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  המועצה המקומית גדרה
  331 'מ� המני� מס ישיבת מועצה

  200/0130/, ח"בטבת תשס' כג', יו� ד 

  

ער� , מיכאל צארו�, יקותיאל תנעמי, יואל גמליאל, ר המועצה"נו� יו�ירו� ב�  :משתתפי�

  .אליהו רדיע, עדנה סגל, רני שרעבי, שניר

  

  .ישי �איל� ב�, דוד קו�, רפי חנינה  :חסרי�

ח "רו,מהנדס המועצה �עודד ארנו� , מזכיר המועצהגזבר ו �ה לוינגר ארי  :נוכחי�

  .אריאל מידד
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  : סדר היו�
 .23/12/2007מיו�  65' אישור פרוטוקול הנהלה מס  .א
 

  ויצמ� ראוב� ' הקמת פיס ירוק מגרש כדורגל רח � 817' ר מס"אישור תב � 1ק "ס
  .ח"ש 790,000ס "ע    
  .צבת מפעל הפיסהק :המימו�    
  
  .מ"בע) מימו� ציבורי(� עזר מגרש כדורגל בבנק דקסיה �אישור פתיחת ח � 2ק "ס
  
  ח"ש 100,000ס "ס אוהל שלו� ע"ציוד וריהוט לבי 818' ר מס"אישור תב � 3ק "ס
  הקצבת מפעל הפיס :המימו�    
  
  ח"ש 100,000ס "ס רעות ע"צידו וריהוט לבי 819' ר מס"אישור תב  � 4ק "ס
  :מימו�ה    
  ח"ש 81,000  הקצבת מפעל הפיס    
  ח"ש 19,000  פיתוח' קר� לעב    
  
  ח"ש 100,000ס "ס פינס ע"ציוד וריהוט לבי 820' ר מס"אישור תב  � 5ק "ס
  הקצבת מפעל הפיס :המימו�    
  
  ח"ש 100,000ס "ס גווני� ע"ציוד וריהוט לבי 821' ר מס"אישור תב   � 6ק "ס
  .הקצבת מפעל הפיס :המימו�    
  
  .מ לרכישת ציוד וריהוט"בע) מימו�  ציבורי(קסיה ד� בבנק �אישור פתיחת ח  � 7ק "ס
  

  .3רבעו�  � 2007ח רבעוני לשנת "דו   � 8סעי. 
  

  ח"ש 100,000ס "רווחה ע' ריהוט וציוד מח 822' ר מס"אישור תב  � 9סעי. 
  .פיתוח' הקר� לעב :המימו�    
  

  .ח"ש 45,000ס "רת חו/ עחסכו� אנרגטי בתאו 823ר "אישור תב � 10סעי. 
   :המימו�    
  ח"ש 34,000  הקצבת המשרד לאיכות הסביבה     
  ח"ש 11,000      פיתוח' הקר� לעב    
  

  שבטי ישראל חלק דרומי בלבד' שיקו� רח 824' ר מס"אישור תב � 11סעי. 
  .ח"ש 250,000ס "ע    
  .פיתוח' הקר� לעב  :המימו�    
  

  ק� ספורט במסגרת פרויקט ווינר לקהילההקצאה מת 825' ר מס"אישור תב � 12סעי. 
  ח"ש 120,00ס "ע    
  ח"ש 100,000  המועצה להסדר הימורי� בספורט  :המימו�    
  ח"ש   20,000      פיתוח' הקר� לעב       
  

  .קוב 1ח רכב גרור מי� "ש 11,000ס "ע 826' ר מס"אישור תב � 14סעי. 
  .פיתוח' הקר� לעב :המימו�    
  

  ח"ש 100,000ס "אפרי� מדידה ותכנו� ע' שיקו� רח 827 'ר מס"אישור תב � 16סעי. 
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  .פיתוח' הקר� לעב :המימו�    
  

  .ח"ש 150,000ס "ע ע"רכישת טרקטור לאג. שפ 828' ר מס"אישור תב � 17סעי. 
  

  .2008ד בנקי� לשנת "אישור אשראי חח � 18סעי. 
  ח"ש 1,850,000    :בנק הפועלי�     
  ח"ש 1,250,000    :בנק לאומי     
  

  ח"ש 600,000ס "בניית בית כנסת במזרח גדרה ע 829' ר מס"אישור תב � 19. סעי
  .פיתוח' הקר� לעב :המימו�     
  

  .ירוק הרשות �ח "ש 35,000ס "ע 830' ר מס"אישור תב � 20סעי. 
  ח"ש 20,000  איכות הסביבה. מ :המימו�    
  .ח"ש 15,000  פיתוח' קר� עב        
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 31/1/08, שמתקיימת ביו� רביעי 331תחי� את ישיבת מועצה מ� המניי� פו  :נו��ירו� ב�

נוכחי� ראש המועצה ירו� ב� . באול� הישיבות בבית המועצה 18:10בשעה 

חבר המועצה מיקי , חבר המועצה רני שרעבי, מ יואל גמליאל"סג� מ, נו�
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חברת , חבר המועצה יקותיאל תנעמי, חבר המועצה אליהו רדיע, צארו�

. ישי�ער� שניר ואיל� ב�, מיקי צארו�, דודי קו�: חסרי�. צה עדנה סגלהמוע

  .עדנה ערב טוב

  .ידעת� שיש יו� סוער כנראה, עשית� את הישיבה ביו� סערה כזה  :עדנה סגל

  .זה בגלל וינוגרד  :נו��ירו� ב�

  ,ג� זה רציתי לומר כי בדיוק התחיל עכשיו ה, זהו  :עדנה סגל

  .דברעכשיו הוא מ  :נו��ירו� ב�

  .עכשיו התחיל בשש  :עדנה סגל

 65אישור פרוטוקול הנהלה מספר : סדר היו�. ממש עכשיו, עכשיו עכשיו  :נו��ירו� ב�

הקמת פיס ירוק מגרש , 817ר מספר "אישור תב. 1ק "ס 23/12/07מיו� 

  ,ויצמ� ראוב�' כדורגל רח

  , לפני הזה, ירו�  :אליהו רדיע

  ,הרק ת� לי להשלי� את הז  :נו��ירו� ב�

  .א� לא תמשי�, תשאל א� יש הערות לפרוטוקול, לא  :אליהו רדיע

הצלחתי לשכנע את . שקלי� המימו� הקצבה של מפעל הפיס 790,000ס "ע  :נו��ירו� ב�

ועל פניו אני חושב שלקחת , מפעל הפיס שנכו� שאנחנו נקבל את הסיוע הזה

  ,את מגרש הכדורגל הזה ולהפו� אותו

  .לפני זה ביקשתי הערה  :אליהו רדיע

  .תכ. נגיע ג� להערות של�  :נו��ירו� ב�

  .זה צרי� להיות לפני? אי� נגיע  :אליהו רדיע

  

 .2007/1223/מיו�  65' אישור פרוטוקול הנהלה מס    .א
  

  .אני מיד אשמע את ההערות של�, אני לא אגיע להצבעה  :נו��ירו� ב�

בשביל הסדר זה , וט חבלפש, זה צרי� להית בסדר, אי� טע� שתקדי� את זה  :אליהו רדיע

 �14/11מ 329' אני רוצה להעיר לפרוטוקול לישיבה מס, אנחנו, ולא, הכל
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הצעת החלטה הוק� : ואני מקריא, בעניי� אותה הצעה שהצעת ירו� לגבי

שיבדוק את , חברי� רפי חנינה ויואל גמליאל, צוות בראשות מיכאל צארו�

 18/6/07ליאה מיו� המשמעויות ואת הביצוע האופרטיבי של החלטת המ

צרי� להזכיר מה זה או שלא . זה מבחינתי תו� חודש ימי� 1.4לגבי סעי. 

  ?צרי� להזכיר מה זה

  .זוכרי�  :נו��ירו� ב�

  ?מה  :אליהו רדיע

  .זוכרי�  :נו��ירו� ב�

  .אני לא זוכרת  :עדנה סגל

  .בואי נראה א� את היית בכלל, את לא זוכרת  :אליהו רדיע

  .לא הייתי אבל קראתי במקרה... לא הייתי, תילא היי, לא  :עדנה סגל

אני קוד� לא יודע מה הסמכויות , היתה הצעה לבחור צוות שיבדוק את עניי�  :אליהו רדיע

  .של הצוות

  .אתה מדבר על הזה של א� חנינה יהיה או לא יהיה בועדה  :עדנה סגל

�צו המסי� מ אני מדבר על צוות שיבח� את אותה החלטה של, לא לא לא לא  :אליהו רדיע

עברו יותר מחודש  �14/11בראשות מיכאל צארו� ותו� חודש ימי� מ 18/6/07

אחד האנשי� , ואני אומר פה, ימי� ואי� תשובות ואי� תוצאות ואי� כלו�

שאני יכול להגיד לזכותו של , ד המלומד"שאש� בכל הסיפור הזה זה העו

אחד הדברי�  זה, אבל אני אמרתי מה שאמרתי, יואל שהוא הוציא לועדה

רק ? נתקד� אבל מה. בזה בסדר, שהוא הציע אותי במש� קדנציה שלמה

  . ת� לי להשלי�. ת� לי להשלי�, רק רגע, רגע

  , אפשר, רק לסבר את האוז�, תעשה בדק בית, אלי: יקותיאל תנעמי

  ,ת� לי להשלי�  :אליהו רדיע

, עביר ולא א. אחד אחרנית� היה בכלל להפעיל את זה בגלל חוק שאלי ה: יקותיאל תנעמי

  ,עד היו� אלי אתה רק מדבר. אז אלי תירגע

  .ת� לי להשלי�  :אליהו רדיע
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לא שמעתי , תסלח לי על הביטוי עוד פע� הצלחת להרגיז אותי, מקשקש: יקותיאל תנעמי

אז מפה ת� גז , ממ� ולו הצעה אופרטיבית אחת כמעט בכל הקדנציה הזו

�אתה פשוט מדבר , אתה פשוט עושה, לא, אני לא מתכוו� להתייחס. ותמשי

, אז א� אתה רוצה אני אמשי� להשתלח כמו� אבל יש גבול? קיי.או, שטויות

החיו� הזה לא משנה שו� , אנחנו חברי� הכל טוב ויפה, ג� לזה יש גבול אלי

דבר מהמהות של הדברי� שאתה אומר ותתאפס על עצמ� ותחשוב מה 

  . זה הכל, שאתה אומר

  ,אני דיברתי אלי�, ג� בשוק לא מדברי� כמו שאתה מדבר, תיקו  :אליהו רדיע

א� אתה יודע אי� מדברי� בשוק , כנראה שאתה נמצא הרבה בשוק:  יקותיאל תנעמי

  .כנראה שאתה נמצא ש� הרבה אלי

  .אני ג� נמצא בשוק אבל ג� בשוק לא מדברי� ככה  :אליהו רדיע

  . ה מביא את השוק לפה בינתי�את, אז אל תביא את השוק אתה לפה:  יקותיאל תנעמי

אז , כי כל מילה של� זה מילה בסלע, אני אשתדל כשאתה תדבר לשמוע אות�  :אליהו רדיע

  .תשמע ג� אותי

  .שמעתי אות� מספיק אלי:  יקותיאל תנעמי

את המושג הזה לקונה , אבל אני אומר ל� את זה עוד פע�. תשמע ג� אותי  :אליהו רדיע

�וכל הקשקוש הזה שמעתי ממ,  

  ,א� פע�, תפסיק לבלבל את המוח, אלי:  יקותיאל תנעמי

  ,שמעתי ממ�, שמעתי  :אליהו רדיע

בכל פרוטוקול של ישיבה לקונה לקונה , למד מילה לקונה, אלי שמע מילה:  יקותיאל תנעמי

אז תפסיק ע� , ששמע מילה ומדקל� אותה' כמו איזה ילד בכיתה א, לקונה

  .זה אלי

  ?מה מה, היו ענייניי�ת, קותי די  :רני שרעבי

  .אני מוכ� להיות ענייני, אז תגיד לה�: יקותיאל תנעמי

  .אני הערתי הערה, נכו� זה מה שאני  אומר  :אליהו רדיע

  ,היתה צריכה להיות ועדה    :רני שרעבי
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  , בעניי� הזה אני מסכי�, רני: יקותיאל תנעמי

  .כבר פע� שנייה שהיתה צריכה להיות ועדה  :רני שרעבי

  ,בעניי� הזה אני מסכי�: ל תנעמייקותיא

  .לא למה שאני אמרתי, אז לזה תתייחס  :אליהו רדיע

? אחת איזו, איזה הצעה אופרטיבית אחת אלי הציע, אני שאלתי את אלי:  יקותיאל תנעמי

נסה להעלות איזה הצעה , תהיה ענייני. אז לקונה ולקונה ושמקונה, כלו�

ני אתמו� בה ולא לשבת וכל הזמ� ג� א, הנה אני אומר, שג� אני אתמו� בה

שו� ער� אי� לדיבורי� , ממש כלו�, רק להפריח מילי� באמת בלי שו� טע�

  .האלה

ג� א� הדברי� לא נעימי� תשמע עד , אני עוד פע� אומר ל�, קותי תראה  :אליהו רדיע

ואל תחשוב שא� אתה , ג� א� זה לא, ידידי הצעיר תשמע עד הסו.. הסו.

אני ענייני תקשיב . ד על הדברי� שאני אומר אז זה יעזורתרהיב במילי� ותגי

אני הערתי ואמרתי שאפילו , המועצה החליטה על הקמת ועדה. עד הסו.

, זה בסדר, יואל הציע הצעה פע� אחת בכמה שני� שאני אהיה בועדה

לא רק שאתה טועה , ובס� הכל היתה לי בעניי� הזה כוונה ג� להגיד. מתקד�

ד המלומד זה "המילה הזו העו, אז אתה ישר. נו כלו�אלא שכולנו לא עשי

�מהפרוטוקול אני מבקש בכדי שהוא , תמחק את זה מסדר? דבר שמפריע ל

  ,לא עשינו, לכ� אני אומר. ירגע ויחזור בו מכל המילי� היפות

  ,אני חוזר בי מכל המילי� היפות:  יקותיאל תנעמי

  ,לא עשינו כלו�  :אליהו רדיע

  ,ני חוזר בי מכלא:  יקותיאל תנעמי

  ,אני, לא עשינו כלו�  :אליהו רדיע

  ,ג� א� אמרתי, ת� לי:  יקותיאל תנעמי

  .אני מצטער מאוד, ת� לי להשלי�  :אליהו רדיע

  ?מותר לי להתנצל, אבל ת� לי להתנצל:  יקותיאל תנעמי

לכ� אני . זה בסדר, בסו. תתנצל או לא תתנצל, אתה כל פע� מפסיק אותי  :אליהו רדיע
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אני , מה, אבל מה שיש, לכ� אני אומר לא עשינו כלו� ע� הדבר הזה, אומר

זה לא יכול להיות . כי בס� הכל זה יחזור אלינו, מעיר את זה לפרוטוקול

אנחנו יודעי� שיש פה איזה , אנחנו יודעי� לבד, שאנחנו מחליטי� החלטות

ציבור יש פה כלפי ציבור מסוי� יש פה התייחסות אחרת ולגבי , לא רק הגיו�

מי שעשו לו מדידות יש לו התייחסות אחרת . אחר יש לנו התייחסות אחרת

התחלנו להסתב� , עכשיו. או מי שיעשו לו מדידות יש לו התייחסות אחרת

ראינו שיש פה , סביב הדבר הזה כמה יעלו המדידות וכ� הלאה וכ� הלאה

עכשיו אני ג� לא מצפה ש, אבל לא יצא מזה כלו�. בעיה לכ� נבחרה הועדה

עכשיו , וג� אה. בעובדה לא יצא מהדבר הזה כלו�, יסבירו למה לא יצא מזה

  .סליחה, לא אתה לא חבר ועדה, אתה ג� חבר בועדה, אני מבי� למה זה

  ,תבדוק, תבדוק, אלי:  יקותיאל תנעמי

  .לא לא לא  :אליהו רדיע

ני ולכ� אמרתי אלי להזכיר� מי שאמר שמהועדה הזו לא יצא כלו� זה א:  יקותיאל תנעמי

ביקשתי ממ� איזושהי הצעה . נקודה, שאני לא רוצה להיות חבר בועדה הזו

ג� לפני שנה לא היתה ג� לפני , אופרטיבית ג� בפע� הקודמת לא היתה

  ?מה נעשה, שנתיי� לא היתה

  ,אני אמרתי מה הטעות שהיתה ואני לא רוצה ש  :אליהו רדיע

ומי שקיבל את החוק , ו קיבל את החוק הזההטעות היתה שבכלל מישה:  יקותיאל תנעמי

  .אני הייתי אולי באוניברסיטה אולי במשרד שלי, הזה זה לא אני

  ?איזה חוק צו המסי� הקיי�  :רני שרעבי

  ,זה שעל פי אותו, לא:  יקותיאל תנעמי

על כל פני� לא קרה . אנחנו אישרנו או לא אישרנו צו מסי�, זה צו המסי� נו  :אליהו רדיע

  ,זהמהדבר ה

  ?הצו המקורי הוא קיי�, צו המסי� הקיי� בישוב  :רני שרעבי

  .אבל מי שאישר את זה זה לא המליאה הזו בכלל: יקותיאל תנעמי

  .תזכור מה שאני  אומר ל� זה ג� יהיה צו המסי� שיקבל חקיקה, לדעתי זה  :רני שרעבי
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  , אני אמרתי, תראה: יקותיאל תנעמי

  .האנחנו סת� מתקשקשי� פ  :רני שרעבי

  ,רני אני לא מסכי� אני עדיי�, אני לא מסכי�, לא לא לא: יקותיאל תנעמי

  ?אני אגיד ל� למה  :רני שרעבי

  ?להשלי� ונעבור הלאה, אדוני ראש המועצה אני יכול להשלי�  :אליהו רדיע

  .זה לא הוג� להיכנס לזה, זה היה בדיו� הקוד� ולא הייתי  :רני שרעבי

  ,וקזה בדי, לא לא: יקותיאל תנעמי

בסופו של דבר מבחינת מדידה , כי בסופו של דבר? אני אגיד ל� למה  :רני שרעבי

כי הוא מודד באופ� הכי פשוט את , אובייקטבית צו המסי� הזה הוא הכי נכו�

השאלה היא בסופו של דבר כמה תחייב , השאלה היא לא המדידה. השטחי�

  .זו שאלה שאנחנו יכולי� לדו� בה. את האנשי�

  .הרי מה הבעיה שלי ע� צו המסי�, ג� אני באתי ואני אמרתי, זה נכו�, לא:  נעמייקותיאל ת

  ,קותי ורני, אני רוצה לסיי� את מה שיש לי, רבותי  :אליהו רדיע

  ,אתה משל� על כל ה:  יקותיאל תנעמי

  ,אני, קותי ורני  :אליהו רדיע

ד� שאתה מחייב קונטור של כל הבית זה עשרות מטרי� בשנה של ב� א:  יקותיאל תנעמי

, על הדברי� האלה דיברנו? אתה מבי�, על זה שיש לו איזה, אותו על מה

אני חושב שהיועצי� , ואני עדיי� חושב, ואני בא ואני עדיי�? קיי.או

לא , המשפטיי� פה לא מתאמצי� ואני אומר את זה פה על השולח�

י מאמי� ואנ. אי� לה� שו� עניי� בכלל לטפל בזה, מתאמצי� לא עושי� כלו�

אז היועצי� , שא� אנחנו נדפוק פה על השולח� כמליאה ונדרוש את זה

לא אני צרי� , ישברו את הראש וה� ימצאו את הפתרו�, המשפטיי� שיפתרו

  .למצוא את הפתרו�

עזוב רגע זה כבר אנחנו , עכשיו מה שמטריד אותי זה שני דברי�, קותי  :רני שרעבי

  ,שנתיי� מהאירוע הזה

  .מסכי� את�, נכו�:  ייקותיאל תנעמ
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הא� חלק מהישוב משל� לפי צו המסי� . מה שמטריד אותי זה שני דברי�  :רני שרעבי

  ,הקוד� וחלק מהישוב לא נמדד ולא בוצע עדכו� לפי צו המסי� החדש

  ,מה שהיה, זה אי� קוד� או לא קוד� לדעתי רני, לא:  יקותיאל תנעמי

, מידה מסוימת השלמתי ע� זה שישאני ב, אני אומר ל�. זו השאלה  :רני שרעבי

, קיבלתי מדידה חדשה של הבית שלי, זה החוק, שמודדי� לפי צו מסי� קיי�

אני מדבר עכשיו ברמה של כל , אני אומר את זה לא בהיבט של הבית שלי

  .הישוב

  .כ�, של כל תושב:  יקותיאל תנעמי

עכשיו , מספר חדשיש , יד מדידה חדשה שהיא אובייקטיבית לגמרי גמרנו  :רני שרעבי

א� נבוא . השאלה היא מה אנחנו עושי� מכא� והלאה בחיוב של התערי.

