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  המועצה המקומית גדרה

  533'מס מועצה מ� המניי�ישיבת 

  22.2.10 ע"תש אדרב' ח' ביו�  

חבר ,  מ ראש המועצה"סג� מ – דני דורו�, ראש המועצה –יואל גמליאל   :משתתפי�

אליאב חבר המועצה , , בוחר�דורית ב�חברת המועצה , רפי חנינההמועצה 

חבר המועצה נחמיה , שור נוגהחברת המועצה , ניר בזקחבר המועצה , מגני

  .נו� �חבר המועצה ירו� ב�,עורקבי

  .חבר המועצה ציו� ידעי, חבר המועצה יקותיאל תנעמי  :חסרי�

  .ריכהלה מנהל בדליאור מ, המועצה מזכיר המועצהאריה לוינגר   :נוכחי�

  .מועצהדוד יהלומי גזבר ה                        

                      

  

  : סדר היו�

  8.2.2010מיו�  85' אישור פרוטוקול הנהלה מס – 1עי" ס

' לבניית ג� ילדי% ברח$  622,363ס "ע 919' ר מס"אישור תב  �1ק "ס    

  .החינו&. הקצבת מ :המימו�. הנחלי%

. פוקס' לבניית ג� ילדי% ברח$  622,363ס "ע 920' ר מס"אישור תב   � 2ק "ס    

  .החינו&. הקצבת מ: המימו�

תמיכה בפרוייקט תשתיות $  179,600ס "ע 921' ר מס"ר תבאישו  : 3ק "ס    

הקצבת המשרד להגנת : המימו�. מחזור ותכנו� היטל הטמנה

  .הסביבה

  הקמת אמפיתיאטרו�$  1,650,000ס "ע 922' ר מס"אישור תב  :4ק "ס    

  הקצבת מפעל, $ 770,000הקצבת משרד הפני% : המימו�. בגדרה         

  .$ 880,000הפיס          

הסדרת מעגל תנועה $  81,220ס "ע 751' ר מס"אישור הגדלת תב  :5 ק"ס    

  .התחבורה. הקצבת מ: המימו�. סברדלוב�ויצמ�

עבור בניית חדר יד לבני% $  200,000ס "ע 923' ר מס"אישור תב  :6ק "ס    
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  .$ 200,000קר� עבודות פיתוח : המימו�. ס"במתנ

אופק חדש פינות עבודה עבור $  35,200ס "ע 877' ר מס"הגדלת תב  :7ק "ס    

  ).ס רימוני%"ביה" (נאות ראשוני%"ס "לביה

גני  2למטרת בניית $ מיליו�  1.2ס "הלוואה ע 924' ר מס"אישור תב  :8ק "ס    

י בנק "ע$ מיליו�  1.2ס "הלוואת פיתוח ע: המימו�). ס"מתנ(ילדי% 

תנאי . ס"י המתנ"פירעו� ההלוואה ע –החזר ההלוואה . מ"דקסיה בע

  .שני% 10 �ל 0.90%) + 2.75%(פריי%  –ה ההלווא

אישור התקשרות ללא  –תוספת מרחב מוג� מוסדי לבית הנערה   :9ק "ס    

  .פ חוות דעת"מכרז ע

לבדיקת מתקני% במוסדות $  30,000ס "ע 925' ר מס"אישור תב  :10ק "ס    

  .קר� עבודות פיתוח: המימו�. חינו&

אחסנת החומר הארכיוני של $  70,000ס "ע 926' ר מס"אישור תב  :11ק "ס    

קר� : המימו�". ארכיביו�"המועצה באמצעות חברה חיצונית חברת 

  .עבודות פיתוח

  .אישור התקשרות ע% בנק הפועלי% בהסכ% ייעו1 השקעות  :12ק "ס    

שיפוצי% וחידוש מבני% $  1,600,000ס "ע 927' ר מס"אישור תב  :13ק "ס    

  :על פי הפירוט הבא, במוסדות חינו&

  ,הקצבת משרד החינו&, נתיבי נוע%$  600,000         

  ,הקצבת משרד החינו& –תיכו� אזורי $  600,000         

  . קר� עבודות פיתוח –מוסדות חינו& $  400,000         

  .$ 1,600,000כ "סה        

  .נציגי% נוספי% לוועדת שמות 2צרו  :14ק "ס    

  . $ 45,556ס "רכי% עפעולות לבטיחות בד 894' ר מס"אישור הגדלת תב  :2סעי" 

$  4,556, הקצבת הרשות הלאומית לבטיחות בדרכי%$  41,000: המימו�  

  .קר� עבודות פיתוח

 4587הארז גוש ' לבניית ג� ילדי% ברח$  622,363ס "ע 928' ר מס"אישור תב  :3סעי" 

  .הקצבת משרד החינו&: המימו�. 103מגרש 



 3

שטח מתוקצב  –' שלב ג –ראשוני%  ס נאות"בניית ביה 929' ר מס"אישור תב  :4סעי" 

  ).17/2010מענק (הקצבת מפעל הפיס : המימו�$  2,702,284ס "ע, ר"מ 662

שטח ' שלב ב –ד "ממ" אוהל שלו%"ס "בניית ביה 930' ר מס"אישור תב  :5סעי" 

מענק (הקצבת מפעל הפיס : המימו�. $ 2,739,022ס "ר ע"מ 671מתוקצב 

16/2010.(  

אול% , 19:10שעה , 22/2/10יו% שני , 353' מועצה מ� המניי� מסישיבת   :יואל גמליאל

חבר המועצה רפי , מ ראש המועצה דני דורו�"סג� מ, נמצאי%. הישיבות

חברת המועצה , חבר המועצה ניר בזק, חברת המועצה דורית ב� בוחר, חנינה

, י תנעמיקות, נו��ירו� ב�: חסרי%. מזגני אליאבחבר המועצה , נוגה שור

  .ה עורקבי וסג� ראש המועצה ציו� ידעי שנמצא בבית חולי%נחמי

  .יש לנו שאילתה  

  . הנחתי לכ% ג% את השאילתה וג% את התשובה בתיבות הדואר שלכ%  :אריה לוינגר

  .נכנס חבר המועצה נחמיה עורקבי  :יואל גמליאל

אבקש להכניס לישיבת המועצה הקרובה את . "אני מקריא אתה שאילתה  :אריה לוינגר

צרי& לשל% , הא% אד% שבונה בית באזור שיש בו כביש: ל"שאילתה הנה

עבור הכביש ומה קורה ע% תשלו% היטל כביש והא% יש הבדלי תשלו% בי� 

  : אני מקריא את התשובה. אזור לאזור

  .אני מביא לו את החוק כי הוא צרי& להקריא ג% את החוק  :נחמיה עורקבי

  .האני נתתי תשובה לשאילת  :אריה לוינגר

  .אתה לא יכול להקריא  :יואל גמליאל

תגיד לי א% זה , אתה תקריא את חוק, אני הוצאתי את החוק, סליחה  :נחמיה עורקבי

  .מתאי% או לא

  .הוא לא יקריא את החוק  :יואל גמליאל

  .אני באמצע השאלה ובאמצע התשובה. אל תפריע באמצע, נחמיה  :אריה לוינגר

  .אילתה לחוק של&אולי הוא עונה ל& בש  :יואל גמליאל

  .אני רק אעביר לו את זה שהוא יקריא את זה. יש לי את מה שהוא מקריא לי  :נחמיה עורקבי

  .נחמיה, הוא לא עובד אצל&, הוא לא מקריא  :יואל גמליאל
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אני . אתה לא יכול לשלוח אותי לקרוא באינטרנט. אני שאלתי שאלה פשוטה  :נחמיה עורקבי

זה כולל . לשל%... א% אני יכול , בחצרא% אני בונה אצלי , רוצה לדעת

  ?מדרכה או לא כולל מדרכה

  .אתה חייב לשבת. ש% יגידו ל& הכל  :יואל גמליאל

 41על פי סעי2 . א. אני מקריא את התשובה במענה לשאילתה שהוגשה על יד&  :אריה לוינגר

התוספת השלישית רשאי חבר המועצה להגיש לראש המועצה שאילתה בכתב 

בשאילתה שהוגשה . ב. בדתי שבתחו% תפקידי המועצה המקומיתעל עניי� עו

על יד& לא צוי� ולא הוגדר כל עניי� עובדתי שבתחו% תפקידי המועצה 

לא נית� להתייחס באופ� ענייני ועובדתי , המקומית גדרה ומשו% כ&

הובא לידיעת& כי המועצה גובה היטלי סלילה א& , יחד ע% זאת. לשאילתה

  . 1987ח "ר גדרה סלילת רחובות תשמורק בהתא% לחוק עז

  ".הובא"לא , מובא לידיעתי  :נחמיה עורקבי

ל באתר האינטרנט של "נית� לעיי� בחוק עזר הנ, לעדכונ&. ד. מובא לידיעת&  :אריה לוינגר

