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  המועצה המקומית גדרה

    334' מ� המניי� מס ישיבת מועצה

  20093/018/, ט"תשס באדר' כב', 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, החבר מועצ –נחמיה עורקבי 

  חבר מועצה �רפי חנינה, חבר מועצה – ידעיציו�  ,חברת מועצה

  

מנהל אג�  –הלה דליאור מ, גזבר המועצה ומזכיר המועצה –אריה לוינגר   :נציגי�

  תשתיות
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  :על סדר היו�

  .11/3/09מיו�  76' אישור פרוטוקול מס  .  1

ח להקמת ג� ציבורי אנדרטה לחללי "ש 313,000ס "ע 871' ר מס"אישור תב    .  1ק "ס

  .י הפסל גרשו� היימ�"ל ע"צה  

  ח"ש 700,000ס "להקמת ג� ילדי� חד כיתתי ע 872' ר מס"אישור תב  .2ק "ס

  .גדרה, צמרת)בתחו� נחלי�  

  .ע"מינוי רפאל חנינה כממונה על שפ    .3ק "ס

  .ח"ש 300,000ס "ע 703' סר תכנו� מ"אישור הגדלת תב  .4ק "ס

  .ח"ש 300,000ס "ע 790' ר פיקוח מס"אישור הגדלת תב  .5ק "ס

אישור הקמת בית כנסת ומועדו� נוער לאתיופי� בגדרה ואישור העברת   .6ק "ס

דונ�  0.5בשטח של  2/532/ע זמ"י תב"עפ 136חלקה  3876זכויות בגוש 

  .למגבית המאוחדת לישראל למטרת הקמת המבנה

" עמיגור"' י חב"הביצוע והניהול ע, דולר 1,145,000הפרוייקט תקציב   

  .מטע� המגבית

 125חלקה  4578אישור פרסו� מכרז למכירת מגרש בבעלות המועצה גוש   .7ק "ס

  .י הערכת שמאי"עפ

חלקה  4578מכירת זכויות בעלות במקרקעי� הידועי� כגוש  –פרטי המכרז   

 14בנייה של עד , רמז' נס לרחפי' המצויי� בסמטה המקשרת בי� רח, 125

  .דונ� 1017שטח הרשו� של המקרקעי� , דיור' יח

  .ח"ש 250,000ס "רכישת ציוד חרו� נדרש ע, 861' ר מס"אישור הגדלת תב  .8ק "ס

  .ח"ש 150,000ס "נכסי� ע, מדידות 757' ר מס"אישור הגדלת תב  .9ק "ס

  .ח"ש 200,000ס "ח ע"צמ' עב 834' ר מס"אישור הגדלת תב  .10ק "ס

  .ח"ש 150,000ס "רכישת מדי מי� ע 735' ר מס"אישור הגדלת תב  .11ק "ס

  .ח"ש 100,000תמרור ושילוט  811' ר מס"אישור הגדלת תב  .12ק "ס

  .ח סיוע בתכנו� ובפיתוח מיחזור"ש 146,430ס "ע 873' ר מס"אישור תב  .13ק "ס

  .מכלי אשפה ח סיוע במיחזור"ש 12,396ס "ע 874' ר מס"אישור תב  .14ק "ס



                                                                                                     3

  .ח שיפו, בסיס משמר אזרחי"ש 10,000ס "ע 875' ר מס"אישור תב  .15ק "ס

  ח "ש 61,000ס "שיפו, מגרשי ספורט ע 876' ר מס"אישור תב  .16ק "ס

  .ברחבי הישוב  

  פינות עבודה אופק חדש יצירת סביבות 877' ר מס"אשור תב  .17ק "ס

  .עבודה למורי�  

 797שטח מתוקצב ', שלב ג, יסודי ממלכתי שני על 878' ר מס"אישור תב  .18ק "ס

  .29/2009' הקצבה מס 3,253,354ר סכו� מענק "מ

 736שטח מתוקצב ', שלב ב, יסודי ממלכתי רביעי 879' ר מס"אישור תב  .19ק "ס

  .30/2009' הקצבה מס. ח"ש 3,004,352ר סכו� מענק "מ

דות שיקו� במערכות ח לביצוע עבו"ש 960,000ס "ע 880' ר מס"אישור תב  .20ק "ס

  .2008המי� תקציב 

  .ח שיפו, בריכת השחיה בגדרה"ש 350,000ס "ע 881' ר מס"אישור תב  .21ק "ס

  

  .ח"ש 40,000ס "התקנת מערכות גילוי אש במוסדות החינו- ע 807ר "אישור הגדלת תב  .  2
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, 18/3/09, ט"באדר תשס' יו" רביעי כב, 343מועצה מ� המניי� מספר  ישיבת  :יואל גמליאל

  .19:15שעה 

חסר . דורית ב� בוחר, רפי חנינה, מ ראש המועצה"נמצאי" דני דורו� סג� מ    

, קותי תנעמי, ירו� ב� נו�, ניר בזק, נחמיה עורקבי, מזגניאליאב . ידעיציו� 

  .אריה לוינגר וליאור מדהלה

  

  .09/311/מיו�  76' אישור פרוטוקול מס  .  1

  .11/3/09מיו"  76אישור פרוטוקול מספר   :יואל גמליאל

או בהסכ" , של מאיר ב� דוד... אתה התחייבת שתביא לנו. לפני שמתחילי"    :נחמיה עורקבי

עדיי� לא קיבלנו את כל הנתוני" . מאיר ב� דוד צרי- להיות פה בכל ישיבה

  .שאתה התחייבת שאתה תביא למליאת המועצה, עליו

. הנ- ממשי- לנסות לספר כל מיני סיפורי" ג" פה וג" בחו., כל הידוע ל-   :יואל גמליאל

אתה קיבלת ממני מכתב שכל מה שאתה צרי- אתה יכול לפנות לאריה לוינגר 

לכ� אני מאמי� שהיית אצלו וא" היית צרי- לראות את הפרטי" . ולקבל

לא , זה לא, אז לכ� השאלה הזאת חוזרת על עצמה כל פע". הייתי מקבל

  .רציני

אתה התחייבת לישיבת מועצה , השאלה הזו היא לא חוזרת על עצמה    :ורקבינחמיה ע

, מעבר לזה שאריה לוינגר בלי אישור של- הוא לא נות� שו" מסמ-, שתביא

ובחוזה . הנה עכשיו הוא שומע ואריה אני מקוה שאתה תביא לי, אלא א" כ�

  . של- שהוא הביא לי הוא אמור להיות בכל ישיבת מועצה

  . רת שהוא מקבל שכר כשהוא לא נמצא ולא ממלא את ההסכ"זאת אומ    

  ,אני. אני אגיד את זה עוד פע" כמו בישיבה הקודמת   :יואל גמליאל

  .ואנחנו נטפל בזה בהתא"    :נחמיה עורקבי

  . בסדר גמור   :יואל גמליאל
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ח להקמת ג� ציבורי אנדרטה לחללי "ש 313,000ס "ע 871' ר מס"אישור תב    .  1ק "ס

  .י הפסל גרשו� היימ�"ל ע"צה  

ח להקמת ג� ציבורי אנדרטה "ש 313,000ס "ע 871' ר מס"אישור תב, 1ק "ס   :יואל גמליאל

    . י הצעת מחיר מצורפת"י הפסל גרשו� היימ� עפ"ל ע"צהלחללי 

  ,פיס ירוק 250,000  : הקצבת פיס: המימו�  

  ?שאלות. 63,065  :קרנות פיתוח      

  ?באיזה ג�, טה הזו תהיהאיפה האנדר    :נחמיה עורקבי

  ,אנחנו הולכי" להקי" את האנדרטה הזאת, אני את� לכ" קצת    :ליאור מדהלה

  ? בסו� רחוב אפרי" ש" בסו�  :דובר

קוד" כל פנינו לפסל אמ� שבעצ" . תוכלו לראות מפה. יש לנו פה הדמיה    :ליאור מדהלה

המו� הוא הפסל בית של הצבא לצערנו והוא הכי� , מתמחה באנדרטאות

ביניה" האחרונות שהוא עשה זה אסו� המסוקי" , ל"אנדרטאות לחללי צה

והוא עשה לנו פה הדמיה של האנדרטה . וחיל ההנדסה ליד יער חולדה

  . מטרי" 11X15ברחבה בער- , שאנחנו מכיני"