ונגיד לעצמנו שאנחנו כביכול הענשנו את הציבור נגיד בתקופה האחרונה 

, בדלתא מסוימת של תוספת מס שהיא משמעותית מבחינת הכובד שהוא

ריכי� אנחנו צ, שלכול� זה נעשה בצורה שווה, בהנחה שהכל אובייקטיבי

זה צו המסי� ואפשר . להתייחס לדבר הזה כעובדה שאפשר לסיי� אותה

שני�  �Xלקבל איזה החלטות לגבי אי� התערי. של תושבי גדרה התנהל ב

מבחינת מדידה יש יתרו� למדידה . הבאות כדי שהוא יפצה על המהל� הזה

  . היא פשוטה? אתה מבי�, היא פשוטה, הזאת

  , מסכי� את�, נכ ו�, נכו�: יקותיאל תנעמי

  .היא פשוטה? אתה מבי�  :רני שרעבי

אני לא חושב שמדברי� . אבל הנקודה היא פשוטה ביחס למה ששאלת, לא: יקותיאל תנעמי

  ,לא לא לא, שנייה שנייה, מה שהיה בפע� הקודמת, אחרת

  ,אני שמח לשתוק כי קותי  :אליהו רדיע

  , רני שנייה: יקותיאל תנעמי

  .את אות� דברי� שאני חושב עכשיוקותי אומר   :אליהו רדיע

קוד� כל צרי� לבדוק מה יכול . אני אגיד ל�, אז אני אסביר ל� שנייה:  יקותיאל תנעמי

מה . שיטת המדידה לא השתנתה, אבל אני לא חושב... בפע� הקודמת, להיות
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דברי� שלא חייבו ', וכו' שקרה בפע� הקודמת חייבו אנשי� על מחסני� וכו

בעקבות , בוא, שנייה רני שנייה, שנייה, בעקבות. פי/ לה�קוד� וזה מה שהק

זאת אומרת לא , אותה סערה שהיתה ניתנה הוראה לגבייה לחזור אחורה

, מה שניסו להוסי. מחסני� וכאלה. בצו המסי� שו� דבר לא השתנה, נעשה

  ,שנייה. קיי.אמרו או, זה הורידו? קיי.או

מבט , צו המסי� בעצ� צו המסי� הזה אומרכי ב, אז זה בניגוד לצו המסי�  :רני שרעבי

  .על כל השטחי� ברוטו

וא� צרי� לעשות , תנו לאלי להשלי� את ההערה שלו ונתקד� קדימה, רני  :נו��ירו� ב�

  ,איזה דיו�

  ,אני רק מסיי�, רבותי  :אליהו רדיע

  .בואו, בצורה מסודרת  :נו��ירו� ב�

את שניכ� כי אני לא סיימתי אבל האמת היא שרציתי להפסיק , אני, קותי  :אליהו רדיע

ראיתי שאתה אומר באמת דברי� שבעצ� אני מעלה עכשיו ואתה מצדיק 

עכשיו אגב חיפשתי בפרוטוקול את זה . אני שמח מאוד. אותי וזה יפה מאוד

אני יכול להגיד ל� שאני אמרתי לפרוטוקול , שאתה לא רוצה בגלל שזה

אני ואתה אחרי הישיבה ואני אבל אחר כ� אנחנו נשב , משהו אבל לא משנה

על כל פני� הדברי� עולי� כא� וכדאי שנעשה ע� זה . אראה ל� שאתה טועה

אני רק אסיי� מה שאדוני ראש המועצה , זה בעניי�. משהו ולא רק נדבר

ג� את לוחות הזמני� וג� , אלי הגדרתי היטב את תפקיד הועדה, כ�, אמר

פי חנינה לא נמצא פה אני לא אז ר. את האחריות שלה וג� את הסמכות שלה

, זהו, ר הועדה נמצא פה וחבר הועדה נמצא פה"יו, יכול להגיד לו כלו�

אנחנו לא עושי� כלו� בדבר שאנחנו יודעי� שהוא , וינוגרד לא וינוגרד

  ,וכא� סיימתי את חלקי ל. בעייתי

ס� לא רק צו מסי� כזה ידאג לכ� שכל מח, שנייה, רק צו מסי� כזה, קותי  :רני שרעבי

וא� הוא יהפ� ליחידת דיור לפחות הוא ישל� את , יהפ� בעתיד ליחידת דיור

  ,המסי�
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  .כיחידת דיור: יקותיאל תנעמי

המדידה הזאת בסופו של דבר היא , אז לכ� אני אומר. כיחידת דיור  :רני שרעבי

אנשי� , זה שהציבור נענש במכה אחת. יש בה יתרו� מסוי�, אובייקטיבית

אני מקווה שא� זה נעשה זה נעשה לכול� , אני מקווה, במכה אחת נאלצו

שיש מדידה אובייקטיבית מסוימת לכול� בצורה שווה וכל , בצורה שווה

היה צרי� לשל� ג� , וחלק אולי ג� הרבה, קצת, אחד שיל� היו� קצת יותר

א� , א� רוצי�. זה לא בהכרח דבר רע, יותר כס., לפני זה כנראה הרבה

אפשר לעשות את זה , על חניות, קיזוז מסוי� על מחסני�רוצי� לעשות איזה 

לקחת את המדידה ברוטו ברוטו ברוטו . בקיזוז כמו שהיה לפני הרבה שני�

  .ולגמור את הסיפור 10%להוריד ממנה , ברוטו

  .זה ג� הצעה שעלתה בזמנו:  יקותיאל תנעמי

  ,בלי, ואז אתה מפצה את כל האנשי� באופ� ממוצע  :רני שרעבי

  .זו ג� הצעה שעלתה בזמנו:  אל תנעמייקותי

  ,צרי� לחשוב ג� על מחלקת הגבייה אי�, צרי� לחשוב ג� על הכלי  :רני שרעבי

  , בואו, טוב  :נו��ירו� ב�

  ,אנחנו עכשיו דני� על הישיבה של הועדה  :אליהו רדיע

  

  ויצמ� ראוב� ' הקמת פיס ירוק מגרש כדורגל רח & 817' ר מס"אישור תב   & 1ק "ס
  . ח"ש 790,000ס "ע    
  .הקצבת מפעל הפיס: המימו�    

  

  .כ�? יש איזשה� הערות או שאלות לגבי הסעי. הזה, 1סעי.   :נו��ירו� ב�

  ,אני דיברתי, כ� בבקשה  :מיכאל צארו�

זה  1סעי. , ואני חוזר עוד פע�, אני פשוט חושב שהמיקו� הוא לא נכו�  :רני שרעבי

  ? נכו�, המגרש כדורגל

  .כ� כ�  :נו��ירו� ב�

אני חוזר עוד , אי� שו� בעיה ע� זה, קוד� כל הרעיו� בגדול הוא רעיו� מבור�  :רני שרעבי
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כי בעצ� מה שקרה בשנתיי� , פע� וחבל שזה כבר היו� מאוחר מדי

אני קורא . למגרשי�, אני רואה בפניי אתה כס. למגרשי כדורסל, האחרונות

, ונומנט מכוער מאודבשני בתי הספר שזה לדעתי  מ. לזה ללולי� המקורי�

חבל שלא היתה , ואני רואה לפניי את המגרש כדורגל ואני אומר עוד פע�

במקו� שג� יתאי� , חשיבה מתוכננת מראש לחשוב על איזה מרכז ספורט

אתה הול� עכשיו . חניה, רעש: מכל הדברי� האחרי�, להיות מרכז ספורט

שאלה מה הולכי� ה, יש מה לעשות במקו� הזה, עכשיו. להכניס שמה תאורה

. המקו� הזה זאת אומרת אפשר לעשות שמה פארק ע� מגרש קט�, לעשות

זה לא המקו� , נטו מגרש כדורגל בעתיד, אבל א� הולכי� פה למגרש כדורגל

. מגרש כדורגל התאי� לגדרה שלפני עשרי� שנה, לדעתי היו� למגרש כדורגל

ע את אותו כס. אבל אי� שו� בעיה לבוא ולהשקי, אנחנו עוד פע� נשקיע כס.

אבל לקרוא לדבר הזה מגרש כדורגל להגיד . לדברי� אחרי�, בתכנו� אחר

, אנחנו עכשיו משקיעי� פה כס. במגרש כדורגל ולהשקיע בתאורה למשל

אז אני . יכול להיות שתאורה למגרש כדורגל למקו� כזה זה בכלל לא מתאי�

שיש . ע� לאותו דבראני חושב שאנחנו חושבי� עוד פ, צרי�, אומר עוד פע�

מי� תחושה כזאת שמגיע הכס. מוצאי� לו איזה פתרו� לפי איזה אני לא 

הישוב הזה , בלי איזה תוכנית מראש. לפי איזה שולח� שפותחי� פה, יודע מה

יכל להיות מרכז ספורט ע� כמה , כולל הכס. הזה, ובכס.. צרי� מרכז ספורט

  .מגרשי כדורסל

תמצא , דיברתי על הנושא הזה ג� בישיבת ההנהלה, מנו זמ�בוא נחסו� לעצ  :מיכאל צארו�

  .אני מדבר על זה ה� אומרי� אי� חלופה, ה� אומרי� שאי� חלופה. חלופה

  ?מה, ודאי שיש חלופה  :רני שרעבי

אני ? איפה יש חלופה, איפה, דיברנו על זה. זו השאלה? איפה יש מגרשי�  :מיכאל צארו�

  ,תיאמר, אמרתי במזרח גדרה אמרו אי�

  ?למה? למה מזרח גדרה אי�  :רני שרעבי

  .הכל פרטי, בצד המערבי אמרתי מעבר לכביש אמרו אי�  :מיכאל צארו�
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אז א� אי� מגרש שיכול להכיל מגרש כדורגל אז בואו נגיד , אז קוד� כל  :רני שרעבי

  ,שאנחנו לא בוני� מגרש כדורגל כרגע

  ,זה יכול להיות? אבל למה  :יואל גמליאל

  ,חכה רגע, שנייה  :רני שרעבי

  ?לא צריכי� מגרש ספורט, מה, ג� בתי ספר יש שמה  :יואל גמליאל

  ,אתה יכול לבנות מגרש, אז זה מה שאמרתי  :רני שרעבי

  ,ג� נתיבי נוע�, יש שמה שני  :יואל גמליאל

לא , אז התכנו� צרי� להיות אחר, אז לכ�, אי� שו� בעיה, אי� שו� בעיה יואל  :רני שרעבי

רגל דשא שיתאי� �על מגרש כדורגל צרי� לחשוב על מגרש קטצרי� לחשוב 

  .לבית ספר

  ?אי� אפשר להתייחס למשהו בלי לדעת מה עושי�  :אליהו רדיע

בסו. יהיה ש� מגרש כדורגל ובעוד , אתה עוד פע� ש� את ה, זה לא נכו�  :רני שרעבי

 �2000כמה שני� מישהו יגיד מי הטיפש הזה שש� מגרש כדורגל בשנות ה

  ?אתה מבי� מה יקרה, הוומש

לא בוני� ש� מגרש כדורגל , כל העבודה ש� בשיקו� המגרש הקיי�  :עודד ארנו�

  .בתוכנית אזור התעשיה. משקמי� את המגרש שהיה, אולימפי

  .יש כאלה שלא פתחו כלו�, אני לפחות סגרתי דברי� שאני פתחתי  :אליהו רדיע

על , אנחנו הסתכלנו עוד פע� ועוד פע�, לגבי ההערה של� לגבי חלופות, רני  :נו��ירו� ב�

זה צור� שעולה באופ� , פניו אני חושב שכ�  צרי� להיות כא� מגרש כדורגל

, ואני חושב שכרגע במיקו� שיש לנו, קיצוני מכל בני הנוער ומכל הילדי�

במערב גדרה זה אדמה חקלאית זה בכל , ג� ממזרח גדרה, בשטחי� שיש לנו

קותי ג� העיר הערות אחרות בנושא , לה כא� בדיו�וזה ע, לא רלוונטי כרגע

עומדי� לשק� , אבל כרגע אנחנו לוקחי� את המגרש הקיי�. הזה ובצדק

זה הדבר הכי , ג� אל מול אומד� שנעשה וג� אל מול הכס. שקיבלנו, אותו

  .טוב שאפשר לעשות כרגע בכס. הזה

  ?ואתה חושב שזה יגמר בסכו� הזה  :רני שרעבי
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  . על גדר ועל תאורה, אנחנו דיברנו על דשא  :נו��ירו� ב�

צרי� לעשות את הדשא , צרי� ש� מערכת ניקוז שצרי� לעשות? מה זה דשא  :רני שרעבי

  .כמו שצרי� לא שמחר ירקדו עליו ולא יהיה דשא

? מה, מה עושי�, לפני שאנחנו מתייחסי�? אפשר לדעת קוד� כל מה עושי�  :אליהו רדיע

  ,יש משהו? אי� זה משתלב? מה, ות תוכניותלהרא, מישהו יכול להסביר

  .מחזירי� אותו, המגרש הקיי� משקמי� אותו  :רני שרעבי

  , גידור חדש, תאורה חדשה, הקיי� משוק�  :עודד ארנו�

אפשר ? יש תוכניות, יש תוכניות שאפשר לראות או שזה עדיי� בגדר דיבורי�  :אליהו רדיע

  ?לראות תוכניות

  .יקוז והשקיהדשא נ, גידור  :עודד ארנו�

  ,אפשר לראות תוכניות אני שואל או שזה  :אליהו רדיע

המקו� היחיד שאיתרנו מקו� . מגרש כדורגל מקומי, לא חדרי הלבשה... לא  :עודד ארנו�

פ אחד "יש ש� שצ, להקי� מגרש כדורגל כראוי זה באזור התעשיה החדש

ש� היא קיבלה תוק. למעט שיש , לכשהתוכנית הזאת תקבל, מאוד גדול

, זה יהיה המקו� שחיפשנו איפה אפשר להקי� מרכז ספורט, איזושהי בעיה

פי� האחרי� שלנו חו/ מאלה שמעבר להרי "כל השצ. ש� יש מספיק שטחי�

פי "אי� לנו שו� מגרש שצ, החוש� לאור� כביש תל נו. שבאדמות חקלאיות

  .מתאי� בסדר גודל לדבר כזה

זה נכו� היו� ללכת להשקיע את הסכו� הזה השאלה היא א� , אבל עוד פע�  :רני שרעבי

�קט, אחד ש� לדוגמה. רגל�או לחלק את זה לשני מגרשי קט, במגרש כדורגל

  .אחד ש� ואחד במזרח גדרה, מדושא? בסדר, רגל דשא

אנחנו בוני� , בוא אני את� כא�, רני רני שנייה, רני, במזרח גדרה אנחנו, רני  :נו��ירו� ב�

בצד התוא� של בית ' פי/�בוני� בגדרה מגרש מיני', פי/�בגדרה מגרש מיני

  . הספר גווני�

  ,זה לא בטוח שכדאי דשא זה תחזוקה מאוד  :רני שרעבי

. הוא דווקא דשא סינטטי אבל לא משנה' פי/�המגרש מיני, עזוב, לא לא  :נו��ירו� ב�
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ג� , כלומר יש לנו ג� את ה, אנחנו בוני�' פי/�בוני� שמה מגרשי� מיני

אל מול כל . ה הגיע מפעל הפיס ואנחנו מתחילי� לבנותהמימו� הז

ג� בריכוז של הבתי , ג� בשטחי� וג� בפיזור המתקני ספורט, ההתבוננות

זה לא , אי� שו� ספק רני, ספר שיש שמה וג� במרכזיות של הישוב

, זה לא האופטימו� וזה לא המקו� האופטימלי שזה, דקה יואל. אופטימו�

וג� ממול ' פי/�ו כרגע אני משוכנע שג� ממול המיניאבל בקונסטלציה שיש לנ

אני חושב שזה יהיה הכי נכו� לעשות את , המגרשי� האחרי� שהקמנו וקירנו

  .זה

ישימו שמה את הסכו� , יקראו לזה מגרש כדורגל, אתה יודע מה יקרה עכשיו  :רני שרעבי

גרש זה יהיה מ, ויכול להיות שכבר כולנו לא נהיה פה, הזה במגרש כדורגל

כמו שאני  , לא ישקיעו ולא יתכננו ולא יהיו במקו� אחר. הכדורגל של הישוב

צרי� , זה לא עניי� של התושב, לא, אני עדיי� חושב, אומר ל� מגרש כדורגל

  ,לעשות משהו

  ,התושבי� רוצי� מגרש כדורגל  :יואל גמליאל

  ,אז אני אומר, אז תעשה  :רני שרעבי

  ,אל. תושבי� 17  :יואל גמליאל

  ,אני נפגשתי  :נו��ו� ב�יר

  ,תעשה את זה, אי� בעיה  :רני שרעבי

  .כ�, אתה צודק, א� היה מקו� חליפי כ�, אבל אי� מקו�  :יואל גמליאל

  )מדברי� יחד(

  ,מיקי, מיקי עכשיו, מיקי  :נו��ירו� ב�

אני אומר זה לא , האמת היא זה לא סכו� בשמי�, זה לא סכו� בשמי�  :רני שרעבי

אתה יודע מה ? מה החשש שלי, מה החשש שלי עודדאבל , סכו� בשמי�

  ,בסופו של דבר, יקרה

  )מדברי� יחד(

  .אי�, אי� ל�, אי� ל� היו� מקו� אחר  :נו��ירו� ב�
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אי אפשר , מה שיעשו בכס. הזה זה לא איזה מגרש שאליו אתה מתכוו�:  יקותיאל תנעמי

לעשות בכס. הזה אי אפשר ? אתה מבי� רני, לעשות את מה שאתה מתכוו�

אתה בכל מקרה , אז לכ� זה לא יכול להיות תחלי.. את מה שאתה מתכוו�

באיזשהו שלב גדרה תצטר� למצוא לעצמה מקו� לבנות מגרש כדורגל כמו 

זה א� , שנייה, זה א� אתה שואל אותי, שאתה מדבר עליו כי זה לא יהיה

  , אתה שואל אותי זה מגרש כדורגל לשימוש

  ,שכונתי  :עדנה סגל

זה , לשימוש התושבי� שלנו, בוא לא נקרא לזה שכונתי, לא לא, ממש כ�: אל תנעמייקותי

  ,לא למגרש כדורגל לקבוצה ע� כל ה

זה לא יהיה , הפועל גדרה או ביתר גדרה או מכבי לא לפגוע בא. אחד, רני  :נו��ירו� ב�

  ,אבל אנחנו בשלב ראשו� כרגע ג� כדי לא לאבד, המגרש הייצוגי

  .נמשי� הלאה, הלאה הלאה  :רני שרעבי

  ? מי בעד  :נו��ירו� ב�

. אני לא קיבלתי תשובה בעניי� הזה, אני רוצה להעיר משהו עוד לא סיימתי  :אליהו רדיע

כל האזור ש� מה מוגדר . ע"קוד� כל לשאול מבחינת התב, אני רוצה להעיר

  ?ע"בתב

  ,כל מה שיש ש� זה הכל, פ כולל המועדו� נוער"שצ  :עודד ארנו�

  .זה כולל הבית כנסת של הקהילה  :נו��ירו� ב�

  .כולל הבית כנסת  :דוד הורבי/

  ,ומה. קיי.או  :אליהו רדיע

  .פי�"זה הכל יש לנו שצ  :עודד ארנו�

  ?פ א� צרי� או חלק מזה"ומה הבעיה לעשות מזה שצ. קיי.או  :אליהו רדיע

  ?למה  :נו��ירו� ב�

  .לצור� בנייה ש� של בנייני ציבור  :אליהו רדיע

  ?על מגרש הכדורגל, על המגרש. זה לא רלוונטי לעכשיו  :נו��ירו� ב�

אני רוצה להוביל . אני אדבר באופ� כללי, אני, אני לא אמרתי על המגרש  :אליהו רדיע
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 �לדבר שאני מתפלא שהוא קורה וזה העניי� של מועדו� פיס לגיל הזהב או אי

  ,בתו� השטח של. שתרצו תקראו לזה

  ?למגרשלמה זה קשור   :יואל גמליאל

  ?מה אכפת ל�, ת� לי הזדמנות, אי� לי הזדמנות לדבר, ת� לי, יואל  :אליהו רדיע

  ,אלי, אלי  :נו��ירו� ב�

  ,אנחנו הולכי� לוקחי� מש�, זה בודאי קשור, היות וזה, אני אומר? אז מה  :אליהו רדיע

י אומר אנ, לא רלוונטי לנושא. אני את� ל� תשובה ג� על הנקודה הזאת, אלי  :נו��ירו� ב�

  ,עכשיו

המבנה ש� אתה מכניס אותו , מגרש הכדורגל ש�, אתה בא ואתה, אני מדבר  :אליהו רדיע

  ,בתו� מקו� שלא יוכל להתפתח את המועדו� פיס

, אני אומר את זה כא� לפרוטוקול, הוא לא יהיה ש�, הוא לא יהיה ש�  :נו��ירו� ב�

  .הוא לא יהיה ש�? בסדר

  .דימהנו ק, אז להצבעה  :אליהו רדיע

הוחלט . נמנעי� 2? מי נמנע? מי נגד, בעד 6? מי נגד, בעד 6? מי בעד. קיי.או  :נו��ירו� ב�

  .לאשר

  :הצבעה    

    6: בעד    

    : /נגד    

    2: נמנע    

  הסעי( אושר    
  

א� כבר מדברי� אתי על המגרש , לגבי, עודד שאלה לי אלי� עוד פע�    :רני שרעבי

  ?במקור מה היה המגרש הזה, כדורגל

  ,כדורגל  :נה סגלעד

, כשנכנסי� להיסטוריה המגרש הזה הוא של המינהל קוד� כל, לא לא לא    :רני שרעבי

  ?הוא של המינהל
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  ,הוא שלנו, לא  :עודד ארנו�

  ?שלנו    :רני שרעבי

  .צ הוא שטח ירוק"ולפי תרש  :עודד ארנו�

ש� את אני כא� , אני מציע, עזוב שהוא שטח ירוק היו� אבל א� אתה  תל�  :רני שרעבי

  ,אני מציע לבדוק היסטורית הא�, זה

  , על זה, מה, שנה כדורגל 35הוא היה , שנה 50אני גר פה , ה'חבר  :מיכאל צארו�

יש , שנה מגרש כדורגל על מגרש ציבורי 50א� הוא היה , צארו� תקשיב רגע  :רני שרעבי

השאלה א� המגרש ציבורי הזה נבע . כמה סוגי� של מגרשי� ציבוריי�

של הפקעה לטובת הציבור או שהמגרש הזה הוא שיי� למועצה מהפקעה 

  ?המקומית גדרה במקור

, צ"שהתרש, הגדרה של דברי� קיימי� ציבוריי�, 5צ לפי סעי. "זה בא מתרש  :עודד ארנו�

  . פ"תוכנית רישו� שיקו� ציבורית קבעה אותו כשצ

  , אני ברשותכ�, טוב בואו  :נו��ירו� ב�

  .מזה אפשר לצאת  :רני שרעבי

  ,אפשר, אתה יכול לצאת  :עודד ארנו�

  ,תראה, אני חושב שצרי�, אני ש� פה, אני הייתי, מזה קל לצאת  :רני שרעבי

  ?מה בעצ� אתה מציע, לא� אתה חותר:  יקותיאל תנעמי

  .אני לא חותר לכלו�? אתה יודע מה, אני לא יודע, תשמע  :רני שרעבי

  ?רוצה להגיע כאילוכאילו לא� אתה , זה חשוב, לא:  יקותיאל תנעמי

  ?קותי אתה מקציב לי לוחות זמני� נכו�  :נו��ירו� ב�

  ,כאילו לדעתי אולי:  יקותיאל תנעמי

  ?אתה רוצה כאילו לשנות אותו  :רני שרעבי

  .כ�, בודאי:  יקותיאל תנעמי

  ?למה  :רני שרעבי

  ,זה הכל תלוי א� המהל� הזה הוא אפשרי מבחינת ה:  יקותיאל תנעמי

  ,דר לאבס  :רני שרעבי
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ובכס. הזה , א� אפשר להפו� את זה לנכס ממשי, השאלה א� זה נכס:  יקותיאל תנעמי

  .לנסות להקי� מגרש כדורגל

  ?לממש אותו  :רני שרעבי

אתה בטוח שזה אדמה , אני לא בטוח א� זה אדמה פרטית, אני לא בטוח:  יקותיאל תנעמי

  ?פרטית

  .אדמת מינהל, לא  :אליהו רדיע

  .כל האזור ש� מינהל, נהל מינהל מינהלמי    :נו��ירו� ב�

  .אז זה אדמת מינהל:  יקותיאל תנעמי

  ,זה אדמת מינהל  :אליהו רדיע

  .אני אומר א� זה אדמת מינהל אומר לי לא:  יקותיאל תנעמי

  ,זה כבר לא, זה כבר שלנו    :עודד ארנו�

  .זה של המינהל, זה לא של�:  יקותיאל תנעמי

  .זה שלנו, לא, לא  :עודד ארנו�

  . זה של המינהל, תסלח לי : יקותיאל תנעמי

  .א� אנחנו משני� את היעוד לא לציבורי זה חוזר למינהל, בתנאי, לא  :עודד ארנו�

  .סע, הלאה, כל מה שאני אומר לא רלוונטי:  יקותיאל תנעמי

אישור פתיחת חשבו� עזר למגרש , שקשור 2סעי. קט� , אני ברשותכ� ארצה  :נו��ירו� ב�

  . נק דקסיה מימו� ציבורי בערבו� מוגבלכדורגל בב

  

  .מ"בע) מימו� ציבורי(� עזר מגרש כדורגל בבנק דקסיה &אישור פתיחת ח & 2ק "ס
  

  .הוחלט לאשר. בעד 8? כמה אנחנו? מי בעד  :נו��ירו� ב�

  :הצבעה    

    8: בעד    

  הסעי( אושר    
  

דד כי הוא נמצא כא� כדי לשחרר את עו, �16ו 11אני ברשותכ� אעבור לסעי.   :נו��ירו� ב�
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  . ע� הרבה אנטיביוטיקה

  

  שבטי ישראל חלק דרומי בלבד' שיקו� רח 824' ר מס"אישור תב  & 11סעי( 
  .ח"ש 250,000ס "ע      
  .פיתוח' הקר� לעב:  המימו�      

  