  .המועצה המקומית גדרה

? הא% זה כולל מדרכה? מה כולל היטל כביש. אני שאלתי שאלה פשוטה   :נחמיה עורקבי

אל תשלח , זה חוק העזר. את זה אני רוצה שתקריא לי? כולל ביובהא% זה 

  .אני רוצה שתקריא לי את חוק העזר. אותי לא לאינטרנט ולא למקו% אחר

  .תגיש עוד פע% שאילתה  :יואל גמליאל

אתה . שנינו צריכי% ללכת לחתונה. יואל, אני לא אגיש עוד פע% שאילתה   :נחמיה עורקבי

  .ק העזר ואתה תאשר לי א% זה נכו� או לא נכו�אני אקריא את חו, רוצה

  .יוע1 משפטי מאשר דברי% ולא אני. אני לא יכול לאשר ל&  :יואל גמליאל

  .ע% כל הכבוד ל&, פה המכתב הוא לא של היוע1 המשפטי   :נחמיה עורקבי

  .תגיד מה שאתה רוצה ואני אבדוק  :יואל גמליאל

  ?ר של&זה חוק העז? את מה אני אגיד   :נחמיה עורקבי

תגיד מה שאתה רוצה ואני . זו ירושה שקיבלנו, זה לא שלי. תעלה את זה  :יואל גמליאל

  .אבדוק ואת� ל& תשובה של היוע1 המשפטי

אתה כותב לי את , אריה? מה זה פה לא ברור ל& עובדתית, אני לא מבי�   :נחמיה עורקבי
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  .המכתב ומיואל גמליאל אני צרי& לקבל תשובה

  . תה זה רק לראש המועצהלשאי  :יואל גמליאל

ישיבה שלא מ� המניי� זה . שאילתה היא למזכיר. יש ל& טעות, סליחה   :נחמיה עורקבי

  .אז אל תגיד לי מה החוק אומר. למזכיר

  . לא שינתה את זה..... אני מצטער ש  :יואל גמליאל

? הרחובמה כולל . אני רוצה לבנות אצלי בגינה. אני רוצה לדעת מה כולל   :נחמיה עורקבי

זה כולל ביוב או לא כולל ? ומה כולל כביש? הא% אני צרי& לשל% עבור כביש

אני רוצה שתקריא אותו , א% זה החוק של&? איזה היטלי% יש ש%? ביוב

  .תאשר אותו א% זה החוק של גדרה או לא. לפרוטוקול

  ?סיימת  :יואל גמליאל

  .אתה תקריא אותו. לא סיימתי   :נחמיה עורקבי

  .אתה חצו2, נחמיה  :ליואל גמליא

  .תקריא אותו ככתבו וכלשונואתה . נכו�, אני חצו2   :נחמיה עורקבי

  .תעלה את הטענה שלא נראה ל&. אני מרשה ל&. תעלה את הנושא של&  :יואל גמליאל

  .אני רוצה לדעת רק את זה. היא נראית לי. לא? הטענה שלא נראית לי   :נחמיה עורקבי

  .תעלה את הטענה  :יואל גמליאל

אריה זה דווקא אלי& אני , הא% ההיטל הזה של הסכו% שאתה כותב ש%   :נחמיה עורקבי

 1987הא% זה כולל סלילת רחוב לפי החוקה של . פונה כי אתה אחראי על זה

  ".סלילת כביש או מדרכה. "שאתה אומר

  .זה חוק עזר  :אריה לוינגר

  .זה חוק עזר של&   :נחמיה עורקבי

  .ומאז עשו עליו כמה עדכוני% 1987קק משנת חוק עזר חו  :אריה לוינגר

אני רוצה שתסביר לי , וא% עשו עדכוני% 1987זה חוק העזר שלכ% מ . יפה   :נחמיה עורקבי

  .פה את העדכוני% שנעשו

  .תענה לו, ליאור  :יואל גמליאל

אני אסביר ל& באופ� מפורט אי& חוקי העזר בנויי% במועצה המקומית    :ליאור מדהלה

  פורט במקב1 ואני ג% יכול להביא ל& את זהזה מ. גדרה
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  .הנה המקב1   :נחמיה עורקבי

כי זה ג% , אני יכול להביא ל& את מה שיש אצלי ואני בוודאות יודע שזה זה: ליאור מדהלה

מפורס% באתר של משרד הפני% וג% בחוקי העזר של המועצה שנמצאי% 

  . זה לא כולל היטל ביוב. א. אצלי בקלסר ואני יכול להביא

  .אתה יכול להקריא לי מה זה כולל   :נחמיה עורקבי

  .אני מסביר באופ� כללי: ליאור מדהלה

תגיד לי , יש ל& חוק עזר? מה אתה מסביר לי. תקריא לי אותו. אל תסביר לי   :נחמיה עורקבי

  .לא שאלתי מה הוא לא כולל. מה החוק עזר אומר

  ?העזראתה רוצה שאני אסביר ל& את כל חוק : ליאור מדהלה

  .את הסעיפי% אתה כולל   :נחמיה עורקבי

  .זה לא חוק עזר להיטל ביוב, כי זה חוק עזר לסלילת רחובות, הוא צודק  :אריה לוינגר

א% אתה ? זה פריצת דרכי%. אני שאלתי על רחוב? ומה אני שאלתי, סליחה  :נחמיה עורקבי

  ?סולל רחוב חדש זה לא פריצת דרכי%

כמו באזור נווה , י% העברנו את זה כמו באזור מתח% פוקסעל פריצת דרכ: ליאור מדהלה

המועצה לא , 20%האכלוס היה ברמה של . תקווה בזמנו מהסיבה הפשוטה

אחרי המליאה אישרה ואושר במשרד . יכלה לממ� את הוצאות הפיתוח

ביו% שהיית בונה את הבית , כלומר. מההיטל העתידי 10%הפקנו , הפני%

  .10%היו מורידי% ל& , של&

, לפי מה שאתה אומר? למה אתה אומר לי שלא כולל. אז זה כ� כולל הכביש   :נחמיה עורקבי

. אני שואל אות& שאלה. אתה פשוט מקזז את זה אחר כ&. זה כ� כולל הכביש

מה הסעיפי% . זה מה שאני שואל? אתה מוכ� להקריא לי מה החוק אומר

מה . ת עמודי טלגר2הזז, פריצת דרכי%, שזה כמו שאתה אומר? שהוא אומר

  ?זה כולל

  .נתנו ל& תשובה  :יואל גמליאל

זו לא התשובה של& כי אני , יואל. אני מצטער להגיד ל&. זו לא תשובה, לא   :נחמיה עורקבי

אתה לא יכול . אני רוצה לקבל הבהרות. אקריא ל& את זה באותה מידה

  .תביא לי את זה בפורו% מליאת המועצה, להפנות אותי לאינטרנט
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  .סיימנו ע% השאילתה. בסדר  :ואל גמליאלי

או שאתה הול& ? אני יכול לקבל ממ& א% זה החוק מה שכתוב פה, סליחה   :נחמיה עורקבי

אתה . אני אקבל את ההבהרות על פי חוק, ליאור? עכשיו להביא לי את הזה

  . אני רוצה לקבל את החוק. יכול להסביר לי מה שאתה רוצה

  .תפנה למי שאתה רוצה, א מקובלת עלי&א% התשובה ל  :יואל גמליאל

  .למקו%, אני אפנה לפה. אני לא אפנה לא� שאני רוצה   :נחמיה עורקבי

  .אני קורא אות& לסדר, הערה ראשונה  :יואל גמליאל

  .התבלבלת. אתה לא בכנסת. אתה יכול לקרוא לי לסדר   :נחמיה עורקבי

אני לא רוצה . וא תפסיק ע% זהאז ב. אנחנו נצביע ואתה לא תוכל להצביע  :יואל גמליאל

  .הבאנו ל& תשובה. להיכנס לכל הנושאי% האלה

אתה . אתה לא תפנה אותי לאינטרנט. אני רוצה את התשובה המדויקת   :נחמיה עורקבי

. מחויב לתת לי על פי חוק ויש ל& פה את אריה המזכיר שהוא יודע את החוק

  .אתה מחויב לתת לי תשובה

  .י קורא אות& לסדר פע% שנייהאנ, נחמיה  :יואל גמליאל

  .אתה תקריא לי את החוק. אתה יכול לקריאו לי ג% עשר פעמי%   :נחמיה עורקבי

  .אני קורא אות& לסדר פע% שלישית ואני מבקש ממ& להפסיק, נחמיה  :יואל גמליאל

  .אתה תקריא לי את הזה ואני מפסיק? מה אתה אומר   :נחמיה עורקבי

  .ל& כלו%אני לא מקריא   :יואל גמליאל

הוא מחויב להקריא לי את החוק , אריה. אריה הוא מזכיר המועצה, סליחה   :נחמיה עורקבי

  ?העזר או לא

  .זה לא מה שאני אחליט, נחמיה  :אריה לוינגר

  .אני מבקש ממ&, יואל. אני רוצה לדעת מה החוק עזר אומר, סליחה   :נחמיה עורקבי

  .ה לא יכול להצביע במליאהאני מבקש להעלות להצבעה שנחמי  :יואל גמליאל

אני . זה אי� ל& בעיה, אני יודע. עכשיו ג% תפטר אותי. תצביע. אי� בעיה   :נחמיה עורקבי