מטרי"  2�2.5הרחבה כוללת שלוש אבני" ענקיות בער- בסדר גודל של   

יש פה עוד איזשהו מונומנט . נופלי"שעליה" הוצבו שמות ה, מנוסרי"

דגלי אר. ישראל ודגל , לפיד וספסלי" ג" כ� מעוצבי", שמסמ� צמיחה

  .מועצה מקומית גדרה וקירות תמ- כולל רצפה ואב� כורכר

ועבודות פיתוח , ג" הקירות אב� יצופו באבני" כאלה שזה יראה מאוד טבעי  

  .וגינו� בהיק� של האנדרטה

  . חשמל ותאורה. הנושא של החשמלמעבר לכ- יש את כל   

  .י לישיבההצטר� ציו� ידע   :יואל גמליאל

אות" עבודות אנחנו מכיני" ג" נושא של חשמל , יש לנו את כל הנושא של ה    :ליאור מדהלה

וארו� חשמל . תאורה שתאיר את האבני" ואת המתח" כולו, ותקשורת

  .לאירועי" ש", שישמש אותנו ג" כ� ליו" הזיכרו�

בצמוד , המקו" המדויק נמצא בעמק הנשר, נו בחרנו את המקו"אנח  
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רחוב פרנקל , א זה בית חולי" הרצפלד"א" את" רואי" על התצ. ס"למתנ

ואז יש ירידה חדה לכיוו� הבריכה ועוד פנייה שמאלה עקומה חדה שיורדת 

מצד שמאל יש תרסה של צמחיה וזה , מצד שמאל. ס עצמו"מכיוו� המתנ

צמחיה ובעצ" הבמה הזאת היא תהיה גבוהה וכל ישיק לתרסה של ה

  ,והבחירה של המקו" הזה .האנשי" ישבו באזור של החניה

  .קצר קצר, ליאור   :יואל גמליאל

זה יתוחזק על ידי , זה שאנחנו נכבד את הזכר של הנופלי", יואל גמליאל:יקותיאל תנעמי

  .לא יהיה ש" רעש בטקסי" עצמ". ס"המתנ

  ?א" יושבי" על החניה יהיה מקו"? ישימו מכוניות איפה    :נחמיה עורקבי

  .יהיה מקו"    :ליאור מדהלה

  ? מי בעד   :יואל גמליאל

  ?כולל כל העבודות שהזכרת עכשיו? הסכו" הזה מה הוא כולל    :נחמיה עורקבי

  .הכל הכל הכל   :יואל גמליאל

  ? הולכי" לבנות את ידבית לבני", שאלה עקרונית    :נחמיה עורקבי

  ?מי בעד... א" תביא לנו נבנה, מיליו� שקלי" 20צריכי"    :גמליאליואל 

  ? למה דווקא ש"? למה דווקא המקו" ש", למה דווקא : יקותיאל תנעמי

  ,המקו"   :יואל גמליאל

מה עמד מאחרי השיקולי" , אני לא יודע, אני לא חושב שזה מקו" לא טוב : יקותיאל תנעמי

  ?לבנות את זה דווקא ש"

  .אמרתי    :הליאור מדהל

  ?מה עומד מאחוריה : יקותיאל תנעמי

  .אמרתי כמה דברי" קותי    :ליאור מדהלה

  ?מה : יקותיאל תנעמי

  .ס"המקו" מתוחזק וישמר על ידי המתנ', א    :ליאור מדהלה

ס כי המועצה הזאת "אני לא אומר המתנ, כל המועצה... אנחנו עכשיו, עזוב : יקותיאל תנעמי

אז בואו נעביר את המועצה , ס"כל עושה המתנה, כבר לא עושה כלו"

  , ס שישב פה"ר הנהלת המתנ"בוא נביא לפה את יו. ס ונגמור עניי�"למתנ
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  )מדברי" יחד(

הוא , ס יתחזק"זה לא תרו. כאילו זה שהמתנ, העניי� הזה זה לא, לא עזוב : יקותיאל תנעמי

  .יכול לתחזק בכל מקו" יואל

  .קו" שקטמ, זה מקו" ירוק    :ליאור מדהלה

  ?עוד משהו קותי   :יואל גמליאל

  ,אני לא רואה שו" פסול : דורית ב� בוחר

  , אני אגיד ל- מה השיקולי", קותי קותי    :ניר בזק

  ,הרי ג" פה, אתה מתחזק את זה : יקותיאל תנעמי

בוא נחשוב רגע על הנוער שלנו .אבל עזוב רגע תחזוק, אבל רגע עזוב תחזוק    :ניר בזק

אנחנו צריכי" לחשוב על . עילויות וכל הזמ� זה יהיה נר לרגליושמגיע לש" לפ

ואנחנו מכבדי" את , הקטע הזה שהרבה ציבור גדול מגיע למקו" הזה

שזה יושב , להבדיל אל� אלפי הבדלות איפה שזה נמצא היו", הנופלי"

  ,ע" כל הכבוד, בכניסה לגדרה

  .כל תושבי גדרה עוברי" ש" : יקותיאל תנעמי

  ?אבל ראית באיזה צד נידח זה עומד    :ניר בזק

  ?א" הנימוק הוא כול" יעברו ויראו : יקותיאל תנעמי

  ?עוד משהו   :יואל גמליאל

  ?מה אתה אומר לי יאללה, אני מדבר : יקותיאל תנעמי

  ?סיימת, בסדר   :יואל גמליאל

 א"? אני באמצע משפט אתה אומר לי יאללה, אתה רואה, לא סיימתי, לא : יקותיאל תנעמי

הנימוק הוא באמת שכול" יעברו ויראו אז בכניסה לגדרה לדעתי אי� טוב 

בואו נשפר במקו" להוציא , בואו נטפל באחזקה ונגמור עניי�, קדימה. מזה

בואו נשפר וא� אחד פה לא חודש בי חס וחלילה שאני . כל כ- הרבה כספי"

  . שלא תהיינה פה אי הבנות, ל כ�"נגד זכר" של חללי צה

שאתה יודע הכה� הגדול לא נכנס לקודש הקודשי" רק פע" , הפו- אני חושב  

. זה זילות, כי כשהוא נמצא ש" כל יו" כבר מזלזל? אתה יודע למה, בשנה

א" אתה תיכנס לראש הממשלה או לא , כשאתה עושה משהו באופ� שגרתי
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  ,משנה לאיזה אישיות אחרת כל יו" אתה כבר

  ?של החללי" באנדרטה כתוב שמות, תגיד   :ידעיציו� 

  ..לכ� עושי" את זה פע" ב : יקותיאל תנעמי

  .בטח, כ�    :ליאור מדהלה

ג" אני לא הייתי רוצה , אז אני חושב שלא מתאי" שכל אבא שיכנס כל יו"   :ידעיציו� 

  ,אתה נכנס ויוצא. שהקבר של הב� שלי יהיה בתחנה פה

  ,אני לא חושב שצריכי" לעבור ליד הנופלי"    :ניר בזק

  ,אתה סותר את הנימוק : ל תנעמייקותיא

אני אומר כשאנחנו מגיעי" לאירועי" בתו- . אני לא סותר את הנימוק, לא    :ניר בזק

  ...ס אז אנחנו כ� מכבדי""המתנ

  ?סיימת, קותי   :יואל גמליאל

יש תוכנית , ומה? זה עוקרי" את זה האנדרטה הזאת, ומה יהיה שמה, יואל    :נחמיה עורקבי