שיקו� רחוב שבטי ישראל חלק דרומי בלבד  824ר מסר "אישור תב, 11סעי.   :נו��ירו� ב�

  .עודד ואחר כ� אני אשלי�. ו� קר� לעבודות פיתוחהמימ, שקל 250,000ס "ע

רי� אני ראיתי ג� "התב? רי�"מה מצבנו בתב, אריה, שנייה אחת לפני זה  :רני שרעבי

  .רי�"רי� ולפני זה תב"בישיבה האחרונה אישרת� תב

  . ח רבעוני המצב הוא לא שונה"א� עיינת בדו, המצב  :אריה לוינגר

  . רק לשורה התחתונהאני לא מתייחס , לא  :רני שרעבי

  .עדנה בחיי�, יש כאלה שמאושרי� רק לפרוטוקול  :אליהו רדיע

  ,לסלילה אנחנו, �250לסלילה יש את ה. �250יש את ה  :אריה לוינגר

  ?ס כמה'תגיד תכל, עזוב  :רני שרעבי

  ,אני, תראה  :אריה לוינגר

  ,קותי שנייה, קותי? כמה כס. במזומ� יש, כמה רשו� בקרנות  :רני שרעבי

  .אבל תבדיל רני בי� תקציב לבי� מזומ�  :נו��ירו� ב�

  ?ס כמה היו� יש מזומני� בקר�'בתכל. תאמי� לי, אני יודע מה אני מבדיל  :רני שרעבי

  .בקר� יש מזומ� כמיליו� שקל  :אריה לוינגר

  ?כמה התחייבויות יש לנו היו� לקבלני� שאתה צרי� לשל�. קיי.או  :רני שרעבי

אולי נדבר , אני לא עשיתי הפרדה בכספי. ח"זה רשו� ל� בדו, ל� ב זה רשו�  :אריה לוינגר

  . ח כספי"על זה כשנדבר על דו

  ,צריכי� לדעת לפני שאנחנו הולכי�  :רני שרעבי

. ח עצמו יש התחייבויות אבל מאז כבר חלק� שול�"בדו, תראה, סדר גודל  :אריה לוינגר

אחוז סדר גודל כזה זה  �40ל 60בהנחה בי� , שקל 14,900יש התחייבויות של 

מיליו� זה הפרשות בגי�  3,200, מיליו� מתו� זה 3קוד� כל יש , התחייבויות
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  . תביעות

אריה למה אני , אני, זה לא מעניי� אותי, זה בדיוק מה שאני לא רוצה לקרוא  :רני שרעבי

  ,ס היו� אתה'מעניי� אותי תכל? שואל

  ,מיליו� 14אבל אנחנו התחייבנו   :אליהו רדיע

  ?לקבלני� כמה צרי� לשל�  :ני שרעביר

מגלגלי� כס. כל , אנחנו מקבלי� כס., ספקי� זה שוט., זה ספקי�, לא לא  :אריה לוינגר

  ?מה השאלה. הזמ�

  ?כמה אתה צרי� לשל�, אדוני קבלני� לוחצי� עלי�, כמה כס. היו� אתה  :רני שרעבי

  .מיליו� הוא אמר 11  :אליהו רדיע

יש כס. שאני מבצע . יו� זה כולל הכל אבל אני ג� מקבל כס.מיל 11, לא    :אריה לוינגר

  ,עבודה למשרד השיכו�

, לא כס. שאתה יודע שאתה צרי� לקבל, לא כס. כזה, לא כס., עזוב עזוב  :רני שרעבי

  .כס. שאתה יודע שאתה צרי� להוציא מהבית, עזוב

  ,כס. שאי� ל�  :אליהו רדיע

  ,מיליו� 14שחייבי� לנו   :דובר

יש מתו� זה הפרשה , מיליו� כי יש לנו את ה 14קוד� כל אמרתי זה לא , לא  :גראריה לוינ

עכשיו זה קצת טיפה גדל בגלל , מיליו� 3,200בגי� תביעות לא ידועות זה 

  ,הפסק די� האחרו� אבל

  , עזוב את ההפרשות  :רני שרעבי

  ?כמה יש הכנסות עתידיות  :אליהו רדיע

  .ת ההפרשותעזוב א, עזוב את ההפרשות  :רני שרעבי

  ,אני בשוט. עומד, אני בשוט.  :אריה לוינגר

  .בוא נניח שאנחנו מתעלמי� מההפרשות  :רני שרעבי

יש לי פחות , אי� לי את הניתוח, אמרתי לכ� אי� לי עדיי�, אני בשוט. עומד  :אריה לוינגר

אני כבר . רי� ומה בשוט."מה בתב, מיליו� מה �11או יותר את הניתוח ב

שקל אבל  800,000עדיי� אני חייב לה� , ר למשל"נניח מגע למשל. אומר לכ�
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זה לא דבר שאני צרי� לשל� אותו . אני פורע את התשלומי� כל חודש

  .אי� משהו שאני צרי� לשל� מיידית היו�, מיידית היו�

  ,ח כזה"יהיה אפשר לקבל דו, תביא רגע ד. ונייר, בוא נדבר עכשיו, בוא  :רני שרעבי

  ,ח הכספי"בוא נדבר בדואבל   :אריה לוינגר

  ,אני לא  :רני שרעבי

  .שקל 470,000אני כבר אומר ל� שבסלילה יש לנו היו� , שקל יש לי 250,000  :אריה לוינגר

אנחנו כבר אישרנו פה כל כ� הרבה כס. לכל מיני פרוייקטי� שלא יצאו   :רני שרעבי

�  .לדר

  ,אני רשמתי את זה  :אריה לוינגר

  .טוב, בי� ואנחנו סת� יוש  :רני שרעבי

  ,האמת היא שההערה של  :אליהו רדיע

, שלכל ישיבה אריה, שווה, אפשר, אני חושב שמה שחסר לנו, אני אגיד ל� מה  :רני שרעבי

, הפרשות, הפרשות, עזוב אותי בדברי�, רי�"שאנחנו באי� לדבר על תב

ס עבודות 'תכל? בסדר, כמה כס. חייבי� עבור עבודות, בצורה הכי פשטנית

  ? כמה כס. אתה צרי� לשריי� עבור עבודות במהל� ביצוע, שבוצעו

  .בסדר, אי� לי בעיה  :אריה לוינגר

  ?בסדר  :רני שרעבי

  .כ�  :אריה לוינגר

, וכמה התחייבויות יש לנו מכל הישיבות שאנחנו מרימי� את היד בעד נגד  :רני שרעבי

  ?בסדר, שאנחנו יכולי� לבטל אות� ג� מחר

רי� שאנחנו יכולי� קדנציה שלמה עוד "גיד ל� שאתה אישרת תבאני יכול לה  :יואל גמליאל

  .לשפ/

אבל . רי� וזה בסדר שיש רצו� לעשות"אנחנו מאשרי� תב, בעניי� הזה, ירו�  :אליהו רדיע

, ואחר כ�, רי� שאנחנו אישרנו אות� כבר לפני שנתיי� ולפני שלוש"יש תב

  ?מה

  ,בורהזה אישורי� של משרד התח, רי�"לא תב  :יואל גמליאל
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  ,אני מדבר, אני מדבר, לא לא לא  :אליהו רדיע

  .מה שמביאי� ל� מבחו/ אי� בעיה, זה כולנו בעד  :יואל גמליאל

  .נכו�  :עדנה סגל

  ,אני מדבר על, ירו�  :אליהו רדיע

  .את� לא סופרי�, כל ישיבה את� מאשרי� מיליוני�, את� כל  :רני שרעבי

ימו� שלה� הוא קרנות ואני מדבר על דברי� רי� שהמ"אני מדבר על תב, ירו�  :אליהו רדיע

, אני את� דוגמה כיוו� שאני קרוב לעצמי, אז דיברנו על זה, כ�, דחופי�

כל שני וחמישי יש ש� , רבותי. מי� וכ� הלאה, הרב מאיר, יששכר זבולו�

אז אחר כ� כשהדבר הזה עלה עוד פע� לא על ידי אלא על ידי . תקלות

אני לא רואה לא מנות ולא . ה� אמרו מנותבגלל תקלות , עובדי� בעצמ�

ופשוט זה סת� להשלות ג� תושבי� וג� להוציא . חצאי מנות ולא כלו�

לא יודע למה  250א� אנחנו הולכי� לאשר עוד , אז בואו. הוצאות מיותרות

שאנשי� לפחות יראו שאנחנו , תעשו רחוב אחד מי�, שקל למה 100,000ועוד 

תקצבנו את הרחובות האלה לפני שלוש , לטההחלטנו הח. מתייחסי� אליה�

  ? שלוש שני� לוקח לנו לעשות משהו ש�? משהו כזה, שני�

  ,תקצבנו, מה, תקצבנו ג� קטע, ג� תקצבנו את רחוב פוג, אלי  :רני שרעבי

רחוב ב� , רי�"רי� למחיקת תב"כמו כ� אנחנו אז שהיה עדכו� של התב, ירו�  :אליהו רדיע

עכשיו אנחנו חוזרי� חזרה , שקל 300,000ר של "יש ש� תב, צבי או הנשיא

  ?לרחוב

  .ב� צבי ג� מצוי�, ב� צבי, אני באמת התפלאתי  :עדנה סגל

  .שקל 300,000ב� צבי היה   :אליהו רדיע

  .זה הרחוב של המרוקאי�. אז ב� צבי ג� מצוי�  :עדנה סגל

של� וג� לא עד  לא בתקופה, ב� צבי נמחק ולא בוצע בשעתו, לא בוצע בשעתו  :נו��ירו� ב�

ג� הביקורת שהיתה כא� חייב אותנו למחוק את , התקופה במשרד הפני�

אני זוכר את ההערה הזאת כמו , רי� שלא היתה בה� תנועה מעל שנה"התב

  .אתמול
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אני לא , רי� ג� שאתה אישרת ואי� לה� תנועה מעל שנה"אז תמחק את התב  :אליהו רדיע

  .מבי�

  ,יאני אומר ל� שאנ  :נו��ירו� ב�

  .'קלנפדי'בעברית קלה זה , אנחנו באי� מאשרי�  :אליהו רדיע

  ,דבר ראשו� לגבי רחוב יששכר זבולו� ובנימי�  :נו��ירו� ב�

רי� שאישרנו אות� ולא עושי� כלו� "יש עוד תב, כ�, אני לוקח את זה כמשל  :אליהו רדיע

  .את�

עכשיו על החוזה מול אני הרבה יותר ממסכי� את� ואני הבנתי ג� שחתמנו   :נו��ירו� ב�

  ,מחכי� שאנחנו. הקבל� ושהוא יצא לעבודה בנושא הזה

, יש כבר קבל�, על זה, אנחנו לא יכולי� להסתמ� על חוזי�, תראה, זה לא  :אליהו רדיע

  .שעובדי�, צרי� להסתכל על זה שעושי�

  , אנחנו  :נו��ירו� ב�

  .זה היסטוריה, בוא הנה  :דובר

  .דקיואל אמר שאתה צו, אלי  :דובר

  .הוא בזמ� האחרו� אומר את זה כל ישיבה  :רני שרעבי

  .שאני מסכי� אתו? מה, ג� קוד� אני אמרתי לו משהו שהוא צדק, לא  :אליהו רדיע

  .11ביאור על סעי. , עודד  :נו��ירו� ב�

  ?על מה את� מדברי� עכשיו, על מה  :רני שרעבי

  .י� שכולכ� נסעת� בואני מאמ, על שיקו� שבטי ישראל בחלק הדרומי  :נו��ירו� ב�

הרחוב הזה הוא ? למה רק מרפדי� אותו, אבל למה עושי� אותו ככה, למה  :עדנה סגל

  .נראה כמו סלמס

  .את יודעת החלק שקרוב לאנדרטה, את מדברת על החלק, לא:  יקותיאל תנעמי

  ,הוא פשוט, הוא נראה פשוט זוועה, אני מדברת על הרחוב הזה  :עדנה סגל

  ?הצר, הצר, רי� על שבטי ישראלמדב, בדיוק  :דובר

  ,החלק הצפוני הוא, החלק הדרומי:  יקותיאל תנעמי

  ,את ההפקעות... וא� היינו הולכי�  :דובר
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  )מדברי� יחד(

  ,עוד פע� עושי� עבודה זמנית ו, עוד פע� עבודה זמנית, אז מה עושי� ש�  :עדנה סגל

  ,מה שיואל אמר זה יעלה מיליוני�:  יקותיאל תנעמי

  ,קראתי את מה שעשית�? אז מה עושי� עכשיו  :לעדנה סג

לא , רי� וג� שלאחריו"בהמש� להערה של רני ג� בנושא התב, אני אסביר  :נו��ירו� ב�

ולכ� בנושא של שבטי , רוצה לשריי� הרבה מאוד כספי� מהקר� ולקר�

בדקנו כא� בישיבת הנהלה וא� אנחנו נכנסי� לתהלי� של ההפקעות , ישראל

נכו� לעכשיו אנחנו עומדי� לעשות . זה היה עולה הרבה יותרוהגדר וכל זה 

זה בעלות נמוכה יותר שמאפשרת , שמה ריבוד כדי להשלי� את הנקודה הזו

  ,לנו לפחות לתת שמה

  ,מענה  :דובר

  ,אני כבר לא קורה לזה, מענה בסיסי  :נו��ירו� ב�

  .זה באמת בסיסי  :עדנה סגל

  ,כ�, זה המענה הבסיסי  :נו��ירו� ב�

  .זה נראה ש� זוועה, אני ראיתי, אני יודעת  :נה סגלעד

ולכ� אנחנו נית� כרגע מענה בסיסי  3או פי  2ניכנס ש� לעבודה של כמעט פי   :נו��ירו� ב�

כדי שלפחות יהיה , שקל שה� יתנו שמה את הריבוד של הרחוב 250,000

�שבאי� אלי חדשות , אוכלוסיה קשישה ג�, אפשר לנסוע ש� כמו שצרי

  .ג� בישיבת הנהלה וג� בישיבת מליאה, � ולכ� אני ביקשתילבקרי

, טוב. א� אנחנו מדברי� על אותו רחוב, איפה הטעות כאילו, אני אגיד ל� מה  :רני שרעבי

  ,צרי� לעשות ש� משהו זה לא, זאת אומרת אי� בעיה, אני מקבל את זה

  .חייבי� לעשות ש�, לא צרי�, חייבי�  :עדנה סגל

לא חושב שצרי� לעשות , אני אישית לא יודע, אני ג� לא יודע א�, בזה רחו  :רני שרעבי

  ,לא יודע בשביל מה, שמה איזה הפקעות

  ,כל הצד המערבי, כל הצעד המערבי רני, אתה חייב  :נו��ירו� ב�

  ,אלי עשה לה� ש� תאורה, לא היית ש�  :עדנה סגל
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אי� צור� , ט�הוא יכול להישאר אי� שהוא ק, זה רחוב קט�? מה קרה  :רני שרעבי

אבל הרחוב הזה יכל להיות רחוב של מדרכה מקיר לקיר זה הרבה , להיכנס

  .כס. אבל זה  מה שלדעתי צרי� לעשות

  , אבל עכשיו תיקח את האי� כס. שיש לנו, אתה צודק  :נו��ירו� ב�

  ,מ שא. אחד לא יכול"ס 40מדרכה של   :רני שרעבי

ודמת של� שאנחנו עכשיו צריכי� לחיות זה בדיוק מתחבר להערה הק, רני  :נו��ירו� ב�

  ,במסורה ולראות אי� אנחנו

עכשיו אנחנו עושי� , היה מיליוני�? הבנת אותי, היה מיליוני�, היה מיליוני�  :רני שרעבי

  .מריחות

  ?מי בעד  :נו��ירו� ב�

  ?מי בעד, עדנה, מיקי  :אליהו רדיע

  .זה כואב הלב לעשות מריחות, אני אומר  :רני שרעבי

  ,בגלל זה אני אומר שש�, נכו�  :גלעדנה ס

  .הוחלט לאשר, בעד 8  :נו��ירו� ב�

  :הצבעה    

    8: בעד    

  הסעי( אושר    
  

תגישו תוכנית כוללת של , אני אזכיר לכ� ג� שסיכמנו שנשב פה ונעשה  :רני שרעבי

לפחות , אפילו שאנחנו בסו. הקדנציה, כמה שני� קדימה, הוצאות, הכנסות

  .ה מסמ� רצינילקדנציה הבאה נביא איז

  .כ�, תוכנית פיתוח קראת� לזה  :אריה לוינגר

  .תוכנית פיתוח, כ�  :רני שרעבי

  .המועצה אישרה תוכנית כזאת  :אליהו רדיע

  ,16סעי.   :נו��ירו� ב�

  .אני רציני  :רני שרעבי
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התחילו פה להתווכח מאיפה מתחילי� מימי� לשמאל או משמאל , התחלנו  :אליהו רדיע

  ? ר את התוכנית הזאתאתה לא זוכ, לימי�

  

  ח"ש 100,000ס "אפרי� מדידה ותכנו� ע' שיקו� רח 827' ר מס"אישור תב & 16סעי( 
  .פיתוח' הקר� לעב: המימו�    

  

  ,827ר מספר "אישור תב, 16סעי.   :נו��ירו� ב�

  ,מיליו� 600, 600,000  :אליהו רדיע

  ,אני לא ראיתי  :רני שרעבי

  ,ספי� הלכו להכ, האמת היא אלי:  יקותיאל תנעמי

  , קותי, קותי  :נו��ירו� ב�

  ,הכספי� הלכו לפיתוח לביא:  יקותיאל תנעמי

  .השיפוצי� הלכו  :רני שרעבי

בהמש� להערה של ... שקל 100,000ס "שיקו� רחוב אפרי� מדידה ותכנו� ע  :נו��ירו� ב�

אנחנו ברחוב אפרי� , רי�"רני ובצדק על המצוקה שלנו ג� בקרנות וג� בתב

בדיוק כמה , תכנו� מדויק שיודע להגיד לנו בדיוק כמה כס., לתכנו�הולכי� 

  .הערות ושאלות. מקיר לקיר, כס. נחנו צריכי� להוציא כולל

  .דיברנו על זה כבר? מה הכיוו�  :רני שרעבי

  ,תאונות חבל לכ� על הזמ�, ש� חייבי�  :עדנה סגל

  ,כל אות� אלה ש ,להשיב מצב לקדמותו על פי תוכנית, בקיצור רני  :נו��ירו� ב�

  , אני לא יודע אי� ילדי� לא נדרסי� ש�, אתה יודע איזה  :עדנה סגל

  .לא חשוב, אני הראש שלי הפו�, אני מקבל את זה, בסדר  :רני שרעבי

  ?להחזיר אותו לקט�, בוא נשמע? מה  :דובר

  ,תהפו� אותו ל, אני לא חושב  :רני שרעבי

  ,זאת אומרת, אפשר לעשות חד סטרי  :עדנה סגל

  ,זה, רני  :נו��ירו� ב�

  .קדימה, אני בעד, הלאה  :רני שרעבי
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  ? מי בעד  :נו��ירו� ב�

  ,מה ע�, מה ע� פסי האטה, ע� ע� הכיכרות, אבל ישנו שמה איזה כיכר  :אליהו רדיע

  ,אני אומרת ל�, פסי האטה דחו. ש�  :עדנה סגל

  ?מי בעד, אני אשלי� את ההצבעה ואז זה  :נו��ירו� ב�

  ?מה קורה ע� זה, ז מהוא  :אליהו רדיע

  ,לדעתי פסי האטה זה  :רני שרעבי

  .אני בעד התוכניות, אני נגד ההפקעות  :אליהו רדיע

  .הוחלט לאשר. בעד 8  :נו��ירו� ב�

  :הצבעה    

    8: בעד    

  הסעי( אושר    
  

  , אנחנו  :נו��ירו� ב�

  .אי� מדרכה כי הוא יצא ע� הכביש    :אליהו רדיע

  .תקטי� את הכביש  :רני שרעבי

  .אי אפשר  :ליהו רדיעא

  ,תהפו�, אפשר  :רני שרעבי

  , רני רני תל� ברגל אתה תראה, רני, לא לא לא  :אליהו רדיע

  ?אני לא יודע מה זה רחוב אפרי�, אל תגיד לי  :רני שרעבי

  ,ת� לי שנייה  :אליהו רדיע

  ,אתה לא נוסע שמה, רני  :דובר

  ,מה הרחוב, עודד  :רני שרעבי

  ,אני הול� ש� כל יו�  :דובר

  ,אתה לא יודע? מה רוחב הרחוב, אפרי�, מה הרחוב, שקט  :רני שרעבי

  ?כמה כמה כמה  :דובר

  ,מטר 10? מטר בסדר 10הרחוב הוא   :רני שרעבי
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  .מטר 7  :דובר

  ?מטר מדרכה כמה נשאר ל� 2, מטר מדרכה 2קח , יפה, מטר 10הוא   :רני שרעבי

  ,כ�, נו  :דובר

אני אראה ל� רחובות כאלה , לא צרי� יותר מזה ,מטר פס חנייה ופס תנועה 6  :רני שרעבי

  ,בנס ציוני

  ?חס סטרי אתה מתכוו�? לעשות אותו חד סטרי או מה  :דובר

  . כמוב�, חד סטרי  :רני שרעבי

  )מדברי� יחד(

  ,ולא נית�, א� נית�: יקותיאל תנעמי

  ,רחוב אפרי� לא יכול להיות חד סטרי  :דובר

אני  אומר א� נית� אבל לא , מש מצחיקי� אותיאת� מ? את� יודעי� מה: יקותיאל תנעמי

  .נית�

  )מדברי� יחד(

  ?  אי� אתה יכול להפו� אותו לחד סטרי  :נו��ירו� ב�

  ?אתה זוכר, אתה ואני ישבנו וחשבנו על זה המו�, ירו�, אני אומר ל�, לא:  יקותיאל תנעמי

  ?אבל למה אי אפשר  :רני שרעבי

  ,�לא נית� לא נית, אי�:  יקותיאל תנעמי

  ?למה  :רני שרעבי

  ,לרחוב, כי אתה יורד לרחוב נחו�  :נו��ירו� ב�

  .נקודה, כי אתה לא יכול:  יקותיאל תנעמי

  , עורק תנועה תהפו� אותו זה? אתה לא מבי�  :דובר

  ? מה תעשה ע� כל התנועה:  יקותיאל תנעמי

  ,באותו תישאר, תפתח אותו יכנסו יותר. זה חוק כלי� שלובי�, תקשיב טוב  :רני שרעבי

  ,מרחוב יששכר? רני אתה יודע מאיפה יסעו, אתה יודע מאיפה, רני  :נו��ירו� ב�

  ... אתה תעשה, מיששכר:  יקותיאל תנעמי

ג� ככה שמה הוא הרבה יותר , א� זה יהיה חד סטרי יבואו מרחוב יששכר  :נו��ירו� ב�
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  .צר