  ?אני יכול לקבל מה חוק העזר אומר. שואל שאלה אחרת

  .אני אעלה להצבעה שאתה לא יכול להצביע, נחמיה  :יואל גמליאל

  . תעלה עשר הצבעות   :נחמיה עורקבי
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אני מבקש ממ& . אחרי זה ג% אגיש את כל ההפרעות של& למשרד הפני%. חבל  :יואל גמליאל

  . להפסיק

זה . אני רוצה לקבל הסבר מה כולל היטל כביש. אני רוצה להבי� דבר אחד   :נחמיה עורקבי

אני רוצה . יש ל& פה את אריה ואריה מכיר את החוק. מה שאני רוצה לדעת

צה ותשאל אותו א% אתה עובד על אריה מזכיר המוע. שהוא יענה לי, לדעת

שאלתי בצורה פשוטה . אתה מחויב להקריא לי את החוק. פי חוק או לא

  .מה החוק, וברורה

  .תגיש עוד פע%, א% אתה לא מרוצה. קיבלת מכתב ממני  :יואל גמליאל

  . אתה תענה לי עכשיו. אני לא אגיש עוד פע%   :נחמיה עורקבי

  .א לא יכול להשתת2 בישיבהבואו נעשה הצבעה שהו  :יואל גמליאל

  .אי� בעיה. תעשה עשר הצבעות   :נחמיה עורקבי

אני מבקש ממ& לצאת . להצביע שהוא לא יכול להשתת2 בישיבה? מי בעד  :יואל גמליאל

  .נחמיה

  .אריה יענה לי   :נחמיה עורקבי

  .אתה תפסיק להפריע  :יואל גמליאל

, הבאת את השאילתה. לשאילתהאתה תקריא לי . אני לא אצא מהישיבה   :נחמיה עורקבי

. יש ל& את ליאור, תקריא לי את מה שאני מבקש י של& פה חוק עזר עירוני

  .שליאור יביא את הד2 ושיקריא מה אומר החוק עזר עירוני

  . בוא נמשי&  :יואל גמליאל

  .אי� מה לעשות. אני לא ממשי& עד שהוא לא יית� לי את הדוח   :נחמיה עורקבי

  .1ק "ס  :אריה לוינגר

אתה תקריא לי את . 1אתה לא יכול להקריא את סעי2 קט� , אריה   :נחמיה עורקבי

  .השאילתה שלי

  .נעשה הצבעה  :יואל גמליאל

  .אתה מקריא את השאילתה שלי. אתה יכול לעשות עשר הצבעות   :נחמיה עורקבי

   10/28/מיו�  85' אישור פרוטוקול הנהלה מס: 1סעי" 

: המימו�. הנחלי�' לבניית ג� ילדי� ברח+  622,363ס "ע 919' ר מס"אישור תב: 1ק "ס
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  .הקצבת משרד החינו,

  .ר"אישור תב, 1ק "ס  :אריה לוינגר

אתה אחראי , הפניתי אלי& שאילתה, אני מבקש ממ& כמזכיר המועצה, אריה  :נחמיה עורקבי

אני הפניתי אלי& שאילתה ואני רוצה שאתה פה תקיי% את . על הישיבות

אני רוצה . י& לענות לי אלא אתה צרי& להחזיר לי תשובהלא הוא צר. החוק

אני . מזכיר המועצה, מר אריה, לגעת למה אתה לא עונה לי על השאילתה

יש פה שאילתה ? יכול לקבל תשובה למה אתה לא עונה לי על השאילתה

  .שהיא מופנית אלי&

  .אני מבקש להמשי& את הישיבה, נחמיה  :אריה לוינגר

  .תענה לי לשאילתה, ה יכול להמשי& את הישיבה אחרי שתקריא ליאת   :נחמיה עורקבי

  .אני לא קריי� ואני לא מקריא. אני לא מקריא  :אריה לוינגר

זה מה שאתה תענה לי לפני שאתה . אתה תענה לי מה כולל סעי2 היטל כביש   :נחמיה עורקבי

  .ממשי& את הישיבה

  .1ק "ס  :אריה לוינגר

  .אני רוצה לדעת סעי2 ראשו� של השאילתה. להתחילאתה לא יכול    :נחמיה עורקבי

. הנחלי%' לבניית ג� ילדי% ברח$  622.363ס "ע 919' ר מס"אישור תב, 1ק "ס  :אריה לוינגר

  . הקצבת משרד החינו&: המימו�

אתה יכול להקריא מה , אי� בעיה. אתה תקריא מה השאילתה אומרת   :נחמיה עורקבי

אי� . אני אשב ליד& ואתה לא תדבר, לאני אפעיל את הרמקו. שאתה רוצה

  .בעיה

  . 2ק "ו ס 1ק "אנחנו מדברי% על ס. טוב  :יואל גמליאל

תתקשר לא� שאתה ? אתה יכול להקריא את השאילתה שלי בבקשה, אריה   :נחמיה עורקבי

אי� . תתקשר לא� שאתה רוצה. אני רוצה לענות לי על השאילתה שלי, רוצה

  .....תה חייב לענות לי ולא לענות ליהחוק אומר שא, אריה. לי בעיה

  .אתה קראת את השאלה  :אריה לוינגר

אל ? אתה מוכ� לענות לי? מה כולל היטל כביש. אני קראתי את השאלה   :נחמיה עורקבי

  ?מה כולל היטל כביש. תשלח אותי לאינטרנט
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  .אני מסכי% שישיבה צריכה להיות עניינית. אני מדבר על התנהגות  :מזגני אליאב

  .אליאב, זה לא משנה  :אל גמליאליו

אני מדבר שתשובה . אני מדבר על ההתנהלות, אני לא מדבר על ההתנהגות  :מזגני אליאב

. תנו לו תשובה עניינית, א% ב� אד% שואל שאילתה. צריכה להיות עניינית

  .אתה לא יכול להגיש אותו לאינטרנט

א% זה לא . ובה אי& שאני רוצהאתה יכול להגיש בקשה ואני יכול להגיש תש  :יואל גמליאל

  .אתה יכול לפנות למשרד הפני%. מקובל עלי& תפנה למוסדות שמטפלי% בזה

אני . החוק אומר חד משמעית שאתה תענה לשאילתה. אתה לא יכול להגיש   :נחמיה עורקבי

  .שאלתי מה כולל היטל כביש ואת זה תענה לי

  ?אתה יכול להירגע  :מזגני אליאב

  .אני לא, ד שאני לא אקבל תשובהע   :נחמיה עורקבי

  .לא תקבל תשובה  :יואל גמליאל

אתה חושב שאתה ביריו� . אתה לא תנהל את הישיבה, א% לא אקבל תשובה   :נחמיה עורקבי

שיביא ושיגיד , יש ל& פה את ליאור. תזמי� את מי שאתה רוצה? כל כ& גדול

  .לי מה החוק אומר

  .ניר  :יואל גמליאל

אני מחכה . אני חושב שעוד לא קיבלתי את התשובה לשאילתה שלי, אריה   :נחמיה עורקבי

  .......מעבר לזה שאתה ג% לא יכול לדו� ב. לשקבל תשובה לשאילתה

  ?1מי בעד סעי2   :יואל גמליאל

את% יכולי% . אני צרי& לדעת מה השאילתה אומרת. אתה לא יכול, אריה   :נחמיה עורקבי

  . לעשות מה שאת% רוצי%

  ?את בעד, נוגה. בעד 6  :אריה לוינגר

  )הקלטה משובשת(   :נחמיה עורקבי

  .בעד 8 ?מי נמנע? מי נגד  :יואל גמליאל

  .אני מבקש ממ& לענות לי את השאלה, אריה   :נחמיה עורקבי

: המימו�. פוקס' לבניית ג� ילדי� ברח+  622,363ס "ע 209' ר מס"אישור תב: 2ק "ס

  .הקצבת משרד החינו,
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  .בעד 8 ?מי נמנע? מי נגד? מי בעד. אותו דבר 2ק "ס  :יואל גמליאל