  ?לשטח שמה

  . יש אנשי מבצע שמטפלי" בזה. אנחנו נעבוד על זה   :גמליאל יואל

  )מדברי" ברקע(

  ?של מי, אתה בסדר : יקותיאל תנעמי

  .מאנשי הרעיו�  :דובר

  ,בוא. א" הוא היה סג� ראש מועצה לא היה שו" שאלות? אני אגיד ל- משהו   :יואל גמליאל

  ,עצהאני רוצה לומר ל- שא" הייתי סג� ראש מו : יקותיאל תנעמי

  .לא היו שואלי" שאלות   :יואל גמליאל

היו . אז היו מגיעות לפה החלטות אחרות, אני אגיד ל- משהו, לא לא : יקותיאל תנעמי

זה , לא לא, א" לא אז אני לא הייתי, מגיעות לשולח� הזה החלטות אחרות

זה אני יכול להבטיח ? קיי.או, אז אני לא הייתי סג� ראש מועצה, חשוב לומר

לא בצורה , מהדברי" היו מגיעי" פה בצורה אחרת לגמרי 90%, חלקש, ל-

כי התחייבתי למישהו בבחירות אז אני ש" את זה , שלומיאלית כזו ללכת

  .ש"

  .חס וחלילה... לעול" לא, לעול"   :יואל גמליאל
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  . יואל די, יואל עזוב : יקותיאל תנעמי

בקטע של מישהו הבטיח או  אני לא חושב שבדבר כזה רציני לוקחי" את זה    :ניר בזק

  ,מישהו

אז אני שואל אות- עכשיו שאלה למה ואני לא , אז אני שאלתי שאלה : יקותיאל תנעמי

  ,מקבל תשובה

  .אתה מוש- את זה למקו" לא נכו� זה הכל    :ניר בזק

  ,אבל ניר אני שאלתי מה היו השיקולי" : יקותיאל תנעמי

  .תתבייש במה שאמרת עכשיו  :דני דורו�

עדיי� לא קיבלתי עליה , אני שאלתי שאלה, קיי דני אתה.או. קיי.או : אל תנעמייקותי

  ...דני זה לא יפתור את ה. תשובה

  ?מי בעד, ה'טוב חבר   :יואל גמליאל

  ,אני שאלתי שאלה : יקותיאל תנעמי

  .נתתי ל- תשובה   :יואל גמליאל

  .לא קיבלתי תשובה, לא : יקותיאל תנעמי

  ,הזה התשוב   :יואל גמליאל

  ,אני שאלתי : יקותיאל תנעמי

  ,ציו�, ציו�   :יואל גמליאל

א" לא , א" אי� תשובה, א" אפשר לקבל תשובה, אני שאלתי שאלה : יקותיאל תנעמי

  .יודעי" את התשובה זה בסדר

  .אי� לי תשובה   :יואל גמליאל

  .לא יודעי" למה בחרו את המקו" ש". אי� ל- תשובה : יקותיאל תנעמי

  .נמנע 1? מי נמנע .בעד 9? מי בעד. אי� לי תשובה   :יואל גמליאל

שהמיקו" הוא מיקו" , אני מבקש לציי� שאני נמנע על עצ" המיקו" הזה : יקותיאל תנעמי

ולדעתי אנחנו , שלדעתי לא הושקעה בו טיפת מחשבה והכל בשליפה מהמות�

זו . עוד כמה שני" נצטר- עוד פע" המועצה להשקיע כספי" להעביר את זה

  .נבעה מזה בלבד. ימנעות שליהה
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  ח"ש 700,000ס "להקמת ג� ילדי� חד כיתתי ע 872' ר מס"אישור תב  .2ק "ס

  .גדרה, צמרת)בתחו� נחלי�  

ח "ש 700,000ס "להקמת ג� ילדי" חד כיתתי ע 872' ר מס"אישור תב  , 2ק "ס  :אריה לוינגר

  . צמרת גדרה�בתחו" נחלי"

  .עד שנקבל מימו� ממשרד החינו-, פיתוחמימו� ביניי" קר� עבודות : המימו�  

  ?קיבלת" אישור ממשרד החינו-    :נחמיה עורקבי

  ,אמרתי   :אריה לוינגר

  ,מימו� ביניי"   :יואל גמליאל

  .מימו� ביניי" אנחנו מבקשי"   :אריה לוינגר

הצפי ? זאת אומרת מה הצפי. אתה אומר עד שנקבל ממשרד החינו-, לא    :נחמיה עורקבי

  ?החינו- שנקבל ממשרד

אנחנו קיבלנו פרוגרמה ממשרד החינו- ואנחנו מגישי" תוכניות , רגע רגע לא    :ליאור מדהלה

מאשרי"  �100ל 1למשרד החינו- רק אחרי שאנחנו מגישי" את התוכניות 

 �100ל �1והגשת תוכנית ב, כרגע אנחנו עסוקי" במדידות. את התקציבי"

  .ופרוגרמה והכרה בצור- קיבלנ. למשרד החינו-

. בזמנו משרד החינו- לא היה מחזיר כספי" א" היית עושה מימו� ביניי"    :נחמיה עורקבי

  ?מה קורה ע" זה היו"

אנחנו , אז אני אומר, לא, אנחנו יוצאי" לדר- כי יש לנו צור- ממשי, אנחנו    :ליאור מדהלה

  ,יוצאי" לדר- כדי שתהיה לנו אפשרות

א הא" חלילה יכול להיות מצב שמשרד החינו- השאלה הי, השאלה היא : יקותיאל תנעמי

�  .אומר ל- לא נות� ל- את הכס

נבנה מהקרנות ונבנה ג" . נבנה במקו" אחר.אז אנחנו נבנה במקו" אחר    :ליאור מדהלה

  ,ממשרד החינו-

  ?מי בעד   :יואל גמליאל

  .בעד 10   :אריה לוינגר

  

  .ע"מינוי רפאל חנינה כממונה על שפ    .3ק "ס
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  .ע"מינוי מר רפאל  חנינה חבר המועצה כממונה עלאג� שפ, 3ק "ס   :אריה לוינגר

. אני מאחל לו בהצלחה. אני ביקשתי מרפאל חנינה שימלא את התפקיד   :יואל גמליאל

  .גדרה זקוקה שתמלא את התפקיד באמונה ובהצלחה

ה רק אני לא מבי� אי- רפי יעשה את התפקיד הז, אני מאחל לרפי בהצלחה : יקותיאל תנעמי

אתה יודע , חלילה, רפי אני אומר ל- את זה כחבר. כשכל היו" הוא בעבודה

  .שאני אתמו- בזה בכל מקרה

ע צרי- להיות מישהו שנמצא פה כדי שיוכל להזיז "אני חושב שממונה על שפ  

משקיע , רפי עושה המו�, אני אומר פה, ורפי עושה המו�, ובכל הכבוד, דברי"

  ,יר ובשעה חמש אחרי הצהרי"רפי הוא שכ. המו� אבל קשה לו

הוא הסתמ- על . הוא הסתמ- על העזרה של- ג", אני היה לי שיחה ע" רפי    :ניר בזק

  .זה שאתה תעזור לו

  .אני התנדבתי לעזור לו כל היו"   :ידעיציו� 

אני אתמו- בכל , לא יודע א" באמת זה נכו� ל, ולכ� אני אומר שרפי ראוי : יקותיאל תנעמי