  ?כמה זמ� לוקח לעשות את זה, פסי האטה  :דובר

  ,הדבר היחיד שנית� לעשות א� אתה שואל אותי... תביא, י� אי� אי�א:  יקותיאל תנעמי

  ,אני חוזר לסעי.  :נו��ירו� ב�

  ,משפט רק, זה דר�:  יקותיאל תנעמי

  ,קותי  :נו��ירו� ב�

לעשות תמיד שכל מזרח , ממוצקי� לחתו� לויצמ� דר� קידרו� א� נית�:  יקותיאל תנעמי

  .אחרת אני אומר ל� באחריות אי� ל� דר�. זה הדבר היחיד שנית�, גדרה

  .קיי.או? נכו�, אתה לחו/ בזמ�, קותי  :נו��ירו� ב�

  ,תסלח לי? אתה יודע מה הטעות שלכ�  :רני שרעבי

  ,לחו/ בזמ� כ�:  יקותיאל תנעמי

  .ה� לא צריכי� לבוא מש�, שמזרח גדרה אי� לה� מה לחפש ש�  :רני שרעבי

  .אבל כול� נוסעי� מש�  :עדנה סגל

  .אבל כול� נושאי� מש�:  מייקותיאל תנע

  .כול� נוסעי� מש� רני  :עדנה סגל

  .כי אפשר לנסוע  :רני שרעבי

  , הכביש חד סטרי, בוא אני אשאל אות�? אז מאיפה יסעו:  יקותיאל תנעמי

  ?מאיפה יסעו רני  :נו��ירו� ב�

  ,יהיה ל� את יצחק רבי�, יש ל� את ב� גוריו�  :רני שרעבי

  ?הוא יעשה את כל העיקו., אי� אבל מה  :נו��ירו� ב�

אתה , להביא את הילדי�... אתה יודע כמה ממזרח גדרה מגיעי� ל� לרחוב:  יקותיאל תנעמי

  .רני לא, לא? יודע כמה מגיעי� ל� לגני�

  .תעלו את זה לתכנו�, זה תכנו�, ה'חבר  :מיכאל צארו�

  .זה היה נכו� לעשות את זה אולי לפני  :נו��ירו� ב�

לראות את , צרי� לשי� את הדברי� על מפה, אנחנו עוד פע�, עוד פע�  :רני שרעבי

  ,בטעות להכניס, בטעות, אתה לא תכניס, הדברי�
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  ,ע� כל הכבוד ל�, רני  :מיכאל צארו�

  ...א� אני רוצה לבוא לצארו� אני צרי� לנסוע דר�  :דובר

אתה  ,מי שרוצה לבוא מסטרומה לבית כנסת נצח ישראל יסע דר� ב� גוריו�  :מיכאל צארו�

  ?יודע מה שאתה אומר

יהיה כבישי� חד סטריי� , יהיה לה� את הצירי� בתו�, אלה יוכלו להיכנס  :רני שרעבי

  .יש שמה ששה או שבעה כבישי�. לכל הצדדי�

  .אי�, אי� כניסה, אי�  :מיכאל צארו�

כול� ? אתה לא מבי� מה הבעיה, כל אלה מתנקזי� ל� בסו. לאפרי�:  יקותיאל תנעמי

�מתנקזי� ל ,�  .עד אפרי� כול� מתנקזי� ל

  .קטע קצר באפרי�  :רני שרעבי

  , קותי קותי, קותי  :נו��ירו� ב�

  ,קטע קצר  :רני שרעבי

  ,ר"סליחה אישור תב 3, 2סעי. קט�   :נו��ירו� ב�

  ,הפתרו� היחיד מוצקי� לחתו�:  יקותיאל תנעמי

  ,קותי  :נו��ירו� ב�

  .משפט אחרו� רק:  יקותיאל תנעמי

  .אני יודע על מה אתה מדבר  :רני שרעבי

  .אני אומר ל� ישבתי יחד ע� ירו� ואי�, אי� ל� פתרו� אחר, זהו:  יקותיאל תנעמי

תאמי� לי ישבנו על זה עוד פע� וההערה של מיקי במקו� כי אי אפשר להגיע   :נו��ירו� ב�

  . אי אפשר, לרחוב נחו� ומוצקי� דר� ב� גוריו�

  ?אני לא מסתובב ש�, מה  :רני שרעבי

  .אבל אתה לא שמת לב, לא  :דובר

  ?מה זה לא ש� לב, אני ש� לב לזה מאוד  :רני שרעבי

  ,עד סעי. 3ק "ס, טוב  :נו��ירו� ב�

  .לא אחד אחד  :דובר

  .קיי.או, טוב  :נו��ירו� ב�
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  ח"ש 100,000ס "ס אוהל שלו� ע"ציוד וריהוט לבי 818' ר מס"אישור תב & 3ק "ס
  הקצבת מפעל הפיס: המימו�  

  

 100,000ס "ס אוהל שלו� ע"ציוד וריהוט לבי 818ר "אישור תב � 3סעי. קט�   :נו��ב� ירו�

  ?מי בעד. המימו� הקצבת מפעל הפיס, שקלי�

. רוצה להציע נו, שקל 10,000אני רוצה להוסי. מקר� עבודות ופיתוח עוד   :אליהו רדיע

  . רוצה להציע

  ,אי� זה מסתדר ע� ההערה, אלי  :נו��ירו� ב�

  ?מה, אני רוצה להציע  :יעאליהו רד

  .בחיי� אלי  :דובר

  .אלי, נו די  :נו��ירו� ב�

  ?אתה נגד מה קרה ל� אתה  :אליהו רדיע

  .אלי בחיי�? מי בעד, מי בעד, אני בעד  :דובר

  ,אלי, אלי  :נו��ירו� ב�

  .אתה יכול ללכת, מניי� לישיבת מועצה...   :אליהו רדיע

  .בואו נתקד�, אלי  :נו��ירו� ב�

  .קדימה, אתה לא רוצה שאני אציע אני לא מציע  :עאליהו רדי

  ?מי בעד  :נו��ירו� ב�

  ,שאתה מבקש יפה שאני לא אציע  :אליהו רדיע

  .הוחלט לאשר, בעד 8  :נו��ירו� ב�

  :הצבעה    

    8: בעד    

  הסעי( אושר    

  
  ח"ש 100,000ס "ס רעות ע"ציוד וריהוט לבי 819' ר מס"אישור תב & 4ק "ס

  :המימו�    
  ח"ש 81,000  פעל הפיסהקצבת מ    
  ח"ש 19,000  פיתוח' קר� לעב    
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המימו� , שקל 100,000ס "ס רעות ע"ציוד וריהוט לבי 819ר "תב, 4סעי. קט�   :נו��ירו� ב�

זה , שקלי� 19,000מקר� לעבודות פיתוח , שקל מהקצבת מפעל הפיס 81,000

  ?מי בעד. כדי לאז� את כל בתי הספר באותה מנה

  ,י� בכלכמה יש תלמיד  :דובר

  .בעד הוחלט לאשר 8  :נו��ירו� ב�

  :הצבעה    

    8: בעד    

  הסעי( אושר    

  

  ?ציוד רגיל, רק? מה זה הציוד הזה, ירו�  :ער� שניר

  ,כל מה שאנחנו נמצא לנכו� במסגרת ה  :נו��ירו� ב�

זה ציוד קבוע לכל הבתי ספר אותו דבר , זה כס. שכאילו? מה ספריה, לא זה  :ער� שניר

  ,או שזה

  .מה שכל בית ספר ימצא לנכו�, מה שכל בית ספר ימצא לנכו�  :נו��ב� ירו�

  .כל בית ספר מה שחסר לו  :עדנה סגל

  .מה שהמנהלת תגיד  :דובר

  .ממש ככה, מה שהמנהלת  :נו��ירו� ב�

  ,הסכומי� פה גבוהי� מדי בגלל זה אני שואל  :ער� שניר

  
  ח"ש 100,000ס "ס פינס ע"ציוד וריהוט לבי 820' ר מס"אישור תב & 5ק "ס

  הקצבת מפעל הפיס: המימו�    

  

, שקל 100,000ס פינס על ס� "ציוד וריהוט לבי 820ר "אישור תב, 5סעי. קט�   :נו��ירו� ב�

  .הוחלט לאשר, בעד 8? מי בעד. מימו� הקצבת מפעל הפיס

  :הצבעה    

    8: בעד    

  הסעי( אושר    
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תלמידי� מקבל אותו  300יש בו בית ספר ש, יש פה באמת חוסר איזו�, ירו�  :אליהו רדיע

  ?600דבר כמו בית ספר שיש בו 

  , חי הרבה מאוד שני� ע� שדרוג ורענו� ציוד אבל הבית ספר הזה כבר  :נו��ירו� ב�

כל שנה , הוא גדל הוא מקבל חדש, כי פינס תמיד מקבל לאור� כל השני�  :אליהו רדיע

  ,שאנחנו

  )מדברי� יחד(

  ,מפעל הפיס זה תקציב? מה אתה מתווכח  :דובר

  ?אי אפשר לתת לו תשובה, מה, ב� אד� שאל שאלה? אבל למה  :דובר

  .אני מדבר על זה שאפשר להוסי. לו, לא  :אליהו רדיע

  
  ח"ש 100,000ס "ס גווני� ע"ציוד וריהוט לבי 821' ר מס"אישור תב  & 6ק "ס

  .הקצבת מפעל הפיס: המימו�    

  

 100,000ס "ס גווני� ע"ציוד וריהוט לבי 821 ר מספר"אישור תב, 6סעי. קט�   :נו��ירו� ב�

  ?מי בעד, מימו� הקצבת מפעל הפיס, שקלי�

  ,שקל 10,000אני בעד להוסי. מקר� עבודות פיתוח   :אליהו רדיע

  ?רני אתה אתנו? 6מי בעד סעי. קט�   :נו��ירו� ב�

  ,ס גווני�"אותו דבר בי  :אליהו רדיע

  ?כמה שעות צרי� להרי� את היד, בעד 8  :דובר

  .בעד 8    : נו��ירו� ב�

  :הצבעה    

    8: בעד    

  הסעי( אושר    

  
  .מ לרכישת ציוד וריהוט"בע) מימו�  ציבורי(� בבנק דקסיה &אישור פתיחת ח & 7ק "ס

  

קסיה מימו� ציבורי בערבו� מוגבל אישור פתיחת חשבו� בבנק ד, 7סעי. קט�   : נו��ירו� ב�

  .לאשרהוחלט . בעד 8? מי בעד. לרכישת ציוד וריהוט
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  :הצבעה    

    8: בעד    

  הסעי( אושר    

  

  ?לא בזבוז כל פע� לפתוח חשבונות  :דובר

  ? בסדר, ל� תגיד את זה למפעל הפיס  : נו��ירו� ב�

  
  .3רבעו�  & 2007ח רבעוני לשנת "דו  & 8סעי( 

  

, נעבור קדימה ואז אנחנו, אתה רוצה, 2007ח רבעוני לשנת "דו, 8סעי. קט�   : נו��ירו� ב�

  .טוב

  
  ח"ש 100,000ס "רווחה ע' ריהוט וציוד מח 822' ר מס"אישור תב & 9סעי( 
  .פיתוח' הקר� לעב: המימו�     

  

ריהוט וציוד למחלקת הרווחה על ס�  822ר מספר "אישור תב. 9סעי. קט�   : נו��ירו� ב�

המחלקה הזאת כבר הרבה . המימו� קר� לעבודות פיתוח, שקלי� 100,000

, וט והיא בהרבה מאוד מובני� הפני� של המועצהמאוד זמ� לא זכתה לריה

  ?מי בעד. שקלי� 100,000עשינו כא� עבודת אילתור מסודרת וזה 

  ?איזה סעי. אתה  :דובר

  .9  :אליהו רדיע

  .הוחלט לאשר, בעד 8. 9, 9  : נו��ירו� ב�

  :הצבעה    

    8: בעד    

  הסעי( אושר    

  
  .ח"ש 45,000ס "ע חסכו� אנרגטי בתאורת חו. 823ר "אישור תב & 10סעי( 
  : המימו�    
  ח"ש 34,000  הקצבת המשרד לאיכות הסביבה     
  ח"ש 11,000      פיתוח' הקר� לעב    

  



37  

, שקלי� 45,000ס "חיסכו� אנרגטי בתאורת חו/ ע 823ר "אישור תב, 10סעי.   : נו��ירו� ב�

הקר� לעבודות , שקלי� 34,000הקצבת המשרד לאיכות הסביבה : המימו�

  ?מי בעד. ינג שלנו'זה המצ, קלי�ש 11,000פיתוח 

ה מנהל מחלקת החשמל הגיש בקשה 'פיילוט שיהודה סמאג, זה פיילוט  :יואל גמליאל

אנחנו . מהפרוייקט 75%שקל שזה  34,000למשרד להגנת הסביבה וקיבלנו 

  , עוד אי� לנו, לוקחי� יוע/

כבית , אורה נדלקתהיו� הת, ליצור מצב, תאורת, רני, הרעיו� הוא חיסכו�  : נו��ירו� ב�

והתעריפי� של חברת , ונכבית על ידי כל מיני גלאי� וחלק� ישני� וחלק�

ובמסגרת הקול . ג� לתאורת חו/ וג� לחלק מהשנה, החשמל ה� ג� משתני�

אני ביקשתי מיהודה להתקשר אליה� וה� השתכנעו ברעיו� , קורא שקיבלנו

ג� מדדי� לחיסכו�  אי� אנחנו יכולי� לחסו� ויש, וה� מוכני� לממ� לנו

  .טוב 75%. הזה

  ?זה לכמה תאורות, זה לתאורה אחת, זה לתאורה  :ער� שניר

  ,זה מערכת, זה לכל גדרה  : נו��ירו� ב�

  .פיילוט, זה פיילוט  :יואל גמליאל

וא� זה יצליח אנחנו נראה אי� אנחנו . זה מערכת שיודעת לחסו� חשמל  : נו��ירו� ב�

  .השקיע עודיכולי� על סמ� הפיילוט הזה ל

אחרי כמה , שקל השאלה היא כמה חשמל זה �45,000השאלה הנשאלת ע� ה  :ער� שניר

  ,סת�, לא משנה. זה הכוונה? שני� תחזיר את ההשקעה

  ,זה ג� נשלח לכ� ש� בחומר, אי� לי כא� את הנתו� המדויק  : נו��ירו� ב�

  ,לכ� אנחנו, אנחנו בודקי� את זה  :אליהו רדיע

  ,לאני שוא  :ער� שניר

  ,זה ג� נשלח לכ� בחומר ער�, אי� לי כא� את הנתו� המדויק  : נו��ירו� ב�

אני לא יודע , שנה חשמל 20זה יכול להיות ג� איזה , שקל לא יודע 45,000  :ער� שניר

  .כמה

  
  הקצאה מתק� ספורט במסגרת פרויקט ווינר לקהילה 825' ר מס"אישור תב & 12סעי( 
  ח"ש 120,000ס "ע    
  ח"ש 100,000  מועצה להסדר הימורי� בספורט ה: המימו�    
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  ח"ש   20,000      פיתוח' הקר� לעב       

  

הקצאת מתק� ספורט במסגרת פרויקט ווינר , 825ר "אישור תב, 12סעי.   : נו��ירו� ב�

המימו� המועצה להסדר הימורי� בספורט , עדנה, שקל 120,000ס "לקהילה ע

ביקשתי , ג� כא� אני. שקל 20,000שקלי� והקר� לעבודות פיתוח  100,000

  ?מי בעד. קיבלנו

אני קיבלתי מה� את האישור , ה� נתנו לנו מספר רעיונות, אני ג� כ� שאלתי  :רני שרעבי

לאשר את זה ורק לאחר מכ� אנחנו נראה מה אנחנו יודעי� לעשות וג� 

יכול להיות ספורט אתגרי , אבל זה עוד משהו שיודע להיות, באיזה איזור

  ,זה יכול להיות, רקי�באחד מהפא

  ?ינג כאילו'ה� דרשו מצ, 120אבל למה זה   :רני שרעבי

  .ינג שה� דרשו'זה המצ, ינג'זה המצ, כ� כ�  : נו��ירו� ב�

  ,רק את הדברי� החשובי�? קוראי� הכל  :רני שרעבי

  ?מי בעד  : נו��ירו� ב�

לא יודעי� מה אי� אפשר לאשר משהו שאנחנו , אני באמת, לא, אני עוד פע�  :אליהו רדיע

  ,א� תגיד. יעשו ע� זה

אי� לי שו� בעיה להביא . אני מבקש שתאשר כרגע את המסגרת התקציבית  : נו��ירו� ב�

ברגע שיאושר על ידי משרד הפני� ואנחנו נציג את , כא� לאישור המליאה

אבל אני . אז ג� נציג מהו הפרוייקט, הפרוייקטי� לווינר וה� יגידו מה זה

  ?מי בעד, עוד פע�, סגרת התקציבכרגע מאשר את מ

  . שקל 120,000יש פה , אלי  :רני שרעבי

  ?מה אני אגיד ל�  :אליהו רדיע

  .הוחלט לאשר, בעד 8  : נו��ירו� ב�

  :הצבעה    

    8: בעד    

  הסעי( אושר    

  
  .קוב 1ח רכב גרור מי� "ש 11,000ס "ע 826' ר מס"אישור תב & 14סעי( 
  .פיתוח' הקר� לעב: המימו�    
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  , שקלי� רכב גרור 11,000ס "ע 826ר מספר "אישור תב 14סעי.   : נו��ב� ירו�

  .כתוב? אנחנו עוד לא בחרנו מה זה, ה� כותבי� פה מה זה  :אליהו רדיע

  ,אני לא רציתי, לא לא לא  : נו��ירו� ב�

  ,משול�, התמיכה תוענק לצור� הקמת אחד המתקני� שלהל�  :אליהו רדיע

כי אנחנו כרגע בדי� ודברי� , זה מה שאני אומר, בענו מה זהאבל עוד לא ק  : נו��ירו� ב�

  . את� אל מול הפרוייקטי�

  .אישרת הלאה, טוב? ה� קובעי�, מה, אנחנו קובעי�  :אליהו רדיע

. קוב 1רכב גרור מי� , שקלי� 11,000ס "ע 826ר מספר "אישור תב, 14סעי.   : נו��ירו� ב�

  ?כול להוסי. לנויואל מה אתה י. המימו� הקצבת משרד הפני�

  .כ�, קיבלנו הקצבה ממשרד הפני�  :דובר

לקנות מהחברי� טנדר בליסינג זה העלות , זה בזמנו החלטנו במקו� להזמי�  :יואל גמליאל

 4.5יעלה לנו , עולה יותר זול וג�, אז אנחנו, ומשהו שקלי� בחודש 1,000ועוד 

  ,אל. שקל

  , אתה, לא לא לא  : נו��ירו� ב�

  )מדברי� יחד(

במסגרת הנושא של שעת חירו� והגרורי� , במסגרת עבודת. אני ארחיב על זה  : נו��רו� ב�י

  ,שיש לנו עוד מהתקופה של ידידינו אלי

  .צרי� לדבר שעה 11,000על , שקל אי� מה לדבר 120,000על הקצבה של   :אליהו רדיע

  .הוחלט לאשר, בעד 8? מי בעד, מי�  : נו��ירו� ב�

  :הצבעה    

    8: בעד    

  הסעי( אושר    

  
  .ח"ש 150,000ס "ע ע"רכישת טרקטור לאג( שפ 828' ר מס"אישור תב & 17סעי( 

  

רכישת טרקטור לאג. , 828ר מספר "אישור תב, 17סעי. , עכשיו זה לא, יואל  : נו��ירו� ב�

  .בוא יואל תשלי�. שקל 150,000ס "ע ע"שפ
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� יבנה יש לה� טרקטורי� אפילו בני עיש וג, אנחנו כבר ישוב מאוד גדול  :יואל גמליאל

לא אנחנו נתקלי� בבעיה של כל מיני חפירות ופינויי� , שמסוגלי� לפנות

עושה את ... שאנחנו כל הזמ� צריכי� להזמי� קבלני� והעלויות מאוד גבוהות

  ,אנחנו עושי�. העבודה שלו

  ?מה, איזה טרקטור, מה קוני�  :אליהו רדיע

  ,יואב יל� הוא ימצא, יואב  :יואל גמליאל

, תגידו מה. תביא את יואב עכשיו תשאל אותו מה הוא רוצה, אנחנו מאשרי�  :אליהו רדיע

  .באמת

  . נמצא טרקטור שיהווה פתרו� לישוב  :יואל גמליאל

שלא , על משקל פיצוצי המי� שיש לנו והרצו� הוא לתק� מהר את הרחובות  : נו��ירו� ב�

  ,נשקיע בזה הרבה מאוד דברי�

  ?במה  :אליהו רדיע

  ,פיצוצי המי� שהזכרת קוד�  : נו��ו� ב�יר

  .את קרובה את שומעת, לא שמעתי הוא מדבר בשקט  :אליהו רדיע

 J.C.Bהכוונה היא לרכוש , אנחנו נדרשי� מעת לעת להפעיל כא� טרקטור  : נו��ירו� ב�

עשינו , שקל ואני ביקשתי לצמצ� את ההוצאות �300,000עולה כ, חדש

הדבר הזה . שקל 150,000של משהו כמו  בדיקה ומשומש עולה בסדר גודל

�אחרי שתיקנו אותו הוא עושה עבודה אבל . נחו/ הבובקט לא עונה על הצור

יודע לעשות את השימוש טוב של חפירות שאנחנו   �J.C.Bלא ענה לצור� ו

משלמי� עליה� הרבה מאוד כס. ימי עבודה לקבל� ולכ� אני מבקש להביא 

  ...את זה

  ?אתה מדבר רק על פיצוצי המי�, יאהשאלה ה  :אליהו רדיע

אני נתתי על המשקל שיש לנו פיצוצי מי� , לא הבנת, אני אמרתי, לא לא  : נו��ירו� ב�

אנחנו נכנסי� . עושי� החזקות שבר על ידי קבלני� או על ידי עובדי המי�

  ,לשדרוג של

ת� אנחנו נבנה או, מה, אי� מחלקת מי� בכלל? מי יעשה את העבודות  :אליהו רדיע

  ?מחדש
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. אני אומר עוד פע�, היא לא רלוונטית, ההערה היתה רק לתת השוואה, אלי  : נו��ירו� ב�

ביי ובשלו. וביכולת �אנחנו צריכי� היו� טרקטור שיודע להיות לנו בסטנד

עבודה מהירה על מנת לעשות עבודות מיידיות ולא להיעזר בקבלני� שגובי� 

ור חדש ואיזה סוג של טרקטור מבדיקה של טרקט. מאתנו הרבה מאוד כס.

