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  המועצה המקומית גדרה

    341' מ� המניי� מס ישיבת מועצה

  2009/0121/, ט"תשס בשבט' כה', דיו� מ

  

  

  

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

, חבר מועצה –ניר בזק , חבר מועצה –ירו� ב� נו� , חבר מועצה –י תנעמ

 –דורית ב� בוחר , חבר מועצה –ב מזגני אאלי ,חבר מועצה –נחמיה עורקבי 

  חבר מועצה –י ציו� ידע ,חברת מועצה

  

מנהל אג�  –הלה ליאור מד, ר המועצה ומזכיר המועצהגזב –אריה לוינגר   

  תשתיות

  

  חבר מועצה –רפי חנינה  ,חברת מועצה –נוגה שור   :חסרי�
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, היו" יו" רביעי. 341מניי� מספר אני פותח את ישיבת המועצה מ� ה  :יואל גמליאל

אישור פרוטוקול מספר , 1סעי� . 18:15שעה , ט"בשבט תשס' כה, 21/1/09

, וחרדורית ב� ב, מ ראש המועצה דני דורו�"סג� מ: נוכחי". נוכחי", 74

. ד יקותיאל תנעמי"עו, ירו� ב� נו�, ניר בזק, נחמיה עורקבי, אליהו מזגני

  .י ונוגה שורעציו� יד, רפי חנינה: חסרי"

  

  2009/0114/מיו�  74אישור פרוטוקול מספר  #  1סעי" 

א" יש הערות אפשר , 14/01/09מיו"  74אישור פרוטוקול מספר  1סעי�    :יואל גמליאל

  .להעיר לפרוטוקול

  )מדברי" ברקע(

  .נו צודק 74פרוטוקול   :נחמיה עורקבי

  .לפי הסדר של ההנהלה 14/1/09מיו"  74אישור פרוטוקול הנהלה מספר      :אריה לוינגר

  .אז לא רשו" הנהלה   :יואל גמליאל

  ?אנחנו מדברי" על הפרוטוקול הזה או פרוטוקול הנהלה, אז לא  :נחמיה עורקבי

  .הנהלה   :יואל גמליאל

  

  ח"ש 356,000ל שבס(  # ברולובסמעגל  תנועה ויצמ�  – 751' ר מס"הגדלת תב – 1ק "ס

בס. כל  ברולובס מעגל תנועה ויצמ�, 751מספר  ר"הגדלת תב, 1ק "ס  :אריה לוינגר

 1,168,000ר לאחר הגדלה "ס. הכל התב. המימו� קר� חניה. ח"ש 356,000

  .ח"ש

  .ליאור תסביר   :יואל גמליאל

אז להעיר באמת שצרי. שיהיה את , לגבי הפרוטוקול של הישיבה הקודמת : יקותיאל תנעמי

  .הדוברי" שיהיה כתוב מי הדובר

אי� א" הוא לא זיהה את ש" המדבר א� אחד לא . אנחנו נעשה מאמ0 בנושא   :ראריה לוינג

  .יכול לזהות

  ,אנחנו מדברי" עכשיו על הפרוטוקול, רגע : יקותיאל תנעמי

יש ל. משהו . עכשיו מדברי" על הפרוטוקול הזה של הישיבת מליאה, לא   : יואל גמליאל
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  ?לומר לגביו

  ?זה   :נחמיה עורקבי

  .כ�     :דובר

יש פה כל מיני דברי" דובר דוברת שה" לא מכירי" ואנחנו יודעי" מי . כ�   :מיה עורקבינח

אני הייתי רוצה א" אפשר לקבל את הקלטת כי יש המו� , יש פה כל. דיבר

בי� מה שכתוב למה , דברי" שאני  רואה פה סתירה עד כמה שזכור לי

  .שנאמר

  .נבדוק את זה   :יואל גמליאל

  .זהו. אז א" אני אוכל לקבל את הקלטת אני אשמח, זהו    :נחמיה עורקבי

  .ליאור, תמשי.   :יואל גמליאל

, זה פרוייקט שעומד על הפרק כבר הרבה זמ� סבר דלורמעגל תנועה ויצמ�    :ליאור מדהלה

הפרוייקט מתחיל . היה חסר לנו תקציב בעצ" לכסות את כל ההוצאות שלו

גבול , ירא לבי� המגיני"כמעט באמצע רחוב ויצמ� בקטע המערבי בי� שפ

גבול גזרה מזרחית זה המעגל תנועה של , גיזרה דרומית זה רחוב המגיני"

  . המועצה

במסגרת הפרוייקט אנחנו מממשי" פה הפקעות שקיימות בקופת החולי"     

יוצרי" פה עוד . כדי להרחיב ולאפשר פה ג" מפרצי חניה וג" את המדרכה

פקעה שנמצאת בחלק המערבי של מפרצי חניה בניצב ומממשי" ג" את הה

אני בעצ" מממש פה את כל , מטרי" 18ס. הכל זכות הדר. . הפרוייקט

  .הקטע הזה כדי למקס" את החניות שיש לנו ברחוב

  ?אתה עושה הפקעה... ג" את : יקותיאל תנעמי

  )מדברי" יחד(

  .אתה מדבר על המאוחדת, אה : יקותיאל תנעמי

ג" בקטע שמשיק כבר , פרצי חניה לאור. רחוב ויצמ�נוצרי" פה עוד מ    :ליאור מדהלה

לכיכר אני אצור פה עוד שני אוזני" בקטע שיוצאי" מהכיכר לכיוו� מערב 

  .חניות בקטע המשיק לספריה 7או  6ונאפשר פה עוד איזה 

זה עיקרי , ויוצרי" את האוזני" הנמצאות שמתחברות לרחוב לילינבלו"    
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  .הפרוייקט

  .שאלה   :ירו� ב� נו�

  ... כולל   :יואל גמליאל

אני מבי� אריה שזה כס� שהתקבל , אחד קר� חניה. שתי הערות שתי שאלות   :ירו� ב� נו�

  ?נכו�, במסגרת פרוייקט חניית ויקטורי

  .כ�   :אריה לוינגר

  ? מיליוני שקלי" 356היק� החניה הוא באמת , השאלה א" אל מול ה   :ירו� ב� נו�

  ,שקלי" לא מיליוני, לא   :אריה לוינגר

  ?אלפי שקלי" 356   :ירו� ב� נו�

  .שנכנס זה מה, כ�   :אריה לוינגר

  ,ומבחינת ה   :ירו� ב� נו�

  .המרחקי" זה ג"   :יואל גמליאל

  . מבחינת המרחק   :ירו� ב� נו�

  .מטר 1250ל 180אנחנו מדברי" פה על בי�  350   :יואל גמליאל

  .ויקטורי קר� ויקטורי לא ברור לי מה זה קר�    :נחמיה עורקבי

בתמורה לחוסר חניות , ויקטורי היה חסר לה" חניות שה" יצרו את המבנה    :ליאור מדהלה

מטרי" וה" שילמו על  350אנחנו יוצרי" חניות במקומות אחרי" ברדיוס של 

  .למיטב זכרוני חניות שהיה חסר לה" 17שקל לחניה כפול  19,000. זה

  ,כאילו זה? זה לחניות בדיוק 1356ה, ת זהלמה היו צריכי" להגדיל א : יקותיאל תנעמי

  .זה כס� שמגיע לנו ליצירת חניות מממשי" בפרוייקט הזה, לא   :ליאור מדהלה

כל הכס� הזה ? כ�? זה מה שיש היו" בהיטל החניות, אני יודע לא לא : יקותיאל תנעמי

  .א" לא אתה לא יכול להשתמש בו? משמש לחניות

  ," נבדוק את האפשרות ליצור חניות באנחנו ג, כ� כ�    :ליאור מדהלה

  ,נכו� לעכשיו, עזוב נבדוק את האפשרות, לא : יקותיאל תנעמי

  .כ� כ� כ�   :ליאור מדהלה

  ?שקל הול. לחניות 356,000 : יקותיאל תנעמי

  ?נכו�, כי לצור. החניות האלו צרי. ג" ליצור את ההרחבות, כ�    :ליאור מדהלה
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  ,ית עושה בלי שו" קשר בתוכנית המקורית של האת ההרחבות הי : יקותיאל תנעמי

  ,אבל לא יכולתי כי    :ליאור מדהלה

  .אבל א" לא היה כס� אז לא היית עושה   :יואל גמליאל

  . פה אחד? מי בעד, טוב   :יואל גמליאל

  

  ח "ש 200,000א בס( של "ביצוע תשתיות ביוב ברחוב תרמ 866ר מספר "אישור תב.   2ק "ס

א בס. של "ביצוע תשתיות ביוב ברחוב תרמ 866ר מספר "אישור תב, 2ק "ס   :אריה לוינגר

  ח"ש 300,000מימו� הכנסות בעלי" היטלי ביוב  –ח "ש 200,000

אנחנו לא יכולי" לבצע את כל הקו , אנחנו יש לנו בעיה בחלק ה. אני אסביר    :ליאור מדהלה

מגיעי" עד מה שאנחנו כ� פותרי" אנחנו . יש ש" טופוגרפיה הפוכה, ביוב

כמה מטרי" ממנו . ברקה ואנחנו פותרי" את המטרד שלו ממש על הקצה

אני מניח , עשיתי תחשיב שצרפתי אותו. כבר אי אפשר להניח צנרת ביוב

 300,000שס. הכל ההכנסות שיהיו לנו זה , שהוא נמצא אצלכ" במסמכי"

. תרלא יו, אל� שקלי" 1200ל 100עלות הביצוע של הקו בי� , הקו. שקלי"

  ,כלומר יש לנו דלתא

  ,יש לנו הכנסה   :יואל גמליאל

  ...שקלי" 250,000   :ליאור מדהלה

  .1300שקל וההכנסות ה" כ 200,000ר הוא "התב, ת� לי להבי�    :נחמיה עורקבי

  . נכו�    :ליאור מדהלה

  .פה אחד? מי בעד   :יואל גמליאל

  

  גמליאל#וע מעגל תנועה ויצמ�ביצ –ח "ש 150,000בס( של  789' ר מס"הגדלת תב:  3ק "ס

ביצוע מעגל תנועה ויצמ� , ח"ש 150,000בס.  789' ר מס"הגדלת תב: 3ק "ס   :אריה לוינגר

מימו� קרנות עבודות , 1,010,000ר לאחר הגדלה "ס. הכל התב, גמליאל

  . פיתוח

  . יעהצטר� חבר המועצה ציו� יד   :יואל גמליאל

מה קרה , 150למה צרי. להוסי� לו ? נכו�, חדש ר"ר הזה יחסית תב"התב : יקותיאל תנעמי
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  ?150צרי. להוסי� לו 

כי אנחנו ממשיכי" אותו עד רחוב תנעמי שמאלה  150צרי. להוסי� לו    :יואל גמליאל

  .ורוצי" ג" את רחוב תנעמי

  ?מה ממשיכי" לכברא : יקותיאל תנעמי

  .כ�  :יואל גמליאל

אחר כ. עברתי , לתי ע" צנעניהתח, אמיא" שמת" לב התחלתי בשיטת הסל    :ליאור מדהלה

  .ה" מפנימי", אני כבר מסמ�, היו" כבר פינו את מצליח, לכברא

  .לי אי� שו" בעיה, לא לא : יקותיאל תנעמי

  .פה אחד? מי בעד   :יואל גמליאל

  

  לבניית ג� ילדי� ברחוב יגאל אלו� בגבעת אביב  867ר מספר "אישור תב. 4ק "ס

  ח"ש 719,769בס( של 

  

לבניית ג� ילדי" ברחוב יגאל אלו� בגבעת  867ר מספר "אישור תב, 4ק "ס  :יה לוינגראר

  ח"ש 719,769אביב בס. של 

  )ח"ש 368,861 2010ומזה בשנת (ח "ש 614,796המימו� משרד החינו.   

  .ח"ש 105,000קר� עבודות פיתוח   

  .אותו דבר 5סעי�    :יואל גמליאל

  .אבל צריכי" לאשר   :אריה לוינגר

א" ? למה משרד החינו. עושה לנו את זה, אני לא מבי� למה אנחנו צריכי" : ותיאל תנעמייק

  ? אני מבי� נכו� משרד החינו. נות� לנו את זה פה בחלקי"

  .כ�    :ליאור מדהלה

  ?למה : יקותיאל תנעמי

אז הוא אומר , בעוד כמה ישובי"... כי הוא מפזר את זה בכל רחבי האר0 כדי   :ליאור מדהלה

  .זה השיטות שלה", ואני את� עוד חצי 2009ה תיקח חצי בשנת את

  .פה אחד? מי בעד   :יואל גמליאל
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  ח"ש 719,769בניית גני ילדי� ברשפי� בס( כל  868ר מספר "אישור תב.  5ק "ס

 719,769בניית גני ילדי" ברשפי" בס. כל  868ר מספר "אישור תב, 5ק "ס  :אריה לוינגר

  ח"ש

  )ח"ש 368,861 2010ומזה משנת (ח "ש 614,796. המימו� משרד החינו  

  .ח"ש 115,000קר� עבודות פיתוח   

  .אחד הפ? מי בעד   :יואל גמליאל

  

  ב+ח לבניית בית ספר ניר לחינו( מיוחד שלבי� א"ש 3,156,736ס "ר ע"ישור תבא.  6ק "ס

ו. מיוחד ח לבניית בית ספר ניר לחינ"ש 3,156,736ס "ר ע"אישור תב, 6ק "ס  :אריה לוינגר

  'ב+'שלבי" א

  )ח"ש 1,784,041 2010ומזה בשנת (הקצבת משרד החינו. : המימו�  

  .1,262,694המימו� הוא  2009זאת אומרת בשנת   

  ?המועצה תממ� את זה, זה מימו�: יקותיאל תנעמי

  ,זה הקצבות משרד החינו.   :ליאור מדהלה

עוד , ר ממשרד החינו."לנו תבאנחנו קיב, ה אנחנו'חבר, אני, המועצה, לא   :יואל גמליאל

המועצה המקומית גדרה לא תשקיע שקל בבניית פרוייקט , פע" אני אומר

מי שהגו� שאני חושב שצרי. להעביר לו , מי שישקיע זה הגו�. בבית ספר ניר

פע" , כל התלמידי" במוריה. את המקו" ולחסו. פה אלפי שקלי" זה מוריה

לכ� משרד החינו. תקצב את . אי� היה לנו עוד תלמיד אחד היו" ג" את זה

אנחנו נאשר את זה ואנחנו נגיע להסכ" ע" מוריה לגבי זה שה" א" , זה

אני מודיע כולל . כולל פיתוח הרחוב כולו, אנחנו בוני" ה" יתקצבו את השאר

שית� , כולל כל הנושא התחבורתי ברחוב הקיי", כולל החניות, כל הרחוב

על זה אנחנו מתכווני" לדו� , יכו"זה יהיה הס. מענה ג" לרחוב עצמו

ר עצמו כי זה מה שקיבלנו "אבל בינתי" אנחנו מאשרי" את התב. בהמש.

