאל:

יש בדיקה ,בודקי ,%מסדרי .%טוב סיימנו לענות .אני מעלה דיו ,נחמיה
סיימנו .עכשיו אני אומר עוד פע ,%ניר אני עוד פע %אומר אני מבקש פע%
אחרונה דיוני %שלא בישיבה פע %אחרת לא עוני .%אני מבקש ,אמרתי ל'.
אנחנו עושי דיו עכשיו על הרבעו ,שאנחנו רואי %שהוא מאוז בעוד2
של משהו כמו  40אל 2שקל.49 .

ירו ב!נו:

אני מבקש לשאול שאלה ולהעיר כמה הערות .אני מפנה תלונה אל הגזבר.
אנחנו קיבלנו לישיבה האחרונה ,שהייתה אמורה להתקיי %ביו %שני
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האחרו ,תמצית התקציב הרגיל .ד 2אחד .וכתוצאה מזה שהישיבה
הנוכחית מתקיימת היו ,%קיבלנו בזימו לישיבה את אותו עמוד – טופס 2
עמוד  4בדוח הרבעוני ,שג %הגזבר וג %ראש המועצה חתומי %עליו .ויש
הבדלי %בי שני הדפי %האלה .ואני אפנה לשני ההבדלי .%בכל סעי2
ההכנסות.
יקותיאל תנעמי :רגע צריכי %להיות הבדלי?%
ירו ב!נו:

אני אומר ככה ,בי הד 2שקיבלנו לישיבת המליאה ביו %שני לבי הדוח
המסודר ,שקיבלנו להיו %בסעי 2ההכנסות .סטייה מהתקציב באחוזי%
בדוח הרבעוני שקיבלנו הוא חתו %על ידי יואל ועל ידי הגזבר כתוב שני
אחוז .הכנסות כא כתוב שני %וחצי אחוז .וכא כתוב שני אחוז .אי שו%
הבדל בכל הפרמטרי %שמופיעי %בסעי 2ההכנסות .שנייה דקה .זאת
נקודה אחת .אני רוצה לומר כא לפרוטוקול יואל ,יש ל' כנראה עוד לא
של  .49של  .51כי חישוב של סטייה מהתקציב לא מוביל למיליו  517אל.2
אלא מיליו  .519אז יכול להיות שאני לא ידעתי לחשב ולא לקרוא את
השורות .אבל אני ממלי – -אני ממלי .-אני אומר זה שתי הערות .עוד כמה
דברי %בנושא של התאמות אי קורלציה לדוגמא ,בי סוגיית הארנונה
שרשומה כא לבי פירוט הארנונה שמופיע בעמוד  .8אי קורלציה בי
השכר על שלושת גווניו השוני %לבי השכר שמופיע בפירוט שאת%
חילקת %באותו דוח שאת %חתומי %עליו .זה הערות אני אשמח לקבל
תשובות .יש לי בהמש' עוד שאלה אחת .בעמוד  .2אני יכול לשבת נכו?
בעמוד  2שנייה בעמוד ההלוואות .בעמוד  3מתו' הדוח ,המועצה לקחה
הלוואה לכיסוי גרעו של מיליו  387אל .) 2אני רק רוצה לשאול מתי
לקחנו את זה.

יואל גמליאל:

את המיליו  387זה השנה .אתה אישרת אותה.

ירו ב!נו:

בתחילת ?2009

יואל גמליאל:

אנחנו אישרנו אותה עכשיו.

ירו ב!נו:

הבנתי .טוב התייחסות להערות שאמרתי.
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יואל גמליאל:

אישרנו אותה עכשיו זה הלוואה של קק"ל.

דוד יהלומי:

קוד %כל זה באמת נעשה באקסל .אז טעויות פה של האקסל עצמו לא
יכולות להיות .כנראה שזה עניי של – אתה רואה שבי שני הדוחות אי
את הנקודה אחרי הזה .זה מעגל .אז כנראה שזה מעגל .א %זה אות%
מספרי %זה צרי' להיות אותו דבר אוקי.

ירו ב!נו:

זה מעגל ובחצי אחוז.

דוד יהלומי:

א %אתה לא עושה נקודה אחרי אז ברור שזה מעגל .הוא חייב לעגל .אי
פה נקודה אחרי.