  ,J.C.Bזה 

כמה , רני רני רני? כמה עולה להחזיק טרקטור כזה ע� נהג לחודש, הבנתי  :אליהו רדיע

  ?עולה לחודש להחזיק באמת טרקטור כזה

  ,אי� לי את העלות מימו�  : נו��ירו� ב�

צריכי� אנחנו צריכי� לקחת בחשבו� ג� כ� ש? אז אי� אנחנו הולכי� לאשר  :אליהו רדיע

  ,ודאי להעסיק טרקטוריסט

  ,אנחנו  : נו��ירו� ב�

  ,בודאי נצטר� לתת לו עוד רכב שיגרור את  :אליהו רדיע

  ,צרי� להכשיר על ידי המועצה או  : נו��ירו� ב�

  ,אני לא יודע, ברצינות  :אליהו רדיע

  ,זה עדיי� לא סותר את העובדה, אבל עדיי�  : נו��ירו� ב�

  ,תוכנית כוללתתוצג בפנינו   :אליהו רדיע

  ,עדיי� לא סותר את העובדה שאתה צרי� את הדבר הזה  : נו��ירו� ב�

  ?מה הצור�, מה? צרי� ולשי� את זה במחס�  :אליהו רדיע

, אולי אפילו שניי�, כשניכנס לתהלי� הרכישה נכשיר כא� אד�, כשאנחנו, לא  : נו��ירו� ב�

זה לא צרי� עוד לדבר ה. בי� א� מתו� העובדי� או לחילופי� אד� מבחו/

. הטרקטור הזה יודע להסתייע בה�, יש לנו מספיק כלי רכב שיכולי�, רכב

בטח , הצור� היו� לטרקטור. א� הוא צרי� להזיז דברי� מנקודה לנקודה

לכשנגיע לשלב , בקיצר זה מחוייב המציאות, ראית� את היו� הזה, אחרי

נכשיר אד� שיש לו כמוב� שלפני כ� אנחנו , הזה שבו אנחנו ג� נרכוש אותו

  ,את כל ההכשרה

  ,אני עוד פע�, ירו�  :אליהו רדיע

  ,כמו שיש לנו היו� אד� אחד מתו�  : נו��ירו� ב�
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אבל זה לא , אני מצטער שהדברי� לא מוצגי� לפחות כמו שאני הייתי מצפה  :אליהו רדיע

  , בגלל שבני עיש יש לה� טרקטור וג�

  ,אני מדבר על גדרה, אני לא מדבר על בני עיש, עזוב, לא לא  : נו��ירו� ב�

  ,אבל, זה לא  :אליהו רדיע

  .אני מדבר על גדרה  : נו��ירו� ב�

  ,ירו� ירו�, רגע, אנחנו  :אליהו רדיע

  ,אפשר ג� לעשות את המגרש  :דובר

מנסה לשכנע עכשיו הוא , הוא לא, כי ירו� אמר ל� אתה תשכנע אותנו, לא  :אליהו רדיע

  .אותנו

  ,זה נמצא ב, אני  : נו��ירו� ב�

כמה שילמנו עבור טרקטור שבא ועשה לנו עבודות , 2007בוא נגיד מש� שנת   :אליהו רדיע

  ?כמה עלה לנו? יש לנו מיפוי, כאלה ואחרות

  ,אי� לי להגיד ל� את המיפוי אני יכול להגיד ל�  : נו��ירו� ב�

  ?וראז מה אתה צרי� טרקט  :אליהו רדיע

  ,אני יכול להגיד ל� שזה עלה לנו  : נו��ירו� ב�

אז מה , כמה עולה לחודש נהג וזה והאחזקה שלו ג� לא יודעי�, עכשיו  :אליהו רדיע

  .את� עושי� צחוק, בחייכ�? הולכי� לקנות

  , אני רוצה לענות ל�  : נו��ירו� ב�

  .זה לא רציני בכלל, ירו�, עזוב נו? מה אתה עונה לי  :אליהו רדיע

  , לא צרי� שו� טרקטור, בעבר הרחוק כבר היו מיליו� עבודות  :רני שרעבי

אנחנו מוציאי� על טרקטור כא� אלפי ולדעתי אפילו עשרות אלפי , רני  : נו��ירו� ב�

יכול להיות שבאמת הייתי צרי� להביא אותו , אי� לי את הנתו� כא�, שקלי�

  .כדי שישתכנע

  ,ירו�  :אליהו רדיע

עשרות אלפי שקלי� תאמי� לי שאני מעדי. שאתה תוציא את זה על  א� זה  :רני שרעבי

  , ידי קבל� חו/

  ,אבל הזמינות שלו לא קיימת, אבל הזמינות לא קיימת, כ�  : נו��ירו� ב�
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כמה עולה שכר של . אני אשאל אות� שאלה, תוציא מכרז פלוס, אי� זמינות  :אליהו רדיע

  ?טרקטוריסט

יש לי היו� את סממה שיודע להפעיל את הבובקט ואנחנו  א�, בתו� המערכת  : נו��ירו� ב�

הוא יודע לעשות את זה במסגרת , הוא לא מקבל על זה תוספת, יודעי�

  ,אני אומר היו�. הוא עושה את העבודות, עבודתו כאיש אחזקה

כמה עולה לנו , כמה עולה, J.C.Bכנראה שאתה לא יודע מה זה מפעיל , ירו�  :אליהו רדיע

מינימו� , מה השכר שלו לחודש, כמה יעלה לנו לחודש, קצוע�טרקטוריסט מ

  ? שקל 10,000

  . היו� אולי 10,000  :רני שרעבי

  ?מה  :אליהו רדיע

  .היו� 10,000  :רני שרעבי

  ,להחזיק את הטרקטור ביטוח וכ� הלאה, עכשיו, כ�  :אליהו רדיע

  ,אלי תסתכל על זה קדימה  :דובר

  ?שקל אחזקה שלו 3,000נגיד לחודש לפחות בוא , יעלה לשנה לפחות  :אליהו רדיע

  ,הזמינות של הקבלני�, אלי  : נו��ירו� ב�

  ,ירו�  :אליהו רדיע

  ,הזמינות של הקבלני�  : נו��ירו� ב�

לא , אפילו שיכול להיות רוב כזה או אחר אבל ירו� זה לא, תציגו תוכנית זה  :אליהו רדיע

  .צרי� לשכנע אותנו, לא, יודע

  .זה הכל, ני חושש שפה מנסי� לחפש פרנסה למישהוא, ירו�  :רני שרעבי

  ,ירו�  :אליהו רדיע

  ,ממש, לא  : נו��ירו� ב�

  ,תעלו הצבעה, זה ויכוח עקר  :רני שרעבי

  ,אל תהיה, רני רני רני  : נו��ירו� ב�

  .אי� שו� הגיו� בדבר כזה  :רני שרעבי

  ,אני מציע שתבדוק את העניי�, ירו�  :אליהו רדיע

  ,ל� לכיוו� ההפו�הכל הו  :רני שרעבי
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  ,תבדוק את העניי� כי אנחנו סת�  :אליהו רדיע

  .נעשה בדיקה יסודית, בוא אנחנו נמשו� את זה, ירו� בוא נשמע  :יואל גמליאל

  ?מה, תבדוק את זה, בדיוק, תעשו בדיקה  :אליהו רדיע

  ,יכול להיות שאני אבדוק באמת מה העלויות בשלוש שני� האחרונות  :יואל גמליאל

  ,ירו�  :דיעאליהו ר

  .נביא את זה בצורה מסודרת, נמש� מסדר היו� נעשה בדיקה, קיבלתי, אלי  : נו��ירו� ב�

  . רוצה להגיד ל� טוב שפע� אחת אתה שומע לי אז אתה מפסיק אותי, בסדר  :אליהו רדיע

  . הבנתי, ככה  : נו��ירו� ב�

  
  .2008ד בנקי� לשנת "אישור אשראי חח & 18סעי( 
  ח"ש 850,0001,  :בנק הפועלי�     
  ח"ש 1,250,000    :בנק לאומי     

  

מיליו�  1,850בנק לאומי , 2008ד בנקי� לשנת "אישור אשראי חח 18סעי.   : נו��ירו� ב�

  .אריה, מיליו� 1,250ובנק לאומי 

 1,750ד בבנק הפועלי� במקו� "את החח, אני רק רוצה לתק� את ההקצבה  :אריה לוינגר

  .בדיוק, אחוז מהתקציב הכללי 5זה לפי , שקל 2,450,000מיליו� שיהיה 

  ,אי� אנחנו, אבל עוד לא אישרנו  :אליהו רדיע

  .2007לפי הביצוע בפועל   :אריה לוינגר

  . טוב  :אליהו רדיע

  ?מי בעד  : נו��ירו� ב�

  ,מיליו� 2,400  :אליהו רדיע

  .ו�מילי 1,850מיליו� מבנק לאומי  2,450של בנק הפועלי� , מיליו� 2,450  :אריה לוינגר

  ,אתה שומע אני לא רואה, מיקי  : נו��ירו� ב�

  .אבל הסלסול של עדנה מפריע, הוא מצביע, לא  :דובר

  .הוחלט לאשר, בעד 8  : נו��ירו� ב�

  :הצבעה    

    8: בעד    

  הסעי( אושר    
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  ח"ש 600,000ס "בניית בית כנסת במזרח גדרה ע 829' ר מס"אישור תב & 19סעי( 
  .פיתוח' הקר� לעב: המימו�     

  

ס "לבניית בית כנסת במזרח גדרה ע 829ר מספר "אישור תב, 19סעי.   : נו��ירו� ב�

  . אני אסביר. המימו� הקר� לפיתוח, שקלי� 600,000

  ?מי בעד, אני צרי� ללכת? למה  :דובר

  ,למה צרי�  :עדנה סגל

  .אנחנו נאשר ג� ככה, אתה יכול ללכת? לא מה  :אליהו רדיע

  ? אני בעד אבל למה? ת כנסתלמה צרי� עוד בי  :עדנה סגל

  ,אז ענה, אני  : נו��ירו� ב�

  .התושבי� צועקי� הצילו? מה קורה את�  :דובר

  ,ככה ממזרח גדרה באי� אלינו  :דובר

  ?שקל עולה בית כנסת 600,000מה     :רני שרעבי

  ,אני, רני  : נו��ירו� ב�

  ?אבל השאלה היא כמה דתיי� יש ש�  :עדנה סגל

  .נשי� שהולכי� לבית כנסת ג� א� ה� לא דתיי�את יודעת מה יש א  :דובר

  ,אני אסביר, עדנה  : נו��ירו� ב�

  ,אפילו רני אני רואה אותו כל פע�  :דובר

אפשר להשתיק אותכ� , למה את� לא נותני� לירו� לדבר, אני לא מבי�, רגע  :אליהו רדיע

  ?שתתנו לירו� לדבר

  .הזובואו תנו לי להסביר את הנקודה , יואל  : נו��ירו� ב�

  .אני אבא של הרשעי�  :דובר

המצוקה מצד הציבור במזרח גדרה . רני ועדנה שהערת� אני אסביר לכול�  : נו��ירו� ב�

עדיי� יש לנו ג� כנסת למרות שיש לנו בית כנסת . היא קשה ואפילו קשה מאוד

  ,אחד

  ,יש ל� ג� כנסת כי, ירו�  :רני שרעבי
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חנו נמצאי� היו� במצב כזה שבו על פניו צרי� אנ. דקה, דקה רני רני שנייה  : נו��ירו� ב�

לתת ש� מענה נוס. במזרח גדרה ואני לא מדבר על לבנות בית כנסת גדול 

�150כמו שבנינו בצומת מנח� בגי� אלא לבנות משהו קט� יותר בהיק. של 

שקלי� ולכ� לתת ש� מענה  600,000של ... מאומד� שעשיתי ע�. מטר 200

, המצוקה שמה היא קשה מאוד, ני אומר לכ�א. שיודע להשלי� את החסר

ר המועצה הדתית ואנוכי יחד ע� המהנדס הגשנו "יו, וביקשתי. קשה מאוד

  ,בקשה והקצאה לבתי כנסת יבילי� ממשרד הדתות

  ,זה אסו� טבע הכי גדול  :רני שרעבי

ולכ�  ,אנחנו ג� בסדר עדיפות לא גבוה, עדיי� לא קיבלנו על זה תשובה, שנייה  : נו��ירו� ב�

אני חושב שאי אפשר להתמהמה ע� הנושא , אמרתי אני לא רוצה לחכות

ולכ� אני חושב שכרגע אנחנו הולכי� לבנות . ופשוט המצוקה היא קשה, הזה

  .אלה ה� פני הדברי�, זהו, בי� א� זה יהיה במזרח גדרה, את זה

זה נחשב , בבמגוו� סדרי העדיפויות היו� של הישו, אני שואל אות� עכשיו  :רני שרעבי

  ? שקלי� לבית כנסת במזרח גדרה 600,000היו� אנחנו צריכי� לאשר , כרגע

  ?למה לא, כ�, כ�: יקותיאל תנעמי

  ,יש בית כנסת  :רני שרעבי

  .לדעתי כ�, רני  : נו��ירו� ב�

יש , תיכנס לבית כנסת ש� ביו� שישי, אני ת� לי, תעזוב אות�, קותי, קותי  :רני שרעבי

  .הבית כנסת הקיי�, הכל טוב ויפה, ת יפהבית כנס, מתפללי�

  ,רני? מתי היית ש�, רני? מתי היית ש�, רני  : נו��ירו� ב�

  , אי� מקו� אני אומר ל�:  יקותיאל תנעמי

  ,קותי קותי שנייה? רני מתי היית ש�  : נו��ירו� ב�

זה לא , אי� לה� מקו� שיבנו בית כנסת, אני שואל אות�, תקשיב עכשיו  :רני שרעבי

  .פקיד של המועצההת

  ,קוד� כל זה ג� תפקיד של המועצה:  יקותיאל תנעמי

  .זה לא התפקיד של המועצה אני מצטער מאוד  :רני שרעבי

  ,זה ג� תפקיד של המועצה, לא נכו�:  יקותיאל תנעמי
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, אני שואל אות�? שנותיה בתי כנסת 60ממתי המועצה בנתה במש� , קותי  :אליהו רדיע

  .נגד בתי כנסת ואתה לא חושד בי שאני

תסכי� אתי שג� ג� טרו� , אלי שנייה, אבל אלי ת סכי� אתי, ודאי שלא:  יקותיאל תנעמי

  .אני לא חייב, תסכי� אתי? נכו�, חובה אני לא חייב לבנות

  .נכו�, צודק, נכו�  :אליהו רדיע

שלי ובכל זאת אני כ� בונה כי אני צרי� לתת לתושבי� , ובכל זאת אני כ�:  יקותיאל תנעמי

קהילה כזו ענקית כמו שיש ל� במזרח גדרה ע� בית כנסת . נקודה, שירות

  , אחד

כיוו� שבית כנסת זה מי שמתפלל מתפלל ש� לאור� זמ� , אל תשווה ידידי  :אליהו רדיע

ג� ילדי� הורה לא יבנה ג� ילדי� בשביל שהילד שלו יהיה ש� שנה , וכל הזמ�

  .וחצי

  .לכו לפרטי כמו שאתה אומרשי, שילכו לפרטי:  יקותיאל תנעמי

יקבל , כמו שבנו עוד כמה בתי כנסת, בית כנסת כמו שבנו בנצח ישראל  :אליהו רדיע

  ?מה הבעיה, מגרשי� מהמועצה יבנו

  ?אתה מתנגד לבניית בית כנסת  :דובר

  .כ�, כ� לבניית בית כנסת, אני מתנגד: יקותיאל תנעמי

  ,ורית מיליו� שקלבנינו בית כנסת מהקופה הציב, קותי  :רני שרעבי

אני בעד הקצאה של , אתה צרי� לשאול אותי א� אני מתנגד, ממש אני  :אליהו רדיע

  ,ושמי שמתפלל יבנה, מגרשי�

את� לא , בית ספר תיכו� אי� ל�, שקלי� 600,000עכשיו אתה נות� עוד   :רני שרעבי

  ?מתביישי�

  .כמו שבכל גדרה עשינו  :אליהו רדיע

  .בשניהכל קשור אחד   :רני שרעבי

  ?מה זה קשור, אני  לא מבי�? אבל מה הקשר:  יקותיאל תנעמי

  ,הכל קשור  :רני שרעבי

  ,אני נגד התקציבה זה  :אליהו רדיע
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אי� לזה שו� קשר , זה לא. אני לא אומר ל� תבנה בית כנסת במקו� תיכו�:  יקותיאל תנעמי

  .אל תערבב, רני

המצוקה היו� זה בתי , ח גדרהלבלבל את השכל של מזר, אני אומר היו�  :רני שרעבי

צרי� לסיי� שמה את הפיתוח כמו . יש מיליו� ואחד מצוקות אחרות, כנסת

�זו המצוקה , זאת לא המצוקה של�. יש מיליו� ואחד דברי� אחרי�, שצרי

  , היו� זה לא. אולי מצוקה פוליטית, לא יודע, שלו אולי

  ,לא לעניי� רני זה, זה לא לעניי�, רני רני, לא:  יקותיאל תנעמי

  .מי שרוצה בית כנסת שיבנה לעצמו בית כנסת, תעזוב  :רני שרעבי

  ?היית בבית כנסת, אתה היית ש�, רני שאלה:  יקותיאל תנעמי

  .יש מקו� פנוי, נכנסתי לבית כנסת ביו� שישי, כ�  :רני שרעבי

  ?מתי, עזוב? מתי, מתי:  יקותיאל תנעמי

  .יש מקו� פנוי, כ�  :רני שרעבי

  ,שנייה רני:  תנעמייקותיאל 

  .בחגי� כל בתי הכנסת מלאי�, הבית כנסת שמה  :רני שרעבי

  ?מתי היית ש�, לא בחגי�:  יקותיאל תנעמי

  ,הייתי ש� באחד מימי שישי  :רני שרעבי

  , אז אני אומר ל�, אז רני:  יקותיאל תנעמי

  .נכנסתי לראות בכוונה  :רני שרעבי

ואני אומר ל� שיש מצוקה , שאתה לא מעודכ�אז אני אומר ל� , שנייה: יקותיאל תנעמי

  .מאוד גדולה

  .הוא אמר יש מצוקה רצינית, הנה הוא אמר, אפילו לער� אי� מקו� להתפלל  :אליהו רדיע

  .זה הכל קשקוש? שמעת מה שהוא אומר ל�  :רני שרעבי

  ?איפה היית, רגע: יקותיאל תנעמי

  ...בשמחת תורה  :עדנה סגל

  , בחג מלא, יזה חג והיה מלאאני הייתי בא, בחגי�  :דובר

  ?בהרצוג ש� בפינה: יקותיאל תנעמי

  ,את�, קותי זה לא נכו�  :רני שרעבי
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  ,הזמ� היחיד שצפו. זה יו� כיפור  :דובר

א� זו היתה הבעיה אז אני אומר ל� זה , יו� כיפור עזוב זה כל בתי הכנסת: יקותיאל תנעמי

  .אני מדבר על כל השנה, זה לא מדד, לא מדד

  )י� יחדמדבר(

  ,אבל א� הוא אומר שבשמחת תורה הוא היה והיה ש� מקו�  :עדנה סגל

  .כ� אבל עדנה את שוכחת שבשמחת תורה רוב הציבור היה כא�  : נו��ירו� ב�

  , עדנה, עדנה נשמה, עדנה, את ג� שוכחת ש, לא לא: יקותיאל תנעמי

  ,אני מדברת בבוקר, לא  :עדנה סגל

  ,בשמחת תורה: יקותיאל תנעמי

  )דברי� יחדמ(

  ,סלח לי זו תוצאה, קותי  :רני שרעבי

  ,בשמחת תורה אני הולכת, אפילו בכיפור אני לא הולכת  :עדנה סגל

  ,תמיד יש צור�? אתה יודע מה, לא רק ש, אי� צור�, קותי, תעלו להצבעה  :רני שרעבי

  ? על זה אנחנו מדברי�: ... יקותיאל תנעמי

  ,בואי אתי לש� ביו� שישי  : נו��ירו� ב�

  ,אני רוצה ללכת  :עדנה סגל

  ,ואני  אומר ל� את תראי  : נו��ירו� ב�

  ,לגיטימי, בסדר, בתפיסת העול� של� תמיד יש צור� בבית כנסת  :רני שרעבי

מדברי� , כל הקבלות קהל במזרח גדרה לא מדברי� אתי על גני ילדי� בכלל  : נו��ירו� ב�

  .אתי רק על בית כנסת

  .ל'תות יממ� תפדא� יבוא משרד הד  :רני שרעבי

  ,ג� למועצה, זה לדעתי הקופה: יקותיאל תנעמי

הבית כנסת הזה עלה . את� שוכחי� שמימנו מיליו� שקל לבית כנסת הקיי�  :רני שרעבי

  ,שקל 700,000, מיליו� שקל לקופה הציבורית

  ?את� מדברי� לפרוטוקול  :אליהו רדיע

  ,מה אני זרקתי את הכס. או שנתתי אותו: יקותיאל תנעמי

  ,לא שומע אות� בכלל, לא שומע  :אליהו רדיע
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  ,למה לקחת מיליו� שקל ולשי� לבית כנסת זה לא טוב אבל, למה: יקותיאל תנעמי

  ,כי יש, כי יש  :דובר

  ,ולקחת, עוד שנייה: יקותיאל תנעמי

  ,לא אמרתי שזה לא טוב  :רני שרעבי

לעשות גינה ציבורית או ולקחת מיליו� שקל ו, אתה אומר שזה לא טוב, לא: יקותיאל תנעמי

כי זה לדתיי� , איזשהו פרוייקט אחר זה כ� בסדר, לעשות איזושהי סליחה

  ?או מה

  ,יש פה, כי יש פה  :רני שרעבי

אנחנו . נקודה, על התפיסה אני לא מסכי�, זה אני לא מסכי�, לא לא: יקותיאל תנעמי

  .חלוקי� פה בתפיסה

מי שרוצה להקי� , מספק את הישוב שלנו הוא, יש בית כנסת ציבורי, נכו�  :רני שרעבי

אלה רוצי� בית כנסת וזה . בית כנסת סקטוריאלי שיבנה לעצמו בית כנסת

  ,רוצה בית כנסת

אני חושב שאנחנו צריכי� להסתכל כא� , בהמש� למה שקותי אמר, רני  : נו��ירו� ב�

  ,בתמונה

  .בית כנסת... יש מגרשי� ציבוריי�  :רני שרעבי

י חושב שאנחנו צריכי� להסתכל על זה בתמונה הרבה יותר רחבה וזה אנ  : נו��ירו� ב�

  .צור� שמבחינתי הוא שווה ער� כמעט לכל דבר אחר

נביא קרוואני� ופה וש� , אני ראיתי את הקשקושציה הזאת בעיתונות, ירו�  :רני שרעבי

  ,תסלח לי, וש� והצרכי� חצי

  ,לעיתונות אי� לי... עזוב רני  : נו��ירו� ב�

זה מה ? שלושה ארבעה בתי כנסת, זה מה שחסר במזרח גדרה, תסלח לי  :רעבירני ש

  ,ונביא קרוואני�, שאתה אמרת

  ,רני, רני  : נו��ירו� ב�

, זה הכל, ירו�, זה ניסיו� להשתלט על שטחי� ציבוריי�? על מה אתה מדבר  :רני שרעבי

  .זה כל העניי� פה

  .זה האשמה פרועה  : נו��ירו� ב�
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  ,יש שמה שטחי� ציבוריי� וזה ניסיו� להשתלט. כ�, כלזה ה  :רני שרעבי

  ,אני בכלל לא  : נו��ירו� ב�

  . זה המצב, כ�. זה הכל, זאת ההגדרה  :רני שרעבי

  ,אני חושב  : נו��ירו� ב�

א� . זה הכל, ומי שרוצה לעצמו בית כנסת יבנה מהכס. שלו, וזה כספי ציבור  :רני שרעבי

  , הוא מסוגל

  ,אני מסכי� שזה, מסכי�אני :  יקותיאל תנעמי

  ,א� תארג� שמה קבוצה וה� יבואו ויוכיחו  :רני שרעבי

אני מסכי� שזה כספי ציבור ואני אומר שכספי הציבור האלה ילכו לבנות : יקותיאל תנעמי

  .נקודה, בית כנסת כש� שמכספי ציבור אנחנו בוני� לכלל האוכלוסיה

  ,קותי רני שנייה  : נו��ירו� ב�

  ,ו חלוקי� בינינואנחנ  :רני שרעבי

  .אמרתי שאנחנו חלוקי�, אמרתי שאנחנו חלוקי�: יקותיאל תנעמי

  .כ� אלי, רני שנייה  : נו��ירו� ב�

. אני  רוצה קוד� כל לחזור לאותו בית כנסת מפורס� שהקמנו וכ� האלה  :אליהו רדיע

בידי מי מסרנו את בית . הוצאנו הוצאות גדולות מאוד, אנחנו בנינו בית כנסת

  ?מישהו יכול לענות לי, אני שואל? תהכנס

  ,יש עמותה, כ�: יקותיאל תנעמי

  ?יש החלטת מועצה לתת לעמותה הזאת? למי  :אליהו רדיע

  ?אריה, אני לא יודע:  יקותיאל תנעמי

  .אני לא יודע א� יש עמותה  :אליהו רדיע

  .אני לא זוכר:  יקותיאל תנעמי

  .אני לא יודע א� יש עמותה  :אליהו רדיע

  .יש ג� חוזה    :מליאליואל ג

  .יש עמותה:  יקותיאל תנעמי

  ?מה  :אליהו רדיע

  .יש חוזה    :יואל גמליאל
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  .יש, יש עמותה:  יקותיאל תנעמי