ממני" עושי" בואו . אי� פה חשיבה, לא, לא, ה שאני אומרזה מ. מקרה אבל

  ? יש לו את הזמ�, יכול, יעשה את העבודה, תרימו את היד ממונה ממונה

  )מדברי" יחד(

. כול" בעד? מי בעד. לא חשבנו? חשבנו על המיקו", המיקו" מתאי" : יקותיאל תנעמי

אני מערי- את . אני אומר אנחנו חברי" טובי", אני אוהב את רפי, ה'חבר

ע צרי- פה מישהו "רפי משקיע המו� אבל שפ, העבודה שלי רפי ואני אומר

, אני אתמו-. זה כל העבודה בבוקר, זה הבקרי", ה'חבר? מה נעשה, שנמצא

  ,אני רק אומר זה, אני אתמו-

  ,רפי לא לוקח עבודות, אז בוא תית� לרפי להסביר את הרציונאל : דורית ב� בוחר

  .אי� רציונאל, לא  :יקותיאל תנעמי

ע והוא יהיה פה "ברגע שיהיה פה מישהו שיוכל לתפקד בתור ממונה על שפ  :חנינה רפי

אני לא חושב , יחד ע" זאת... באופ� קבוע ויוכל לתת את השירות הזה

יש דברי" . ע הוא צרי- להיות עובד מועצה או משהו כזה"שממונה על שפ

ואני , בוש של כל המחלקות ביחדאני אעשה את הגי. זה אני אעשה... שצרי-
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מאמי� שכל אחד יעשה את העבודה מתו- אהבה ולא מתו- אחד שממונה 

  .אני מאמי� בדר- שלי הזאת. יושב לו על הראש

, אני רק אומר, אני חלילה לא חשבתי שאתה, אני מאחל ל- בהצלחה, רפי : יקותיאל תנעמי

  ,זה לא שאני אומר רפי חס וחלילה, שזה יהיה קשה

  ...אבל בעזרה כמו שליאור אמר בעזרה שלכ" בשטח, ללא ספק  :י חנינהרפ

  ,בוא נהיה, בעזרה שלנו כאופוזיציה אנחנו נבוא לפה כל היו", בהחלט : יקותיאל תנעמי

  ?מי בעד, טוב   :יואל גמליאל

  .אני בעד, רפי רק בהצלחה : יקותיאל תנעמי

  .עשרה בעד .הצבעה  :אריה לוינגר

, ה באמת'חבר, ל פע" הבאה א" אפשר להביא החלטות קצת יותראב : יקותיאל תנעמי

. אמרתי ל-, אמרתי ל- א" אני הייתי סג� הייתי מביא דברי" אחרי" לפה

דורית היתה מזיזה פה . ע"אולי דורית היתה אחראית על שפ, אולי דורית

  .ענייני"

  

  .ח"ש 300,000ס "ע 703' ר תכנו� מס"אישור הגדלת תב  .4ק "ס

  . ח"ש 300,000ס "ע 703' ר תכנו� מס"אישור הגדלת תב. 4ק "ס   :גראריה לוינ

  . המימו� קר� לעבודות פיתוח  

  ?מי בעד   :יואל גמליאל

  .הוחלט לאשר, עשרה בעד  :אריה לוינגר

  

  .ח"ש 300,000ס "ע 790' ר פיקוח מס"אישור הגדלת תב  .5ק "ס

  .ח"ש 300,000ס "ע 790' ר פיקוח מס"אישור הגדלת תב, 5ק "ס   :אריה לוינגר

  .מימו� קר� לעבודות פיתוח  

  ?מה זה, מה זה : יקותיאל תנעמי

  . פיקוח על הפרוייקטי" על הישוב   :אריה לוינגר

  ?מי עושה את הפיקוח : יקותיאל תנעמי

  ?מי בעד   :יואל גמליאל
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  ?מה עשיתי, הלו, זה לא בתו- ה, סליחה, זה לא : יקותיאל תנעמי

  ...רוייקטי"לא בתו- הפ   :אריה לוינגר

  ,שאנחנו : יקותיאל תנעמי

  .תכנו� כ� אבל לא זה   :אריה לוינגר

  ,פיקוח לא נמצא בתו- ה : יקותיאל תנעמי

אבל ' בילד אי�'רי" שאנחנו ה" "יש תב, לא תמיד, יש לנו נגיד, לא תמיד    :ליאור מדהלה

יש מפקח , גרנד האוס, לדוגמה פרוייקט סייר יש מפקח שאנחנו מעסיקי"

  .זה דברי" כלליי". נו מעסיקי"שאנח

  .פה אחד? מי בעד   :יואל גמליאל

  

 אישור הקמת בית כנסת ומועדו� נוער לאתיופי� בגדרה ואישור העברת  .6ק "ס

דונ�  0.5בשטח של  5322//ע זמ"י תב"עפ 136חלקה  3876זכויות בגוש 

  .למגבית המאוחדת לישראל למטרת הקמת המבנה

" עמיגור"' י חב"הביצוע והניהול ע, דולר 1,145,000תקציב הפרוייקט   

  .מטע� המגבית

  . שימו לב לשינוי שחילקתי לכ" ואני מקריא את זה ביחד, 6ק "ס   :אריה לוינגר

אישור הקמת בית כנסת ומועדו� נוער לאתיופי" בגדרה ואישור העברת   

בשטח של  532/ע זמ"על פי תב, חילקתי לכ", 128חלקה  3876זכויות בגוש 

תקציב . ונ" למגבית המאוחדת לישראל למטרת הקמת המבנהכחצי ד

הביצוע והניהול על ידי חברת עמיגורמטע" , מיליו� 1,145,000הפרוייקט הוא 

  .המגבית

כמוב�  על , הנחתי ג" בפני חברי המליאה את החוות דעת של היוע. המשפטי  

  . פי השינויי" שהוא צרי- לערו- בקשר לגוש חלקה

  ?מה היה הקוד"כ : יקותיאל תנעמי

  ?מה   :אריה לוינגר

  ?העברת" פה משהו : יקותיאל תנעמי

  .אנחנו רק מכבדי" זכויות    :ליאור מדהלה
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  ?מה שני אלה, מה : יקותיאל תנעמי

  ?מה זה הקוד" : דורית ב� בוחר

היינו צריכי" שטח יותר גדול כי הבנייה , זה השטח הקוד" הוא יותר קט�   :יואל גמליאל

  .בנייה זה חצי דונ"ה. יותר גדולה

בגלל ? איפה זה? זה איפה שנמצאת המובלעת בי� שני הבנייני", רגע זה : יקותיאל תנעמי

  ?יהודית הזיזו את זה

  ,לא לא   :יואל גמליאל

  ?מחכי" לעיתונות : יקותיאל תנעמי

  .לא  :יואל גמליאל

. ת פשוטותאני שואל שאלו? מה גודל המגרש פה, רוצה לדעת? בטוח, לא : יקותיאל תנעמי

  . אני לא מסוגל לקבל פה תשובה

  )מדברי" יחד(

אתה יודע מה גודל . או שאתה לא מבי� או שאתה לא שומע, תשמע : יקותיאל תנעמי

  ,ניר? מה היה גודל המגרש הקוד"? המגרש

  ?הקוד" או הקיי"    :ליאור מדהלה

  .מה היה הקוד" מה הקיי"    :ניר בזק

  ,זההקוד" אני חושב ש    :ליאור מדהלה

  ?חצי דונ"    :ניר בזק

  .דונ"   :יואל גמליאל

אני ככה גרפית יכול להגיד , זה נראה לי יותר גדול. חצי דונ", חצי דונ" אולי    :ליאור מדהלה

  . ל-

  )מדברי" יחד(

  ?עוד פע", לא הבנתי, מה : יקותיאל תנעמי

  , חצי דונ"    :ליאור מדהלה

  .עלה לדונ"    :ניר בזק

  . כשיו אמרת" חצי דונ"אבל ע : יקותיאל תנעמי

  .אבל עכשיו את" אמורי" להעביר חצי דונ"    :נחמיה עורקבי
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  .דונ", לא   :יואל גמליאל