  .ממשרד החינו.

  ?מה מש. הבנייה, ליאור   :ירו� ב� נו�

  .אני מניח שבנייה כזאת יכולה לקחת שנה בער.    :ליאור מדהלה
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  ,ואני שואל כא� שאלה... נמצא כא�   :ירו� ב� נו�

א" אפשר ירו� שנית� לכל אחד לדבר כדי שלא יהיה עוד פע" מה שקרה ע"    :אליואל גמלי

ואני מתנצל נחמיה א" פגעתי ב. , ויכוח שלא היה צרי. להיות, נחמיה

  .בישיבה הקודמת

  .לא פגעת בי    :נחמיה עורקבי

א" הוא ירצה עוד , כל אחד רשאי לדבר עשר דקות, כל אחד שיגיד, לכ� קותי   :יואל גמליאל

  . וא יכול ג" לבקשה

  ?בכל סעי� : יקותיאל תנעמי

  .קותי. בכל סעי�   :יואל גמליאל

הא" יש שלב שהמועצה מממנת פה , לשאול, אז אני רוצה לומר, טוב : יקותיאל תנעמי

  ?אפילו כמימו� ביניי"? איזשהו חלק

  .לא   :יואל גמליאל

  ?ר לא יהיה מלא"אנחנו לא נתחיל עד שהתב?  לא : יקותיאל תנעמי

בוא נגיד א" האומד� יכסה א , ר"אנחנו נבנה רק א" התב, ר לא"עד שהתב   :יואל גמליאל

  ,ר אנחנו לא"א" האומד� לא יכסה את התב. ר"תהתב

  ?למה אנחנו צריכי" את זה בכלל, שאלה עקרונית יותר, עכשיו : יקותיאל תנעמי

זה לפרוטוקול אבל א" אני לא רוצה להגיד את , יש, כי אני אגיד ל. משהו   :יואל גמליאל

א" אנחנו נצטר. , ילדי מוריה יושבי" פה. אתה רוצה אני אגיד לפרוטוקול

  ,להוציא אות" החוצה לבית ספר אחר אנחנו נצטר. לשל" לה" את ה

  ?ילדי" שלי, אני צרי. לשל" לה" : יקותיאל תנעמי

  .גרי" פה, חוק, חוק   :יואל גמליאל

  ?מה פתאו", זה לא ילדי" מלידה, זה לא ילדי" שלי : יקותיאל תנעמי

  .תשאל את רפי ב� חיי". תקרא את החוק   :יואל גמליאל

? א" אני לוקח ילדי" תושבי חו0 אני צרי. לשל" לה", אני צרי., אריה : יקותיאל תנעמי

  ?אני

  , כ�   :יואל גמליאל

  ,אי� חיה כזאת. אי� חיה כזאת : יקותיאל תנעמי
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  .תבדוק את החוק   :יואל גמליאל

  .ה" לא גרי" פה : ותיאל תנעמייק

  .תבדוק את החוק   :יואל גמליאל

  .אתה אמרת שאי� ילד אחד מגדרה ש". ה" לא גרי" פה : יקותיאל תנעמי

שקל לילד בשנה א" ה"  10,000החוק אומר שאתה תשל" , ה" גרי" במוריה   :יואל גמליאל

  ,יוצאי" ללמוד מחו0 לישוב

א" החוק אומר כ. אז אני אומר ל. שמשרד , הואז אני אגיד ל. מש : יקותיאל תנעמי

בדיוק כמו שמשרד החינו. מממ� את ההסעות ודברי" , החינו. מממ� את זה

  .כאלה לילדי"

, בנושא של ההסעות, ירו� יודע קצת יותר בנושא של ה, אנחנו, קותי, אנחנו   :יואל גמליאל

חד זה חינו. מיו. בנושא שאנחנו משלמי" לילדי" שלומדי" מחו0 לישוב

  . רבה כס�החינו. שמשלמי" עליו הרבה 

, מה שאתה עושה בעצ" אתה מגדיל את מעו� מוריה, אז אני רוצה לומר כ. : יקותיאל תנעמי

אתה מגדיל אותו אז אתה יוצר ל. עוד יותר תלמידי" שבעצ" א" תרצה פע" 

ומעבר לזה נכו� להיו" כבר המועצה מממנת . להזיז את זה צרי. לשל" יותר

ואני מניח שאי� לנו א� , מכספי המועצה' סייעות וכו, טבחית, אב בית ש" 

  ,ילד ש"

  ,לכ� אני רוצה להעביר   :יואל גמליאל

המועצה , אני שואל מה יהיו ההשלכות עכשיו, אבל אני לא יודע מה יהיו : יקותיאל תנעמי

  . שאי� לנו ש" ילד אחד מגדרה, בבית ספר ניר, ה'חבר, מממנת מכספה

  ,שאני בא ואומר, אתה מחזק את הדברי" שלי, לכ� אני אומר   :יאליואל גמל

  , לא : יקותיאל תנעמי

שבשלב מאוחר אנחנו נעביר את בית ספר ניר , הנה כתבתי ג" בסעי� למטה   :יואל גמליאל

ישל" לנו שכירות על זה , יצטר., למוריה כי מוריה יצטר. לשל" לנו שכירות

ני לא מעביר מבני" א, מעבירי" אות"אנחנו לא . שהוא משכיר את המקו"

אנחנו , נעשה בינינו הסכ" שהוא משל" לנו את השכירות, בהקצאות קרקע

יש ש" ? אי. אמרת, עוד נרוויח מהמבנה עצמו כס� ולא נשל" ולא נצטר. לא
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יש ש" כמה משרות שאנחנו דואגי" לתקצב , כמה משרות יש ש", יותר

, אתה אומר זה מה שאני ג" אומרלכ� מה ש. אנחנו לא נתקצב אות", אות"

ואמרתי את זה כל הזמ� ואמרתי את זה ג" ירו� יודע את זה ג" בקדנציה 

אנחנו , אבל אני בא ואומר עוד פע". הקודמת ומישהו שכנע אותו אחרת

צריכי" להעביר את הבית ספר עצמו כי זה נתו� קיי" ומי שיכול לתפעל אותו 

כי מה שקורה ש" זה ביזיו� . כבוד קצתועוד בנוס� הוא ג" ישפ0 אותו יתק� 

הוא . זה ביזיו� שכ. הבית ספר נראה, מי שלא היה ש" אני אומר לכ", הרי

הוא ג" ישל" לנו , הוא ג" יטפל בכל הנושא של הרחוב, ישפ0 הוא יטפל

  ? מי בעד. שכירות

  ,אני חושב שצרי. להעביר את זה : יקותיאל תנעמי

  ?מאיפה אני יודע ,הרמת יד חשבתי שאתה בעד, ליחהס? אתה רוצה לדבר   :יואל גמליאל

  ,העברת הבית ספר, אחד לגבי הסיפא. אני רוצה להעיר שתי הערות   :ירו� ב� נו�

  .ר"רק על התב, אנחנו לא מצביעי" עכשיו על העברת בית ספר   :יואל גמליאל

הרי זה , חובבי� א" זה לשכירות ובי� א" זה לשיפו0 הר, בכל כס� שה" יתנו   :ירו� ב� נו�

ואני נעמדתי כא� ג" , סאגה ופרשיה שאתה ואני עסקנו בה כמעט חמש שני"

כי ... ג" מפקדי" בעבד ובטח ג" ע" בני זכרונו לברכה, כנגד מי שהיה שמה

אחד מעו� מוריה זה עמותה שהיא נקראת שנה . צרי. לזכור כא� כמה דברי"

  ,זו חיה שצרי. לראות אי. אוכלי" את זה, ראשונה

שזה גאווה לישוב כמו , אני חושב הפו. שזו אוכלוסיה שונה, ירו� זה לא חיה   :אל גמליאליו

עלינו שלא יהיה לא� אחד מאתנו שיהיה ולא , שלנו שמטפלת באוכלוסיה כזו

  , רק מבחו0

  ,אתה אמרת, יואל   :ירו� ב� נו�

  ,אבל אני בא ואומר   :יואל גמליאל

  ,הדברי" שליאז אני ת� לי להציג את    :ירו� ב� נו�

  ,חיה זה לא מכובד, לא, זה לא חיה   :יואל גמליאל

כל קשר בי� מה . אני לא יודע על מה אתה מדבר אני יודע על מה אני מדבר   :ירו� ב� נו�

, אני אומר עוד פע". שאני אמרתי למה שאתה אמרת מקרי בהחלט א" בכלל
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משהו  העברת בית ספר של המועצה לעמותה שהיא מוכר ושאינו רשמי זה

זאת נקודה , צרי. לראות מה עושי" את", יש שמה עובדי מועצה. אחד

  . ראשונה

אני חושב , אני מבר. על זה שיש למוסד הזה את הבית הספר זה בתו. הישוב  

וה" יודעי" לטפל משכמ" ומעלה בכל האוכלוסיה , שזה דבר נאצל ודבר נכו�

הבית ספר . גדרה ללא כל קשר א" זה ילדי גדרה או לא ילדי, שנמצאת ש"

בהמש. לדברי" שאתה אמרת , היחידי שמאוז� בתקציב זה בית ספר ניר

לעמותה שהיא מוכרת , קוד" ולכ� כל העברה של בית ספר או של מוסד לתו.

אני חושב שזה דבר שלא יכול להיות כא� באיזושהי הערת , שאינה רשמית

  .שונהזאת נקודה רא... עדי� היה, ביניי" או סיפא כזו או אחרת

היות והבנייה אורכת כשנה והמימו� הוא בחלקיות שהחלק , נקודה שנייה  

מי , מי שיממ� וכא� קותי אמר דברי" נכוני", הארי נית� רק בשנה הבאה

כי בקבועי הזמ� . שיממ� את המימו� ביניי" זו תהיה המועצה המקומית גדרה

ה אחת אנחנו משלמי" לא לא משנ ,שאנחנו נותני" לקבל� שזוכה במכרז

אתה הרי , זה כרגע לא משנה, לתשעי" יו" או אחת לששי" יו" או אחת ל

  ,משל" מגיש את החשבו� ורק אחר כ. מקבל מקבל את זה ממשרד ה

  ,אז אני   :יואל גמליאל

  .וג" כא� יש מימו� ביניי" של המועצה   :ירו� ב� נו�

  ,אני חושב, ירו� ירו� ירו�   :יואל גמליאל

  ,רגע דקה, חשוב ש   :ירו� ב� נו�

אני לא . אני חושב שאני יושב פה וזה בסדר כל התיאוריות שהיו פע", לא  :יואל גמליאל

אשקיע שקל אחד לא במימו� ביניי" ולא שקל אחד לבניית הבית ספר  חו0 

  ,או גור", מתקציב משרד החינו. בלבד

  ?מי יממ� את זה בעוד תשעה חודשי" 2010לקבל מימו� בשנת    :ירו� ב� נו�

אני לא בונה מטר אחד על חשבו� המועצה המקומית , אולי אתה לא הבנת   :אל גמליאליו

ר "אני רק מאשר תב. לא משל", גדרה ומשל" המסי" של תושבי גדרה

זה מה שאנחנו דני" היו" וזה מה שצרי. , שקיבלתי ממשרד החינו. בלבד
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  . להצביע

  , 2010" אותו באמצע יכול להיות שעוד חצי שנה בנייה אני מסיי   :ליאור מדהלה

  ?אבל השאלה מי מתחיל את המימו�  :ניר בזק

  ,192 12010ב, יש לנו    :ליאור מדהלה

  .אתה מקבל את הכס� הזה לא ממועצת גדרה, בסדר  :ניר בזק

קוד" השאלה לא מי מממ� השאלה א" אנחנו באמת צריכי" את , ניר ניר : יקותיאל תנעמי

אני לא חושב שאני צרי. , ני אומר שלאא. זה עניי� אחר, אני אומר שלא, זה

אני הול. . לבוא להגדיל ובודאי לא לבנות עבור מישהו אחר כמו שמצויי� פה

אני לא חושב שצרי. לעשות את זה ברמה , לא, לבנות עבור מעו� מוריה

  .העקרונית

" אולי אני נולדתי בשיכו� עיוורי, מה לעשות, קוד" כל אני אעשה הכל, קותי   :יואל גמליאל

א" אני יכול לחשוב שזה כבוד לישוב שלנו , אתה נולדת במקו" אחר

ואני חושב . שלא אנחנו קובעי", שמטפלת בסוג שאני קורא לו הסוג השונה

שהיה מביא את , א" היה פה ראש מועצה ואני מתכוו� לעשות את זה, שהפו.

משרדי הממשלה לפה והיה לוקח את זה ואומר זה חלק מהישוב ומתגאה 

אבל א" . הוא ג" היה מקבל  תקציבי" וקצת היה נות� יותר כבוד, בזה

, אני לא רוצה לדבר על זה? השונה מפריע ל. קותי בגדרה אז אתה יודע מה

, לא הפרעתי ל. ירו�, ירו�, זה לא כבוד ואני חושב שהדבר הזה צרי. להיות

אמנ" , אני חושב שזה כבוד גדול לגדרה שיש אוכלוסיה פה. לא הפרעתי ל.