. אני מבקש ממ& לענות לי על השאילתה ואתה תקריא את השאילתה, אריה   :נחמיה עורקבי

  ?זה מוקלט

  .הכל מוקלט  :יואל גמליאל

  .אתה לא יכול לדבר עכשיו. בסדר  :נחמיה עורקבי

ת מחזור ותכנו� תמיה בפרוייקט תשתיו+  179,600ס "ע 219' ר מס"אישור תב: 3ק "ס

  להגנת הסביבהמשרד ההקצבת : המימו� . היטל הטמנה

  ?3אפשר לקבל הסבר על סעי2 : מזגני אליאב

אתה יכול , ליאור. אתה יכול לקבל הסבר אחרי שאני אקבל את ההסבר   :נחמיה עורקבי

  .לענות לו על ההסבר אחרי שאני אענה על ההסבר

  .לתשתיות$  179,600ס "תבר ע  :יואל גמליאל

  ?איפה הולכי% לעשות את זה, יואל  :מזגני אליאב

למה אתה לא ? מה ע% הפרוטוקולי%. יש לי עוד שאלה, יואל, מעבר לזה   :נחמיה עורקבי

א% , בפרוטוקול האחרו� איימת על קותי שהוא גנב? מאשר את הפרוטוקולי%

אתה מוכ� להסביר ? מה קרה שפתאו% זה נמחק. הוא ואחיו, אני לא טועה

  .אתה חתו% על זה, ריהא ?לי

  .תגיש שאילתה  :יואל גמליאל

מי מחק את מה שאתה . אני שואל שאלה את אריה, אני לא אגיש שאילתה   :נחמיה עורקבי

  ?אמרת

  .לגבי ההטמנה, ליאור  :מזגני אליאב

קוד% כל . אתה לא יכול לענות כי אתה צרי& לענות לי על הכביש, ליאור   :נחמיה עורקבי

   .תענה לי על הזה

  ,אתה גובל כבר ב, נחמיה  :יואל גמליאל

אתה יכול לעשות מה ) הקלטה משובשת. (אתה גובל ולא באיומי%, סליחה   :נחמיה עורקבי

  .שאתה רוצה

  .יש פה דברי% חשובי%: דורית ב� בוחר

אני צרי& לדעת על מה , אני צרי& לשל% כביש. יש פה דברי% חשוב לא פחות   :נחמיה עורקבי
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. אני רוצה תשובה לפרוטוקול. רוצה שיית� לי עכשיו תשובהאני . אני משל%

  .אני רוצה תשובה לפרוטוקול

  .3לגבי סעי2   :אריה לוינגר

אתה לא . אתה כמזכיר המועצה מחויב לענות. אני מבקש ממ& לדעת, אריה   :נחמיה עורקבי

אז אתה מחויב . אתה הפקיד של המועצה, א% אתה לא יודע. הפקיד של יואל

למה אני לא מקבל תשובה . א% אני עומד על פי חוק או לא לענות לי

  .אני מבקש ממ& לקבל תשובה לשאילתה, אריה? לשאילתה

  .אני רוצה לענות  :אריה לוינגר

, הסעי2 שלי היה ראשו�. אתה לא תענה לא2 אחד לפני שתענה לי, אריה   :נחמיה עורקבי

ה את מה שאתה אתה קוד% כל תענה לי ואחר כ& תעש. אתה תענה לי ראשו�

  .תמשי& את סדר היו%, רוצה

  ?אתה מאיי% עליו  :יואל גמליאל

אני שואל אותו . לא מאיי%, אני בניגוד אלי&. אני לא מאיי% על א2 אחד   :נחמיה עורקבי

. הוא מזכיר המועצה שלי ואני שיי& למועצה. שאלה פשוטה כמזכיר המועצה

  .מבקש ממ& אריה לדעתאני . אני רוצה לדעת מה כולל סעי2 הכביש, אריה

  . הסעי2 כא� מחולק  :אריה לוינגר

, כנראה שאתה שוכח שאתה מזכיר המועצה. אתה פקיד של המועצה, אריה   :נחמיה עורקבי

תגיד לראש המועצה שהחוק , אתה מזכיר המועצה ואני מודיע ל&. אריה

  .אני מבקש ממ& שתודיע לו. מחייב אות& לומר את זה

  .ת התקציבקיבלנו א  :אריה לוינגר

  .אני יודע שיש חברה שהגישה אישורי% להטמנה בגדרה  :אליאב מזגני

  .לא הבנתי  :יואל גמליאל

  . לא מדובר על העתודה  :אריה לוינגר

  ?יש לכ% תכנו� איפה זה יהיה  :אליאב מזגני

אתה תענה לי על , אריה. אתה תענה לי לפני שאתה עונה למישהו אחר, אריה   :נחמיה עורקבי

  .אני שלחתי ל& שאילתה ואני רוצה תשובה. ששלחתי אלי&השאילתה 

  .יענה ל&.... רק עד ש  :אריה לוינגר



 13

אני רוצה תשובה לשאלה , אל תגיד לי נחמיה. אני רוצה תשובה לשאילתה   :נחמיה עורקבי

עוד לא , אריה .שלחתי שאילתה ואני רוצה לדעת מה השאילתה אומרת. שלי

  .קיבלתי תשובה לשאילתה

  ?3ק "מי בעד ס  :יאליואל גמל

  .נגד 1. כול% בעד. בעד 8  

אני אדרוש . אתה עושה את זה בהקלטה, אתה לא עושה את זה בכתב, אריה   :נחמיה עורקבי

  . אתה לא כותב בכתב יד. את התקליט

אדו� נחמיה מפריע . את נחמיה, אני מבקש להוציא אותו. הוא מפריע לישיבה  :יואל גמליאל

  .ואני מבקש להוציא אותו ישיבה ציבורית. לישיבה

: המימו�. להקמת אמפיתיאטרו� בגדרה+  1,650,000ס "ע 922' ר מס"אישור תב: 4ק "ס

  .+ 880,000הקצבת מפעל הפיס , + 770,000הפני� הקצבת משרד 

להקמת אמפיתיאטרו� $  1,650,000ס "ע 922' ר מס"אישור תב: 4ק "ס  :אריה לוינגר

הקצבת מפעל הפיס , $ 770,000י% הקצבת משרד הפנ: המימו�. בגדרה

880,000 $.  

  .ליאור יסביר  :יואל גמליאל

  .אנחנו עשינו בדיקה של האזור הזה   :ליאור מדהלה

  .אני מוציא אותו  :דובר

  .אני רוצה שתוציא אותו ומחר נגיש תלונה במשטרה ג% כ�  :יואל גמליאל

  .אני רוצה לשמוע שהוא אומר שאתה תוציא אותי   :נחמיה עורקבי

  .אני מבקש להוציא אותו מהמליאה  :יואל גמליאל

  .או קיי   :נחמיה עורקבי

היו לנו . קיבלנו הקצבה ממשרד הפני% להשתתפות בהקמת אמפיתיאטרו�: ליאור מדהלה

אחרי ששקלנו ג% . ס אמוני%"התנגדויות בי� אזור המקנה לבי� האזור של בי

יעמיס את צירי  ג% את הבעיה האקוסטית וג% את המיקו% שלא, את החניות

 1500פה זה בקצה היישוב ובעתיד הוא ג% יקבל במזרח גדרה עוד . התנועה

להקי% אותו דרומית , אנחנו רואי% את המקו% הנכו� ביותר. יחידות דיור

כרגע ביצעתי מדידות של כל המתח% הזה עד . ס רימוני%"מזרחית לבי
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כדי שנראה אי& הוא משפיע על , אי הגזכולל תוו, 7' הרצועה של כביש מס

  .אנחנו בודקי% כרגע את האומדני% הראשוני% של הפרויקט. התכנו�

  ?$מיליו�  1.650אז מה זה ה   :אליאב מזגני

  .לא בטוח שהוא יכסה את הכל. זה אומד� ראשוני$ מיליו�  1.650: ליאור מדהלה

  .ההבעיה שהוצאת את האמפיתיאטרו� מחו1 לגדר  :אליאב מזגני

  .הוא לא מחו1 לגדרה: ליאור מדהלה

אני יודע . בגבולות של גדרה בסו2 גדרה הרי יש ל& לוגיסטיקה יותר גדולה  :אליאב מזגני