ירו ב!נו:

כא כתוב שניי %וחצי אחוז .השניי %וחצי אחוז האלה מתו' מה ה%
שניי %וחצי אחוז?

דוד יהלומי:

השניי %וחצי אחוז הסטייה עצמה .אתה רואה את המיליו .517

ירו ב!נו:

שניי %וחצי אחוז מתו' מה ה?%

דוד יהלומי:

מתו' ס' ההכנסות.

ירו ב!נו:

שניי %וחצי אחוז זה מתו' .62648

דוד יהלומי:

בדיוק .אתה רואה.

ירו ב!נו:

אני מבקש שתקח מחשב ותעשה את הבדיקה הזאת .אני מדבר בשיא
הרצינות.

יואל גמליאל:

דורית שמתעסקת במחשבי .%דורית יש פה איזה מחלוקת לגבי הנושא של
האחוזי .%מה שאומר הגזבר שהיות ולא עשו נקודה זה עיגל את זה
לשתיי .%וזה עיגל לכל אור' הדר' .הא %זה יכול להיות בתוכנה הזאת.

דורית ב בוחר :ברור .תנו לי להסביר לכ .%לא צרי' להיות גאו במחשבי %בשביל לראות
שבדוח שהוגש יש דיוק עשרוני של אחד .לכ השתיי %מוצג .ובדוח הזה אי
דיוק עשרוני .וזהו .הוא פשוט לא הציג את האחוזי.%
ירו ב!נו:

דורית ,היות והערת הערה אז אני ג %מפנה את זה אלי' .אי הבדל בי
הנתוני %שמופיעי %בסעי 2ההכנסות בד 2שקיבלנו ביו %שני לבי הדוח
שקיבלנו עכשיו .אי' יש הבדל בי שניי %וחצי.

דורית ב בוחר :אני אגיד ל' למה ,א %הדיוק באקסל הוא בעשרוני זה  2.4הוא מעגל ל'
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את זה ל! .2.9אבל א %העשרוני הוא  2.2הוא מעגל ל' את זה לשתיי .%אז
יכול להיות שבהכנסות זה גדל.
ירו ב!נו:

הבנתי את ההסבר .אני אומר עוד פע ,%אני אומר כא זה לא ראוי שיצא
"במקרה" או שלא במקרה שאנחנו לא דני %בד 2הזה.

דורית ב בוחר :זה טעות סופר.
יואל גמליאל:

זה נושא של מחשוב .זה לא – הבעיה זה המספרי.%

ירו ב!נו:

אני מבקש את הקשבת' .כי אתה ביקשת כנראה למליאה ,בגלל שאתה
יושב הראש ,מסמ' כזה .סטיה של חצי אחוז או אחוז אחד מכס 2של
המועצה מבחינתי זה לא הי נוח .זה אחד .שניי ,%יש בחישוב .זה אומר
שהיינו צריכי %לדו כא .ועכשיו זה סטיה של חצי אחוז .ויכול להיות
שפע %אחרת זה סטיה של עשרה אחוז ,לחיוב או לשלילה זה לא משנה
כרגע מה .זה הערה ראשונה ,הערה שנייה ,תעשה עוד פע %את החישוב
יכול להיות שנאי חישבתי לא נכו .אבל יש תוספת של עוד אלפיי %שקל
מינורי .יכול להיות .אני לא מזלזל בזה כי זה עדיי כס 2שכולנו מוציאי%
כא מהכיס שלנו לשל %למועצה .זה לגבי "טעויות סופר" לגבי הקורלציה
או אי הקורלציה בי סוגיות הארנונה והשכר .. ,האמיתית בדוח והרבעוני
לבי מה שמופיע בפירוט.

יואל גמליאל:

אנחנו ירו זה כמו שאנחנו רואי ,%אנחנו היו %מתייחסי %למאז שלנו
כמאז שהצלחנו לבלו %כמו שאמרתי בתקציב .התחילו לראות במאז את
הגרעו והיו %אנחנו בפלוס .אני טוע שאנחנו בפלוס הרבה יותר מ! 49אל2
שקלי %אבל זה נדו ברבעו אחרו .קוד %כל אנחנו עשינו עבודה טובה.
ואנחנו לא כמו שקותי אומר ,שאנחנו מקצועני %ומועצה שהצליחה לעשות
מה שלא עשו עשרי %שנה בישוב.