וא" אנחנו נדאג . לא אנחנו מטפלי" בה ויש אוכלוסיה פה שמישהו דואג לה"

צרי. , ה" לא מפריעי" לא� אחד אני חושב הפו., לזה שיהיה לה" עוד מבנה

לתת מענה ואני גאה שיש פה  אוכלוסיה שאני יכול לטפל בה והיא 

  .א" אתה חולק עלי זה בסדר. האוכלוסיה השונה

איל ואתה הזכרת אותי בעניי� הזה אני מבי� שאתה אוהב לומר יואל הו : יקותיאל תנעמי

אתה גרת בשיכו� , אז אני אומר ל.. משפטי" יפי" ג" א" ה" לא קשורי"

מטר אז השיכו�  40עיוורי" רק כדי שתבינו המרחק מהבית שלי לבית שלו זה 

  ,עיוורי" לא משנה פה
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  . ה שאני מנסה להסביר ל.זה מ, אז למדנו ש" להערי. את השונה, לא   :יואל גמליאל

  ,אז אל, לא : יקותיאל תנעמי

צרי. להערי. , אי אפשר לקבל הכל רק זה, צרי. ללמוד להערי. את השונה   :יואל גמליאל

  .ג" את השונה קצת

אל תסביר , אתה יודע שאת זה אני יכול להסביר ל., אני יכול להסביר ל. : יקותיאל תנעמי

ה אומר את זה לפרוטוקול זה עדיי� לא זה שאת. לי אני אסביר ל. את זה

מכא� ועד לבוא ולהמשי. לבנות , אומר שאתה מבי� את זה טוב יותר ממני

כל כ. , וא" אתה חושב שזה טוב? קיי.או, אני צרי. לדאוג למועצה שלי, פה

, כל כ. טוב אז בוא נביא עוד שלושה או ארבעה בתי ספר כאלה זה יהיה טוב

. וא" אתה מסכי" אז תגיד את זה. תסכי" לזהאני מתאר לעצמי שאתה לא 

אני חושב שאני היחיד שצעקתי פה , א� אחד חלילה, ולכ� אני בא ואני אומר

  . בישיבת מועצה שצרי. לדאוג לה" ואני אומר את זה ג" עכשיו

ממש , לא, אני לא אומר שאני כמועצה צרי. לשבת ולהגדיל את זה, מצד שני  

, תתכבד מוריה ותפתח לעצמה בתי ספר. �שני דברי" שוני" לחלוטי, לא

ברמה . המועצה לא צריכה ללכת ולהשקיע לבנות עבור" בתי ספר נקודה

  ,כל מה ש, ולכ� זה מה שאמרתי ואי� שו" קשר, העקרונית

  , בסדר, אתה מתנגד בבנייה לאוכלוסיה הראשונה   :יואל גמליאל

  ?יואל זה בנייה או שיפו0     :דובר

  ," תגיד לי אחרתא, לא   :יואל גמליאל

  ?מה זה בנייה  :דובר

העובדי" נשארי" להיות עובדי , עכשיו לגבי ההערה של ירו�. צמוד לקיי"   :יואל גמליאל

ה" משלמי" אתה . א� עובד לא מפטרי" אותו ולא עושי" לו כלו", מועצה

אתה מכיר את המערכת , לפעמי" אתה שואל שאלות ואני יודע, ירו�, יודע

אני חושב שאתה הטעו אות. שאמרו , ו אותה בזמנושישבנו ביחד הכנ

ואני יכול להגיד ל. שיש שמה תקני" לשיפוצי" . שהמועצה לא מפסידה כס�

אבל מי שרצה להגיד ל. באותו . וההסעות אנחנו מפסידי" מיליוני שקלי"

שזה בדיוק שקל תמורת שקל הוא פשוט לא אמר ל. את , רגע שזה נראה
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  . הדברי" הנכוני"

הבנייה היא בבית ספר ניר עצמו שזה שטח . אני רוצה לשאול שאלה אחרת    :עורקבינחמיה 

? אז מה הבעיה א" המדינה נותנת לנו כס� להגדיל, מגדילי"? של המועצה

אי� לי פה . מחר אנחנו יכולי" לשנות קותי ולא לשי" את זה לבית ספר

  ,התחייבות

  ,בחיי.? לב הבא זה יעבור למוריהאבל אתה לא רואה פה את ההמש. שבש: יקותיאל תנעמי

. זה המלצה אבל אנחנו נצטר. להביא את זה לישיבת מועצה, סליחה    :נחמיה עורקבי

  ?מה הבעיה, מביאי" ל. כס� להגדיל כמה כיתות, מגדילי"

  ?מישהו מכ" היה בבית ספר הזה בשנה האחרונה השנתיי" האחרונות  :דני דורו�

  .ספר הזה מאז שהוא נוסד אני מכיר את הבית   :נחמיה עורקבי

  ?ראית אי. הוא נראה  :דני דורו�

את" יושבי" פה ואת" , בחיית דינקו"? את" תבואו תלמדנו אותנו מה זה : יקותיאל תנעמי

  .תצאו מהראש הזה. כאילו מולכ" יושבי" אנשי" שמתנגדי" לזה

  .אל תדבר אלי ברבי" דיברתי אלי. בנפרד, קותי  :דני דורו�

  ?מה  :יקותיאל תנעמי

, אתה מדבר אלי ברבי". אני לא אנחנו ואני לא את", דיברתי אלי. בנפרד  :דני דורו�

  .אני לא דיברתי אלי. ברבי"

  ?מה זה הסגנו� הזה? מישהו מכ" היה? למה את" מדברי" מגבוה : יקותיאל תנעמי

לא היתה שאלה בשביל , זה היה, אני לא, אני שאלתי א" מישהו היה פה  :דני דורו�

  ?0 מישהולעקו

  .אני מכיר את זה אגב מאז שזה נוסד. אנחנו מכירי" את זה, יינו דניה   :נחמיה עורקבי

  ,אז אני מודיע ל.  :דני דורו�

  ,ת� לאליהו ואחרי זה, נחמיה   :יואל גמליאל

כי לא הייתי ש" , אני מודיע ל. שאני במלחמה הייתי פע" ראשונה שמה  :דני דורו�

  . זה מה שרציתי להגיד. אמתבחיי" ואני קיבלתי חו" זו ה

  ,ה" פשוט   :יואל גמליאל

  )מדברי" יחד(
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שא" אתה תהיה פע" שנייה ושלישית ורביעית אז , ואני אומר ל. דני : יקותיאל תנעמי

  ,אני מועצה, את המועצה... בסדר אתה תקבל את הפרופורציות

  ,בואו אני אסביר לכ", בואו בואו, את", ה אבל בואו'חבר   :יואל גמליאל

  ,אני כמועצה, אני מועצה : יקותיאל תנעמי

  .א" נרצה לתכנ� להעביר לה" נדו� על הכל. ר"זה בניית בית ספר מתב   :יואל גמליאל

  ,בהעברה אנחנו נדו� על זה    :נחמיה עורקבי

  .בהעברה נדו�   :יואל גמליאל

יט א" כ� נעשה עוד שלוש כיתות ונעביר אחר כ. נחל? אז מה הבעיה שלנו    :נחמיה עורקבי

  .או לא

תדעו לכ" שזה קומפלקס של" שמחבר למעשה את מעו� , לא רק במבנה   :ירו� ב� נו�

אני בטח , אני לא חושב ש, אני. מוריה ע" השטח באמצע וע" בית ספר ניר

זה לא . אני הערתי כא� שתי הערות. לא התנגדתי להקמה של הבית ספר

  . שיפו0

  .שאלתיעל המבנה היש� , לא    :נחמיה עורקבי

זה לוקחי" את כל המכלול של המבנה הקיי" ומחברי" לו מבנה , שנייה   :ירו� ב� נו�

. כמוב� שבמסגרת זה יעשו כנראה ג" איזושהי עבודה על המבנה הקיי". חדש

שנמצא בי� מעו� , אבל בסופו של דבר השטח שהיו" הוא מגרש חניה זמני

יש כא� . הרעיו� הוא ג" נכו�, הרעיו� הוא רעיו� חיובי. מוריה לבי� הבית ספר

ושתי" של העברה שג" , שאלה אחת של מימו� ביניי" קיבלתי עליה תשובה

  .עליה קיבלתי

זה , על כל ילד שיש ש" יהיה שלושה עובדי", אני יכול להגיד לכ" על כל ילד   :יואל גמליאל

  .כ� ניר, ג" נושא של עבודה שאפשר לדבר עליו

והבנתי , ג" א" הבית ספר הזה יבנה והוא לא על. פשוט אני רציתי להבי� דבר  :ניר בזק

ג" . ר שמקבלי" מימו�"שהוא לא נבנה על חשבו� המועצה אלא על חשבו� תב

זה כס� שהמועצה תקבל , א" הוא עובר לידיי" אחרות כמו המוריה הזה

  , עליו

  ,המבנה של. תמיד נשאר  :נחמיה עורקבי
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אתה נמנע , נגד? מי נמנע, אה סליחה. פה אחד ?מי בעד. תמיד נשאר המבנה   :יואל גמליאל

  .בעד אחד נמנע 8. נמנע? או נגד

  

  ח מבנק דקסיה ישראל"ש 1,304,000ר להלוואה בס( של "אישור לתב.  7ק "ס

ח מבנק דקסיה "ש 1,304,000ר להלוואה בס. של "אישור לתב, 7ק "ס   :אריה לוינגר

  . ב"ש נשג"ת שדרוג מטלמטר 1.3%+שני" פריי"  13: י התנאי""עפ, ישראל

  .3.25%הפריי" היו" זה   

  ?ב"ש נשג"מה זה מט: דורית ב� בוחר

  ,ב זה מתק� טיהור שפכי""ש נשג"מט   :אריה לוינגר

  .זה ירו� יכול להסביר, זה הנזק למועצה   :יואל גמליאל

כי כמוב� שאנחנו צריכי" להוציא את זה , אני רק רוצה להוסי� על ההחלטה   :אריה לוינגר

נית� , לפקודת העיריות 201בהתא" לסעי� , חילקתי לכ" את זה, חלטהלה

את ההכנסות , לתת אישור למשכ� את דקסיה ישראל למימו� ציבורי

בכל שטחה של  ...למעט הכנסות מי" ביוב, העצמאיות של הרשות המקומית

  .הרשות המקומית

  )מדברי" יחד(

  ?מה, מה זה השדרוג : יקותיאל תנעמי

  ,אני יכול להגיד ל. שא" תשב אתי אני אספר ל. עוד איזה צרות   :יואל גמליאל

  ?מה עושי", מה משדרגי" ש", מה, ב"ש נשג"מה זה השדרוג מט : יקותיאל תנעמי

  ,יש עליו תביעה שעכשיו צרי. לשל" עליו את ה, שדרגו אותו    :ליאור מדהלה

  ,יש לנו תביעה   :יואל גמליאל

  ?שדרוג... למה : יקותיאל תנעמי

  ,יש תביעה על. שדרגו אותו ועכשיו יש תביעה על זה   :ואל גמליאלי

  ?אנחנו חייבי" כס�: יקותיאל תנעמי

  .כ�   :יואל גמליאל

  ?זה החלק שלנו, כמה: יקותיאל תנעמי

  .לא  :יואל גמליאל
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  .הלואי, הלואי    :ליאור מדהלה

  ?מה החלק שלנו : יקותיאל תנעמי

  .2פי     :ליאור מדהלה

  , מה קורה, אז מה קורה ע" המיליו�. קיי.או? מיליו� 12.5זה ה, אה :יקותיאל תנעמי

  . תשלומי" 36   :יואל גמליאל

  ?מה אתה עונה לי: יקותיאל תנעמי

  ?מי בעד, טוב. אני אומר ל. שירו� מכיר את הנושא יותר טוב ממני זה בטוח   :יואל גמליאל

  ,ת� להבי�, רגע שנייה: יקותיאל תנעמי

מהתקציב ? מאיזה קופה, ת� לי להבי� רק מאיזה תקציב זה חוזר, גע רגער    :נחמיה עורקבי

  ?מאיזה תקציב, מקר� לביוב, הרגיל

  , הלוואה שממומנת מפרעו� מגורי"   :אריה לוינגר

  ?מי בעד, טוב   :יואל גמליאל

  ,מה קורה ע" המיליו� הנוס�, תסביר לי, רגע שנייה : יקותיאל תנעמי

  ,� הוא יודעתשאל את ירו   :יואל גמליאל

  , עזוב את ירו� נו : יקותיאל תנעמי

תדבר , ב אני אומר ל."מומחה לנשג, אני אומר ל. מומחה, תאמי� לי מומחה   :יואל גמליאל

  ,אתו

  ,1,900 : יקותיאל תנעמי

  ?אתה מכיר את הסיפור לא, קותי קותי, בוא, היה משפט, בוא אני אסביר ל.   :יואל גמליאל

  ?קיי.או 2.5אנחנו חייבי" , יש לנו פה, א אבל אני שואלמכיר ל: יקותיאל תנעמי

  ,כ�   :יואל גמליאל

  ,מיליו� הזה ה" חלק 11,300ה : יקותיאל תנעמי

  .מיליו� הנוספי" 11,300תשלומי" שווי" את ה 136מחלקי" עוד ב   :יואל גמליאל

  ,מיליו� 1,200? מהבנק, מאיפה    :נחמיה עורקבי

  ?תשלומי" 136ב מיליו� 1,200 : יקותיאל תנעמי

  .כ�   :יואל גמליאל

  ?למי : יקותיאל תנעמי
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  .ל"לקק   :יואל גמליאל

  ?זה ההסכ", זה הסכ", ל"לקק : יקותיאל תנעמי

  .זה ההסכ"   :יואל גמליאל

  .זה הפסיקה של בית משפט :יקותיאל תנעמי

  .2.5פסיקה של בית משפט זה לשל"  : יקותיאל תנעמי

  .8.5? מה פתאו"   :יואל גמליאל

  .תעשה לי טובה זה הסכ" ביניכ", בית משפט קבע, צ קבע"בג : קותיאל תנעמיי

  .זה הסכ" פשרה   :יואל גמליאל

  ?שזה מזומ� ככה וככה תשלומי", בסדר, שקיבל תוק� של פסק די� : יקותיאל תנעמי

פסק די� לא פשרה של בית משפט . בוא נשי" דברי" על דיוק", לא לא לא   :אריה לוינגר

  ,חמחוזי מנוס

  .הגיעו לעליו� ובעליו� הגעת" לפשרה, הבנתי : יקותיאל תנעמי

  .מיליו� שקל 5.4הדיו� בעליו� בוטל ונכו� להיו" החוב עומד על , בעליו�   :אריה לוינגר