הוא יהיה . א% זה שירותי%, א% זה חדרי הלבשה, שהרעיו� במקומות יותר

  .צמוד לבית הספר

  . יש שתי אפשרויות: ליאור מדהלה

  .תי% של בית הספראפשר להשתמש בשירו: אליאב מזגני

  . זה קצת קפיצה למרחק: ליאור מדהלה

  . $ 300�400,000זה ? "מרחק"למה : אליאב מזגני

אני אומר שכשנראה את כל התמונה ויעשו את הסקיצות הראשוניות של : ליאור מדהלה

נראה א% נית� להכניס אותו ברצועה שבי� החניה לבי� גבול , האמפיתיאטרו�

יש לנו תשתיות . כח שג% חשבנו על מה שאמרתאל תש. השיפוט של גדרה

יש ש% שני קרוואני% שכיו% . חשמל שאנחנו יכולי% לקבל מבית הספר

יכול להיות , יכול להיות שנשתמש בה%. נמצאי% ממש משיק לאמפיתיאטרו�

, שבעתיד נוסי2 עוד איזשהו מבנה טרומי בצמוד למבני% הטרומיי% הקיימי%

  .רי התארגנותחד, כדי שישמנו כחדרי הלבשה

  ?ס רימוני%"מה היה השיקול על יד בי: דורית ב� בוחר

  .אגיד לכ% אי& זה נראה   :ליאור מדהלה

  ?איזו פעילות עושי%  :אליאב מזגני

  .מסיבות סיו% של בתי ספר, פעילות של הופעות: ליאור מדהלה

  ?כמה מקומות ישיבה. זה לא מוב� מאליו. הוא פתוח: אליאב מזגני

  .יש ש% מדרגות מעל הקרקע :ליאור מדהלה

אני . אני מדבר ברצינות. זה מה שאני מבקש? אפשר שזה יהיה יפה וחכ%: אליאב מזגני
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כל . פע% ראשונה משהו שאנחנו מעצבי% בתור מועצה. בכוונה אומר את זה

תפעילו עוד . פע% ראשונה שאנחנו עושי% משהו לבד. דבר קיבלנו פה בירושה

  .קצת מחשבה

  .לא כמו האנדרטה. אני בעד, נכו�: דורית ב� בוחר

את% לוקחי% החלטות כאלה להזיז מפה . לא להביא לנו דברי% מוגמרי%  : אליאב מזגני

  . 'לש% וכו

  .אי� בעיה להציג את התוכניות האלה ברגע שיהיה מה להציג: ליאור מדהלה

  .יפהעוד לא רשו% אפילו א. אנחנו מאשרי% את האמפיתיאטרו�, קוד% כל  :יואל גמליאל

  ?על איזה גודל מדובר: דורית ב� בוחר

  . מקומות ישיבה 2000�2500על   :יואל גמליאל

  . בואו נעשה חשיבה לעומק: דורית ב� בוחר

  . ח ומשהו"מיליו� ש 2זה ייגמר ב   :אליאב מזגני

תעשו . תסיימו דברי% עד הסו2. רק תשתפו ותעשו חכ%. אי� לי בעיה לאשר : אליאב מזגני

  ?מהתושבי%.... זה לא. ו אות%דברי% ותסיימ

  . זה יותר קבור למטה. אי� ש% כמעט, לא  :יואל גמליאל

  . לעשות אמפיתיאטרו� קרוב לאיפה שיש ריחות, אתה צרי& לחשוב  :ניר בזק

יש לנו ג% . זה פתרו� 7פינת כביש . 7אתה מדבר רק על כביש . 7זה כביש   :יואל גמליאל

  .פתרו� חניה ש%

  ?שתי העליות ש% בפינס קצת מערבה מה ע%  :נו��ירו� ב�

. זה המקו% הכי טוב שיש. זה אמפיתיאטרו�. בתו& היישוב זו בעיה, ירו�  :יואל גמליאל

  ?מי בעד. מתכנני%, זה בהכנות. עשינו את כל הבדיקות

  :הצבעה  

  8: בעד  

  אושר פה אחד  

. סברדלוב.הסדרת מעגל תנועה ויצמ�+  81,220ס "ע 751' ר מס"אישור הגדלת תב: 5ק "ס

  התחבורה. הקצבת מ: המימו�

הסדרת מעגל תנועה $  81,220ס "ע 751' ר מס"אישור הגדלת תב, 5ק "ס  :אריה לוינגר
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נשארה לנו ש% יתרה קטנה . התחבורה. הקצבת מ: המימו�. סברדלוב�ויצמ�

  . שהמשרד אמר להעביר

  .זו לא יתרה  :יואל גמליאל

  .זו לא יתרה: ליאור מדהלה

בזמנו היה לנו הסכ% ע% משרד התחבורה שה% מתקצבי% . זו לא יתרה  :יואל גמליאל

. היה פה כבוד השר ואנשי% ממשרד התחבורה. 30%ואנחנו  70%אותנו 

 80%השתתפות של , אישרו לנו לאור המצב של המועצה המקומית גדרה

  .שהפקידו לנו לפרויקט 10%אלה ה . 20%והמועצה 

  .אבל הפרויקט הסתיי% ש%  :ניר בזק

  . $ 81,000קיבלנו . זו הבעיה. 10%אבל ה% החזירו לנו , כ�  :אל גמליאליו

  :הצבעה  

  .פה אחד: בעד  

  .הסעי2 אושר פה אחד  

. ס"עבור בניית חדר יד לבני� במתנ+  200,000ס "ע 923' ר מס"אישור תב: 6ק "ס

  + 200,000קר� עבודות פיתוח : המימו�

עבור בניית חדר יד לבני% $  200,000 ס"ע 923' ר מס"אישור תב 6ק "ס  :אריה לוינגר

  $ 200,000קר� עבודות פיתוח : המימו�. ס"במתנ

הכוונה היא שא% זו . עודד מטפל בזה, אמנ% אני לא מטפל ישירות בפרויקט: ליאור מדהלה

פה יש . ס יש מדרגות שעולי% לקומה העליונה"הדלת הראשית של המתנ

יש פה עוד . ביל לכיוו� הקפטריהיציאה לכיוו� הגיל הר& ופה יש מסדרו� שמו

 3פה יש נישה בקטע הזה . קיר שמוביל לאול% כשהכניסה לאול% היא מפה

אנחנו מדברי% על לסגור פה את . קירות ע% וטרינה ובקטע הזה זה חשו2

יש . באזור הזה אנחנו מכיני% את כל הנושא של החיילי%. הקטע הזה

חנו מדברי% על לסגור את אנ. אדריכל מטע% הצבאשמכי� את כל הקטע הזה

  . ר יד לבני%"הנישה הזאת למשרד קט� ליו

  .כולל הסרטה, כולל חדר הנצחה, יש משרד ויש פה ספריה. הנישה זה משרד  :יואל גמליאל

  .היה ש% סיור  :ניר בזק
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  ?ר יד לבני%"הא% זה מוסכ% ע% יו  :רפי חנינה

  .כ�  :יואל גמליאל

  ?של יד לבני% פה... מה ה  :דובר

ההורי% השכולי% באי% ואנחנו הולכי% לעשות תוכנית מאד מסודרת לגבי   :מליאליואל ג

כמו שנהוג בכל . הנצחת החללי% בלימוד בבתי ספר והכנת ספר על כל חייל

  .מקו%

  ?איזה פעילות ה% עושי% פה יד לבני%  :רפי חנינה

, טיולי% –מבחינת פעילות הוא עושה את הפעילות רק לקבוצה של יד לבני%   :יואל גמליאל

זה דבר מאד רגיש וצרי& להמשי& . 'משפחות שכולות וכו, מפגשי%, הסעות

  .ע% זה

  :הצבעה  

  .6: בעד  

  .אושר פה אחד  

נאות "ס "עבור אופק חדש פינות עבודה לביה+  35,200ס "ע 877' ר מס"הגדלת תב: 7ק "ס

   ).ס רימוני�"ביה" (ראשוני�

עבור אופק חדש פינות עבודה $  35,200ס "ע 877' ר מס"הגדלת תב, 7ק "ס  :אריה לוינגר

  ).ס רימוני%"ביה" (נאות ראשוני%"ס "לביה

שנה שעברה הוא לא היה . זה בית הספר החדש וקיבלנו אישור לאופק חדש  :יואל גמליאל

השנה הוא באופק חדש אז כבר . באופק חדש מפני שהוא היה בית ספר צומח

  ?מי בעד. קיבלנו כס2 לעשות פינות למידה

  :הצבעה  

   7: בעד  

  .הסעי2 אושר  

  ?ימי% בשבוע 5אופק חדש זה לא אומר שה% לומדי%   :נוגה שור

  ".יצירת סביבת עבודה למורי% בבתי ספר. "לא  :אריה לוינגר

פינות שהייה למורי% שנשארי% יותר מאוחר . יש פינות שהייה ופינות למידה: ליאור מדהלה

  .ופינות למידה ה% לתלמידי%
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גני ילדי�  2למטרת בניית + מיליו�  1.2ס "הלוואה ע 924' ר מס"ר תבאישו: 8ק "ס