  ?יש החלטת מועצה לתת לה�, יש חוזה  :אליהו רדיע

  .יש, עמותה מסודרת  :יואל גמליאל

  .אולי אני טועה? אריה, יש  :אליהו רדיע

  ,א חושב שישאני ל, יש עמותה  :אריה לוינגר

  .אי� שו� החלטה  :רני שרעבי

  . אז קוד� כל זה צרי� להיות מסודר  :אליהו רדיע

  ... אתה צודק אבל:  יקותיאל תנעמי

  ,דר� אגב הולכי� להעביר את הכל  :יואל גמליאל

. אנחנו כבר קופצי� על דבר אחר, אנחנו עוד לא עשינו דבר אחד כמו שצרי�  :אליהו רדיע

, בית כנסת שוב, איזה בית כנסת שכונתי, כנסת מי איזה בית, עכשיו

מי , לטובת מי? איפה, מי, סקטוריאלי אי� שקוראי� לזה לעדה כזאת או

  ?מי מקבל את זה? מי, בוני� בית כנסת? יקבל את זה

  ,בהתא� ל:  יקותיאל תנעמי

  ?בהתא� למה  :אליהו רדיע

א� יהיה חסר בית כנסת , בהתא� לצרכי� שיהיו בשטח, אז אני אומר ל�:  יקותיאל תנעמי

  ,תימני זה יהיה תימני

  ?קוד� כל יהיה צור� עכשיו בהתא� לצור�  :אליהו רדיע

  , אלי אלי, לא הבנת:  יקותיאל תנעמי

  .אני לא מבי� כלו�  :אליהו רדיע

  , זה שיש ל� בית כנסת, אלי:  יקותיאל תנעמי

  .אתה יושב את�, תגיד לי, אתה יושב את�  :רני שרעבי

את� מורחי� , אני שואל שאלות בכדי להצביע בעד, אני אגיד לכ� מה, רבותי  :יעאליהו רד

בגלל זה . לא עוזרי� לציבור הדתי, את� מקלקלי� לציבור הדתי, סת�

  .שאת� לא מציגי� נתוני� נכוני�

  ,אנחנו:  יקותיאל תנעמי
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צרי� תכינו את הדברי� כמו ש, תכינו את הדברי�, תציגו את זה. זה הכל  :אליהו רדיע

  ?איזה שאלה? אז שואלי� אותי מה אתה נגד הדתיי�. בכדי שנצביע בעד

  ?מי שאל אות�:  יקותיאל תנעמי

  .אתה לא שמת לב, שאלו אותי פה  :אליהו רדיע

  ?כמה בתי כנסת יש בישוב  :רני שרעבי

  .המו�:  יקותיאל תנעמי

  , המו�  :רני שרעבי

  .לא יודע כמה:  יקותיאל תנעמי

  ,זה ג� לא מצוקה, זה לא, הושיהי  :רני שרעבי

  ?איפה, זה, יש מקו�, מה, באיזה מקו�, באיזה מגרש, ירו� איפה  :אליהו רדיע

  ,ד"בית כנסת יפה בית כנסת חב  :רני שרעבי

  , רני אתה אל תשווה, אלי, אבל אי� ל� ש�:  יקותיאל תנעמי

  .ד נפתח ש� עוד חודש"חב, יש  :אליהו רדיע

  ,ד אי� מקו� להכניס"חב, אתה מדבר על השכונות, השכונותאתה מדבר על : יקותיאל תנעמי

  .הוא אמר שיבנה קומה שנייה  :אליהו רדיע

  , לא משנה עזוב, ד אי� גרגיר להכניס"חב:  יקותיאל תנעמי

  ?היית שמה  :דובר

, ד אלי ואתה יודע שאי אפשר להכניס ש� גרגיר"אלי מתפלל אתי בחב:  יקותיאל תנעמי

  .אתה יודע, עזוב

  .כ�, במקלט אי אפשר להכניס? איפה  :ו רדיעאליה

אני . זה קהילה כבר סגורה, ד ג� כ� תהיה ל� מצוקה"אז ש� בחב, נכו�:  יקותיאל תנעמי

מאות , מדבר את� על כל מזרח גדרה שאתה עוד הול� עכשיו ומוסי. בנייה

�  ,יחידות ואי� ל

אני לא . סיוע יבנו יקבלו, יקבלוו מגרש? מה הבעיה של אנשי� להתארג�  :אליהו רדיע

  ,רואה

גירדנו בראש ואמרנו בוא נבנה , שישבנו ככה? מה אתה חושב, רני באמת:  יקותיאל תנעמי

  ? בית כנסת
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  )מדברי� יחד(

  . ואמרתי את זה לפרוטוקול כדי שישמע בפרוטוקול  :רני שרעבי

  .אי� לי מושג על מה אתה מדבר, אני לא יודע רני:  יקותיאל תנעמי

היו� יש פה כנראה קואליציה , יש פה, תסלח לי, ואני חושב שיש פה מצב  :רני שרעבי

את� יכולי� , זה לא משנה, אי�. ששובה את ראש המועצה וזה המצב כרגע

  ,להעביר את זה בכל רגע

  .עזוב רני, לא מתאי�, לא מתאי�, רני:  יקותיאל תנעמי

  ,ני מצטער מאודא, וירו� אתה. תעזוב, אתה אתה אתה ונגמר הסיפור  :רני שרעבי

  ,רני רני רני רני, רני אני  : נו��ירו� ב�

זה מספק וא� , יש כבר שני בתי כנסת, לא צרי� עוד בית כנסת במזרח גדרה  :רני שרעבי

מכספי משרד הדתות נקי� , מכספי המדינה, יצטרכו יותר אז מכספי המדינה

�חוזר  אני, יש הרבה דברי� אחרי� לעשות בכס.. עוד בית ספר מתי שיצטר

על , מה שנעשה כא� זה דבר שלא יעשה, עוד פע� למה שאמרנו מקוד�

השולח� הזה במש� חמש שני� ארבע שני� לא הוגשה תוכנית מה נעשה 

מה זה צרי� , מיליו� שקל הלוואה 2.5ומעבירי� כס. לפה וכס. לש� . בכס.

  .זה כספי ציבור, אלוהי� אדירי�. זה לא הכס. של� ולא הכס. של�? להיות

  ,כספי הציבור הולכי� בדיוק לציבור:  יקותיאל תנעמי

  .ה� הולכי� רק לדברי� האלה כנראה  :רני שרעבי

  , לפעמי�, הולכי� בדיוק לציבור רני אבל לפעמי� רני:  יקותיאל תנעמי

  ,כי את� יושבי� פה, בסדר, רק לדברי� האלה  :רני שרעבי

  ,לפעמי� אנחנו חלוקי�, רני:  יקותיאל תנעמי

  , יושב פה סלח לי ירו� כנראה לא  :עבירני שר

  ...ומי שמהקואליציה... ואתה חושב שצריכי� ללכת:  יקותיאל תנעמי

  )מדברי� יחד(

לא , את� חוטאי� כלפי הציבור הדתי שאת� לא אומרי� דברי�, קותי  :אליהו רדיע

  ,מאורגני�, מביאי� דברי� מסודרי�

  ,אני, אנחנו:   יקותיאל תנעמי



55  

  ,וכנני�מת  :אליהו רדיע

  ,אלי, אלי, אני אשמח מאוד:  יקותיאל תנעמי

א� יבוא . הנה הרשימה של האנשי� שאי� לה� מקו� להתפלל, יש כ� וכ�  :אליהו רדיע

  ,אחד ויגיד לי שאי� לו מקו� להתפלל

  .תעלה את זה להצבעה  :מיכאל צארו�

  ?איפה ?איפה זה, בואו תסבירו לנו קוד� איפה זה? מה לעלות להצבעה  :אליהו רדיע

  ,ת� לי לדבר? מה יש להסביר  :מיכאל צארו�

  ?איפה  :אליהו רדיע

תעלה את זה להצעה . תירגע רגע, ארבע שעות דיברת שתקתי, ארבע שעות  :מיכאל צארו�

  ,בכפו. לזה

  .דבר ג� אתה? מישהו אמר ל� לא לדבר  :אליהו רדיע

ת שיעזרו לנו תוגש בקשה למשרד הדתו' במקביל להכנת התוכניות וכו  :מיכאל צארו�

, אנחנו נסביר את כל הצרכי� כמו שהסברנו בעבר, בתקצוב של בית כנסת

על ידי  �600ויכול להיות שה� ישתתפות בחלק מהתקציב ואז יתקזז מתו� ה

בשנה הזאת לא יכלו לאשר לנו אבל , ואני מאמי� שיאשרו לנו. המשרד

  .אשרויכול להיות שכ� י, לקראת השנה הבאה יש לנו שנה חדשה בפתח

  ,לא תגיד, מיקי אתה יכול לומר שאתה פעלת והיית וניסית  :אליהו רדיע

  ,אני אמשי� לפעול, אני בעד  :מיכאל צארו�

זה משרד הדתות או ? אז מה, מה שאתה אומר בעצ� זה על פי ידיעה אישית  :אליהו רדיע

  .עזוב, עזוב אות�? לא תקצב אז לא צרי�... יש לה�, לא דתות

  ...ריטריוני� שה�יש ק  :רני שרעבי

יואל יואל ' בחיית, יואל שנייה, יאללה יואל, זה לא נכו�, אי� אי� אי� אי�  :אליהו רדיע

  ,יואל

  .תעלה את זה להצבעה, אבל חבל לחזור לדוש בזה  :מיכאל צארו�

  . יש פה חוסרי� אדירי� כמעט בכל תחו� בישוב הזה  :רני שרעבי

  ?ע רניאבל מה שקשור לדת לא ניג: יקותיאל תנעמי

  ,אני אגיד ל�, יש כמה בדת  :רני שרעבי
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מה , שנייה, תגיד לי על מה אתה מדבר? מה השקעת בדת, מה השקעת בדת: יקותיאל תנעמי

  ?מה השקעת בדת, השקעת בדת

  ,אני אגיד ל� בדיוק  :רני שרעבי

  ?מה השקעת בדת, שנייה: יקותיאל תנעמי

  , מיליו� שקל לבית כנסת  :רני שרעבי

  .מיליו�, מיליו� הלאה: מייקותיאל תנע

  ,שקל 700,000עוד , שה� כספי ציבור  :רני שרעבי

  ,מיליו� 1,700: יקותיאל תנעמי

  ,שלא עובד  :רני שרעבי

  ,נו, מיליו� 1,700, הלאה: יקותיאל תנעמי

  ,באיזה תרבות אחרת, נו  :רני שרעבי

אתה לא  ,אתה לא מתבייש, מיליו� בארבע שני� 1,700השקענו בדת : יקותיאל תנעמי

  ?מתבייש

  ,תסתכל  :רני שרעבי

על מה ? מיליו� השקענו בדת 1,700? אתה לא מתבייש לומר השקענו בדת: יקותיאל תנעמי

לא מתאי� , רני. רני לא מתאי� ל�, זה לא מתאי�, לא לא לא? אתה מדבר

�אתה רוצה שאני אספור ל� ? לזה אתה קורא השקעה בדת, מיליו� 1,700. ל

כספי ציבור הולכי� , אני אספור כי נתנו את זה לתושבי�בכי. ? מה השקענו

  .נקודה, לתושבי�

  .אל תית�, ס מצדי"אז אל תית� למתנ  :רני שרעבי

שיעשו לנו , בוא לא נית� לתושבי�, אז בוא לא נית� לא. אחד, אוי נו מה: יקותיאל תנעמי

שיפנו אשפה עוד מעט , עזוב נו רני, חוגי� פרטיי� והכל פרטי מה שאתה

  ,בחיית דינק, פרטית תגיד

  .אנחנו משרתי ציבור  :דובר

  .ס כס. בלי לבדוק אותו בכלל"אני לדעתי ג� נותני� למתנ  :רני שרעבי

  .אנחנו משרתי ציבור  :דובר
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רגל לא לשו� �לא מגרש של קט, לא כדורגל, ס"אז אנחנו לא נית� לא למתנ  :דובר

  ?נל� הביתה? מה נעשה פה, דבר

  . ס מקבל כס. בלי לבדוק מה הוא עושה"נלדעתי המת  :רני שרעבי

  .ח הרבעוני"תשאיר כוחות לדו, רני, ח רבעוני"דו: יקותיאל תנעמי

ס משרת את "אני חושב שהמתנ, אתה חושב שאני קונה את השטויות שלה�  :רני שרעבי

  .לא קונה את השטויות האלה, ס משרת את עצמו"המתנ? הציבור

  .בבקשה תעלה את זה להצבעה:  יקותיאל תנעמי

א� את� רוצי� לגמור את זה בהצבעה את� , זה לא לגמור, מישהו יכול  :אליהו רדיע

מי הקבוצה שאנחנו בוני� , למי בוני�, אני עדיי� לא יודע איפה בוני�. טועי�

לפחות תגידו את הדברי� האלה שאנחנו נוכל לבוא ולהגיד , מי, עבורה

ה� יסייעו לעצמ� , סייעאנחנו נ, האנשי� האלה יכולי� להתארג�, ה'חבר

אבל את� מציגי� דברי� ככה באויר וכל אחד מתחיל פה . ונמשי� הלאה

שקל  600,000. עוד לא שמענו כלו�, כל אחד ע� ההצגות שלו, לפתח כל מיני

  .בית כנסת

  ?שלא נראה ל� שצרי� להקי� אותו  : נו��ירו� ב�

  ?סליחה  :אליהו רדיע

  ?הקי� אותושלא נראה ל� שצרי� ל  : נו��ירו� ב�

באיזה , איפה, תגיד לי את הדברי� האלה, צרי� להיות, אני, אני קוד� כל  :אליהו רדיע

מי רוצה עוד בית , איזה קבוצה שאתה יכול לפחות להצביע עליה, מקו�

זה , זה פשוט כל המשחק הזה, אני לא נגד הדברי� האלה אבל את�? כנסת

, ה שאמר רני שאתה לאאני יכול להגיד ל� אני מסכי� ע� מ, משחק שוב

תציג , אבל לא חשוב. שאתה בעצמ� לא יודע למה צרי�? נשבית מה לעשות

  ,את זה בפנינו

  ,אלי, אלי  : נו��ירו� ב�

אי� לה� איפה להתפלל בגלל , תגיד פה באה אלי קבוצה של ככה וככה אנשי�  :אליהו רדיע

. �זה ה� לא מתפללי� כמו שהחבר שלנו פה לא מתפלל בגלל שאי� מקו

אני ג� לא , אני לא נגד, אנחנו לא, תציגו את הדברי� בכדי, ריבונו של עול�
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. כמו שאת� מציגי� את זה את� תגרמו ג� לי להצביע נגד. דובר של א. אחד

ויכוח ע� החבר שלנו , סת� דברי� באויר, את� סת� מורחי�, רבותי

ה 'חבר .הוא חושב א� יעשה הצגות ישכנע את כולנו, המלומד שעושה הצגות

, א� המועצה יכולה, א� יש כס.. אני אישית אני לא נגד כלו�, תציגו דברי�

, תגיד לה� רבותי, תקרא לאנשי� האלה, אני הייתי אומר משהו אחר ירו�

אנחנו . אני ראש המועצה אדאג להקצות לכ� שטח, אני אדאג, תקימו עמותה

צה צריכה אבל הקבו, כ�, נסייע כמה שאנחנו יכולי� בכדי שאת� תבנו

ג� מגרש זה , להתארג� באיזה מקו� ואחר כ� לעבור לבית כנסת בסיועינו

אני לא רוצה שתקשיב אבל , אני לא הפרעתי ל�, צארו� אתה? כ�, עולה כס.

לקרוא , מה שאני מציע זה, לכ�. לא אכפת לי שלא תקשיב. אל  תפריע לי

  ,להעביר לקבוצה הזאת, מישהו אומר פה שיש צור�, לאנשי� האלה שאת�

יחידות דיור שנבנו אי� צור� בבית  �2000ל, �2000אתה טוע� שאי� צור� ל  :יואל גמליאל

  ?הכנסת

. כשאתה תדבר אני מבטיח ל� אני לא אפריע ל�, כשאתה תדבר, יואל  יואל  :אליהו רדיע

  ,ת� לה�, צריכה להתארג� קבוצה

  ,יש שניי� וא� יש  :רני שרעבי

  , רני, רני  :אליהו רדיע

  .אי� שניי�, רני יש אחד  : נו��ב� ירו�

  .א� ה� יצטרכו יבנו לעצמ� בית כנסת  :רני שרעבי

  ,אני מציע שאנחנו, ירו�  :אליהו רדיע

  .זה לא בהכרח צור� שצרי� לשל� עליו  :רני שרעבי

  ?למה לא, למה לא רני  : נו��ירו� ב�

  .לשל� על זה לא כזה ברור שאתה צרי�, זה לא חינו� ממלכתי דתי, סלח לי  :רני שרעבי

  )מדברי� יחד(

  .חבל על הזמ�, אז תעלו את זה להצבעה  :רני שרעבי

  ,ירו� אני  :אליהו רדיע
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מחר תקו� כא� , אני שואל אות�, זה לא כזה ברור שאתה צרי� לשל� על זה  :רני שרעבי

תרצה ? קבוצה של יהדות רפורמית בסדר, סת� אני נות� ל� דוגמה, קבוצה

מה , מה ההבדל? ה� כס. להקי� בית כנסתנית� ל, להקי� בית כנסת

  .אי� שו� הבדל ירו�? ההבדל

  ,זה מבנה של המועצה ירו�  :אליהו רדיע

. שאני חושב שאני כראש מועצה ואנחנו חברי מועצה צרי� לתת מענה לכול�  : נו��ירו� ב�

מה . הוא לדעתי לא רלוונטי, קוד� כל זה החישוב הכלכלי שלדעתי הוא לא

ג� הציבור הדתי וג� הציבור , תייחסות כוללת לכל הציבורשחשוב כא� זה ה

אז אל . מי שהעלה את זה זה אני ולא א. אחד מחברי הקואליציה. החילוני

  ,תספר לי סיפורי�

  .עכשיו בכלל הפתעת אותנו  :רני שרעבי

  .ואני אומר ל� שאני חושב שזה שירות לציבור הזה, לא  : נו��ירו� ב�

  .אז אתה טועה  :רני שרעבי

  ,אני אל� את� לבית הכנסת ומיו� אחד  : נו��ירו� ב�

הציבור לא צרי� , מה שהמדינה נותנת, סלח לי, שיבנו מכיס� בית כנסת  :רני שרעבי

  ,נתתי ל� שאלה מאוד פשוטה מחר. לשל� את זה

  ,אני יכול להגיד ל� שאני מקבל את מה שאמר מיקי  : נו��ירו� ב�

  , מחר תהיה פה איזה כת  :רני שרעבי

  ,אני יכול להגיד ל� שאני מקבל את מה שאמר מיקי  : נו��רו� ב�י

  ?אתה מממ� לה  ,תרצה להקי� לה בית תפילה, כת שילדו�  :רני שרעבי

  , רני, שנייה רני  : נו��ירו� ב�

  .זה בדיוק אותו דבר  :רני שרעבי

  ,אני לא מאמי� שאתה אומר את הדברי� האלה  : נו��ירו� ב�

  ,עזוב נו רני אתה? מה אני נזיר ,אז אני נזיר? ו כתאז אנחנ:  יקותיאל תנעמי

  ,זה לא זאת השאלה, תסלח לי  :רני שרעבי

  ?מה השאלה:  יקותיאל תנעמי
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אני  רוצה בית כנסת , אתה צרי� לממ� את זה, הציבור לא צרי� לממ� את זה  :רני שרעבי

  .אני אשל� את זה

אתה אומר , אנחנו נבחרי ציבור, בוא נעלה להצבעה, אז המחלוקת שלנו:  יקותיאל תנעמי

�נו אי� , בוא נצביע נגמור עניי�, אני אומר הציבור כ� צריכי�, הציבור לא צרי

  .זה לא יגמר, הרי זה לא יגמר, מה לעשות

  ,בנו לבד בית כנסת, איפה התימני� חביבי  :מיכאל צארו�

  .על זה בדיוק מדובר. וג� ש� יעשו, נכו�  :רני שרעבי

  ?איפה תמצא, איפה תמצא היו�  :מיכאל צארו�

אבל צארו� זה , זה בדיוק. בנו מכיס� בית כנסת? מה הלכו לבקש כס.. נכו�  :רני שרעבי

  .בנו את הבית כנסת, לא כספי ציבור. בדיוק העניי�

  ,רני, חבר המועצה, חבר המועצה רוצה, רני  : נו��ירו� ב�

  )מדברי� יחד(

  .כספי זה ג� שווי? מה זה לא מספיק מגרש  :רני שרעבי

  .כ� אלי  : נו��ירו� ב�

  .יואל בבקשה ממ�  :אליהו רדיע

  .אלי ידיד� רוצה להציע הצעה, קותי  : נו��ירו� ב�

אני חושב שבמקו� לבנות בית כנסת ואחר כ� , אני רוצה להציע להציע הצעה  :אליהו רדיע

�  ,לחפש מי יתפלל ש� נעשה דבר הפו

  ,אני אהיה ,אני מוכ� לבוא ללכת להתפלל ש�  :מיכאל צארו�

אני , אני מציע שכפי שזה. יורידו ל� את הראש א� תל� לבית כנסת ש�, אתה  :אליהו רדיע

  ,שהמועצה תפרס� מודעה על הקצאת, זה דבר מקובל וידוע, לא ממציא

  ,דרושי�  :יואל גמליאל

שתפרס� בדבר הכוונה , את ה לא יודע מה זה נוהל הקצאת מגרשי�, יואל  :אליהו רדיע

המועצה פונה לעמותות שמעוניינות , שי� לבניית בית כנסתלהקצות מגר

אני , שתפנה דר� ועדת הקצאות, לקבל מגרש או מגרשי� לבניית בית כנסת

, יקימו עמותה, יקבלו. ר ועדת הקצאות ומכא� נתחיל"לא יודע מי היו� יו

אבל לבנות בית כנסת לדעתי ואחר כ� לחפש למי , יקבלו מגרש אנחנו נסייע
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לא קיבלתי תשובה , אני אי� לי, ה כמו שאנחנו לא יודעי� למי נתנולתת את ז

  , פה

  .וה� יצטרכו להוכיח מקורות מימו�  :רני שרעבי

לדעתי צריכה להיות השתתפות של המועצה וג� השתתפות ואחריות , ג� אני  :אליהו רדיע

, בלי לדעת למי, בלי לדעת מה 600,000ולא לבנות . זו הדר�, של תושבי�

�ואחר כ,  

  .שאי� ל� את הכס. בכלל  :רני שרעבי

בהשתתפות ג� התושבי� וג� , הצעתי היא לעשות על פי נוהל הקצאות  :אליהו רדיע

  ...בהשתתפות המועצה ולא על פי הצעת

  ? מי בעד הצעתו של מר רדיע  : נו��ירו� ב�

  ,אני לנושא של, אני רוצה, שנייה  :רני שרעבי

  ,עהת� לי לסיי� את ההצב  : נו��ירו� ב�

  .לקחת אותה עוד טיפה שמאלה, אני  רוצה אולי לתק� טיפה את ההצעה, לא  :רני שרעבי

  .כ�, כ�, נמחוק את ההצעה הזו מ� הפרוטוקול וניקח אותה קצת שמאלה  : נו��ירו� ב�

אני  אומר צרי� ? מה זה המועצה, אלי אמר המועצה תסייע, אני לנושא  :רני שרעבי

. קורות מימו� והמועצה תשב מולהלדרוש מהקבוצה הזאת להראות מ

זה כבר נכס , המועצה מבחינתה תמיד תהיה מוכנה להקצות שטח ציבורי

  ,מעבר לזה אנחנו לא צריכי� להבטיח שו� דבר. ששווה כס.