  ?מה דונ" : יקותיאל תנעמי

  .ה" בוני" חצי דונ". המבנה חצי דונ". המבנה חצי דונ"   :יואל גמליאל

  ?דונ" אז אי- נבנה חצי. בשטח של חצי דונ", בשטח של על חלקה : יקותיאל תנעמי

  ?מה אתה מחזיק ביד? על מה אתה מדבר    :ליאור מדהלה

  .ההצעת החלטה, נו מה, מה שהוא הקריא עכשיו, ההחלטה : יקותיאל תנעמי

  ,הבנייה זה בשטח חצי דונ" אנחנו לא, בסדר   :יואל גמליאל

  .מטר �500כ, מטר 500הבניי� הוא , הבניי�    :ליאור מדהלה

  ?רשמה גודל המג : יקותיאל תנעמי

  .ר"מ 1.133שטח החלקה הקוד" היה    :אריה לוינגר

  ?כמה השני : יקותיאל תנעמי

  .שני אני לא יודע   :אריה לוינגר

  .דונ" 2. קצת יותר   :יואל גמליאל

  . גודל השטח המקורי היה חצי דונ"    :ירו� ב� נו�

  ,הוא אומר ל- דונ" ומשהו : יקותיאל תנעמי

המבנה . בהיק� של כחצי דונ"... החו" ביחד דונ" השטח הירוק והשטח    :ירו� ב� נו�

השטח  ,אדו� ליאור, עכשיו אני שואל שאלה. ר"מ 600עצמו בגודל של בער- 

  ?המדובר האחר הוא שטח גדול יותר או קט� יותר

, לא. אני לא יכול להגיד ל- בדיוק, רואי" את זה גרפית. סדר גודל של דונ"    :ליאור מדהלה

  .לא מדדתי, ש את הנתו� הזהלא י, יש. לא מדדתי

  , לפי מה שירו� אמר זה דונ" מול דונ", אבל א" הוא אומר : יקותיאל תנעמי

  ?ג" בתרומות אתה שואל שאלות, זה תרומה נו   :יואל גמליאל

  .כול" בעד, זה לא התרומה, זה דונ" מול דונ"    :נחמיה עורקבי

  .ירו� היה שות� לתרומה הזאת   :יואל גמליאל

  . זה דונ" מול דונ", ליאור : תנעמייקותיאל 

  ...מטר 500מבני ציבור בשטח , על השטח הקוד"... מה שכותב, תראה    :ליאור מדהלה

  )מדברי" ברקע(
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  .פה אחד   :יואל גמליאל

  .עשרה בעד   :אריה לוינגר

  

 125חלקה  4578אישור פרסו� מכרז למכירת מגרש בבעלות המועצה גוש   .7ק "ס

  .י הערכת שמאי"עפ

חלקה  4578מכירת זכויות בעלות במקרקעי� הידועי� כגוש  –פרטי המכרז   

 14בנייה של עד , רמז' פינס לרח' המצויי� בסמטה המקשרת בי� רח, 125

  .דונ� 017.1שטח הרשו� של המקרקעי� , דיור' יח

חלקה  4578אישור פרסו" מכרז למכירת מגרש בבעלות המועצה גוש . 7ק "ס   :אריה לוינגר

  .י הערת שמאי"עפ 125

חלקה  4578מכירת זכויות בעלות במקרקעי� הידועי" כגוש  –פרטי המכרז   

' יח 14בנייה של עד ,רמז' פינס לרח'המצויי" בסמטה המקשרת בי� רח, 125

  . דונ" 1.017שטח הרשו" של המקרקעי� , דיור

  ?היה מכרז בקדנציה שעברה. יש לי שאלה    :נחמיה עורקבי

  .כ�    :ליאור מדהלה

  ?ומה קרה לו    :נחמיה עורקבי

  ?קנה מישהו, א� אחד לא קנה   :יואל גמליאל

  ?קיבלת" אישור ממשרד הפני" על הנושא הזה בכלל? למה. א� אחד    :נחמיה עורקבי

אני חושב שבפע" הקודמת לא קנו בגלל שלא עברה , אנחנו פשוט, לא   :יואל גמליאל

  .לא עברה החלטת מליאה. החלטת מליאה

  .במכרז כתוב התניה שצרי- לקבל אישור מליאה ושר הפני", כתוב בחוזה    :דהלהליאור מ

אנחנו מעבירי" את זה למליאה ומעבירי" את זה , לכ� אנחנו בדיוק עושי"   :יואל גמליאל

  .לאישור משרד הפני" וכשמסיימי" אנחנו מוציאי" את זה למכרז

, ממר כהנוב, גישה שהיתה אתכ"בהמש- לפ, יש לי פה מכתב של ה, יואל    :נחמיה עורקבי

החוק , השטח שלו והחוק אומר שלא נסתמ- משפטית, שנייה, שהשטח שלו

אומר שא" אתה מפקיע מגרש לצורכי ציבור אתה לא יכול לקחת את זה 

  ,אלא א" כ� אתה מחזיר את זה, ת זהולמכור את זה באופ� פרטי לעשות א
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  ?אתה שות� של כהנוב   :יואל גמליאל

  , אני לא שות� של כהנוב    :בינחמיה עורק

  ,יש פה שאלה משפטית, יש פה שאלה    :ליאור מדהלה

  ,יש פה שאלה ויש לי פה מסמכי" ש    :נחמיה עורקבי

  ,השאלה היא כזו    :ליאור מדהלה

אני שות� של מה שצרי- ויש פה את המסמכי" , סליחה, שנייה שנייה    :נחמיה עורקבי

יש ל- פה מסמ- . כדי לא לפגוע באנשי" שאמרת ואני לא אגיד מה נאמר פה

, עכשיו. השטח הופקע לטובת ציבור. שאתה צרי- להחזיר את השטח למקור

זה מה שאני ? מי ישא בעלות המשפטית במידה ויהיה תביעות, אי� בעיה

  ?את" תשאו בזה באופ� אישי, זה לא מעניי� אותי מי, רוצה לדעת

 50לפני . שנה 50זה שטח שהועבר למועצה לפני  ,אנחנו עוד פע" אני אחזור  :יואל גמליאל

חמש שני" הייתי בכלל לא בעול" הזה ורובנו לא היינו , שנה זה לפני שנולדתי

, שנה שו" התנגדויות 50שלא היה במש- , ומי שיודע וג" ירו� יסביר ל-. פה

  . א� אחד לא דרש את השטח וא� אחד לא אמר שהשטח שלו

במליאת מועצה ואנחנו נעביר את זה לאישור  אז לכ� אנחנו נעביר את זה    

וא" בבית משפט הוא , ומי שיש לו טענות אז יש בתי משפט, משרד הפני"

לא יהיה צודק המועצה תקבל על זה את ... יהיה צודק אז כמוב� הוא יקבל

כדי לטפל , כדי לבנות ספורטק, ל כדי לבנות מרכז תרבות"הסכו" הנ

י זה שטח של המליאה ויש מקומות בכל כ, כדי לעשות מדרכות, בשכונות

  . האר. יש לה" שטחי" כאלה וה" מוכרי" אות" במכרזי"

בטאבו רשו" מועצה מקומית . אני רק רוצה להוסי� משהו, שנייה רגע    :ליאור מדהלה

אני יכול לטעו� ג" . נרש" על פי חוק ברש" של הקרקעות של המדינה. גדרה

, טאבו כתוב מועצה מקומית גדרהב, שיש לי שטח במקו" אחר שהוא שלי

אז אתה יכול לבוא ולראות את זה א" , את" רוצי" אנחנו יכולי" לצל" ל-

  .אתה רוצה נחמיה

  , אבל יש לי פה מסמ-    :נחמיה עורקבי

  ,א" יבוא שופט וישנה את זה. זה המסמ- הזה חזק זה נסח טאבו    :ליאור מדהלה
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זה , תראה, עכשיו אי� לי בעיה? מות אחרי"בדקת" תקדימי" שהיו במקו    :נחמיה עורקבי