. מ"י בנק דקסיה בע"ע+ מיליו�  1.2ס "הלוואת פיתוח ע: המימו�). ס"מתנ(

פריי�  –תנאי ההלוואה . ס"י המתנ"פירעו� ההלוואה ע –החזר ההלוואה 

  שני� 10 .ל %0.90) + %2.75(

גני  2למטרת בניית $ מיליו�  1.2ס "הלוואה ע 924' ר מס"אישור תב 8ק "ס  :אריה לוינגר

י בנק דקסיה "ע$ מיליו�  1.2ס "הלוואת פיתוח ע: המימו�). ס"מתנ(ילדי% 

 –תנאי ההלוואה . ס"י המתנ"פירעו� ההלוואה ע –החזר ההלוואה . מ"בע

  שני% 10 �ל 0.90%) + 2.75%(פריי% 

ס "מה ההבדל א% המתנ. וואהס והמועצה נותנת הל"אלה שני גני% למתנ  :אליאב מזגני

  ?ייקח את ההלוואה או המועצה תיקח את ההלוואה

ס לגבי "בגלל שיש לח1 מאד רציני במתנ. ס לא יכול לקחת הלוואות"המתנ  :יואל גמליאל

כמו שבנינו בשנה שעברה ג� אנחנו בוני% עוד שני גני% כדי לתת , רישו%

, בחודש$  7000�8000הפתרו� הוא שבמקו% שישכירו דירות וישלמו . פתרו�

  .ככה ה% יחזירו את ההלוואה

  .זה כאילו שה% ישכירו מהמועצה וה% יכסו את ההלוואה  :בני בזק

  ?מי בעד  :יואל גמליאל

  :הצבעה  

  : בעד   

  .אושר פה אחד  

פ חוות "אישור התקשרות ללא מכרז ע –תוספת מרחב מוג� מוסדי לבית הנערה : 9ק "ס

  .דעת

אישור התקשרות ללא מכרז  –ת מרחב מוג� מוסדי לבית הנערה תוספ 9ק "ס  :אריה לוינגר

פרסמו מכרז זוטא . הפרטי% רשומי% בהחלטת ההנהלה .פ חוות דעת"ע

  . $ 78,148האומד� היה . לקבלני% על פי רשימה

, $ 50,000תר% פה תור% . מרכז ישורו�, בית הנערה הוא ליד השלוחה  :יואל גמליאל

  . ד"מנהל ממל$  40,000המועצה השתתפה ב 

  ?מה הפעילות של בית הנערה  :דובר
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  ?מי בעד. זה דר& הרווחה. נערות במצוקה  :אריה לוינגר

  :הצבעה  

   7: בעד  

  .הוחלט לאשר  

: המימו�. לבדיקת מתקני� במוסדות חינו,+  30,000ס "ע 925' ר מס"אישור תב: 10ק "ס

  .קר� עבודות פיתוח

לבדיקת מתקני% במוסדות $  30,000ס "ע 925' ר מס"אישור תב, 10ק "ס  :אריה לוינגר

  .קר� עבודות פיתוח: המימו�. חינו&

  ?מי בודק את המתקני%  : ניר בזק

  .מכו� התקני%  :יואל גמליאל

  ?$ 30,000ה% באי% לבדוק ובשביל זה צרי& לתת לה%   :ניר בזק

  .זה חובה  :אריה לוינגר

  .היו% זה חוק: ליאור מדהלה

  .דעת הזהרה על גדרהפרסמו בעיתו� הו  :דני דורו�

  .זה על מתקני%  :ניר בזק

  .זו דוגמה  :יואל גמליאל

  .הרי דיברנו בזמנו שניקח עובד המועצה: אליאב מזגני

  .זה במתקני% במוסדות חינו&  :יואל גמליאל

על ידי עובד כל . א. אנחנו מחויבי% לבצע מספר בדיקות. אני רוצה לפרט ל&: ליאור מדהלה

הכשרנו את ניר חאדי שיצא לקורס של . הוכשרעובד של המועצה ש, חודש

אתה מחויב להביא חברה , פע% בשנה. מכו� התקני% והוא בודק חודשית

פע% בשלוש שני% אתה חייב לאשר במכו� . שמוסמכת לעשות את הבדיקה

  .לא יכולי% להפסיק, כרשות, אנחנו. זה החוק. תקני% את כל המתקני%

  ?ניר ג% מתק� ליקויי%: אליאב מזגני

  . לא  :יואל גמליאל

  . הוא מאתר ואנחנו מזמיני% חברה  :ליאור מדהלה

  .מדובר רק במוסדות חינו&  :יואל גמליאל
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  .ספציפית כזה זה בתו& מוסדות חינו&, מה שאתה מדבר: ליאור מדהלה

  .זה רק מוסדות חינו& מה שאישרנו פה  :יואל גמליאל

% הציבוריי% בחו1 ועכשיו אנחנו יישרנו קו בכל מה שנוגע למתקני% בגני: ליאור מדהלה

  . מטפלי% בפני%

  .בעד 7  :יואל גמליאל

אחסנת החומר הארכיוני של המועצה +  70,000ס "ע 926' ר מס"אישור תב: 11ק "ס

  .קר� עבודות פיתוח: המימו�". ארכיביו�"באמצעות חברה חיצונית חברת 

סנת החומר הארכיוני של אח$  70,000ס "ע 926' ר מס"אישור תב, 11ק "ס   :אריה לוינגר

קר� עבודות : המימו�". ארכיביו�"המועצה באמצעות חברה חיצונית חברת 

  .פיתוח

  ?איפה נמצאת החברה הזאת  :ניר בזק

  .דוד יהלו% יענה, איפה נמצאת  :אריה לוינגר

 6000מכלי% וכל מכל  1500במועצה יש היו% כ . קוד% כל על הרציונל  :דוד יהלו%

הוא מלא עד . הארכיו� נמצא פה ליד הרווחה. לי%מדברי% במכ. קלסרי%

  .ארגזי% יותר 160למעלה מ , 10%יש עוד למעלה מ . אפס מקו%

  ?והחברה הזאת לוקחת הכל אליה  :ניר בזק

יש לה% . יש חברות באר1 שזה מה שה� עושות. זה מה שהחברה עושה  :ניר בזק

. למיניה�ע% טמפרטורה מסוימת וע% כל האבטחות , האנגרי% ע% מחסנאי

זה לא יעלה למועצה , אגב. ה% ג% יודעות לשלו2 את המסמכי% כשצרי&

  .שליפת המסמכי%

  .הוא יודע לשלו2, זאת אומרת א% מחר אתה צרי& קלסר מספר זה וזה  :ניר בזק

  .ה% מקטלגי% וה% שולפי%. בוודאי, יודע לשלו2. ה% מביאי% את זה. כ�  :דוד יהלו%

  ?זו שכירות: אליאב מזגני

  .זו שכירות  :יהלו% דוד

  ?יש אפשרות שנקבל את המבנה  :דובר

  .תו& שנה וחצי הוא יתפנה  :דובר

  .לפרוטוקול תגיד את זה עוד פע% בקולר%  :ניר בזק
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  ......לא מביאי% את המילה  :דובר