  ?פיתוח עולה כס., כולל  :אליהו רדיע

, שנשב מול האנשי� ותהיה קבוצה והיא תראה מקורות מימו� נדבר את�  :רני שרעבי

על , אבל לבוא ולהגיד כרגע אנחנו נית� כס., דה או מי שישב מול�אותה וע

  .א� ה� יראו מקורות מימו� תפדלו. ה� יקבלו נכס? מה

  .הוא הל� להתפלל, אי� לו זמ�. הצבעה  :אליהו רדיע

  . מול מקורות מימו� יקבלו נכס  :רני שרעבי

  ,יש לו, יש לו  :אליהו רדיע

  ,אנשי� הקימו בתי כנסת מכספ�, לי תאמי�, הוא אמר דבר נכו�  :רני שרעבי

  .התימני� כ�  :דובר
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  .כל אחד בעניי� שלו? מה קרה. אז ג� ה� יקימו  :רני שרעבי

  ?מה אתה אומר  : נו��ירו� ב�

  ? אני:  יקותיאל תנעמי

  ?שמאלה  : נו��ירו� ב�

למה אתה מזכיר לי את הרב , אהבתי את המשפט הזה... כל כת, מה אנחנו:  יקותיאל תנעמי

  ,אתה יודע מה הרב, שח

  )מדברי� יחד(

  ,רני, רני:  יקותיאל תנעמי

?  מה הקשר קותי? מה הקשר בכלל, אני הייתי אומר לו את אות� דברי�  :רני שרעבי

  .הקצנתי את זה בכוונה, אני הקצנתי את זה? מה

, הרב שח אמר, לספר בדיחה אתה, אבל אני עד שאני מנסה להתחבר אלי�:  יקותיאל תנעמי

  ,  שח אמרהרב 

  ?קותי מה אתה אומר  : נו��ירו� ב�

  ,אני חושב ש:  יקותיאל תנעמי

  ,לעניי� הזה קותי, שנייה  :רני שרעבי

  ,אני חושב שצרי� לחשוב באמת הנה רני לפעמי� משכנעי� אותי ג�:  יקותיאל תנעמי

  ,אבל לעניי� הזה, לא שנייה  :רני שרעבי

  , רני, רני  : נו��ירו� ב�

  ,רק רגע, שלא תחשוב, לא  :רני שרעבי

  ,רני  : נו��ירו� ב�

כדי שבאמת לא ניתקע בכל מיני בעיות שאלי העלה פה ורני , ת� לסיי�:  יקותיאל תנעמי

למרות שאני אומר שכ� המועצה צריכה לממ� אני חושב שבוא , העלו פה

נבנה את התבנית את התוכנית ואז , נעשה, נעשה על זה חושבי� נראה באמת

אני מציע שזה מה . זה אני מסכי�, ה יהיה משהו מסודרנביא להצבעה שז

לא בדיוק מה שאלי , לא בדיוק מה שאלי הציע, זה כמעט מה שאלי, שיעשה

הציע כי אני חושב שהמועצה כ�  צריכה לממ� אבל אני חושב שצרי� לעשות 

  .את זה בצורה יותר מסודרת ויש לנו להיתקל פה בכל מיני בעיות
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  ?שב שנכו� יהיה למשו� את זה מסדר היו�אתה חו  : נו��ירו� ב�

  .בשלב זה כ�:  יקותיאל תנעמי

  .אלי אמר לסייע הוא אמר לממ�  :רני שרעבי

  ,אפשר 600,000ע�   :אליהו רדיע

  ,אני מסכימה שצרי� לסייע אבל לא ,אני מסכימה  :עדנה סגל

  ,אפשר לסייע ל 600,000ע�   :אליהו רדיע

  ,ואתה לא שמעת את ההצעה של  :עדנה סגל

להתחיל בתוכנית לאיתור המקו� ולגיבוש התוכנית והכל ולהגיש את   :מיכאל צארו�

  ,התוכנית

  ,מיקי:  יקותיאל תנעמי

, ולהגיש את התוכנית כולה ע� הצעת הפרוטוקול למשרד הדתות, תקשיב  :מיכאל צארו�

  ,ואני מאמי� באמונה שלמה

  .אני בעד ההצעה של צארו�  :אליהו רדיע

  .תמיד נוכל לאשר, בוא, בוא, תמיד נוכל לאשר את התקציב:  יקותיאל תנעמי

  .בי� ההצעה של קותי לבי� צארו� אני מצביע בעד  :אליהו רדיע

  .ככה אתה מתקד�? אבל זה לא יזוז אתה לא מבי�  :מיכאל צארו�

ר שאושר קיד� "שלא כל תב, לצערנו, הניסיו� שלנו מלמד, מיקי מיקי:  יקותיאל תנעמי

  .משהו

. אני אומר לשלב בי� ההצעות של שניכ� והכל יבוא על מקומות בשלו�, קותי  :עאליהו רדי

  ,אני ג� אומר

, נשפר, אני  אומר בוא נוריד את זה מסדר היו�, אז לכ� אני  אומר בוא:  יקותיאל תנעמי

  . נתק� את ההצעה ונביא אותה לפה

  .פשוט, זהו... תרשו� שרדיע התנגד  :דובר

  . מניי�... שאני ויואל העיקר תרשו�  :אליהו רדיע

  , אני בעצה משותפת למשו� את הנושא מסדר היו�, טוב  : נו��ירו� ב�

  ?למה למשו� אבל  :מיכאל צארו�

  ,מיקי  : נו��ירו� ב�
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א� נקבל אישור ממשרד הדתות אנחנו נעביר , מה שאתה מציע זה לא משנה  :דובר

  .ר באותו רגע"תב

  ,ר"אישור תב, 20  : נו��ירו� ב�

אני , אני הול�, עוד שנייה, באמת היה לי כי. אתכ�, אני מתנצל, רבותי: תנעמייקותיאל 

  .חייב ללכת

  , אתה לא הול�, אישור  : נו��ירו� ב�

  ,עזוב אותי יש לי? אתה רוצה שאני אתגרש אני, לא:  יקותיאל תנעמי

  )מדברי� יחד(

  .ד זה הכת הכי קרובה ליהדות"חב  :דובר

  ,אתה עושה רברס, אני אומר ל�, פהאתה עושה רברס   :מיכאל צארו�

  , ר מספר"אישור תב  : נו��ירו� ב�

  ,מיקי, אני באמת רוצה להישאר:  יקותיאל תנעמי

  .אני רוצה את זה עכשיו, עזוב  :מיכאל צארו�

אולי בגלל זה מה , אני לא מצליח ל, הלכת לפחות, אתה שאתה הול�, רני מה  : נו��ירו� ב�

�  ?להגיד פולח� על דבר כזהאי� אתה יכול ? אני אגיד ל

מחר יהיו ל� פה מוסלמי� וירצו , כל אחד מתפלל לאלוהי� שלו, אי� הבדל  :רני שרעבי

  .תכ. ירצו מסגד? להקי� מסגד תית� לה� כס.

  
  .ירוק הרשות &ח "ש 35,000ס "ע 830' ר מס"אישור תב & 20סעי( 
  ח"ש 20,000  איכות הסביבה. מ: המימו�    
  .ח"ש 00015,      פיתוח' קר� עב    

  

מימו� . שקלי� ירוק הרשות 35,000ס "ע 830ר מספר "אישור תב 20סעי.   : נו��ירו� ב�

זה . שקלי� 15,000קר� לעבודות פיתוח , שקלי� 20,000משרד הגנת הסביבה 

זה יעוד הרשות עבור בית ספר רעות במסגרת הפרוייקט , ינג שלנו'מה המצ

  ?מה יש שמה? המה ז, עבור פרוייקט שמורת רעות, לשמורת

אני עברתי ש� לפני איזה , לא יודע, הכל שמה התפקשש, התמוטטות שמה  :רני שרעבי

  ,כמה שבועות

  ,אנחנו? מה קרה ל�. נהפו� הוא  : נו��ירו� ב�
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  .יכול להיות, אולי בגלל שזה נראה כמו שמורה  :רני שרעבי

  ?מי בעד  : נו��ירו� ב�

  ,להקמת 35,000  :אליהו רדיע

  .הוחלט לאשר, בעד 7? מי בעד  : נו��ירו� ב�

  :הצבעה    

    7: בעד    

  הסעי( אושר    

  
  .3רבעו�  & 2007ח רבעוני לשנת "דו   & 8סעי( 

  

  .הראל. 3רבעו� , 2007ח רבעוני לשנת "דו. 8סעי.   : נו��ירו� ב�

�כשלא דנו ב �2007אני לא חושב שאנחנו יכולי� לדו� ב, לפני שהראל מדבר  :אליהו רדיע

  ,תי מציעהיי, לכ� 2006

  ,ח רבעו�"דו, זה רבעו�  :דובר

  ,לא דנו בכלל במאז� מבוקר  :אליהו רדיע

  ,על פי התקנות חייבי� לדו�  :אריה לוינגר

  ,לא עשינו את זה, �2006אבל על פי התקנות אנחנו צריכי� ג� לדו� ב  :אליהו רדיע

  ,אתה מדבר  :אריה לוינגר

  ,ח המבוקר"בדו  :אליהו רדיע

  .אי אפשר לדו�  :דובר

את ... למה, כשנביא את זה נעשה את זה ביו� אחד את הכל יחד, אז בוא  :אליהו רדיע

הוא לא , תשחררו אותו. זה סת� צחוק מהעבודה, באמת אני אומר, הראל

  , אני מציע, ירו�, אנחנו? אתה מצטער, יצטער

  , אלי אלי אלי, לא לא לא לא  : נו��ירו� ב�

  .זה סת�? לא חבל  :אליהו רדיע

אפילו ביתרה , אחד הרבעוני� הכי טובי� שאפשר לציי� שהמועצה סיימה ג�  : נו��ירו� ב�

ללא כל קשר להערה , אני חושב שנכו� יהיה שנשמע ונדו�, שקל �8,000של כ

�  .כ� הראל, של
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  ,ירו�  :אליהו רדיע

  .להתקד� קדימה, אני מבקש לרו/, אלי ברשות�  : נו��ירו� ב�

  .א יכול לסתו� לי את הפהאתה ל, אני לא סיימתי  :אליהו רדיע

  .אני את� ל� אחר כ� את רשות הדיבור  : נו��ירו� ב�

א� תקשיב לי עד הסו. יקל , ג� יקל ל�. תקשיב עד הסו., אתה לא יכול, לא  :אליהו רדיע

�  .לא אכפת לי, שני דברי� שאני לפחות לחצתי זה בשביל�, ועובדה, ל

  .קיי.או  : נו��ירו� ב�

  , ה תינוק שנשבה אבל לא חשובאפילו שאת  :אליהו רדיע

  ,תקשיב  : נו��ירו� ב�

אתה לא תינוק אבל תינוק שנשבה זה אד� שבגלל , זה מושג כללי, לא  :אליהו רדיע

, אני אומר בעניי� הזה אני הייתי שוב מציע. אתה לא ש� בקיצור, שאחרי�

  ,ביחד ע� ה, 2006... ח הביקורת של משרד"שנדו� יחד ע� דו, אני

  ?2006ח רבעוני לבי� "מה הקשר בי� דו, אני לא מצליח להבי�  :�מיכאל צארו

  ,אחרי שאני אסיי� מה שאני רוצה להגיד אחר כ� תגיד  :אליהו רדיע

  .אתה חוזר על אותו דבר, אבל שמענו את זה כבר  :מיכאל צארו�

  .הוספתי תוספת, אני הוספתי תוספת, לא שמענו  :אליהו רדיע

  . שמענו את זה, לא דנו בו 2006בוקר ח מ"אמרת שעל דו  :מיכאל צארו�

  ?למה לא דנו בזה  :אליהו רדיע

  ,תגיש בקשה  :מיכאל צארו�

? קיבלנו את זה? קיבלת את זה? למה אני אגיש בקשה, תענה לי אתה, לא  :אליהו רדיע

  ,אנחנו צריכי� לדו� בזה לפני ה

  ,אני לא קיבלתי  :מיכאל צארו�

אני מציע , מר ראש המועצה הוא מטיב אני יודעח הזה כמו שאו"אפילו שהדו  :אליהו רדיע

  ',א. ככה

  ?ממשרד הפני�, 2006ח מבוקר "אני לא קיבלתי דו  :מיכאל צארו�

  ?מה לעשות ,אתה לא בהנהלה  :אליהו רדיע

  ?ממשרד הפני�  :מיכאל צארו�
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ח "אני רוצה שאנחנו נקבע ישיבה לעניי� דו, ירו�. אז אתה לא בהנהלה  :אליהו רדיע

ואחר כ�   �2006ח כספי מבוקר ל"דו, ח מבוקר"בעניי� דו, 2006 הביקורת של

  .אתה יכול לא לקבל את הצעתי אבל זה סת� עכשיו. נדו� בדברי� האלה

  .הראל בבקשה תמשי�, לא מקבל את הצעת�  : נו��ירו� ב�

  4אנחנו ניגש לעמוד . 2007ח רבעוני של ינואר עד ספטמבר "דו. קיי.או  :הראל

. ח שמראה את ביצוע התקציב הרגיל בשנה הזאתי"דו, ח"ברשותכ� של הדו

 �58,000הסתכמו ההכנסות של המועצה ב, בתקופה הזאת של השנה אנחנו

ס� הכל אנחנו סיימנו בעוד. של , שקלי� וההוצאות הסתכמו בסכו� דומה

וזה בהתא� למגמה שהיתה מתחילת , למעשה זה בעצ� איזו�. שקלי� 8,000

  ,יעי� לאיזו� פע� ראשונה מזהכלומר שאנחנו מג, השנה

  ,ומשהו �500החציו� נגמר ב  :רני שרעבי

  ,נכו� נכו�  :הראל

  ?שקלי� ברבעו� 900,000אז עשינו עוד. של   :רני שרעבי

  ,המשי�, נעצרו ההוצאות, עצרו את ההוצאות? 900למה   :הראל

  ?עוד. של חצי מיליו� שקל ברבעו�  :רני שרעבי

  ,וא נאמרכלומר ב, כ�, זה התוצאות  :הראל

  .נחכה לסו., אני לא קונה את זה  :רני שרעבי

  ,נחכה לסו. אבל אני אומר בוא נאמר בפלוס  :הראל

  ,עכשיו שאלה לי אלי�  :רני שרעבי

  ,לא נגיע ל, השנה תסתיי� בפלוס מינוס של איזו� אני אומר לא  :הראל

בשנה קוד� כל מה קרה , לא משנה דר� אגב. אני לא חושב, נחכה לסו.  :רני שרעבי

  ,ההכנסות בארנונה שה� כוללות את מבצע הגבייה? הזאת

הכנסות ארנונה כמו שאת� רואי� , בוא נתחיל אחד אחד, בוא בוא אחד אחד  :הראל

  ,היו

  ,ת� לו להציג, רני  : נו��ירו� ב�

  ,בעיקר, ה� היו גבוהות מההכנסות בפועל  :הראל

  ,שלא האמנת שאנחנו מסוגלי�  :דובר
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  .בעיקר בגלל מבצע הגבייה, רתבעיקר כמו שאמ  :הראל

  .אבל תודה  :דובר

העוד. הכנסות הזה לפי , הסכו� הזה של ההכנסות, אריה בוא בוא תהיה  :הראל

הנחיות מספר הפני� צרי� לזקו. אותו לגירעו� המצטבר וזה אנחנו רואי� 

מיליו� שזה  1,163העברה לכיסוי הגירעו� המצטבר , למטה בשורה התחתונה

  ,נובע

  ?באיזה עמוד, פה אתהאי  :דובר

  ,אנחנו ב  :הראל

  ,ומשהו מה 600אתה העברת רק , מיליו� �1,100כ� אבל ה  :רני שרעבי

  .שקיבלנו מענק לכיסוי הגירעו� המצטבר 500ועוד העברתי  600העברתי , לא  :הראל

  .אבל היית צרי� להעביר יותר, כ�  :רני שרעבי

  .לא הייתי צרי� להעביר יותר  :הראל

  ?מהל  :רני שרעבי

  ,כי הנתוני� שקיבלנו ממחלקת הגבייה  :הראל

  ?כמה גבית פיגורי�, כמה גבית  :רני שרעבי

  ,פיגורי� גביתי בער�  :הראל

  .ח שאנחנו קיבלנו"לפחות לפי הדו, פיגורי� במבצע הגבייה  :רני שרעבי

מתו� זה , אבל היה הוצאות, ומתו� זה אני אומר, שקל �750,000קיבלנו כ  :הראל

  ,ח הזה"כלומר הסכו� שה ועבר זה בדיוק לפי הדו, תקיזזנו הוצאו

  ,זה לא מבצע גבייה  :אליהו רדיע

  .663  :הראל

  .2,458אני מסתכל פה גבייה בגי� פיגורי� , אני מסתכל פה  :רני שרעבי

אתה , אתה תמיד גובה בגי� פיגורי�, חלק מהגבייה היא שוטפת וחלק מה  :הראל

  , גובה ג� פיגור שהוא יתרת חוב

  ,אני  :רעבירני ש

אז חלק ממנה שגבית אותה , אז היא נקראה פיגורי� �31/12/07מ, סליחה  :הראל

  ,�1/1באופ� שוט. ב
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  ,אז כל המבצע גבייה הזה  :רני שרעבי

זה ס� הכל , זה מה שה� טועני� זה לא מבצע גבייה, זה לא מבצע גבייה  :אליהו רדיע

  .גבייה מפיגורי�

  ?הכניס אבל המבצע עצמו כמה, לא  :רני שרעבי

  .שקל 780,000המבצע נכו� לספטמבר הכניס   :הראל

  ?זה הכל  :רני שרעבי

  ,במונחי� ארציי� היינו בי�? מה זה זה הכל  :הראל

רני אנחנו ? על מה אתה מדבר, אנחנו בי� הראשוני� במונחי� הארציי�  : נו��ירו� ב�

  .גבייה �90%אנחנו ב, עשיתי ג� דיו� ע� חברת הגבייה, היו�

  ,הנחה לאנשי� שה� 50%אחרי שנתנו   :ירני שרעב

  ?אי�  : נו��ירו� ב�

  .אחוז הגבייה הוא גבוה  :עדנה סגל

  ,חלק גדול מזה זה דיו� אחר  :הראל

  .זה לא היה שווה, אני מודיע ל� שזה לא משתל�  :רני שרעבי

  .מה זה ,קיבלנו את המועצה  : נו��ירו� ב�

  ,בסדר  :הראל

מבחינת מה , אבל מבחינת המשמעות, ב כס.עזוב את הכס. שקיבלת שו  :רני שרעבי

לבוא להגיד לב� אד� , מבחינת מוסר התשלומי� של הציבור, שהציבור קיבל

  ,50%שהוא לא שיל� תשל� 

ההחלטה א� להצטר. או , אבל לצר. אותנו זה, רני זה אתה צודק אבל לא  :הראל

  .לא נכפתה עלינו

בח� את זה עכשיו שנתיי� שלוש ת? אתה יודע מתי תבח� את זה, לא משנה  :רני שרעבי

  .אתה תראה את ההתנהגות של הציבור, קדימה

  ,ההחלטה להצטר. זה החלטה שלה�, זה לא ההחלטה  :אליהו רדיע

  .זה נכפה עלינו? מה פתאו�  : נו��ירו� ב�

  ?מה נכפה עלינו  :אליהו רדיע

  .מבצע הגבייה  : נו��ירו� ב�
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  .מה פתאו�  :אליהו רדיע

  ? ה אומר מה פתאו�מה את  : נו��ירו� ב�

  . היינו צריכי� לאשר את זה במליאה, עובדה  :אליהו רדיע

  ,�19/11/2006ב, אישרת את זה במליאה  : נו��ירו� ב�

  .יש רשויות שאמרו אנחנו לא נעשה את זה ולא עשו את זה  :אליהו רדיע

  ...אבל בגלל שה� לא במסגרת  : נו��ירו� ב�

  .נגד אבל את� סת� מורחי� עכשיואני לא הייתי , לא  משנה  :אליהו רדיע

  .שאלות ותשובות בבקשה נו, דיו� נו  :הראל

  ?לא הסתיי� הדיו�  :רני שרעבי

  ?מה יש ל� להגיד על שסו. סו. אנחנו מאוזני�, עדנה  :יואל גמליאל

  .מספיק יואל, מספיק דנו על זה בהנהלה, מספיק נו  :אליהו רדיע

  )מדברי� יחד(

  .מאוז�, לפרג�, �לפרג� על הרבעו  :יואל גמליאל

  ,אני רוצה שהמועצה תהיה מאוזנת, אמרתי  :אליהו רדיע

  ...את� לא האמנת�  :יואל גמליאל

  ,זה מה, והמשכורת תגיע  :אליהו רדיע

  )מדברי� יחד(

  ?עכשיו את מבינה את התמונה האמיתית, עכשיו את מבינה  : נו��ירו� ב�

  .להתפלל לשלומה של מלכות  :אליהו רדיע

  .זה מלכות שיהיה למה להתפלל, אלי  : נו��ירו� ב�

  ,זה, מה זה. אני מקבל חלק מההערות של� אבל פה אתה חייב לפרג�, תשמע  :דובר

  , אני, אני עוד לא אמרתי מה אני חושב אתה כבר אומר לי  :אליהו רדיע

  ,14.5, שנה 15, כמה  :דובר

  .רג�ח מבוקר אנחנו נפ"כשיהיה דו? אתה יודע מתי אנחנו נפרג�  :רני שרעבי

  )מדברי� יחד(

, הכל טוב ויפה, בסדר, זה נחמד, ח רבעוני"אנחנו יודעי� מה זה דו, הראל  :רני שרעבי

  .ח המבוקר"אנחנו מחכי� בסבלנות לדו
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לפחות , ח נוס. מטע� משרד הפני�"אני רוצה להגיד ל� שזה נבדק על ידי רו  :אריה לוינגר

  .לגבי הרבעו� הוא נכו� ואמיתי

  ,ח"נחנו נחכה לדובסדר א  :רני שרעבי

  .לפחות לגבי הרבעו�  :עדנה סגל

  .2008ולא את  2009אני לא מתיימר לייצג לא את   :אריה לוינגר

  ,אני רוצה להגיד משהו בגדול  :רני שרעבי

  , לא. 4כפול  4? כמה? כמה רבעוני� היו לנו מתחילת הקדנציה, רבעו� בתו�  :אליהו רדיע

  ,נו 4כפול  4נו   :אריה לוינגר

  , שאנחנו �17זה הרבעו� ה, נו  :רדיעאליהו 

עכשיו סיימנו את , 15ספטמבר זה מספר , כרגע �15עכשיו דצמבר זה ה  :אריה לוינגר

  ,דצמבר שהוא

  , 2007אתה מדבר על   :אליהו רדיע

למדנו את השיטות של רני עכשיו הוא בחיי� , אני אמרתי לירו�, אתה יודע  :יואל גמליאל

  .לו כל הזמ� יהיה לו פלוסאנחנו נית� , כלו�, לא ימצא

  ?על מה  :רני שרעבי

  ,ח שאתה לא תמצא ליקויי�"על הדו  :עדנה סגל

  .הכל, ח הרבעוני"על הדו  :יואל גמליאל

  ?על מה אתה מדבר  :רני שרעבי

  .חות פלוס"כל הדו  :יואל גמליאל

  .עוד הערות, רני, רני  : נו��ירו� ב�

זה נראה לי , ני יכול ללמד אותכ�ג� את זה א, ח"אפשר לסדר ג� את הדו  :רני שרעבי

  ,זה. למדת�

  ?עוד שני אנשי� על מה אתה מדבר  : נו��ירו� ב�

קח , אתה לא מסדר זה, לש� 100לפה  100לסדר אתה יכול לקחת , תשמע  :הראל

  ,את הרבעו� של ספטמבר שנה שעברה

, רעו�השנה הזאת אני אומר ל� יהיה גי, הראל, ברור לי שהשנה הזאת נראית  :רני שרעבי

�  , תזכור מה שאני אומר ל
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  ,לא רציני, לא  :אליהו רדיע