  ,בוא הנה אני שואל שאלה : יקותיאל תנעמי

  .ל"ב לקק"בי� נשג, ל"זה הסכ" ע" קק, ל"הסכ" ע" קק, זה הסכ"   :יואל גמליאל

  ?זה ההסכ"? ל"ב לקק"בי� נשג : אל תנעמייקותי

  .זה ההסכ", כ� כ�   :יואל גמליאל

  .וזה תשלומי" וחלק מזומ�, בסדר : יקותיאל תנעמי

  .כ�   :יואל גמליאל

  .זהו, בסדר : יקותיאל תנעמי

  .פה אחד? מי בעד   :יואל גמליאל

  .12003רק לצור. העניי� את התביעה קיבלנו כבר ב   :אריה לוינגר

והשאלה  10, 9, 8שאלה כללית על . אני רוצה לשאול שאלה כללית, יואל : תנעמי יקותיאל

יש לנו ש" בעיה , אתה יודע שבאזור כפר עיוורי". דווקא אלי. ישירות

  ,קטסטרופלית של ביוב וניקוז

  .ניקוז ומי", לא ביוב   :יואל גמליאל

  ?גמרת לטפל בביוב ש", ג" ביוב, ה'חבר, ג" : יקותיאל תנעמי



 19

  .ביוב כ�   :ל גמליאליוא

  ,אני, אני יודע נשמה, אני שואל : יקותיאל תנעמי

  .אי� בעיית ביוב שמה, אי� ביוב    :ליאור מדהלה

  ,א" טיפלת" בה", היתה ש" בעיה ע" שיפועי" הפוכי" : יקותיאל תנעמי

  .טיפלנו בזה   :יואל גמליאל

אני זוכר , שיפועי" הפוכי"היו , מברחוב זבולו� לכיוו� רחוב זה, עזוב : יקותיאל תנעמי

אני זוכר שכשדיברנו . טופל טופל, אנחנו כא� נמצאי", תושבי" שטיפלנו בה"

אז א" . על זה אז אמרנו שבמסגרת כל השיפו0 והניקוז אנחנו נטפל ג" בביוב

כמה חסר , ר ההוא חסר"אני יודע שבתב, יש לנו פה, השאלה שלי. טופל טופל

  ?ש" כדי לבצע את  העבודות

כי אני כבר נתתי הוראה , ליאור תסביר לו על העבודות איפה זה עומד, נתנו   :ל גמליאליוא

  ,מזמ�

  .ר שאישרנו אותו לפי דעתי לפני ארבע או חמש שני""היה לנו תב    :ליאור מדהלה

  ,הגדלנו אולו, א� פע" לא אישרנו אותו: יקותיאל תנעמי

לצנרת פקסגול ואחר כ. עשינו ורסיה חילקנו אותו ואחר כ. ביקשו שינוי     :ליאור מדהלה

ופע" בלי ניקוז ופע" ע" ניקוז ופע" ע" מי" ופע" הרחוב , כזו וורסיה אחרת

הזה ופע" הרחוב הימני ופע" האונה השמאלית וכרגע היו" אנחנו נמצאי" 

שאני מכי� את המכרז , בזה שהחלטנו להכי� קבל� מסגרת לעבודות תשתית

  ,הזה

  ?סגרת יעשה את העבודות האלהקבל� מ : יקותיאל תנעמי

  ,מי שיזכה, יצא מכרז, קבל� לעבודות פיתוח שנתי בגדרה, כ�    :ליאור מדהלה

  ,אבל ליאור אני מבקש להוציא את זה למכרז בנפרד ליאור, לא   :יואל גמליאל

  .אבל זה אותו דבר   :ליאור מדהלה

  .היה לזה זכיי� ,אני מבקש להוציא את זה למכרז, ליאור, לא לא לא   :יואל גמליאל

  ,זה בדיחה, עזוב, ליאור זה בדיחה : יקותיאל תנעמי

, אני יוצא למכרז, אמרנו שאנחנו לא עובדי" ע" משקל, היה זכיי� במשקל    :ליאור מדהלה

כשאני מוציא מכרז שנתי זה הקבל� שעושה את כל העבודות , רגע קותי
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ל. מחירי אתה אומר לו אתה רואה את התוכניות קח אות" יש . בגדרה

  .יחידה במכרז השנתי תתחיל לעבוד

  .ת� לי הערכת זמ�? מתי זה יגמר : יקותיאל תנעמי

  .אני תו. חודש וחצי גג יוצא למכרז כללי לעבודות תשתית    :ליאור מדהלה

  ,מתחילת הקדנציה הקודמת ואנשי" סובלי" : יקותיאל תנעמי

  ,זו אופרה אחרת    :ליאור מדהלה

  ,מכירי" את המצבי", ו יודעי"אנחנ : יקותיאל תנעמי

שקל ממינהל משק המי" סדר  700,000קיבלנו , המימו� זה אופרה אחרת    :ליאור מדהלה

מינהל , קיבלנו מהיתרות מהרזרבות שלא ניצלנו, תקשיבו, קיבלנו, רגע, גודל

, מיליו� 1,450ר מאושר על "התב, שקלי" 1700,000משק המי" העביר לנו כ

  ,מיליו� 1,400

  ,הגדלנו אותו מאה פעמי" כבר   :גמליאל יואל

נקבל את התוצאות מכרז נוכל לדעת בדיוק כמה , נצא למכרז, סדר גודל    :ליאור מדהלה

  .עולה ע" הקבל� שזכה

מיליו� היה חסר  11,300העבודה הזאת בפע" האחרונה מה, כ� אבל ליאור   :ירו� ב� נו�

  ,2,5או  12,300מיליו� כי ס. הכל הגענו ל 1,300

  ,ניקוז ומי"    :ליאור מדהלה

  .ניקוז ומי"  :ירו� ב� נו�

  .נכו�    :ליאור מדהלה

אתה צרי. לעשות את שניה" , אתה הרי לא יכול לעשות או ניקוז או מי"   :ירו� ב� נו�

  ,עכשיו אני אולי אוסי� על קותי שאלה. ביחד

  ,רק שנייה? רי" האלה"אי. זה קשור לתב : יקותיאל תנעמי

  , בוא נגמור את הפרוייקט הזה? אני אומר למה לשי" ש", שראי� ק   : דובר

  )מדברי" יחד(

  ?יש כס� לפרוייקט ההוא, א" תגיד שיש לזה כס�: יקותיאל תנעמי

  .כ� בטח   :יואל גמליאל

  ?אי.: יקותיאל תנעמי
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  ,אבל אתה חייב לעשות מי"   :יואל גמליאל

אתה , ב את הכל לעשות בבת אחתאתה חייב מי" אתה חייב אתה חיי, נכו� : יקותיאל תנעמי

  .אתה לא תפתח אותו עשר פעמי", מרי" כביש אתה פותח כביש

ברגע שיש לי תוצאות של מכרז אני יכול להגיד , אני רוצה להגיד לכ" משהו    :ליאור מדהלה

  ,א" את" רוצי" להגדיר עכשיו אפריורי. לכ" במדויק כמה זה יעלה

  ,ליאור ליאור, לא לא   :יואל גמליאל

  ?למה? סכומי"   :ליאור מדהלה

  .תעשה מכרז וזהו. תמשי. באותו קצב, בוא   :יואל גמליאל

  ,לפני כ� כי... ה" בהיק� של, רי""יש כא� שלושה תב, שאלה   :ירו� ב� נו�

  ,שקל 900,000של , כ�   :יואל גמליאל

רי" בהיק� של "יש כא� שלושה תב. האחרי" היו לדעתי בהחלט חשובי"  :ירו� ב� נו�

 ארי" שאישרנו שנאשר נוגעי" כא� באמת לדלת"כל התב. שקל 900,000

בנימי� זבולו� של הפרוייקט מי" וניקוז במחוז החסרה שליאור הציג בשעתו 

יכול להיות שזה על פי תוכנית ולכ� באמת בכול" זה , כא� זה נראה. ויששכר

או שזה משהו שהוא באמת על פי איזושהי תחושת בט� או על פי  300

לקחת באמת את , הא" לא נכו� לעשות. שהי הערכה או אני לא יודע מהאיזו

הכמעט מיליו� הזה ולראות שהוא משוריי� לטובת המשימה של זבולו� 

  , יששכר ובנימי�

  ,הוא אמר ל. שיש כס�   :יואל גמליאל

משימות של גינו� ופיתוח ועבודות חשמל וסלילת כבישי" , למול כל משימה   :ירו� ב� נו�

, אני רוצה לאשר, אני לא נגד לאשר. אנחנו נאשר כא� את הדברי", תומדרכו

רק אני רוצה שיווצר מצב שבסופו של דבר אנחנו יוצאי" מכא� ע" איזושהי 

כי אתה מכיר את העיר ואתה אמרת ג" איפה . תוכנית של סדרי עדיפויות

גדלת ואתה מכיר את זה ואתה כנראה נפגש היו" א� יותר מבעבר ג" ע" 

אז החור� הזה הוא דל ואנחנו לא כל כ. סובלי" מנושא , קהילה אותה

  ,אבל ג" נושא המי", הניקוז וזה

  ?מה השאלה ירו�   :יואל גמליאל
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  ?אי.   :ירו� ב� נו�

  ?מה השאלה   :יואל גמליאל

  ,לקחת עכשיו את המיליו�   :ירו� ב� נו�

, אז אני בא ואומר .אבל זה דברי" כדי לתת מענה למועצה המקומית גדרה   :יואל גמליאל

זה לא עניי� של שותק זה העניי� שעכשיו אני למשל ביו" ראשו� עושי" 

אתה , זה מזה', המיני פי0? אי. קוראי" לזה', תאורה במגרש הקטרגל הפי0

ואתה , בכל המקומות שאנחנו עושי", אז יו" ראשו� יהיה ש" תאורה? מבי�

פה אנחנו עוד , "מיליוני שקלי 2בתקופה של. אישרנו , יודע את זה

  ? מי בעד. מתחשבי"

  ?יש לנו בכלל כס� בקר� פיתוח, יש לי שאלה אחת יואל   :נחמיה עורקבי

  .כ�, כ� כ�   :יואל גמליאל

  

  ח"ש 300,000ביצוע תשתיות תאורה ועבודות חשמל  724' ר מס"הגדלת תב.  8ק "ס

ביצוע  724' מסר "הגדלת תב 8ק "ס, עכשיו נעבור סעי� סעי�, 8ק "ס   :אריה לוינגר

  ח"ש 300,000תשתיות תאורה ועבודות חשמל 

  .קר� עבודות פיתוח: המימו�  

, אי� לנו ברירה, ר הספורט"יש לנו פה יו, יש לנו פה ירו�, תשמע? מי בעד   :יואל גמליאל

  ,צריכי" לבנות מגרש ספורט, צריכי" לעשות תאורה בכל מגרשי הספורט

אני רק רוצה שיווצר מצב של. כראש מועצה בסו� , בעד אני לא נגד יואל אני   :ירו� ב� נו�

  .יש איזושהי תוכנית של סדרי עדיפויות

  ,אנחנו, כ�   :יואל גמליאל

או  400מיליו� ומתוכ" כל פע" גזרנו כל פע" או  12כי כשאנחנו אישרנו את ה   :ירו� ב� נו�

לו כא� וזה היה כנגד הערות שהע, ידענו להגיד בעבור מה זה יוצא, או זה 500

  .אני לא נגד, חברי המליאה והערות צודקות

ג" א" קדנציה קודמת עשינו טעויות זה לא אומר שאנחנו , חו0 מזה יואל: יקותיאל תנעמי

, שנייה שנייה, לא, הנה קדנציה הקודמת מחכי". צריכי" לעשות אות" פה

  ,קדנציה הקודמת מחכי" מתחילת הקדנציה
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  .פה אחד? מי בעד  :יואל גמליאל

  

  ח"ש 300,000גינו� ופיתוח  745ר מספר "הגדלת תב . 9ק "ס

  ח"ש 300,000גינו� ופיתוח  745ר מספר "הגדלת תב, 9ק "ס   :אריה לוינגר

  .קר� עבודות פיתוח: מימו�  

  .פה אחד? מי בעד   :יואל גמליאל

  

  ח"ש 300,000סלילת כבישי� ומדרכות  746' ר מס"הגדלת תב. 10ק "ס

  ח"ש 300,000סלילת כבישי" ומדרכות  746' ר מס"הגדלת תב, 10ק "ס  :אריה לוינגר

  קר� עבודות פיתוח: מימו�  

  .פה אחד? מי בעד   :יואל גמליאל

  

    106אישור בקשת נחיצות משרה ממשרד הפני� למנהל מוקד .  11ק "ס

  106אישור בקשת נחיצות משרה ממשרד הפני" למנהל מוקד , 11ק "ס, 11  :אריה לוינגר

  .2009 יתוקצב בשנת

איפה המוקד , יש מוקד כזה במזכרת בתיה? איפה המוקד הזה, מה זה בכלל  :ניר בזק

  ?הזה

  .הצבענו על זה כבר בהנהלה     :ציו� ידעי

  . אני רוצה לדעת, אני לא בהנהלה  :ניר בזק

  .אז תהיה בהנהלה ותשמע     :ציו� ידעי

  ?אי.למה , מי זה המנהל, אנחנו רוצי" לדעת פה, לא    :נחמיה עורקבי

יש לנו היו" , ירו�, אנחנו היו" משלמי" חלק מהכס�, ה'חבר, אנחנו רוצי"   :יואל גמליאל

, אתה יודע, יש ש", בכלל לא קשור לגדרה, נמצא במזכרת בתיה 106מוקד 

, נותני שירות לא נותני שירות, כ� עוני", יש ש" עובדי" לא מכירי" אות"

, 106מעבירי" לפה למוקד  אנחנו את רוב התקציב, ואנחנו חלק מהתקציב

מי שזוכר את הלשכת , יהיה פה אנחנו מעבירי" את המשטרה 106המוקד 

ה" , להעביר אות" לש", אחד הויכוחי" שעוד ירו� טיפל בזה, תעסוקה
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ו לנו כדי שאנחנו לא נשתת� ש" רק בסכו" צריכי" הויכוח כמה כס� ה" יתנ