ג% במצב שבו המסמכי% . מדובר פה ג% בחסכו� כספי וג% בשירות יותר טוב  :דוד יהלו%

אי% באחסו� לאור& שני% שהוא לא נכו� ולא מסמכי% שנמצ. לא ייהרסו

  .נהרסי%, מקצועי

  ?מי בעד  :יואל גמליאל

  :הצבעה  

   7: בעד  

  .אושר פה אחד  

  אישור התקשרות ע� בנק הפועלי� בהסכ� ייעו3 השקעות: 12ק "ס

שלחתי . אישור התקשרות ע% בנק הפועלי% בהסכ% ייעו1 השקעות, 12ק "ס  :אריה לוינגר

לאשר התקשרות ע% בנק , למעשה לפי דרישת הבנקזה . לכ% את המסמ&

ר המועצה וגזבר "הפועלי% בהסכ% ייעו1 השקעות לייפות ולהסמי& את יו

של ניירות .....לקבל ייעו1 בניירות ער& ולתת הוראות מיו% , המועצה ביחד

  .ער&

  ?מי מוסמ& מטע% המועצה: אליאב מזגני

  .ביחד  :אריה לוינגר

  . ראש המועצה ואני. פי חוקוזה על , ביחד  :דוד יהלו%

  ?מי בעד? יש שאלות  :יואל גמליאל

  :הצבעה  

   7: בעד  

  .הסעי2 אושר פה אחד  

, שיפוצי� וחידוש מבני� במוסדות חינו,+  1,600,000ס "ע 927' ר מס"אישור תב: 13ק "ס

, הקצבת משרד החינו,, נתיבי נוע�+  600,000:  על פי הפירוט הבא

מוסדות כלל +  400,000, הקצבת משרד החינו, –תיכו� אזורי +  600,000

  קר� עבודות פיתוח –חינו, 

שיפוצי% וחידוש מבני% $  1,600,000ס "ע 927' ר מס"אישור תב, 13ק "ס  :אריה לוינגר

הקצבת משרד , נתיבי נוע%$  600,000:  על פי הפירוט הבא, במוסדות חינו&
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כלל $  400,000, נו&הקצבת משרד החי –תיכו� אזורי $  600,000, החינו&

  .קר� עבודות פיתוח –מוסדות חינו& 

  ?מי קבע את היעד: אליאב מזגני

בדקנו שתקצבו , לאור זה שאנחנו ערניי% לנושא של תקצוב משרד החינו&  :יואל גמליאל

הגשנו לנתיבי , ס פינס"הגשנו לבי. למוסדות חינו& ישני%ח "מיליו� ש 45הוא 

קיבלנו אישור לנתיבי נוע% , לאחר לחצי%, 2009ב . נוע% והגשנו לתיכו� אזורי

בית ספר פינס . ממשרד החינו&$  600,000אישרו לנו  2010ו ב $  600,000

קיבל בשנה שעברה את התקציב ואני מקווה שנצליח להוציא לו את התקציב 

  . לשנה הבאה לגבי שיפו1 מבני% ישני%

  ?ס פינס"ולא את בימשרד החינו& אישר את נתיבי נוע% ולתיכו�   :נוגה שור

סדר העדיפות שלנו היה נתיבי נוע% ותיכו� אזורי . אנחנו הגשנו בקשות. לא  :יואל גמליאל

  .'הדלתות וכו, קיבל כי כל החלונות מתפרקי%

  .ס פינס החלונות מתפרקי%"ג% בבי: אליאב מזגני

  .אבל ש% עשינו בשנה שעברה  :יואל גמליאל

לסיור לראות אי& הילדי% לומדי% ע% דלתות ברזל אתה מוזמ� . אז לא, לא: אליאב מזגני

 4יש ש% . אני קצת מתבייש. שבשנה שעברה כמעט כרתו את האצבע בגלל זה

את השיקולי% , 400או  600אפשר לעשות לדעתי . דלתות ברזל מפח של פע%

  .את% הנהלת המועצה יכולי% להחליט

  .יש דברי% של מאסט  :דוד יהלו%

  .ס פינס"למוסדות חינו& אפשר לעשות את בי$  400,000בתו& ה , סליחה  :ניר בזק

הרי ? הא% נעשה סיור, מי קבע את הסכומי%, לכ� שאלתי מי קבע את היעד  : אליאב מזגני

ולעשות ג% $  300,000ו $  300,000ו $  300,000יכלו לחלק את הסכומי% 

  .ס פינס"בבי

. שיחלק את זה באופ� שווהבסופו של דבר ג% אני אמרתי למשרד החינו&   :יואל גמליאל

לתת סכו% גבוה לבית ספר , וזה אחד הרעיונות שלה%, משרד החינו& למד

  . כדי לעשות אותו כמו שצרי&

את אופק חדש העתקת לכל בתי , א% אתה רוצה משהו. אני מכיר אות&, יואל: אליאב מזגני
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וסד יש מ. סליחה. אבל יש ל& מוסד חינו&. היית עושה, א% היית רוצה. הספר

א% יש ש% חלונות . לא מספיק משקיעי% בו, שלדעתי, ס פינס"בי, פה בגדרה

השקענו . בנינו פה בתי ספר חדשי%. דלתות מברזל, חלונות שחומי%, שבורי%

יש . יש ש% הרבה תלונות. אפשר ללכת ולראות מה קורה ש%. מיליוני שקלי%

ני אישית א. ש% חול שנזרק כל היו% מול המדרכות וילדי% מחליקי% ש%

יש דברי% שהיו צריכי% . הייתי אחראי שיפוצי קי1, הייתי ש% כמה פעמי%

דיברנו . ס"אול% הספורט ש% משמש ג% את המתנ. להיסגר בקי1 ולא נעשו

חלונות ש% פתוחי% ובחור2 קר ש% . צבע לא נתנו לו. על אול% הספורט הזה

המועצה  אפשר לעשות ש% סיור של הנהלת. לילדי% שמתעמלי% ש% בחור2

  .ל& תעשה ש% סיור, יואל. אמרת% שיש לכ% מוסדות חינו& בכללי. ולתת די�

כל שנה אנחנו משפצי% מוסדות חינו& לפי . עוד פע% אני אומר ואני חוזר  :יואל גמליאל

כדי שלא , השנה אנחנו רוצי% בכוונה לאשר כבר. בדיקה ורואי% מה הבעיות

אנחנו $  1,600,000ר בס& "התבאת כל הנושא של . נגיע ליוני לא מוכני%

, במה שנית� לטפל. רוצי% לאשר אותו כבר ואנחנו ג% נדאג לתוכנית מסוימת

  .נטפל בזה. אנחנו נטפל א% הוא מאסט

? באיזה בתי ספר את% הולכי% לטפל ?זה כללילמוסדות חינו& $  400,000ה : אליאב מזגני

  ?אי� לכ% תוכנית, ליאור

  .עוד לא: ליאור מדהלה

  .אני עוד פע% אומר  :גמליאל יואל

  ?זה סכו% שקיבלת% ו: אליאב מזגני

  .עכשיו עוברי% בבתי הספר: ליאור מדהלה

  ? $ 350,000למה לא ? $ 400,000למה . אני שואל מה התוכנית: אליאב מזגני

בינתיי% . נדבר, א% יהיו תוספות בהמש&. אישרנו לפי שנה שעבר פלוס מינוס  :יואל גמליאל

ואישרנו את מה שקיבלנו ממשרד $  400,000שנה שעברה את ה אישרנו לפי 

משרד החינו& . זה תקציבי% שקיבלנו צבועי% למקומות האלה. החינו&

השני% הבאות בבתי  5�10מתקצב סכו% מאד גבוה כדי לתת טיפול נקודתי ל 

  . ספר
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סת% ומ� ה, למוסדות חינו& באופ� כללי$  400,000א% בשנה שעברה שמת : אליאב מזגני

  .השנה אתה לא משקיע, השקעת בנתיבי נוע% ותיכו� אזורי בשנה שעברה

  . $ 400,000מעל ה $  171,000אתה זוכר שהוספנו . לא  :יואל גמליאל

  .ע% כל הכבוד, $ 600,000ו $  600,000פה יש ל& : אליאב מזגני

ה לעשות אחד זה משרד החינו& נתנו לנו מתנ, $ 600,000עזוב את ה . זה צבוע  :יואל גמליאל

  . ושתיי%

  .אני אשמח מאד להצטר2 אליכ%. תלכו לעשות סיור בבית ספר פינס, ליאור: אליאב מזגני

במקרה , כל הזמ� לעבודה שלנו. $ 1,600,000יש כא� . מבחינת הערה ניהולית  :נו��ירו� ב�

לראות אלו , מעבר להערה שנאמרה כא� על ידי אליאב. יו% 30הוא , הטוב

כי , מוסדות האלה לפחות שאפשר להתחיל לעשות אות% לפנידברי% בתו& ה

  .בסופו של דבר את שיפוצי הקי1 עושי% רק בחופש הגדול

. ניכנס לעבודה 1.7.10לכ� אנחנו מאשרי% את זה מהיו% כדי להתכונ� ש ב   :יואל גמליאל

  .לכ� אנחנו מאשרי% הכל עכשיו כדי שנהיה מוכני%

  . זה נכו�, א% מחליטי% הכל מראש  :נוגה שור

  ?מי בעד. עד שנאשר ונעביר למשרד החינו&. לכ� אני מביא את זה היו%  :יואל גמליאל

  :הצבעה  

  7: בעד  

  .אושר פה אחד  

  צרו" נציגי� נוספי� לוועדת שמות: 14ק "ס

  . צרו2 נציגי% נוספי% לוועדת שמות: 14ק "ס  :אריה לוינגר

  ?מי קבע אותה? מה זה ועדת שמות הזאת  :ניר בזק

ההחלטה לצר2 את הנציגי% הבאי% . אקריא את ההחלטה של ההנהלה  :ה לוינגרארי

כ& על  .יואל גמליאל ראש המועצה ואהובה לוי נציגת ציבור: לוועדת שמות

  . פי החלטת ההנהלה

  ?מי זאת אהובה לוי  :נוגה שור

  .אדריכלית  :אריה לוינגר

  .דיבוטינסקי בבית הספר'ית שגרה ברחוב ז'ינג'הג   :ליאור מדהלה
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דורית , רפי חנינה, דני דורו�, ר"יו –ציו� ידעי : הרכב ועדת שמות נכו� להיו%  :אריה לוינגר

  .לה% נוספו עוד שניי%. נו��בוחר וירו� ב��ב�

  ?מי בעד? יש שאלות  :יואל גמליאל

  :הצבעה  

   7: בעד  

  הוחלט לאשר  

: המימו�. + 5645,5ס "פעולות לבטיחות בדרכי� ע 894' ר מס"אישור הגדלת תב: 2סעי" 

קר� עבודות +  4,556, הקצבת הרשות הלאומית לבטיחות בדרכי�+  41,000

  פיתוח

 45,556ס "פעולות לבטיחות בדרכי% ע 894' ר מס"אישור הגדלת תב: 2סעי2   :אריה לוינגר

$  4,556, הקצבת הרשות הלאומית לבטיחות בדרכי%$  41,000: המימו�. $

  .ר� עבודות פיתוחק

  ?מה זה הול& לע  :נוגה שור

אנחנו שמענו  ?אפשר להיות מוזמ� פע% אחת לפעילות שישנה? מי מטפל בזה: אליאב מזגני

אני לא . יכול להיות שיש באמת, אני לא יודע. פעילות ואנחנו לא מודעי%

א% אפשר להיות . חו1 מזה אני לא מרגיש, אמרתי. רואה ואני לא מרגיש

  .מוזמני% פע% אחת

  .דבר ע% ציו�אני א  :יואל גמליאל

  .לפני שבוע ה% נסעו לקריית מלאכי למגרשי% ש%: ליאור מדהלה

. האמת שהפעילות היא יותר פעילות בתו& בתי הספר. יש פעילות מאד ענפה  :יואל גמליאל

  .המו� כס2 הול& פה על הצגות והדרכה. 'פעילות הדרכה וכו

  ?מה שהיה ע% המבוגרי% ג% קשור לזה: אליאב מזגני

  ?מי בעד. כ�  :ליואל גמליא

   7: בעד  

  .הוחלט לאשר  

 4587הארז גוש ' לבניית ג� ילדי� ברח+  622,363ס "ע 928' ר מס"אישור תב: 3סעי" 

  .הקצבת משרד החינו,: המימו�. 103מגרש 
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הארז ' לבניית ג� ילדי% ברח$  622,363ס "ע 928' ר מס"אישור תב, 3סעי2   :אריה לוינגר

  .הקצבת משרד החינו& :המימו�. 103מגרש  4587גוש 

  ?מי בעד. 2ק "וס 1ק "זה כמו ס  :יואל גמליאל

  :הצבעה  

  7: בעד  

  הוחלט לאשר  

 662שטח מתוקצב  –' שלב ג –ס נאות ראשוני� "בניית ביה 929' ר מס"אישור תב: 4סעי" 

  ).201017/מענק (הקצבת מפעל הפיס : המימו�+ 2,702,284ס "ע, ר"מ

שטח  –' שלב ג –ס נאות ראשוני% "בניית ביה 929' ר מס"באישור ת, 4סעי2   :אריה לוינגר

מענק (הקצבת מפעל הפיס : המימו�$  2,702,284ס "ע, ר"מ 662מתוקצב 

17/2010.(  

  '?זה שלב ב: אליאב מזגני

  .'שלב ג  :אריה לוינגר

  ?עכשיו פיזית מה עכשיו: אליאב מזגני

  . 'בשבוע הבא על שלב ג ואני כבר מפרס%' פיזית אני עובד על שלב ב: ליאור מדהלה

  ?אי� השפעה א% זה נשאר חטיבה או תיכו�  :נוגה שור

  ?מי בעד. זה יסודי. זה לא קשור  :יואל גמליאל

  :הצבעה  

   7: בעד  

  .הוחלט לאשר  

שטח מתוקצב ' שלב ב –ד "ממ" אוהל שלו�"ס "בניית ביה 930' ר מס"אישור תב: 5סעי" 

  ).201016/מענק (ת מפעל הפיס הקצב: המימו�. + 2,739,022ס "ר ע"מ 671

' שלב ב –ד "ממ" אוהל שלו%"ס "בניית ביה 930' ר מס"אישור תב, 5סעי2   :אריה לוינגר

הקצבת מפעל הפיס : המימו�. $ 2,739,022ס "ר ע"מ 671שטח מתוקצב 

  ).16/2010מענק (

נו היתה ל. קיבלנו בר& הש% את ההקצבה. מאושר, לאוהל שלו%' זה שלב ב  :יואל גמליאל

. קיבלנו, כל מה שביקשנו והיו לנו תוכניות. ישיבה מאד טובה במשרד החינו&
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  ?מי בעד

  :הצבעה  

   7: בעד  

  .הוחלט לאשר  

  מועמדי� נוספי� לדירקטורי� לתאגיד מי� וביוב: 16סעי" 

  . יש מועמדי% נוספי% לדירקטורי% לתאגיד מי% וביוב  :אריה לוינגר

מג� יבנה  2, מגדרה 2יהיו . 2אמרת% מתוכ% בוחרי% , 5היו ? "נוספי%"מה זה : אליאב מזגני

תגיד לי שלא ? לא עברו? לא התקבלו 5מ ה . ת� לי הסבר עכשיו. מבני עייש 1ו 

  .לא צרי& שמות, עברו

לאחד היו כל מיני . אחד פרש בדר&. לא התקבלו 5כל ה , מכל מיני סיבות  :יואל גמליאל

אלה כבר בדקנו וה% כבר את . ס ולא אישרו"לאחד היה מתנ, נושאי%

  .מאושרי%

איריס דג� . 19קראוס מהפיקוס  יראמ. בגדרה 12אור מהכורמי% סנה אבי   :אריה לוינגר

  .60ברקת ' מרח

  .מחייבי% אותנו אישה  :יואל גמליאל

  .ה% הולכי% לוועדה לבדיקה  :אריה לוינגר

  ?מי בעד? אתה יודע כמה פוסלי%. ה% הולכי% לוועדה  :יואל גמליאל

  :בעההצ  

   7: בעד  

  .הוחלט לאשר  

  פתיחת חשבו� בבנק הדואר לצור, קנסות חניה: 17סעי" 

אנחנו . פתיחת חשבו� בבנק הדואר לצור& קנסות חניה: עוד סעי2 אחד קט�  :אריה לוינגר

  .להפקיד אות% בבנק הדואר, מקבלי% כס2

  ?מי בעד  :יואל גמליאל

  :הצבעה  

  .בעד פה אחד  

  .הוחלט לאשר  
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  . רציתי להודיע לכ% שהממשלה אישרה את שיקו% רחוב הבילויי%  :יואל גמליאל

  ?בישיבה שהיתה  :נוגה שור

הלוואי שיאשרו . יש לנו תוכנית שתוכננה מזמ�. במסגרת תוכנית מורשת, כ�  :יואל גמליאל

  . לנו את זה

בגלל שמי שיעבוד מהר יקבל ומי שעובד לאט לא , צרי& לעשות את זה מהר  :נוגה שור

  .יקבל

  .תודה רבה לכול%. הישיבה נסגרה .אצלנו זה מוכ�. אני יודע  :אל גמליאליו

  

  

  

  

  

  

  

  
      

  יואל גמליאל
  ר הישיבה"ראש המועצה ויו

  אריה לוינגר  
  מזכיר המועצה
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