א" עכשיו . הקטע הוא אחרת. אי� לי ספק ע" זה, לטובת המועצה א" נמכור

  ,אנחנו

א" לא , אתה כל יו" במשרד הפני" תעלה את זה שמה למאשרי" שמה   :יואל גמליאל

  .אז א" היא לא תאשר את זה אז לא בעיה. אתה יש� שמה, יאשרו את זה

אני יש� איפה שבא לי ואני אעשה בחיי" הפרטיי" שלי מה שאני , יואל    :נחמיה עורקבי

  , ואתה יכול אתה יודע מה לעשות. רוצה

  ,אתה יכול, רק אמרתי שאתה ש"   :יואל גמליאל

אני שואל פה . אז תשאיר לי את החיי" שלי לא� שאני ארצה ללכת אני אל-    :נחמיה עורקבי

אני . זה התפקיד של שנינו. תשובות בישיבה שאלות ואני מצפה לקבל ממ-

במידה ויהיה פה נזק כספי , אני שואל שאלה פשוטה. זהו, שואל אתה עונה

  ? המועצה, מי ישא בזה, בתביעות משפטיות

  ,תראה   :יואל גמליאל

אני רואה פה שאנחנו , השאלה היא. יש לי אינטרס שהמועצה תרוויח כס�    :נחמיה עורקבי

�  . הולכי" להפסיד כס

  .בוא נאמר משפט, ת� לי שנייה לחדד את העניי� : קותיאל תנעמיי

ומעלה פה , קוד" כל חמור מאוד שאתה נפגש ע" אנשי" ומביא לפה מסמכי"  :יואל גמליאל

אני מקווה שאי� לזה קשר חו. מבאמת , מסמכי" של בנאד" בעל עניי�

בד לכ� אני חושב שזה לא מכו. להתעניי� במסמכי" אי� פה איזה קשר אחר

השטח , אבל א" אתה שואל שאלות אני עוד פע" אומר ל-, מה שאתה עושה

  ,זה. ככה אני מקווה, הוא לפני שנולדת אני חושב

  .ה היה ב� שנתיי"'הוא כול, לא   :ידעיציו� 

  ?הוא היה ב� שנתיי"  :יואל גמליאל

  .אני זוכר היינו בני שנתיי"   :ידעיציו� 

אבל אני אומר עוד , ד אז זה בסדר"וללמוד להיות עו כ� א" אתה רוצה לייצג   :יואל גמליאל

לכ� אני מביא הכל למועצה המקומית גדרה ומפה אנחנו , אנחנו נאשר, הפע"

ולאחר שנקבל את האישור ממשרד הפני" . נעביר את זה למשרד הפני"
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  ?מי בעד. אנחנו נעשה מכרז כחוק במדינת ישראל

יש מישהו שטוע� שהקרקע , אני. מיה אומראני רוצה להבי� את מה שנח : יקותיאל תנעמי

אי� שו" ספק שהיא רשומה . זו היתה קרקע שלו, הזו הופקעה לצורכי ציבור

  ...המועצה ובאמת זה... בטאבו

  , לא היתה הפקעה, אבל אי�, לא    :ליאור מדהלה

  .הוא נת� מתנה, קותי, זה מתנה   :יואל גמליאל

  ,אני אציל את, ה'חבר : יקותיאל תנעמי

  .בוא בוא נשמע את קותי, קותי ג" מבי� בזה   :אל גמליאליו

. אני לא קובע מה נכו� מה לא נכו�, אני לא אומר, אני רק מציג את הטענה: יקותיאל תנעמי

ציבור וכרגע משני" את  על פי החוק ברגע שקרקע הופקעה לצורכי, עכשיו

זו . ודהעל פי החוק הקרקע חוזרת לבעלי" נק, היעוד שלו אתה הול- לבנות

אני לא , השאלה. הוא יל- לבית משפט הוא יזכה, אי� פה, זה חוק, הטענה

אני אומר הא" היוע. המשפטי של המועצה . אומר א" הטענה נכונה או לא

ג" בקדנציה הקודמת , כי אי� טע" עוד פע", הא" יש לנו חוות דעת, בדק

, באמת ,זה מי� פינג פונג כזה שהוא לא רציני. תוציאו למכרז תחזירו

נקבל חוות , בואו נבדוק? בשביל מה. מבחינתנו אתה מרי" את היד מוריד

  .ה'חבר... בואו, דעת של היוע. יש לנו חוות דעת

אתה מסתמ- על חוק שמדבר על שא" . אני רק רוצה להבהיר משהו, קותי    :ליאור מדהלה

 שנה הוא יחזור 40שנה  30פ או חו" ולא ניצלתי אותו "הפקעתי לצור- שצ

כי א" המועצה לא צריכה את הירוק הזה או את החו" הזה כדי , לבעלי"

  , רגע, לבנות ג�

  ,לא על החו", זה לא אני דיברתי, לא : יקותיאל תנעמי

  .הפקעה לצורכי ציבור, כ�    :ליאור מדהלה

  ,אבל עוד פע" : יקותיאל תנעמי

  ,ברור. יחידות �14היו" הנכס הזה צבוע כ. הפקעה לצורכי ציבור    :ליאור מדהלה

  ?מה הפקעת אותו, אבל : יקותיאל תנעמי

  ,שזה לא    :ליאור מדהלה
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  .במה הפקעת אותו זו השאלה   :נחמיה עורקבי

לגני" , ההפקעה שלצורכי ציבור שאת" מדברי" עליה זה לכבישי"    :ליאור מדהלה

  . ציבוריי"

  ?למה הפקעת אותו : יקותיאל תנעמי

  ?רשלמה הופקע המג    :נחמיה עורקבי

  ,אז אני מסביר ל- שהוא הופקע והוא נמצא    :ליאור מדהלה

  ? מה הוא הופקע לבנייה    :נחמיה עורקבי

  , ע הוא מופיע בנייה"בתב, תקשיב רגע, ע"בתב    :ליאור מדהלה

  .ע הנוכחית זו בדיוק הנקודה"אבל בתב : יקותיאל תנעמי

  .ע"זו התב, ע"אבל זו התב    :ליאור מדהלה

  ,אילו, אילו, בוא אני אגיד ל- משהו  :יקותיאל תנעמי

יש לי פה מסמ- שאומר שזה , סליחה, ליאור יש לי פה מסמ- שאומר: יקותיאל תנעמי

  ,הופקע למבנה ציבור

  .טוב, בסדר   :יואל גמליאל

  .למבנה ציבור, אתה צודק : יקותיאל תנעמי

  .עות"תב 50מאז עברו כבר , מאז כבר עברו �57ע ב"אתה מדבר על תב    :ליאור מדהלה

  ,השאלה היא אחרת    :נחמיה עורקבי

היו הרבה חוקי" במדינה שהשתנו והדברי" האלה שאבא של , מי שלא יודע   :יואל גמליאל

  ,כהנוב נת� את זה מתנה

  ,למבני ציבור    :נחמיה עורקבי

אני לא מתעסק ע" מסמכי" , עזוב אותי. במועצה המקומית גדרה, מתנה   :יואל גמליאל

ולא היה צרי- סוכ� או , שנה 50היה לו טענה הוא לא היה מחכה וא" מישהו 

תאמי� לי , לכ� א" היה לו את הטענות הוא היה מגיש. משווק כמו נחמיה

לכ� . ממזמ� היה בא ודורש, הוא היה ש" את כל העורכי די� בעול", כהנוב

מעביר את זה , אני מעביר החלטה פה, אנחנו לא צריכי", אני אומר עוד פע"