וכמו שדיברנו . יהיה פה למטה שית� מענה לציבור 106ופה המוקד . קט�

ג" נית� לה" כמה , נדאג ג" שיעבדו ש" סטודנטי" כי, בהנהלה אנחנו נחזיק

לירות וג" ה" יתנו שירות מצויי� לתושבי" וככה נשפר את השירות לתושב 

אני מקווה , כולנו פה אחד היה בזמנו, ירותכמו שהבטחנו במערכות הבח

כל נחיצות משרה שמאשרי" , כמו שאת" יודעי". שתאשרו את זה פה אחד

במשרד הפני" יש מכרז פנימי בי� העובדי" וא" לא מוצאי" מועמד מתאי" 

  . זה עובר למכרז חיצוני

  ?ויש ל. מועמד כבר שאמור לאייש את התפקיד הזה    :נחמיה עורקבי

זה לא , המכרזי" יוצאי" על ידי משרד הפני", כמו שאת" יודעי" המכרז   :יאליואל גמל

  .אני מאמי� שהמועמד הטוב ביותר יבחר, זה משרד חיצוני. קשור אלינו

יש לנו תוכנית הבראה שנדמה לי שהיא אומרת שאסור לנו , יש לי שאלה    :נחמיה עורקבי

  ,כרגע לקלוט עובדי" וצרי. להיכנס לצמצו"

מעבירי" את זה בהחלטת מליאה ומבקשי" , לכ� אנחנו מבקשי" אישור   :ליאליואל גמ

  .אישור ממשרד הפני"

  ?יש ל. מועמד, ויש לנו מועמד כבר    :נחמיה עורקבי

  .המועמדי" יבחרו על ידי מכרז, אי� לנו מועמדי"   :יואל גמליאל

  ?חיצוני    :נחמיה עורקבי

, קוד" כל אתה נות� זכויות לאלה שהתקדמו, יש פנימי. שיעמדו בתנאי הס�   :יואל גמליאל

זה יוצא לחיצוני וא" לא אז , א" יש פה מועמד שהוא מתאי" הוא מתקד"

  ? מי בעד. והתנאי שהוא יעמוד בתנאי הס� של משרד הפני" ולא שלנו

  ,אני הבנתי שהיא עובדת : יקותיאל תנעמי

  .1106א� אחד לא עובדת ב, לא לא   :יואל גמליאל

  ,לפי מה שאני הבנתי יש מישהי שלומדת פה את הנושא הזה : עמייקותיאל תנ

, ואני כמו שהבנתי אתה הבטחת לבוחני" של. שתיכנס להנהלה ולא נכנסת   :יואל גמליאל

  ?מה נעשה, מביני", אז מה

  )מדברי" ברקע(
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  .לא מספיק לא הברחת את הערבי" עוד טילי" באו עלינו ג"  :דובר

  ?ה לנוכמה זה עול : יקותיאל תנעמי

  ,שקלי" 1250,000אנחנו נתקצב את זה ב   :יואל גמליאל

  ?את כל המוקד : יקותיאל תנעמי

  ?ומה העלות של היו"  :ניר בזק

לא יודע , בער. 1601170, ומשהו 100? כמה יש לנו, העלות של היו" הוא   :יואל גמליאל

  .בדיוק

  ,שקל 100,000 : יקותיאל תנעמי

  ? ילגות לסטודנטי" ג"זה יגזור מהקטע של המ  :ניר בזק

  .זה בנוס� לזה, זה בנוס�, זה לא יהיה קשור למילגות של סטודנטי", לא   :יואל גמליאל

  ?מה השכר, מה מו מי, באיזה דרגה המשרה הזו : יקותיאל תנעמי

  ,זה כבר משרד ה   :יואל גמליאל

  .הרי אתה אמור לדעת : יקותיאל תנעמי

בעצ" , כי אני חושב שהדבר הכי טוב. רה מלאהאני מאמי� שזה יהיה מש   :יואל גמליאל

  .כולנו כדי לשרת את התושבי"

אז אני רוצה להבי� בעצ" א" אנחנו מאשרי" את זה אז בכל מקרה לא  : יקותיאל תנעמי

  .תאוייש המשרה עד שלא יאושר התקציב

  ,עד שיהיה מאושר על ידי משרד הפני", לא. כ� כ�   :יואל גמליאל

  .התקציב יאושר על ידי משרד הפני", ד הפני"משר : יקותיאל תנעמי

  . ונאשר את התקציב   :יואל גמליאל

  .עוד פע", עוד פע"     :ירו� ב� נו�

שיהיה מאושר על ידי משרד הפני" ואנחנו אחרי שאנחנו נאשר את התקציב    :יואל גמליאל

  .במליאה

 2009קציב של מי שיבחר בכל מקרה לא יתחיל לעבוד עד שלא יאושר הת : יקותיאל תנעמי

  .על ידי משרד הפני"

  .כ�   :יואל גמליאל

  ...א" זה פנימי זה : יקותיאל תנעמי
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  .נחמיה נמנע? מי נמנע? מי נגד. בעד 8? מי בעד, מי בעד  :יואל גמליאל

  , אני רוצה פשוט ללמוד את זה    :נחמיה עורקבי

  ?מה   :יואל גמליאל

  .רוצה ללמוד את זה    :נחמיה עורקבי

  .בסו� כשתחליט תגיד שנחזיר את ההצבעה, א" תגיד שזה, אז ש   :יואל גמליאל

  

אישור בקשת נחיצות משרה משרד הפני� לדובר המועצה ואישור העסקה , 12ק "ס

  לשלושה חודשי� בח וזה זמני לגיל אפטר איילו� 

אישור בקשת נחיצות משרה משרד הפני" לדובר המועצה ואישור , 12ק "ס  :אריה לוינגר

  שה חודשי" בח וזה זמני לגיל אפטר איילו� העסקה לשלו

  .2009יתוקצב בשנת   

אני חושב שראש מועצה לא , ג" נכנסתי לתפקיד, כמו שאת" יודעי" אנחנו   :יואל גמליאל

לציבור והציבור צרי. לדעת מה ... הוא חייב להעביר, יכול לתפקד בלי דובר

מה כל , י"מה חברי המועצה עוש, אנחנו עושי" במועצה המקומית גדרה

וג" למזלנו הרע אמנ" היתה את המלחמה . הגופי" הנלווי" עושי" בישוב

אנחנו . ג" קיבלו דוברות, וראינו שבעצ" התושבי" קיבלו שירות מצוי�

א" . מאשרי" פה לפי החוק לשלושה חודשי" ע" אישור למשרד הפני"

  .משרד הפני" יאשר את הנושא הזה של דובר במועצה אנחנו נצא למכרז

א" . אני לא חושב שקיבלנו שירות טוב במהל. המלחמה, אני חולק עלי. : קותיאל תנעמיי

לא יודע א" אני צרי. את זה אבל א"  SMSאני כחבר מועצה לא מקבל 

כל כ. חשובי" אז אני חושב שהיו צריכי" להגיע לכל  1SMSחושבי" ש

וא" ה" לא מגיעי" לכל התושבי" אז כנראה ה" לא כל כ. . התושבי"

זו הערה , אז אני לא חושב שנעשתה פה עבודה טובה. זה בזבוז כס�, חשובי"

  . אחת

לא , הערה שנייה כמו שאני יודע היא כבר עובדת לפני שיש איזשהו אישור  

זה סת" , באמת, אני לא רוצה. זמני ולא אישור של המליאה ואני נגד זה

קודמת וג" בואו לא נעשה מה שקרה המו� פעמי" בקדנציה ה, הערה כללית
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לא , זה סת" לא. לא להביא אישורי" בדיעבד, על זה הערתי באופ� קבוע

להביא את , זה לא, לא להביא אישור בדיעבד, זה מאבד מהטע", יודע

  . האישורי" מלכתחילה שהמועצה תאשר ולצאת לדר.

זאת אומרת  2009א" היא כבר עובדת וזה יתוקצב רק בשנת , מעבר לזה  

. שאלות תשובות? יב אז על איזה תקציב היא עובדת בעצ"עדיי� אי� לנו תקצ

  .רוצה לשמוע תשובה

  .כ� ירו�   :יואל גמליאל

  .רוצה תשובות. תשובות : יקותיאל תנעמי

  ,יש לי שאלה אלי.  :דני דורו�

  ,כ� : יקותיאל תנעמי

? למה אתה מדבר רק עכשיו, א" חשבת שזה לא נעשה טוב בזמ� המלחמה  :דני דורו�

לחודש לא בשביל  126אני ב. אני הייתי פה כל יו", עתי אות.אני לא שמ

  .עזבתי את העבודה שלי ובאתי לפה כמעט יו" יו", להאיר את דרכי

  ,תראה, אני אגיד ל. קותי   :יואל גמליאל

  ,אני, לא שמעתי  :דני דורו�

  ,ג" כשנפל טיל לא באו כל חברי המועצה וזה לא טוב     :דובר

  ,קוד" כל   :יואל גמליאל

  ,דני זה נאמר : יקותיאל תנעמי

אל תגיד לי , אני ישבתי פה אפילו ישבת" בישיבה ואפילו לא אמרת" לי כנס  :נחמיה עורקבי

  .שלא

  ...הוא ידע שאני בחו0, דני : יקותיאל תנעמי

  )מדברי" יחד(

, ידעו שיש פה אנשי" בגלל שאנחנו לא מההנהלה לא הכניסו אותנו, סליחה   :נחמיה עורקבי

  ?אז מה

  , אנחנו   :יואל גמליאל

  ,אני מאוד הייתי, דני : יקותיאל תנעמי

  .הוא עונה תשובה בבקשה, ת� לו לדבר, אל תתפרצו לדבריו : דורית ב� בוחר
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  .אחר כ. בפרוטוקול לא ישמעו     :דובר

אני מאוד הייתי שמח להגיע לישיבות שבמועצה אלא שלא הוזמנתי  : יקותיאל תנעמי

  .רלישיבות האלה וזה בסד

  ,לא דיברתי על הישיבה, אגב  :דני דורו�

  ,שנייה ת� לי, רק שנייה : יקותיאל תנעמי

  ,הוזמנת   :יואל גמליאל

היו ישיבות . ואני אומר יותר מזה, לא הוזמנתי ואני אומר, לא הוזמנתי : יקותיאל תנעמי

אז אל תגיד , שהוזמנתי ואחרי שעה התקשרו להגיד לי שאני לא מוזמ�

א" יש לי , בדר. כלל, יודע יואל שאני בדר. כלל מדייקאתה . הוזמנתי

  .בדר. כלל אני מדייק, החלקה קטנה יכול להיות

  .ג" הזמינו אות. להנהלה אמרת שלא הזמינו אות.   :יואל גמליאל

אני לא נוהג להגיע , לא� ישיבה במהל. המלחמה לא זומנתי. עוד שנייה : יקותיאל תנעמי

יכול להיות שלא היו צריכי" אותי וזה בסדר , למקומות שלא מזמיני" אותי

. לא כשאלה שישלחו לכול", אני דאגתי שבישיבות ישאלו ויתריאו. גמור

  ?אליאב ביקשתי ממ. לשאול את השאלה באחת הפגישות שלנו

  ,דיברנו על זה וזה נאמר   :אליאב מזגני

  , רק להשלי" את השאלה  ,למה, ביקשתי שישאל : יקותיאל תנעמי

  ,שנייה, בזמ� מלחמה, קותי קותי   :גניאליאב מז

, אנשי" פנו אלי, ביקשתי. את התשובה סליחה, רק להשלי" את השאלה : יקותיאל תנעמי

כי , לא בישיבה? נכו�, אני בעצמי שאלתי, הפניתי אות" ישירות למועצה

  .הערתי בזמ� אמת כל הזמ�, זה לשאלת., אמרתי לא הוזמנתי לישיבות

  ,אני אענה לו, רגע   :יואל גמליאל

  )מדברי" יחד(

  ,אליאב יענה, אחד אחד בבקשה, רגע רגע לאט : דורית ב� בוחר

  , קוד" כל זה נאמר ואת" זוכרי"  :אליאב מזגני

  ,נכו�, זה נאמר : דורית ב� בוחר

ואנחנו ביקשנו אבל זמ� מלחמה קותי אז לא היה פה אפשרות לאסו� את כל    :אליאב מזגני
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אלה , שנייה שנייה, אלה הנתוני", שנייה, שישאלה הנתוני" , הנתוני"

אני אומר את . הנתוני" של סיעת ג" מה שיש לה" את הנתוני" שיש לה"

  . האמת

  ,אני רוצה להעיר על זה  :ניר בזק

  ,אני הייתי בישיבות פה, ניר אני הייתי פה במועצה, ניר שנייה   :אליאב מזגני

  ,א" זה ככה אז זה ג", לא : יקותיאל תנעמי

  ,קותי קותי   :יאב מזגניאל

  )מדברי" יחד(

אתה תשאל את השאלות כול" , ת� לאליאב לדבר, ה בואו אני מבקש'חבר   :יואל גמליאל

  .ישאלו כמה שאלות שאת" רוצי"

ג" , ג" אני שהייתי פה בכמה ישיבות בזמ� המלחמה, ע" זאת שנאמר, לגבי  :אליאב מזגני

לא , עדיי� לא הודענו אותהיצאה מפה החלטה ובעשר בלילה היא התהפכה ו

  ,ג" הישיבה, אז עדיי� ג" מי שהיה פה לא סומס יואל. סימסנו בכלל

  ,בואו אני אגיד לכ"  :יואל גמליאל

  ,טענתי, אז זה מה שטענתי : יקותיאל תנעמי

  ,אנחנו, יפה   :אליאב מזגני

  ,השאלה שלי היתה כללית לא לגביו, שלא יהיו אי הבנות : יקותיאל תנעמי

  ,לגבי המלחמה ראינו את ההודעה בגדרתו�   :מזגניאליאב 

  ,לאור ההערה   :יואל גמליאל

  .ס"אז לעצור עכשיו את הסימוסי" וג" לגבי המתנ, אז יפה  :אליאב מזגני

דאגנו , אני יכול להגיד לכ" שג" אנחנו דאגנו לסמס לאנשי", בואו תקשיבו   :יואל גמליאל