ירו ב!נו:

לא יכול להיות שמביאי %לישיבת מועצה נתו שג %א %הוא שונה בחצי
אחוז או באחוז .ובסופו של דבר אי אפשר להתייחס לזה ככה.

דוד יהלומי:

אבל ירו אתה אומר דברי ,%אי פה – אי פה הבדל של אלפיי %שקל.
כיוו שאלפיי %שקל מייצגי %את העיגולי ,%שהוא מעגל כלפי מעלה וכלפי
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מטה.
יקותיאל תנעמי :בטופס  2בסעי 2ההוצאות ,א %אני מרכז את כל הוצאות השכר אני מגיע
לס' בתקציב לתקופה יחסי  .19.014אני אגיד ל' הוצאות שכר כללי,
עובדי חינו' ורווחה .עכשיו בביצוע יוצא לי  .19.251כשאני הול' לטופס 7
שש %זה הריכוז ,אז אני מקבל  19.130בכלל .בביצוע .משהו פה לא יכול
להיות .כי זה אמור לתת את זה .ס' הכל ריכוז .בטופס  ,7שוב כשאני
מסתכל על ס' הכל הכללי אני מקבל  19.130כשאני בא לטופס  2זה
 19.251ופה חסר לי פה מאה ומשהו אל 2שקל .איפה הוא .כאילו משהו
פה לא בסדר .בלא יודע.
דוד יהלומי:

כל הדברי %האלה אנחנו נבדוק ונית ל' תשובות בישיבה הבאה.

יקותיאל תנעמי :אבל לא השאלה שלי היא שאלה עקרונית .הרי זה צרי' להיות מתאי .%זה
לא .כאילו משהו לא מסתדר פה.
דוד יהלומי:

תסתכל על המספרי %ירו .המספרי %ה %אות %מספרי.%

יואל גמליאל:

טוב מה עוד השאלה.

ירו ב!נו:

אני אגיד ל' בסופו של דבר חישוב העמודה של הסטיה בתקציב לא
באחוזי %היא לא זה .אולי בגלל אות %חצאי.%

יואל גמליאל:

אז יש לנו עוד עוד .2בסדר מקבל את זה ,יש לנו עוד עוד 2אלפיי %שקל.
נחמיה יש ל' שאלה לגבי הרבעו?

נחמיה עורקבי :כ .מה היה ברבעו?
יקותיאל תנעמי :יש לי עוד שאלה אחת תנו לי רק לבדוק ,שאני .תסתכל במצבת העובדי%
בהנהלה מורחבת יש יושב ראש.
יואל גמליאל:

אני רוצה לסכ %את הישיבה .השנה הזאת אנחנו הצלחנו לאז את
התקציב .בכל אופ ברבעו השלישי .ואנחנו מאמיני %שאנחנו נסיי%
מאוזני .%ואנחנו לא כמו שקותי אומר ,מועצה חובבנית .מועצה שמתנהלת
בצורה הכי טובה שאפשר .ואנחנו ג %נהיה מאוזני %בשני %הבאות .ונדאג
שהמעצה תתנהל בצורה הכי טובה שאפשר .אז אנחנו ממשיכי %לפעול.
ואני ג %יושב בישיבות ואומר לכ ,%כל מה שאנחנו מאשרי %פה זה חייב
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אישור של משרד הפני .%אז מה שלא תקי משרד הפני %לא יאשר .ואני
רואה עד היו %הוא מאשר את הדברי .%כי אנחנו דברי %תקיני .%ואנחנו
ממשיכי %לנהל את הישוב .בישוב יש פיתוח .ויש לנו עוד לבנות בתי ספר,
ועוד לבנות גני .%עכשיו אישרו לנו היו %עוד שני בתי ספר יסודיי.%
וארבעה גני ילדי .%בלי שו %קשר לאישור של הגני ילדי .%עכשיו אני בא
ואומר ,אנחנו ג %בנושא של המלגות אנחנו נתייחס לוועדה שדנה .ולפי
הוועדה שדנה אנחנו נחלק מלגות .יו %טוב לכול %הישיבה ננעלה.

_________________

_______________

יואל גמליאל

אריה לוינגר

ראש המועצה

מזכיר המועצה