ואני . אנחנו נעשה את כל ההלי- ונוציא את זה למכרז. שרד הפני" לאישורלמ

צר לי שאנשי" פה דואגי" יותר לבנאד" פרטי מאשר למועצה המקומית 
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  . גדרה ומעלי" פה דברי" כדי שאי- אומרי" שיראו שדנו על זה

אפילו זה חמור ביותר שאת" דואגי" יותר לכהנוב מאשר , לכ� זה ממש    

  . מית גדרהלמועצה המקו

  ...בשביל, אתה צודק    :נחמיה עורקבי

  ,לכ� זה   :יואל גמליאל

  .בגלל שדאגת לחוזה הנכו� בבריכה    :נחמיה עורקבי

  .נכו� נכו�   :יואל גמליאל

  . מיליו� שקל בגלל שדאגת לחוזה נכו� 8אתה עכשיו הול- לקבל תביעה של     :נחמיה עורקבי

  ,אני לא רוצה להיכנס, לכ" אני אמרתי את זה, אני   :יואל גמליאל

תביא חוות . אז אני מעדי� עכשיו לטפל בזה ולבדוק ואחר כ- לעצור את זה    :נחמיה עורקבי

כי ההוצאות של המשפט זה ג" כס� של , תביא יוע. משפטי, דעת משפטית

  .מועצה

  ,לכ� אני בא ואומר ל-. אל תית� לי לרדת לרמות של-, נחמיה   :יואל גמליאל

יש יוע. . תביא חוות דעת של יוע. משפטי, שהמינימו" שיש איזושהי טענה : יקותיאל תנעמי

מה זה , למה להתווכח, למה להתווכח על זה, אני לא מבי� את זה, משפטי

בנאד" מדבר מתו- ? א" לא מוציאי" אז אתה יודע מה, או שלא? מסוב-

, ת של יוע. משפטיתביא חוות דע, אבל עזוב, אני לא יודע מה, הרהורי לבו

  ?אתה נכנס לאיזשהו מסלול בשביל מה

  ?הוא לא יכול ללכת לבית משפט, רגע ואז    :ליאור מדהלה

  . אני כמועצה מקבל החלטה כשיש לי נתוני", אני כמועצה : יקותיאל תנעמי

  .נחמיה ת� לירו� הוא רוצה להגיד כמה דברי", כ�   :יואל גמליאל

  ,עד כמה שאני    :ירו� ב� נו�

  .לא הפקיעו את זה לצורכי בנייה    :נחמיה עורקבי

השטח הופקע לצרכי ציבור והוא ג" רשו" כ- , עד כמה שאני יודע וזוכר    :ירו� ב� נו�

נבנו , אולי פלוס מינוס שני" �15ע" התקדמות הזמ� אי ש" לפני כ. בטאבו

יכול . זה שתי עובדות שזה. שזה באמת חריג, זכויות בנייה, עליו זכויות

  ,אנחנו, עכשיו, להיות שאני לא מכיר את הכל
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  .הוא לא היה מחכה ל-, אתה מכיר את כהנוב הוא לא תמי", ירו�   :יואל גמליאל

אנחנו בשעתו רצינו לצאת למכרז וא" כא� אתה אומר שהתהלי- יהיה שזה     :ירו� ב� נו�

  ...באמת יעבור את כל ה

שקל במועצה  100,000... 1997עד , ו�אתה יודע יר, אני אגיד לכ" משהו   :יואל גמליאל

לשנות את  �1997החליטו ב, מקומית גדרה כמו כל מועצה וזה היה חוקי

לא ראינו שמכניסי" ראשי רשויות  �2002ב. החוק ואמרו שהיו" יש תקני"

עבר עוד פע" חוק , �2002החליטו ב, מכניסי" חופשי בתקני", ולא מפטרי"

  .ני"חייב אישור משרד הפ �2002ב, שאמר

שנה והיו" אתה לא  50אז יש דברי" שאנחנו יודעי" שמה שהיה טוב לפני     

שיכול להיות , שנה 50יכול לקחת חוק של היו" ולהגיד שזה חוק טוב לפני 

ואתה יודע שיש פה שטחי ציבור . שנה ירו� היו דברי" אחרי" 50שלפני 

  . שעברו לאנשי" וזה היו" שלה"

. שנה הדברי" היו אחרת 50לפני , יו" זה לא נכו�לגבי ה, אז נכו� שאתה צודק    

הבנאד" קיבל . לא סת" במקרה זה נרש" על ש" המועצה המקומית גדרה

הוא בנה את , הוא קיבל זכויות בנייה, על זה זכויות בנייה ואתה יודע את זה

א" למר כהנוב , עכשיו. זה לא מקרה, ויקטורי והכל וזה לא דברי" במקרה

יש לו מספיק כס� להביא את , י שהוא יודע לא� לגשתיש טענות תאמי� ל

לא מגיע לא , א" כ�, ובאמת לראות א" מגיע לו, הסוללה הכי הכי שהוא יכול

  .מגיע

  ,לכ� מי שיש לו, שנה 50הדברי" האלה לפני , ה'לכ� אני אומר חבר    

אני מסתכל , לא מעניי� אותי, לא מעניי� אותי מה כהנוב יכול או לא יכול : יקותיאל תנעמי

  .נו באמת, לא עניי� של כהנוב או לא כהנוב. על טובת המועצה

  ...אני הוצאתי את זה ג", אני לא נגד   :ירו� ב� נו�

  .אני יודע : יקותיאל תנעמי

יש . אני חושב שזה נבו� ונכו� וזה ג" יכול להביא ג" כס� למועצה וזה בסדר    :ירו� ב� נו�

השטח כפי שהוא רשו" באמת . דהכא� נקודה אחת שאני ש" אותה כעוב

צרי- לקחת את זה ג" כ� , היו" אנחנו מאשרי" זכויות בנייה. לצרכי ציבור
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  ,בחשבו�

  .יחידות דיור 14, הוא. הוא לזכויות בנייה, לא    :ליאור מדהלה

  . שנה ככה 15אושר כבר   :יואל גמליאל

זה ? ת בתי" לחברי מועצהמה לבנו? מה זה צרכי ציבור, יחידות דיור 14זה     :ליאור מדהלה

  .למכירה

  .כי זה יצא כס�, זה מה שמעניי� אותי, שלא נסתב- משפטית    :נחמיה עורקבי

  ,אני אגיד ל- משהו    :ליאור מדהלה

  ,אני מבי� את הרגשות של- של הדאגה לכהנוב   :יואל גמליאל

  ,אתה תדאג לדברי" של-, בסדר    :נחמיה עורקבי

  ,אתה ממש יש ל- צמרמורות רגש, הרגשות של- אני מרגיש את   :יואל גמליאל

  ,הוא לא יעשה שו" מהל-, נחמיה הוא אמר, אבל הוא אמר ל-    :ליאור מדהלה

אני מקבל ג" את הטענה של ירו� ואני אעביר את זה למומחה , אני ג" מקבל   :יואל גמליאל

  ,משפטי שיבדוק את הטענה

  .ייש ל- יוע. משפט? מה זה מומחה    :נחמיה עורקבי

  .מומחה בנושא קרקע, יוע. משפטי   :יואל גמליאל

  .אי� בעיה, לפני היציאה למכרז ותעלה   :נחמיה עורקבי

  ?מי בעד   :יואל גמליאל

  ?לפני המכרז זה עובר למשרד הפני" רק אחר כ- יהיה מכרז, רגע : יקותיאל תנעמי

  .כ�   :יואל גמליאל

זאת אומרת עכשיו אנחנו . אישור מכרזפה כתוב , כאילו זה מה שכתוב פה : יקותיאל תנעמי

  ,הולכי"