לא היה מי שיכניס , ה מה שנשלחמה שהיה לנו ז. דאגנו בעיתונות, באינטרנט

, לא היתה פה ורק היא ידעה לעשות את זה... ג" וזה אני אומר את זה כא� כי

ברו. הש" הצלחנו לחת� פה אנשי" , היא התחתנה. להוסי� אנשי" חדשי"

בשעת המלחמה היה חייב , אני אומר לכ", ועוד פע". ג" וזה דבר טוב

  ,היה, אתלהכניס דוברת לכ� היא נכנסה לפני מלי

  .לא היה חייב להכניס שו" דבר : יקותיאל תנעמי
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לכ� אנחנו הכנסנו אותה לפני הישיבה והיו" אנחנו מביאי" אותה לישיבה    :יואל גמליאל

  ,כדי שאנחנו נעביר אותה פה בהחלטה

כל המידע היה באופ� שוט� . חשוב לציי� שזה כ� היתה פעולה חשובה : דורית ב� בוחר

אני יו" , לא היה כאוס, התושבי" היו מעודכני". נטרנטיומיומי באתר אי

אחד איישתי את המוקד והמוקד לא היה בכזה כאוס כמו שהיה א" לא היה 

קיבלו את המידע וזה הדבר , נכנסו, אנשי" ידעו. את ההודעות באינטרנט

  .שחשוב באמת בתור מועצה לתת לתושבי"

  ." אינטרנט אי� בעיהע, ע" אינטרנט אי� בעיה דורית : יקותיאל תנעמי

  ,אני אומרת, לא : דורית ב� בוחר

  ,SMSא" נציגי ציבור לא שולחי"      :דובר

  ,אני מקבל את ההערה, צודק, צודק   :יואל גמליאל

  )מדברי" יחד(

  .אני מבקש לעצור את זה עד שנקבל את הנתוני"     :דובר

בנושא הזה זה , עכשיו. אני אמרתי לו אני פה את. מתי שאת" צריכי"     :דובר

  ,עכשיו בוא נשאל שאלה אחרת

  .ניר. אחרי זה אני את� ל. לדבר כמה שאתה רוצה, דקה יש את ניר   :יואל גמליאל

  ,איזה סעי� זה, קותי. דילגת אבל בסדר, אני לא   :ירו� ב� נו�

  , זה אורית עזבה   :יואל גמליאל

  ,במקו" אורית נכנסה שרי   :ירו� ב� נו�

  .זה לא בסכו" שהיתה אוריתאבל , כ�   :יואל גמליאל

  ,לא משנה   :ירו� ב� נו�

יש לנו שמה דלתא שא" ניקח אותה על שנתי אז זה השלושה חודשי"    :יואל גמליאל

  .שאנחנו מדברי" עליה"

  ?ומה אחרי שלושה חודשי"     :דובר

  .א" משרד הפני" לא מאשר אז אני חייב להפסיק את העבודה   :יואל גמליאל

  , צה לשאול שאלה שהיא לאאני רו, יואל  :דובר

  , ניר, דקה, עניתי לשאלה של ירו�   :יואל גמליאל
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לא זימנו אותי כל , וקותי אתה לא היית אני ג" כ�, לגבי מה שקותי העלה  :ניר בזק

לא קיבלתי  1SMSישיבה אבל באתי בישיבות שידעתי עליה" וג" אני לא ב

ימות ובנוס� לכל אז פניתי לדני ודני היה מיידע אותי על הישיבות שקי

, לא לכל התושבי" יש אינטרנט מ� הסת", הוסיפו את זה ג" בפליירי" כי יש

  ,אז ביקשנו

  , אני יכול להגיד לכ". היה ג" מוקד, ג" היו פה   :יואל גמליאל

  ?אני יכול להיכנס לכל ישיבה שאני לא מוזמ�, מה הקשר   :נחמיה עורקבי

  ,בואו אני אסביר לכ"   :יואל גמליאל

  ?מותר לי להיכנס לכל ישיבה שאני לא מוזמ�    :ה עורקבינחמי

  , אני יכול להגיד לכ"   :יואל גמליאל

  ? א" ישיבת מליאה למה לא  :ניר בזק

  ? זו היתה ישיבת מליאה   :נחמיה עורקבי

  ,א" אתה משחק על כבוד אז תחכה שיזמינו אות. אבל א" אתה רוצה לעזור    :דני דורו�

. תירגע, אני באתי לפה ואמרו לי לא צרי. אות., לא משחק על כבודדני אני    :נחמיה עורקבי

והדלת נסגרה לי כשאני . אני הייתי פה כל יו", אני הייתי פה כל יו", לא

מעניי� שאני , לא ראית אותי בחיי", רציתי להיכנס ואני לא אפרו0 לדלת

  .ראיתי אות.

. ה שאתה רוצה אל  תכעסנחמיה אתה עכשיו מדבר אני את� ל. לדבר כמ  :יואל גמליאל

  ,כשאתה כועס אנחנו מפחדי"

  ,אתה לא כל כ. פחד� אתה, אתה לא מפחד, אל תפחד    :נחמיה עורקבי

אני יכול להגיד ל. שפיקוד העור� עשה סקר בגדרה ואנחנו , ניר תקשיב   :יואל גמליאל

, סימ� שהתושבי" ידעו לכ� ג" במוקד עצמו לא, מצטייני" במידע לתושב

לכ� צרי. . אנחנו דאגנו להעביר את זה בצורה טובה מאוד, א היוהאנשי" ל

זה , צרי. לשפר, אליאב אמר דבר נכו�, מה שאמר אליאב, להגיד שהיה בסדר

  .אליאב מדבר לעניי�, יותר מעניי�

  , אני רוצה להגיד לא הערה הארה    :נחמיה עורקבי

  ,היתה מלחמה, ה'עכשיו חבר   :יואל גמליאל
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  )מדברי" יחד(

  .נחמיה עורקבי   :אל גמליאליו

  .לדבר טוב אנחנו מקשיבי" : דורית ב� בוחר

זה שיהיה ברור , ט ואת הזה עבודה עשר"קוד" כל אני רוצה לציי� את הקב    :נחמיה עורקבי

  ,במועצה, הכל היה עשר. לכול"

  .אני מבי� נחמיה שאתה דואג לבחירות הבאות   :יואל גמליאל

  ,חמה המועצה תפקדה עשרבמל, במלחמה    :נחמיה עורקבי

  ,אני מבי� שאתה דואג   :יואל גמליאל

אבל . זה סיפור אחר, אני ע" דני אני מתווכח כי לא הוזמנו כחברי מועצה    :נחמיה עורקבי

  .העבודה היתה עשר

  .אמרתי ל. שאני מסכי" אל.? לא, מסכי" את.? מה אמרתי ל.  :דני דורו�

  ,ה'חבר   :יואל גמליאל

  ,לגבי הסעי� הזה יואל יש לי    :נחמיה עורקבי

אנחנו נתק� את זה בגלגול הבא כי בגלגול הזה כבר לא , אתה צודק נחמיה   :יואל גמליאל

  .יהיה

  .אל תתק� ושלא תהיה מלחמה    :נחמיה עורקבי

  .אמרתי בגלגול הבא   :יואל גמליאל

של הנושא פה , עזוב את הנושא של המלחמה כרגע לא, יש לי שאלות    :נחמיה עורקבי

  . הדוברת

  ?אתה רוצה ללכת, דני   :יואל גמליאל

  .כ�  :דני דורו�

  . אז זה מפריע לו   :יואל גמליאל

אני רואה פה שהבטחת שהוא יבוא , אני רואה פה את היוע0 המשפטי, יואל    :נחמיה עורקבי

אנחנו לא . לפה והוא לא הגיע והבטחת שתביא לנו את ההסכמי" ולא קיבלנו

  ,אני. שאגב היוע0 המשפטי עבד את. בבחירות. יודעי" על מה מדובר

  ?עבד אתי   :יואל גמליאל

  .בבחירות הוא עזר ל.    :נחמיה עורקבי
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  ?עזר לי במה      :יואל גמליאל

  ,אני רואה את, בפוליטיקה הוא עזר ל. להיבחר    :נחמיה עורקבי

  ,איש 4000עזרו לי    :יואל גמליאל

אני ראיתי את רינה נדמה לי , ה עזרה ל. בבחירותאני רואה את הבוחרת שפ    :נחמיה עורקבי

  ,106במוקד 

  .בגדרה 106אי� לנו מוקד    :יואל גמליאל

אתה רוצה , לי נראה שזה מינויי" פוליטיי". מה שאתה מתכנ� לעשות    :נחמיה עורקבי

ואני  רואה פה , למנות לפני שתכי� לנו תוכנית תקציב ולפני שתכי� את הכל

הכל נעשה ואחר כ. אתה מביא לנו , רפי מיארה, " לומינוי של אי. קוראי

אני לא מצליח להבי� אי. אתה , מינוי של רפי מיארה על המינהלת. בדיעבד

ראש . חתו" פה, בבקשה, יש מינהלת, במקו" להביא את זה לדיו�. עובד

המועצה יואל גמליאל מינה אותי לעמוד בראש הצוות שכותב מינהלת רפי 

  ,אתה קוד" כל ממנה מבצע. של גדרה מיארה מינהלת חינו.

, אולי אתה לא הבנת את המשמעות של הבחירות, אני חושב שאולי תראה   :יואל גמליאל

ואני מנהל את הישוב כדי שאני , אני נבחרתי לראש מועצה לנהל את הישוב

אני לא באתי לפה כדי להשאיר את . בעוד חמש שני" את� מענה טוב לציבור

הרי מה שהיה פה זה היה סגנו� שונה לכ� ג" . שהיה פההקיי" או לטפל במה 

כי לא השכילו פה אולי קצת , רדיע סיי" פה את תפקידו ואחרי זה ג" ירו�

  .לעשות שינויי"

, זה מינהלת, המינהלת זה לא מינהלת שאני צרי. אישור של משרד הפני"  

  ,תקרא לזה מינהלת פורו"

  ,ג" ללא עלות : דורית ב� בוחר

מה שלא תקצוב , כל דבר של תקצוב מגיע לפה, שבאה בלי נושא של תקצוב   :ליואל גמליא

זה כמו שאני יכול להחליט מחר בעלי תפקידי" איפה ה" , לא מגיע לפה

באנו לנהל את , אז לכ�. ולא לשאול את חברי המועצה בכלל, מתפקדי"

לכ� זה לא מגיע , זה חלק משירות לתושב, באנו לתת שירות לתושב, הישוב

  . פהל
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ג" הבוחרי" של. בחרו ביואל גמליאל וג" בחרו , נחמיה א" אתה רוצה לדעת  

  , איש 4000אותי 

  ?מה הקשר, וג" אני בחרתי ביואל גמליאל    :נחמיה עורקבי

  . זה שבא וש" יואל אני ג" לא יודע, אז לכ� אני לא יודע מי עזר לי   :יואל גמליאל

  ,ילאמרתי היה פע, היה פעיל    :נחמיה עורקבי

  ,אי� פעיל שקיבל כס� והוא. אצלי פעיל שמקבל כס�, לא היה פעיל   :יואל גמליאל

  ,יש פה דברי" שנעשו    :נחמיה עורקבי

זה לא , אתה. לכ� עזוב נחמיה לא רוצה לדו� בזה כי זה לא מכובד נחמיה   :יואל גמליאל

יש פה הצבעה וצרי. להחליט . אבל בוא אני אסביר ל. משהו, מכובד

  .בהצבעה

  .נכו�    :נחמיה עורקבי

וא" , אתה חושב שזה נכו� תצביע בעד, אתה חושב שזה לא נכו� תצביע נגד   :יואל גמליאל

  . זה הנתוני"? מה אתה רוצה שאני אגיד ל., אתה לא חושב בכלל תימנע

  ?אבל אי. מועצה יכולה לחיות בלי דובר, לא   :ציו� ידאי

  ,אני לא יודע   :יואל גמליאל

  ?106אי. מועצה יכלה לחיות כל השני" בלי דובר ובלי מוקד     :ינחמיה עורקב

שנה גדרה לא נהני" מתפקוד של  30, אבל בגלל זה אני מצטער להגיד ל.   :ציו� ידאי

  .אז אולי אולי אולי זה ישתנה. אני רוצה להגיד ל., מועצה

אתה יודע . קוד" כל תייצב את הכס�, אתה צודק כי יש תוכנית הבראה    :נחמיה עורקבי

תבדוק כמה גירעו� , תבדוק את התוכנית הבראה? בכמה גירעו� אתה בכלל

  ,אתה

  ?שקל זה הבעיה 100,000אז עוד , הפו., אז עוד עשר   :ציו� ידאי

  .אני יודע שניר בזק הוציא פליירי" שאנחנו לא בגירעו� אז אני מבקש   :יואל גמליאל

  ?רעו�ניר בזק הוציא שאנחנו לא בגי    :נחמיה עורקבי

  .אז אני לא יודע על איזה גירעו� אתה מדבר, כ�   :יואל גמליאל

פתאו" אתה בפרוטוקול אתה , אני ג" הוצאתי פלייר שאתה תומ. בירו�  :ניר בזק

  ?אומר
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  ,ההכשרה של, מה ההשכלה : יקותיאל תנעמי

זה התנאי" שבאי" ממשרד הפני" לא אנחנו קובעי" , עוד פע" אני אומר   :יואל גמליאל

  .זה ועדה של משרד הפני". זה את

  ,היא כבר עובדת מה? על מה אתה מדבר : יקותיאל תנעמי

  ,קוד" כל לא צרי. לשאול ואני אומר עוד פע", אני אמרתי ל.   :יואל גמליאל

  ?מה לא צרי. לשאול, רוצה לדעת? מה זה לא צרי. לשאול : יקותיאל תנעמי

  ,אני עוד פע" א" אתה רוצה   :יואל גמליאל

  ,מה, צריכי" להגיד לנו, מה : יאל תנעמייקות

  ?אני יכול לענות, שאלת שאלה, דקה   :יואל גמליאל

  .ודאי : יקותיאל תנעמי

  ,את יכולה להגיד לה" מה, גילי   :יואל גמליאל

יש לי תואר ראשו� בתקשורת וחינו. ותואר ראשו� נוס� בעבודה , כ�  :גילי

  ?אתה רוצה מה עוד קותי, סוציאלית באוניברסיטת בר איל�

תקשורת בחינו. זה בסדר זה לא כל כ. תקשורת שעליה ? מה הניסיו� של. : יקותיאל תנעמי

  .אנחנו מדברי"