  ,יהיה גירעו� סביר  :רני שרעבי

  ?מה זה סביר  :הראל

כי יש עוד דברי� שאתה לא , אולי ג� מיליו� שקל, שקל 800,000, חצי מיליו�  :רני שרעבי

אני אומר ל� יש דברי� שאתה לא , יש דברי� שאתה לא רואה פה, רואה פה

שקל שצרי�  380,000, ומשהו 600', וכו' וכו' וצאות משפט וכורואה פה ה

  ,לשל�

  ,צרי� להחזיר לשוט.  :אליהו רדיע

  ,שקל צרי� להחזיר לשוט. 380,000  :רני שרעבי

  ,של הזה 600,000  :אליהו רדיע

כשאתה סוגר מאז� אתה סוגר את כל , כשאתה סוגר מאז�, יש עוד דברי�  :רני שרעבי

  ,הפינות

  .בנובמבר את המאז� בוח�, בנובמבר... ז� בוח�את המא  :דובר

 700�800ליתר ביטחו� תגלוש עוד איזה , אז תיקח עכשיו את האיזו�, אז אני  :רני שרעבי

  .זה מה שיעשה, אל. שקל זה מה שיהיה

בוא הנה , לא הצלחת הפע� תגיד, לא הצלחת לגלות פה את הפשלות  :דובר

  .הצלחת� לעבוד עלי

, אני מסתכל על תמונה אחרת. י אגיד ל� מה אני הול� לומר בגדולעכשיו אנ  :רני שרעבי

  ? בסדר, נניח שהשנה הזאת מאוזנת, נגיד אפילו, עזוב, ואני אגיד עוד פע�

  ,אי� גירעו�, אי�  :דובר

  .בוא נניח שהשנה הזאת מאוזנת  :רני שרעבי

  .השנה באמת אי� גירעו�  :דובר

היא  2008? תכלי� על כל התמונה לאחוראי�  אנחנו מס, אי� אתה מסתכל  :רני שרעבי

היא שנה קריטית למה היא שנת בחירות ופה יכולה  2008, שנה קריטית

אני . חכה ונראה. יבדקו אותה אחרינו? להיות התפרעות שרק אי� אומרי�

מיליו�  7.5קיבלנו , המועצה זה כולל כולנו, מסתכל ככל שהמועצה הזאת

ח הזה "עכשיו מהדו, הראשונות שקלי� מענק למצטבר עד שלושת השני�
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עוד חצי מיליו� שקל מענק למצטבר , מיליו� שקלי� מענקי� לשוט. 3עוד 

  ,עוד, מיליו� שקל הלוואה 1.5עוד , אחרי זה

  .הגירעו� המצטבר...   :דובר

  , אני יודע, בסדר  :רני שרעבי

  ,אתה מדבר על הגירעו� המצטבר  :דובר

מה , ה נסיי� ומה קיבלנו בדר� בסופו של דבראני מסתכל במה התחלנו ובמ  :רני שרעבי

  ,פלוס? בסדר, ההזדמנות שנקרתה בדרכנו

  .המענקי� שקיבלנו אנחנו מאוזני�, הגרעו� שהכנסו, אנחנו מאוזני�  :הראל

המענקי� שקיבלת למצטבר היו  צריכי� להוריד ל� את , לא, שנייה שנייה  :רני שרעבי

הזדמנות פז לשפר , הזדמנותהיתה פה . זה הבעיה פה, הגירעו� המצטבר

  ,באופ� מהותי

  .מיליו� מקר� עבודות ביוב 6  :אליהו רדיע

א� תיקח את מבצע הגבייה , מיליו� שקלי� 15אנחנו מדברי� פה בער� על   :רני שרעבי

יש , כדי להכניס יותר כס. לקופה שהיה לה�, וכל מיני דברי� שנעשו כא�

ולי טעיתי בחשבו� שלי כי אני אז א. לדעתי למבצע הגבייה יש מחיר ציבורי

אז תוריד איזה מיליו� שקל ממה , אבל, חשבתי שהמבצע יכניס יותר כס.

, שזה סכו� אדיר בכל קנה מידה ונשארנו, מיליו� שקלי� 14אז . שאמרתי

זו ? בסדר, ונישאר בסופו של דבר באותו גירעו� מצטבר שאלי רדיע הנחיל לנו

  , זו התמונה בסופו של יו�, התמונה

  .תוסי. את זה, מיליו� מקר� עבודות ביוב 6, מיליו� אני מצטער 6שכחת   :אליהו רדיע

  . לא לקחנו אותו, לא היה כס.  :רני שרעבי

  . היתה החלטת מועצה לקחת  :אליהו רדיע

, אז היא התחילה  �1/1/04כשהמועצה הזאת התחילה לכה� ב, רני רני  :הראל

היתה ג� שנה , 6, 5י� הקודמות הסתכמו בשנ, הגירעונות השוטפי� שלה היו

  . �9שהגענו אפילו ל

  .אנחנו נחזור לזה מהר  :רני שרעבי
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להרי� אמברקס זה ג� כ� מהל� שמשרד . רגע רגע שנייה, רגע לא, לא לא  :הראל

ג� אנחנו ראינו בהתחלה אבל עובדה שכבר , הפני� חשב שיל� יותר מהר

שהיו בסכומי� , שלא הצלחנו להוריד את האמברקס ועובדה מאות� גרעונות

  ,�6ב, עוד מדרגה �5ב, �2004ירדנו ב, משמעותיי� גבוהי�

  ,אבל אתה לא מבי� שאתה לא יכלת  :רני שרעבי

  , רגע  :הראל

  ,בשורה התחתונה  :רני שרעבי

זה ג� משרד הפני� , יש מגמה שלהוריד, אני אומר. ת� לי לסיי�, רגע רגע  :הראל

  ,הוא הל� אתנו, הפני� את זה שכנראה שאי אפשר אחרת

  ,אני מסכי� את�  :רני שרעבי

זה , מיליו� לאפס ביו� אחד �5התגלגל ע� זה שאי אפשר לעשות דיאטה מ  :הראל

זה צעדי� . ג� בהכנסות וג� בהוצאות, מהלכי� שלוקחי� את הזמ� להתייעל

אבל עובדה שלאט לאט אחרי ארבע שני� הגענו . שלוקחי� את הזמ� שלה�

אז באמת עכשיו הוא צרי� , ו שמ� אחרי שהוא הרזהאות, עכשיו. למצב הזה

  ,זה כבר, אתה אומר טוב עכשיו נתחיל להתפרע. קשה לשמור על זה, באמת

פה תסתכל , אתה תראה 2008אני חושש מאוד כי , אני אומר אני חושש, לא  :רני שרעבי

  ,מבצע הגבייה לא יהיה ל�, טוב

, רני אתה לא, ו לגירעו� המצטברהמבצע גבייה העברתי אות, אבל זה לא הל�  :הראל

  .רגע רגע רני שנייה ת� לי

  ,אני מסתכל על ה  :רני שרעבי

אחד זה , משרד הפני� יש שני מישורי�, עכשיו עוד פע�, ת� לי שנייה רני  :הראל

תעשה את כל . תתאז�, אתה תראה לנו, מבקשי� ממ� אדוני, המישור השוט.

מביני� ג� כ� שרשות לא  אחר כ� בגיבנת ה�. המאמצי� בשוט. להתאז�

ע� אותו גירעו� , ע� הגלגולי�, יכולה להתמודד ע� הירושות שהיא קיבלה

אפשר להסתכל על , אז נכו� אתה אומר מה עשינו כאילו בינתי�. מצטבר

, כלומר מישהו ג� מימ� את זה, בינתי� ג� לא גדלנו, החצי כוס המלאה

  ,הסתדרנו עכשיו אנחנו ג� רצי� קדימה
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  ,אני חושב  :ירני שרעב

תסתכל על כל השני� ותראה אי� אנחנו במגמת ירידה בנושא , במה גדלנו  :דובר

  .הזה

  ,א� היינו ממשיכי� אז בכלל היינו מגיעי�  :הראל

  ,מיליו� שקל ונשארת באותו מקו� 14, 16אתה קיבלת , מגמת ירידה  :רני שרעבי

  , ואתה באותו מצב אז מה  :אליהו רדיע

  ? ה מגמת ירידהז, מה זה  :רני שרעבי

  ?מה ע� הכס. שקיבלת, לא הוספת  :אליהו רדיע

  .לעול�, הזדמנות שא. אחד פה לא קיבל לעול�  :רני שרעבי

  ,רני  : נו��ירו� ב�

  ?14מה זה ? קיבלו 14מה זה ? מה, עוד לא נגמרו' א, רגע  :הראל

קח את כל המענקי� , הוא מדבר על ס� הכל, 17הוא אומר אומר ל�   :רני שרעבי

  ,מיליו� וחצי הלואוה זה, הלוואותוה

  ,רני רק אתה שכחת שאנחנו, שנייה הראל, רק שכחת, רני  : נו��ירו� ב�

  ,�4�5�6הגירעונות שעשינו ב, סליחה �14זה לא נוגע ל �4�5ב  :הראל

  ,קוד� כל בנושא הגבייה  : נו��ירו� ב�

, ניס לתו� זה שנייהועוד תכ, 13.5זה  1ועוד  1.5ועוד חצי ועוד  3ועוד  7.5  :רני שרעבי

ועוד יש ל� גירעונות , שג� ככה אי� כס., מיליו� שלא �6ועוד ה, ועוד תכניס

  , רי�"בתב

  ,מיליו� אתה התחלת להגיד לנו 90עד שגדעו� הפסיק להגיד   :דובר

אנחנו בנינו ... אנחנו לא. הסכומי� שנזרקי� פה ה� אמיתיי�, מה ש, לא לא  :אליהו רדיע

  ,עיר הוא

אנחנו , לא רק בנושא של המבצע, אנחנו בנושא הגבייה רק ידענו לגדול  : ו�נ�ירו� ב�

  ,90%, שאתה ואני התחלנו כא� �84עומדי� היו� מ

  ?ירו� �90ל  84מה ההבדל בי�   :אליהו רדיע

  .אנחנו נמצאי� באותו מקו�  :רני שרעבי

  ?מה ההבדל  :אליהו רדיע
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א רק שאנחנו נמצאי� באותו מקו� ל, ירו�, לא רק שאנחנו נמצאי�, אנחנו  :רני שרעבי

  .מיליו� שקל �4ל �2.7גדלת בהנחות במסי� מ

  ,דר� אגב  : נו��ירו� ב�

  ,לדעתי האוכלוסיה שנוספה פה  :רני שרעבי

  , אי� מה לעשות, בסדר  :יואל גמליאל

  ,לא נכו�  :רני שרעבי

  ,אבל זה משרד ה  :יואל גמליאל

  ?מה, זה לפי חוק הכל  : נו��ירו� ב�

  ,מה אנחנו, המדינה חייבת לשל� לה�, זה לפי חוק  :אליואל גמלי

  ,אני לא יודע, אני לא יודע  :רני שרעבי

  .המדינה מאשרת  :יואל גמליאל

  .אתה אומר  :רני שרעבי

  ?מה  :יואל גמליאל

  ?אתה יודע א� זה לפי חוק, אתה יושב בועדה  :רני שרעבי

  ,אני לא יושב  : נו��ירו� ב�

  . לא יושב אני, אני לא יודע  :רני שרעבי

  ?מי יושב בועדה  :עדנה סגל

  , רדיע ורפי  :יואל גמליאל

מיליו�  4, יש פה גידול לא סביר בהנחות שהוא לא סביר, אני מציי� עובדה  :רני שרעבי

  , שקלי�

אי� פה משהו , זה לא. אי� מה לעשות , רוב ההנחות זה בתוק. החוק, אבל זה  :יואל גמליאל

  .אחר

אני מסתכל על , זה בסדר מצד�, אני מסתכל, הכוס המלאה אתה מסתכל על  :רני שרעבי

  , כי א� היינו, זה שהיתה פה הזדמנות

  ,סליחה, תמיד יש הנחות באמצע  :יואל גמליאל

  ,תמיד יש הזדמנות  :רני שרעבי

  .עוד יהיה הפתעות, רני, לא  :יואל גמליאל
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  .יש הזדמנות  :רני שרעבי

  ,ג�ו �2008אתה רואה את זה ג� ב  :יואל גמליאל

  , א� אנחנו נהיה מאוזני� יש הזדמנויות  : נו��ירו� ב�

  ,אתה יש ל� פה  :יואל גמליאל

  ,אני לא נכנס לפרטי� כי אני לא  :רני שרעבי

  ,יש ל� פה עוד דברי�  :יואל גמליאל

  ,ער� ער� ער�, יואל שנייה  : נו��ירו� ב�

וצרי�  ,אנשי� שהיו מסכני� לפני עשר שני� לא בטוח שהיו� ה� מסכני�  :ער�

  ,לבדוק

  .ה� על פי חוק, ער� הנחות ה� על פי חוק, אבל הנחות ער� אבל, ער�  : נו��ירו� ב�

�במערכת הבחירות כתבנו שב, כתבנו ירו� זוכר, תאמי� לי שאנחנו עוד כתבנו  :יואל גמליאל

ואחד הטעמי� , מכל הטעמי� האלה. האישור הזה חייב להיות מאוז� 2008

. ות של המועצה היה צרי� כמעט לשאו. לאפסהחזר המילו �2008היה שב

א� תסתכל על החזר המלוות . ואנחנו בעצ� עכשיו עושי� היפו� בעניי� הזה

אנחנו במקו� להמשי� לרדת אנחנו ממשיכי� לקחת הלוואות , של המועצה

�  ,אז, ואנחנו מתחילי� לעשות היפו

  ,אבל זה לא בגלל ה� נגמרו, החזר המלוות שהיה שקיבלנו הוא באמת  : נו��ירו� ב�

  ,אבל לקחו פה הלוואות חדשות  :רני שרעבי

  ,  אתה רוצה לעשות דברי�, לוקחי� יש דברי�  : נו��ירו� ב�

  ,צרי� לראות את כל ה, אז צרי� לראות  :רני שרעבי

מיליו� וחצי לכיסוי גירעו� זה , א� לוקחי� מיליו�, זה לא בכדי לעשות  :אליהו רדיע

  ?לעשות

  .ות  החדשות זה משתמע מהקטינות בגירעו� המצבראבל ההלווא  :הראל

  .זה כ�, זה נכו�  :אליהו רדיע

  , בסדר אבל א� היא מגדילה ל� את עומס המלוות אז, נכו�  :רני שרעבי

  ,בסדר  :הראל
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מחר בשנייה ולמחוק , מיליו� שקלי� 32אתה יכול למחר לקחת הלוואה של   :רני שרעבי

 7אז אתה תחזיר ? ה זה משנהמ, את הגירעו� המצטבר ולהראות את זה

חו/ מזה שכולנו . אי� לזה שו� ער�, אי� לזה שו�? מיליו� שקל בשוט. בשנה

שמתו� הגירעו� המצטבר , ח הביקורת"ואנחנו נדבר על זה כנגיע לדו, יודעי�

ומשהו מיליו� שקלי� אנחנו חייבי�  20, זה לא משנה כרגע 38או  35של 

  .זה כס. לקר� פיתוח, לציבור

  .נכו�  :להרא

זה לא משנה , הסכו� הזה בכלל שקרי. שהוא לא נושא ריבית והצמדה  :רני שרעבי

  ,שהוא

  ,רני, רני  : נו��ירו� ב�

  ,הסכו� הזה חייב בריבית והצמדה  :רני שרעבי

שהציבור עדיי� חייבת , יש לתמונה הזו ג� צד הפו�, יש ג�, שנייה שנייה  : נו��ירו� ב�

  .לשק 11,000לאות� קרנות כמעט 

  ?מה זה משנה  :רני שרעבי

  ,זה משנה? מה זה מה זה משנה  : נו��ירו� ב�

  ,אתה מציג, הכספי  :אליהו רדיע

  ,ירו� זה לא, ירו�  :רני שרעבי

  ,אני מדבר על זה שאני היו� מנסה לעשות את הכל כדי לגבות את זה, לא  : נו��ירו� ב�

  ,ואתה, אתה צודק, תקשיב, אתה צודק  :רני שרעבי

  ,ואני מנסה לגבות את זה  : ו�נ�ירו� ב�

  ,תקשיב רגע  :רני שרעבי

  , �6ל �12וירדנו מ  : נו��ירו� ב�

  .הוא הפיל את עצמו  :רני שרעבי

  ?מה זה  : נו��ירו� ב�

אתה מחייב את הציבור , הציבור חייב? אתה לא הבנת למה הפלת את עצמ�  :רני שרעבי

  ,תחייב ג�. בריבית והצמדה רצחנית

  ,נכו�, מחייב ג� אתה לא  :אליהו רדיע
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  , תחייב ג� את עצמ�  :רני שרעבי

  ,ריבית, ח זה מובא"ג� בדו  :אליהו רדיע

  .30הוא כבר היו�  20החוב הזה הוא לא , אדוני  :רני שרעבי

  ,הריבית שנייה  : נו��ירו� ב�

  ?אתה מבי� על מה אני מדבר  :רני שרעבי

ודברי� שיש למשרד היות וחלק מהגירעו� המצטבר זה ח לק מהדי� , עוד פע�  הראל

  .הפני� אי� לטפל ג� בדבר הזה

אבל א. אחד לא טיפל בזה וא. אחד לא מטפל בזה וזה חוב שאנחנו חייבי�   :רני שרעבי

צרי� לברר אותו עד , לא יודע, 23או  22או  20יש פה איזה . אותו לציבור

. הוא לא רק מתקופת ירו�, הוא חוב של עשור, השורה התחתונה שהוא עשור

  ,ובעצ� כ�, � הגדיל אותו באופ� דרמטיירו

  ?איפה הגדיל אותו  :הראל

  .בטח שהוא הגדיל אותו, כ�  :רני שרעבי

  .קיי.או, טוב  : נו��ירו� ב�

מיליו� והיו� אני מדבר  12הוא היה בתקופת אלי , בודאי שהוא הגדיל אותו  :רני שרעבי

, תסתכל, �ומשהו מיליו 20החלק היחסי של החוב הזה והיו� הוא , על החוב

החוב הזה במש� , והחוב הזה היו�. תנתח את המספרי� כמו שצרי� ותראה

שני� הוא לא נושא ריבית והצמדה ובעצ� הציבור מממ� את העלות של 

. הגירעו� המצטבר בשורה התחתונה או חלק מהעלות של הגירעו� המצטבר

. תחייב אותו בריבית והצמדה, תעשה לעצמ� את מה שאתה עושה לציבור

? ומשהו מיליו� שקל אתה חייב לקר� פיתוח מתו� החוב �20אתה מבי� ש

זה כס. . חייב לספקי� כל השאר אתה חייב לקר� X ,13אתה  �35מתו� ה

למה החוב הזה לא נושא . שהיו צריכי� להשתמש בו בשביל כבישי� מדרכות

לא ? אתה יושב פה שני� לא, הראל? למה, במש� שני�? ריבית והצמדה

  .מאתמול

  ,הכספי� האלה ה� היטלי ביוב היו  :הראל

  .השתמשנו בכס. הזה לשוט., עזוב  :רני שרעבי



80  

  ,לדעתי ה� א. פע� לא נשאו ריבית והצמדה רני  : נו��ירו� ב�

כל . לא רק ל� ג� לכול�, ג� יש ל� הערה מהמבקר כל שנה, זה לא בסדר, לא  :רני שרעבי

צרי� לחייב את החוב הזה ו, שנה צרי� לחייב את החוב הזה בריבית רבעונית

  ,כי א� לא נחייב אותו

  ,חלק ממה, זה חלק מההערות של הביקורת  :הראל

מה שקרה , תשמע, יש פה מצב. צרי� לעשות את זה, אבל צרי� לעשות את זה  :רני שרעבי

מעניי� אי� , יש פה סכו� אני לא יודע, חייבי� לציבור כס., פה במש� שני�

  ?אותו מצב, זה ברשויות אחרות

  ,כל אחד זה לגופו של עניי�  :הראל

  .שמה זה אולי מאות מיליוני שקלי�  :רני שרעבי

  , זה, לא  :הראל

זה . זה המשמעות של מה שאני אומר, מיליו� שקל 22אנחנו חייבי� לציבור   :רני שרעבי

  ?נכו� אריה

  ,אבל עכשיו תשמע, כ� בער�  :אריה לוינגר

  ?הראל זה נכו�  :רני שרעבי

  ?אריה 18למה   :הראל

  . אני אגיד ל� למה, אני אגיד ל� למה  :רני שרעבי

  .ע� ריבית, ע� ריבית  :הראל

  ,18לא , בלי ריבית, לא  :רני שרעבי

  ,הוא לקח את ה, אני יודע מה הוא עשה  :הראל

לוקח את , אני עושה חשבו� מאוד פשוט, אני עושה חשבו� מאוד פשוט, לא  :רני שרעבי

ס הכס. שיש במזומ� פלוס איזה הערכה מינו, הכס. שצרי� להיות בקרנות

כמה תשלומי� כבר אנחנו חייבי� , גסה כמה כס. היו� אנחנו חייבי�

חייבי� לקבלני� שגרעת אות� מהקרנות והכנסת אות� בחובות , לציבור

, הערכה גסה, שזה ג� איזה מיליו� שניי�, שה� שייכי� לקבלני�, לספקי�

  ?נכו�, אני מניח סת� ככה

  ,לא יקרה ל� כלו�, תפרג� פע�? רני מה יש  :יואל גמליאל
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  , שנייה  :רני שרעבי

  ,תגיד המועצה הזאת עשתה בסדר  :יואל גמליאל

  ?מיליו� שקל 22זה , 20זה   :רני שרעבי

  ,לא? מה יש רני, צמצמה את הגירעו�, ייצבה את התקציב  :יואל גמליאל

שארה באותו גירעו� מיליו� שקל נ 16היא קיבלה , לא צמצמה את הגירעו�  :רני שרעבי

אני . אתה אומר יהיו עוד הזדמנויות אז בוא נחכה לה�, ופקששה. מצטבר

אני  חושב שהיתה פה הזדמנות פז ע� אי� סו. מתנות שקיבלנו וה� , חושב

  .זו השורה התחתונה, התבזבזו פה, לא

  ,היה צרות צרורות, צרות, לא התבזבז היו הרבה חובות שנשארו  :יואל גמליאל

  ,מעבר לזה שג�  :עבירני שר

  .אני נועל את הישיבה. תודה רבה לכ�? עוד הערות  : נו��ירו� ב�

  ?אבל למה לא מחייבי� את החוב הזה בריבית  :רני שרעבי

  ?איזה חוב  :דובר

א� , א� אני חייב? למה את הכס. שחייבי� לציבור לא מחייבי� בריבית  :רני שרעבי

  , ייב בריבית הצמדההוא מחו, אזרח חייב אגרות והיטלי� למועצה

  .המבקר כתב את זה, המבקר כתב  :אליהו רדיע

  ,יש שיטות אי� לעשות את זה  :רני שרעבי

  .בקביעות �97המבקר כותב את זה מ, המבקר כותב את זה, אני בדקתי  :דובר

  ?אתה יודע על מה אני מדבר  :רני שרעבי

תודה . סעו בזהירות, השאו ברכ. אני נועל את הישיבה. תודה לכול�. טוב  : נו��ירו� ב�

  .רבה

  

  

      
  ירו� ב� נו�

  ר הישיבה"ראש המועצה ויו
  אריה לוינגר  

  מזכיר המועצה
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