  .זה תקשורת וחינו., זה לא תקשורת בחינו.  :גילי

  ,מה הניסיו�? תקשורת וחינו. : יקותיאל תנעמי

  ,ברדיו טלויזיה ודוברות, תקשורת שמתעסקת בתקשורת המוני"  :גילי

  ,מה, מה : יאל תנעמייקות

  ,יש לה תקשורת זה מספיק     :דובר

שאלת שאלה אני לא נות� . אני מבקש, זה לא ראיו� עבודה, ה'טוב חבר   :יואל גמליאל

לא הכנסנו משהו , נתנו ל. שתראה שלא הכנסנו. הקהל לא צרי. לדבר, לדבר

אנחנו צריכי" . אז אני יכול להגיד ל. שזה לא קשור. שהוא לא מוכשר

  ,החליט עכשיול

  ,אני עדיי� חושב שהיה צרי. להביא את זה לפני : יקותיאל תנעמי

  .אתה יכול להתנגד, בסדר   :יואל גמליאל

  .בסדר : יקותיאל תנעמי
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  .נגד 3? מי נגד. בעד 6? מי בעד   :יואל גמליאל

  

  מינוי נציגי המועצה לועדת בטיחות .13ק "ס

ועדת בטיחות זה בטיחות . לועדת בטיחותמינוי נציגי המועצה , 13ק "ס  :אריה לוינגר

אנחנו . שלושה נציגי" של העובדי", זה שלושה נציגי" של המעסיק, בעבודה

ר "הוחלט למנות את דני דורו� שיכה� כיו, ממני" את הנציגי" של המעביד

  .אליאב מזגני ואני מזכיר המועצה כנציגי המעסיק לועדת הבטיחות, הועדה

  ? מי בעד   :יואל גמליאל

  .פה אחד   :אריה לוינגר

  

  בתחו� של רישוי עסקי� ועבירות ברירת קנס –תובע עירוני  –מינוי יוע/ משפטי . 2

יש לנו פה כמו שאת" יודעי" אני הפסקתי את כל העבודה של היועצי"    :יואל גמליאל

אני חושב שהיועצי" המשפטיי" כולל התובעת גבו מהמועצה . המשפטיי"

 3,000שהיתה פה היא היתה מקבלת משהו כמו התובעת שלנו , הרבה כס�

1אני לא הבנתי את התוספת מ, שקל 9,000שקל לא כולל וירו� עוד הוסי� לה 

. תיקי" 1114שקל לתובעת שטיפלה ב 12,000זה משהו כמו , 9,000עוד  3,000

, יש לי פה הצעה אחת. הגשתי הצעות, אז אני הפסקתי את העבודה מיידית

שקל וההצעה  5,000הצעה אחת היתה על , צרי. לראות יש לי עוד הצעה שאני

אני כבר אעביר , ה'דקה חבר, מראש, שקל שמראש 3,000השנייה היתה על 

 1250שקל שהגיש לטפל ב 3,000מראש הוא מחוייב בסכו" של , לכ" את זה

 400חות זה "דו 100עוד בתוספת עוד , חות על כל"דו 400חות ועל כל "דו

כ. המועצה , שקלי" 400חות בס. הכל יקבל  "ותר דוכמה שיהיו י. שקלי"

  .ולא סכו" שאני עוד לא הבנתי מאיפה הוא בא. תכניס יותר כס�

זה ? ח למה אתה מתכוו�"כשאתה אומר טיפול בדו? ח"מה זה טיפול בדו: יקותיאל תנעמי

ח שהגיע לבית "א" זה דו? ח"ח או זה שבעצ" יש התנגדות לדו"שיצא דו

  ,ח"לל יש דוכי בדר. כ, משפט

  .לא מטפל. א" שילמת הוא לא מטפל, חות"טיפול בדו   :יואל גמליאל
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  ,לא סת" אני, השאלה א" זה נחשב כטיפול: יקותיאל תנעמי

זה ללכת , ח זה להוציא מכתב"טיפול בדו. ח"אנחנו מדברי" על טיפול בדו   :יואל גמליאל

  ,ח וצרי. לטפל בו"זה שהוא לוקח דו, לבתי משפט

  ?שקל זה מה שהוא יקבל 3,000 : נעמייקותיאל ת

  ,מ"לא כולל מע 3,000   :יואל גמליאל

  ?מ"לא כולל מע : יקותיאל תנעמי

 250זה כמו ששילמתי באיגוד במש. חמש שני" , זה כמו אני אספר לכ"   :יואל גמליאל

 24חמש שני" כולל פעמיי" בתי משפט והוא סגר לי , מ"דולר לא כולל מע

  .תיקי"

  ?חות יש בשנה בער."כמה דו   :אליאב מזגני

  ,זה היוע0 המשפטי של איגוד ערי". חות בחודש שזה הרבה"דו 250   :יואל גמליאל

  )מדברי" יחד(

  ?חות יש בחודש בגדרה"כמה דו, אריה? חות יש בחודש"כמה דו, יואל   :אליאב מזגני

תדע , ריעשואלי" אותי שאלות אתה מפ, בואו תקשיבו, אני עד כמה שבדקתי   :יואל גמליאל

  .חות"דו 114 12008מה שאני בדקתי היה ב, ל.

  ?כמה  :אליאב מזגני

אני לא מאלה , ואני אומר לכ" שאנחנו. בשנה. חות זה מה שנאמר לי"דו 114   :יואל גמליאל

  ,שאומר שצרי. לתת קנסות לאנשי"

  ? 1114כמה עותקי" צרי. יוע0 מתו. ה   :אליאב מזגני

  ,אנחנו, אתה חייב תובע   :יואל גמליאל

כרגע אני לא יודע א" זה , חות זה כדאי"כשיש חוק עזר עירוני יהיה יותר דו    :נחמיה עורקבי

  .א" זה כלכלי בכלל, כדאי

  ,אנחנו צריכי" תובע לא רק לזה הוא ג" מטפל בנושא של נו, בסדר   :יואל גמליאל

יש הופעה  חייב להיות תובע עירוני כי א" אד" לא משל" ברירת קנס אז   :אריה לוינגר

וא" ראית" את הנוסח של ההודעה של הברירת קנס היא . בבית משפט

אומרת א" אתה לא משל" עד תארי. מסוי" אז יקבע ל. משפט בתארי. 

  .מסוי"
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  .אבל עוד לא קיבלנו חוק לזה    :נחמיה עורקבי

  .יש   :אריה לוינגר

אפשר לקבל , ד הזה"עומי זה ה. יש ל. חוקי" אחרי", יש ל. חוקי" אחרי"    :נחמיה עורקבי

  ,פרטי" על

  .היוע0 המשפטי של איגוד ערי" לחינו.   :יואל גמליאל

  .אתה היית צרי. להיות בלש לא חבר מועצה     :דובר

  ,יש ל. איזשהו ד� שיודע להסביר על מה   :ירו� ב� נו�

  ?מה, הוא ג" מתעסק ברישוי עסקי"   :יואל גמליאל

למה אני יושב , הנה אני מחכה עד שהוא יבוא, תוהוא אמר שהוא יביא או    :נחמיה עורקבי

  .שהיוע0 המשפטי יבוא? פה

כדוגמת היוע0 המשפטי שאושר כא� בישיבה , אחד, שתי שאלות יואל   :ירו� ב� נו�

אמרת , אחד א" תוכל. אמרת שיש לו ניסיו� ברשויות אחרותש, האחרונה

  ,שתוכל להגיד שיש לו ניסיו�

  ,הוא אמר שהוא יבוא, סליחה שאני מעיר ל., וא אמרשהוא יבוא ה    :נחמיה עורקבי

  ,אני אמרתי   :יואל גמליאל

כלקח מהליקוי של , האד" הזה יש לנו איזשהו, שאלה שנייה, שאלה ראשונה   :ירו� ב� נו�

  ,א" אנחנו נקבל איזשהו ד� שיודע להגיד מה הניסיו� שלו, הישיבה הקודמת

פלתי בנושא כמו שאת" יודעי" ע" נוהל הצעות אני אגיד לכ" משהו אני טי   :יואל גמליאל

רק עכשיו אנחנו , לכ� אני רוצה לאשר את זה כי עד, מכל מיני עורכי די�

זה , זה לא דברי" שאני. 115/1שהגיע ב, רואי" את הפקס שמגיע אלינו עכשיו

, זה דברי" שאנחנו עושי" אות" מיידי, דברי" שהיו מוכני" כל כ. הרבה זמ�

ואתה יודע שהוא ג" מטפל ברישוי , ו" אי� לנו רישוי עסקי"ולכ� אנחנו הי

  ,עסקי" שזה דבר מאוד חשוב לגבי

  .שואל שאלה נורא פשוטה, אני לא נגד תובע עירוני   :ירו� ב� נו�

  ,אני   :יואל גמליאל

כדי שנוכל לאשר את . לא מעבר לזה, זה הכל, קצת פרטי" ונתוני" על האד"   :ירו� ב� נו�

  ,לזה
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  ,אני אגיד ל.   :יאליואל גמל

עד עכשיו זה שבוע פחות יו" שאפשר  115יש ל. משהו כתוב אתה אומר מה   :ירו� ב� נו�

  .היה לקבל את הנייר

  ,אני אמרתי עוד פע"   :יואל גמליאל

  ,אני לא נגד   :ירו� ב� נו�

  ,הוא יוע0 משפטי, הוא תובע   :יואל גמליאל

אנחנו , בוע בבית משפטכ היוע0 המשפטי לממשלה שאמור לק"הוא ב  :דובר

  ?קיי.או, המאשימה

אני יכול להגיד ל. . חייב שיהיה תובע, הוא יוע0 משפטי, אני אגיד לכ" מה   :יואל גמליאל

דר. אגב ג" . הוא יוע0 משפטי בכמה מקומות, שהוא יוע0 משפטי באיגוד

לפרוטוקול אני יכול להגיד שהוא היה יוע0 משפטי בתאגיד שהיה לי בו מניות 

  .לכ� אני בא ויודע שהוא יכול לתת מענה. רלשעב

  ,יואל יש לו ניסיו�   :ירו� ב� נו�

  ,יש לו ניסיו�   :יואל גמליאל

כדי להיות תובע עירוני , כתובע עירוני ברשויות או א" הוא לא תובע עירוני   :ירו� ב� נו�

לא ממחר הוא תובע עירוני וצרי. לעבור הסמכה ותהלי. של , זה פרוצדורה

א" אי� לו את זה היו" המשמעות היא שג" מחר לא יהיה ל. אותו . אישור

והוא יצטר. לעבור תהלי. של בי� חודשיי" לשלושה עד שהוא יקבל את 

  .האישור

  ,אנחנו צריכי" לאשר אותו, אני אומר עוד פע"   :יואל גמליאל

  ,שתי" א" יש לו ניסיו�   :ירו� ב� נו�

  ,האני אביא אותו בישיבה הבא   :יואל גמליאל

  . ג" את ההוא אמרת שתביא בישיבה הבאה יואל    :נחמיה עורקבי

  .אני אביא ג" את ההוא בישיבה הבאה   :יואל גמליאל

אמרת שאת היוע0 שאישרנו בפע" שעברה אמרת בישיבה הבאה הוא יבוא     :נחמיה עורקבי

  ?איפה הוא, חות ע" כל הניירות"ע" כל הדו

  ,רשויות בנושא שליש לו ניסיו� ב, יואל   :ירו� ב� נו�
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  ,כ�   :יואל גמליאל

צרי. אבחנה בי� ? עבודה ע" הממסד המוניציפאלי יש לו, ברשויות מקומיות   :ירו� ב� נו�

  .הבדל קצת שונה, איגוד ערי" לחינו. לבי� מועצה מקומית גדרה

אבל בלי שו" קשר . חות אני חושב שהוא יהיה בסדר גמור"דו 114ירו� ע"    :יואל גמליאל

  . בטענה שבדקתי ושאלתי אותו יש לו, פרוטוקולככה ל

, אתה. אני לא מבי� אי. זה מתנהל באמת שאני לא מבי�, אני לא מבי�, יואל    :נחמיה עורקבי

  ?למה אני לא מקבל ניירות, אני בדקתי אני שמעתי

ד קותי תנעמי יושב פה והוא יודע שההצעה "עו, קותי תנעמי, יש לי הצעות   :יואל גמליאל

  ,מאוד זולההיא 

  ,אני לא מדבר על המחיר אני מדבר על הזלזול שאתה מזלזל בנו    :נחמיה עורקבי

אתה שאלת ירו� ג" שאל מאיפה אני אשל" לכל התפקידי" , אני מבי�   :יואל גמליאל

אל�  110? מה לעשות, אז אני חסכתי מהתובעת של ירו� ב� נו�. הנוספי"

  ,שקלי" מה שירו� שיל" לה

  ,יואל   :ירו� ב� נו�

  ,ואני חסכתי קצת מהיועצי" המשפטי" של ירו�   :יואל גמליאל

זאת הערה לא במקו" כי היא לא תובעת של ירו� ב� נו� היא תובעת של    :ירו� ב� נו�

  ,מועצה מקומית גדרה

שקל ללא אישור  9,000כי ירו� ב� נו� הוסי� לה , אז אני אומר עוד  פע"   :יואל גמליאל

  ,את את זה לפה ירו� ואתה יודע את זהאפילו לא הב, מליאה

  ,יואל   :ירו� ב� נו�

  ,ללא להביא למועצה... דולר 1,800הוספת    :יואל גמליאל

  ,אני שואל אות. שאלה נוספת...   :ירו� ב� נו�

  .אז א" אתה רוצה להגיד מאיפה אנחנו חוסכי" כספי" אני ג" אגיד ל.   :יואל גמליאל

  ,פטי שאמרת בפע" הקודמתאתה הבאת יוע0 מש   :ירו� ב� נו�

 112,000שקל ולא ב �13,000 באני יכול להגיד ל. שהבאתי יוע0 משפטי מצויי   :יואל גמליאל

ד שהוא "יש לנו עו, השאלה פשוטה, לכ� אני חושב. שקל מר אדו� ירו� ב� נו�

  ,טוע� שהוא
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  ?יש ל. נייר   :ירו� ב� נו�

  ,לעיי� בה"    :נחמיה עורקבי

  .נייר שהוא הגיש כהצעהזה ה   :יואל גמליאל

  ?מה הניסיו� ברשויות אחרות, מה הרזומה, מה הידע, מה הניסיו�   :ירו� ב� נו�

  ?למה זה לא הגיע אלינו כמו כל הדפי" האלה ששלחת לנו    :נחמיה עורקבי

  ,אני מעלה את ההצעה את" יכולי"   :יואל גמליאל

  ,שאתה מעלה את ההצעהלפני , אני רוצה ברשות. להעיר כמה הערות   :ירו� ב� נו�

לכ� , התובע זה לראש מועצה ולמועצה המקומית גדרה ואתה יודע את זה   :יואל גמליאל

אתה לא הבאת את כל ההסכמי" שעשית ע" היועצי" המשפטיי" שאני 

  ,חושב שגרמו נזק לישוב

  ,יואל אתה   :ירו� ב� נו�

לעבוד ע" היועצי"  אני מביא את זה לפה ואני הול.. למליאת המועצה   :יואל גמליאל

המשפטיי " וא" ה" לא יהיו טובי" אתה יודע טוב מאוד שאני ג" אחלי� 

אני מביא יוע0 , אז לכ� אני מביא את זה למליאת המועצה. אות" מיידי

  .וא" הוא לא יהיה טוב אז הוא לא יהיה פה, תובע טוב, משפטי

, אחד? לכת סחור סחוראני יכול לשאול שאלה ולקבל עליה תשובה ולא ל   :ירו� ב� נו�

התובעת או היועצת המשפטית בנושא של רישוי עסקי" וברירות קנס היא 

כדאי שתלמד טוב טוב את החוק , שתי". היא היתה של המועצה, לא שלי

  ,לפני שאתה אומר כא� הערות לפרוטוקול

 18,000א" היא לא היתה של. אז למה לא הגשת את התוספת של ה, ירו�   :יואל גמליאל

  ?שהו שקל לחודש למליאת המועצהומ

  ,יואל יואל   :ירו� ב� נו�

אני לא ראיתי שהיא היתה של , כי אתה טוע� שהיא היתה של המועצה   :יואל גמליאל

  .המועצה

  ,אתה יכול לשבת בראש השולח� ועדיי� לתת את זכות הדיבור, יואל   :ירו� ב� נו�

  ,בא ואומראתה יודע שאני צודק ולכ� אתה , ירו�   :יואל גמליאל

  ,אני  שואל שאלה   :ירו� ב� נו�
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  , למה לא הבאת   :יואל גמליאל

  ,אני שואל שאלה   :ירו� ב� נו�

  ,אי. אתה העזת. א" היא היתה של המועצה, ירו� ירו�   :יואל גמליאל

  ,אני שואל שאלה נורא פשוטה   :ירו� ב� נו�

  ?אל� שקלי" לחודש 8.5להוסי� לה    :יואל גמליאל

  .אני שואל שאלה נורא פשוטה יואל   :ירו� ב� נו�

כי אולי היה ל. קצת ער. , אתה רוצה אני ג" אגיד ל. כמה זה יצא בשנה   :יואל גמליאל

  ,אני שאלתי שאלה ואתה ג" לא עונה לי, כמה כס�

  ,היוע0 המשפטי הזה, אני שואל שאלה פשוטה, יואל   :ירו� ב� נו�

  ,קלי" ללא ישיבת מליאהש 100,000הוספת ליועצת משפטית   :יואל גמליאל

  ,יואל   :ירו� ב� נו�

א" אתה , אז ירו� ב� נו�, ואתה טוע� שהיא של המועצה ושל עובדי העירייה   :יואל גמליאל

  ,רוצה שאני אוציא דברי" על השולח�

  ?סליחה   :ירו� ב� נו�

  ?א" אתה רוצה שאני אוציא דברי" על השולח�   :יואל גמליאל

  ?ותי עכשיו במשהואתה מאשי" א   :ירו� ב� נו�

  ,אתה טוע� שהיא לא היתה של., אני מאשי"   :יואל גמליאל

  ?אתה מאשי" אותי במשהו   :ירו� ב� נו�

אתה טוע� שהיועצת התובעת היא לא של ראש המועצה ואתה העלית לה    :יואל גמליאל

  ,סכו" עתק

  ,ת� לי להבי� יואל ראש המועצה   :ירו� ב� נו�

  ...לכ� אני לא רוצה, זהו, זה חמור מאוד, ליאת המועצה ירו�ללא אישור מ   :יואל גמליאל

  )מדברי" יחד(

  ,יואל, בבקשה יואל   :ירו� ב� נו�

  .אני מעלה את התובע להצבעה, ירו� ב� נו�   :יואל גמליאל

כל הדברי" , אחד. שאלה נורא פשוטה, אני שואל שאלה נורא פשוטה   :ירו� ב� נו�

  ,שאמרת קוד" זכות. לומר אות"
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  .א" תגיד לי שזה לא נכו� אני חוזר בי, תגיד לי שה" לא נכוני", לא   :אל גמליאליו

  ,יואל   :ירו� ב� נו�

  .שאני אומר דברי" לא נכוני" אני אחזור בי, א" תגיד לי שאני, ירו� ירו�, לא   :יואל גמליאל

  ,ההתנהלות שלי   :ירו� ב� נו�

  ,תראה, לא, אתה תגיד לי, לא   :יואל גמליאל

  ,יואל, יואל   :� נו�ירו� ב

אי. העזת להעלות סכו" אדיר , כשאתה אומר שזה לא תובע של ראש מועצה   :יואל גמליאל

  ?ללא מליאת המועצה

אז ג" , כמו שאתה העזת להכניס עובדי" בלי לשאול את א� אחד מהמועצה    :נחמיה עורקבי

  ,הוא

  ,אני מביא אות" למליאת המועצה   :יואל גמליאל

  ,אתה קוד" כל הכנסת ואחר כ., אז ג" הוא    :נחמיה עורקבי

  .זה ההבדל, כול" באי" למליאת המועצה לאישור   :יואל גמליאל

  ,עכשיו הנושא הוא שונה    :נחמיה עורקבי

א" מליאת המועצה היתה מתנגדת , אני בא ואומר כול" במליאת המועצה   :יואל גמליאל

  .אני מביא את כול" למליאת המועצה. ה" לא היו פה

  ,תסלח לי   :רו� ב� נו�י

  ,ה'חבר, טוב   :יואל גמליאל

את ההתייחסות שלי למה שאמרת עכשיו אני לא אומר כרגע , אז אני מציע   :ירו� ב� נו�

אני אמצא ג" את הדר. להוציא אותה כמו שצרי. זו נקודה , לפרוטוקול

אתה הבאת כא� יוע0 משפטי בישיבה הקודמת אתה , נקודה שנייה. ראשונה

. א היה ל. זמ� להביא לכא� את הקורות חיי" שלו ולהציג אותואמרת ל

ג" עכשיו אי� ל. זמ� לבוא ולהציג , הבאת לכא� עכשיו תובע עירוני. קיי.או

  ,את הקורות חיי" שלו ואת האד" עצמו

  ,ירו� ב� נו�   :יואל גמליאל

וע0 יכולת להביא לכא� ג" י, ידעת להביא לכא� את גברת אפטר אלו�   :ירו� ב� נו�

  .משפטי
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מיליו�  2.5אני לא נתתי ליוע0 משפטי ? אתה רוצה שאני אענה ל., ירו� ב� נו�   :יואל גמליאל

  .שקל בלי מליאת הועדה

, אנחנו מדברי" עכשיו על היועצי" האלה, יואל, אני לא מבי�? מה הקשר    :נחמיה עורקבי

ותנו מה זה מעניי� א? מה שרדיע עשה, מה אתה מדבר אתנו על ההיסטוריה

  ?מה רדיע עשה

  ,יואל תעשה, אי� בעיה, יואל   :ירו� ב� נו�

אתה שול� , אני רואה בזה זלזול שאתה לא מביא לנו חומר, השאלה שלנו    :נחמיה עורקבי

  .לנו את זה באותו רגע

  ,אני הייתי מציע לקבל ג" את ההסכ" : יקותיאל תנעמי

  ,תביא את ההסכ" בצורה מסודרת    :נחמיה עורקבי

ה זה מליאת המועצה ונאשר אותה 'עוד אי� הסכ" חבר, עוד אי� הסכ"   :גמליאל יואל

  .בהסכ"

, נראה את ההסכמי" את מה שאתה מדבר, אבל תביא את הבנאד", יואל    :נחמיה עורקבי

  .מי הבנאד"

  ,הסכמי" חותמי"   :יואל גמליאל

  .שאני קורא עכשיו אני יודע שהיוע0 שלי הוא ב�  דוד רק לפי הפרוטוקול    :נחמיה עורקבי

  .הסכמי" חותמי" אחרי מליאת מועצה   :יואל גמליאל

  .אני לא יודע מי זה    :נחמיה עורקבי

  .ההסכ" הוא פה   :יואל גמליאל

  ,תציג זה, תראה לנו : יקותיאל תנעמי

  . הקוד" ועכשיו אני לא יודע מי זה ג"    :נחמיה עורקבי

  .ח"הנה יש פה דו : דורית ב� בוחר

. הד� הזה צרי. להגיע אלי ע" כל הדפי" כמו אלה בצורה מסודרת, סליחה    :בינחמיה עורק

  .ולא שיזלזל בנו

  ,זה היה   :יואל גמליאל

  .אנחנו נבחרנו על ידי הציבור ג" אתה ולא במטרה שתזלזל במישהו    :נחמיה עורקבי

  .לא מזלזל בא� אחד, חס וחלילה   :יואל גמליאל
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  .חות אז זה מזלזל"מביא לנו דוא" אתה לא , לא    :נחמיה עורקבי

  .אני חס וחלילה לא מזלזל בא� אחד   :יואל גמליאל

  .וא" אתה יושב בישיבות ולא קורא לנו אז זה זלזול    :נחמיה עורקבי

  .מליאהזה לא ישיבות    :יואל גמליאל

  )מדברי" יחד(

  ?מי בעד, ה'חבר   :יואל גמליאל

, אני לא רוצה להתנגד כי המועצה צריכה, ייהשנ, אני לא רוצה להתנגד, לא : יקותיאל תנעמי

השכר שלו זה בדיוק מה , אני מאשר אותו בתנאי שהתשלו", אני אומר

, חות"דו 1250לטיפול ב, מ"שקל פלוס מע 3,000, שהוצהר פה לפרוטוקול

  ,נוספי" 400חות על כל "דו 1250מעבר ל

  . אני אקריא לפרוטוקול, אני אקריא בדיוק   :יואל גמליאל

  .רישוי עסקי" ברירת קנס הצעה: הנדו�. אני אקריא את כל המכתב   :ה לוינגרארי

, בהמש. לפנייתכ" למשרדנו להל� הצעת משרדנו בקשר למת� יעו0 משפטי  

  . למינוי יוע0 משפטי תובע עירוני, 2דר. אגב זה לגבי סעי� 

משרדנו יעניק לכ" שירות , בתחו" של רישוי עסקי" ועבירות ברירות קנס  

הגשת . ל ובכלל זה יעו0 משפטי שוט� בענייני" אלה"טי בתחומי" הנמשפ

. כתבי אישו" וניהול הליכי" משפטיי" בבתי המשפט ובערכאות הרלוונטיות

ח "ש 3,000תמורת השירות המשפטי ישול" למשרדנו מדי חודש ס. של 

  . חות בכל חודש"דו 250בהנחה שהיק� הפעילות הוא , מ"בצרו� מע

 250כי א" יש לנו ? הא" זה הטיפול או הפעילות שלנו, זה מה ששאלתי    :נחמיה עורקבי

  ,ומתוכ"

כי אז בגי� , ח"ש 250חות יעלה על "בהנחה שמספר הדו, השירות המשפטי   :אריה לוינגר

חות יתווס� "דו 100כי אז בגי� תוספת של כל , חות"דו 100תוספת של כל 

? קיי.או. חות נוספי""דו 100מ שוב לכל "ח בצרו� מע"ש 400ט של "שכ

ישולמו על ידי המועצה בכפו� , יחולו, השירות המשפטי אינו כולל הוצאות

היא , ערעור לבקשת אישור לערער או השגה, לאישור מוקד" של המועצה

  .תוכ� בנפרד ובהסכמת הצדדי"
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  .ערעור זה הגשה לבית משפט והופעה בפני בית משפט : דורית ב� בוחר

  )מדברי" ברקע(

סיו" התקשרות בי� הצדדי" בהודעה  . יתומחר בנפרד ובהסכמת הצדדי"   :וינגראריה ל

ככל שהצעה זו מקובלת על הרשות על הרשות . ימי" 90מראש ובכתב של 

לפנות למשרד הפני" לקבל את אישור יוע0 המשפטי לממשלה ולמשרדנו 

  .לש" ייצוג הרשות המקומית

  ,בכבוד רב  

  ,4רחוב התעשיה , ד"עו...   

  ,אפשר לשמוע, אתה אמרת שקיבלת עוד שתי הצעות, יואל    :ה עורקבינחמי

  .ח לא כולל"ש 5,000הצעה אחת אמרתי שעל ס.    :יואל גמליאל

אני מצטער אני רוצה להצביע כי זה צרי. ? למה את זה אנחנו לא רואי"    :נחמיה עורקבי

  .אבל אני לא יכול להצביע

. ד מרחובות"מ עוד הצעה מעו"שקל לא כולל מע 5,000, אני מודיע על הזה   :יואל גמליאל

  ? מי בעד

  .בעד 8   :אריה לוינגר

  .אני נועל את הישיבה. נגד 1? מי נגד   :יואל גמליאל
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