  ,אתה מוקלט, אתה מוקלט    :ליאור מדהלה

  )מדברי" יחד(

  ? וקותי 9, אושר   :יואל גמליאל

  .אני מתנגד : יקותיאל תנעמי

  .קותי מתנגד, מתנגד   :יואל גמליאל

  ?אתה תומ- : יקותיאל תנעמי



                                                                                                     24

  ?מה פתאו"    :נחמיה עורקבי

  ?9מאיפה הבאת" , 9 אז אי- : יקותיאל תנעמי

  ?אי- אתה מביא    :נחמיה עורקבי

  ?מה אתה לא, אתה הרמת את היד   :יואל גמליאל

  ? אני הרמתי את היד    :נחמיה עורקבי

  ? מי בעד. עוד פע"   :יואל גמליאל

  ,אני יודע, אתה    :נחמיה עורקבי

  ?מי בעד   :יואל גמליאל

  .בעד 8  :אריה לוינגר

  ?מי מתנגד   :יואל גמליאל

  .נגד 2   :ריה לוינגרא

  

  .ח"ש 250,000ס "רכישת ציוד חרו� נדרש ע, 861' ר מס"אישור הגדלת תב  .8ק "ס

 250,000ס "רכישת ציוד חרו" נדרש ע 861' ר מס"אישור הגדלת תב. 8ק "ס   :אריה לוינגר

זה התקציב שקיבלנו ממשרד הפני" עוד . ח במימו� הקצבת משרד הפני""ש

  .בזמ� המלחמה

עכשיו שאנחנו , שקל מקר� עבודות פיתוח 171,000ר "ישרנו תבבזמנו א    

  .קיבלנו את התקציב אנחנו צריכי" לשנות את הנושא של ההכנסות

  ?מי בעד   :יואל גמליאל

  ?כבר קנינו את הציוד, רגע : יקותיאל תנעמי

  , אישרנו את זה, כ� כ�   :יואל גמליאל

  ?קיבלנו את מה שהוצאנו, כ� : יקותיאל תנעמי

  ,אנחנו עוד, לא לא לא   :ל גמליאליוא

  . משרד הפני" עוד לא קיבלנו אגורה...    :אריה לוינגר

  ? מי בעד   :יואל גמליאל

  .בעד 10   :אריה לוינגר
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  .ח"ש 150,000ס "מדידות נכסי� ע 757' ר מס"אישור הגדלת תב  .9ק "ס

. ח"ש 150,000ס "מדידות נכסי" ע 757' ר מס"אישור הגדלת תב, 9ק "ס   :אריה לוינגר

  . המימו� קר� עבודות פיתוח

וזה , אנחנו נדרשי" להשלי" מדידות נכסי" על פי הנחיות משרד הפני"    

  , תהלי- ש

  .שתקו" ועדה : יקותיאל תנעמי

  .השלמות, נקודתית פה וש", לא לא   :אריה לוינגר

  ?מי בעד   :יואל גמליאל

  .בעד 10   :אריה לוינגר

  

  .ח"ש 200,000ס "ע ה"צמ' עב 834' ר מס"אישור הגדלת תב  .10ק "ס

ס "ח ציוד מכני הנדסי ע"עבודות צמ 834' ר מס"אישור הגדלת תב, 10ק "ס   :אריה לוינגר

  .המימו� קר� עבודות פיתוח. ח"ש 200,000

  ?מי בעד   :יואל גמליאל

  ?מה, ר הקוד" הסתיי""התב   :אריה לוינגר

  ,מה זה עבודות  :יואל גמליאל

  ,ציוד מכני הנדסי זה עבודות של עבודות   :אריה לוינגר

צרי- , עשבי", קוצי", קי., צרי- כלי" טרקטור לנקות שטחי" של מועצה    :ליאור מדהלה

  ...לפזר

  ?בפני עצמו כאילו...    :נחמיה עורקבי

  ?אתה צרי- כלי מאיפה אתה לוקח טרקטור מהשוט�    :ליאור מדהלה

  .ודאי שלא, לא, לא יודע מאיפה היית לוקח    :נחמיה עורקבי

  .אז מפה    :ליאור מדהלה

  .פה אחד? בעדמי  .�12אני אענה ל- ב, קותי   :יואל גמליאל

  

  .ח"ש 150,000ס "רכישת מדי מי� ע 735' ר מס"אישור הגדלת תב  .11ק "ס

מימו� קר� . ח"ש 150,000ס "רכישת מדי מי" ע 735' ר מס"אישור הגדלת תב   :אריה לוינגר
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  .לעבודות פיתוח

   ...מי? מי הרוכשי" : נעמייקותיאל ת

  .אושר. בעד 10? מי בעד   :אריה לוינגר

  

  .ח"ש 100,000תמרור ושילוט  811' ר מס"אישור הגדלת תב  .12ק "ס

. ח"ש 100,000ס "תמרור ושילוט ע, 811' ר מס"ישור הגדלת תב, 12ק "ס   :אריה לוינגר

  .המימו� קר� עבודות פיתוח

  .10? מי בעד   :יואל גמליאל

  ...נגמר אי� לנו כס� אפילו לצבוע. אי� נגמר, אי� כבר אי�   :וינגראריה ל

  .בעד 10? מי בעד   :יואל גמליאל

  ?צביעת כבישי" זה לא פה מה אתה מבלבל    :נחמיה עורקבי

  .תמרור ושילוט, לא   :אריה לוינגר

  .בסדר, אה    :נחמיה עורקבי

  .צביעת כבישי" זה ג" פה    :ליאור מדהלה

  ?מה פתאו", לא פה    :נחמיה עורקבי

  .לא לא פה   :יואל גמליאל

  .זה תמרור 15.ד, סליחה, 15.ד, תמרור זה לצבוע כביש    :ליאור מדהלה

  ,ר צביעת כבישי""תב... אבל הוא כל, אני יודע    :נחמיה עורקבי

  .זה שאתה מקבל תקציבי" ממשרד התחבורה    :ליאור מדהלה

  

מערכי ח סיוע בתכנו� ובפיתוח "ש 146,430ס "ע 873' ר מס"אישור תב  .13ק "ס

  .מיחזור

   .מערכיסיוע בתכנו� ופיתוח , ח"ש 146,430ס "ע 873' ר מס"אישור תב   :אריה לוינגר

  .שלת פשוט זה קפ. מתחת למספר סעי�אריה לא פי, מיחזור מיחזור : יקותיאל תנעמי

, 29,286קר� עבודות פיתוח , 117,144המימו� המשרד להגנת הסביבה    :אריה לוינגר

  .קיבלנו הקצבה, קיבלנו

  ?מה, לא קיבלנו? מה מה : יקותיאל תנעמי
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" מוקצי 40המימו� הקמת תשתיות . אני אקריא לכ", אני אקריא לכ"   :אריה לוינגר

  ,מתקני" לאיסו� פלסטיק 17, מתקני" לאיסו� סוללות 14... למיחזור

  .ידעיציו� , ידעיזה באחריות של     :ניר בזק

  ,ר"יו ידעיהכל באחריות יואב וציו�    :אריה לוינגר

  .ר"היו ידעיציו� ? מה זה יואב    :ניר בזק

  .וג" של רפי חנינה   :אריה לוינגר

  ? מי בעד   :יואל גמליאל

  .בעד 10  :אריה לוינגר

  

  .ח סיוע במיחזור מכלי אשפה"ש 12,396ס "ע 874' ר מס"אישור תב  .14ק "ס

סיוע במיחזור מכלי . ח"ש 12,396ס "ע 874' ר מס"אישור תב, 14ק "ס   :אריה לוינגר

דר- אגב הכספי" שאנחנו . 11,642המימו� משרד להגנת הסביבה , אשפה

  . זה החזר כספי" שאנחנו משלמי" את היטל הטמנה, מקבלי" כא�

שנה שעברה עשינו ג" את ההטמנה וג" את המיחזור ואז אתה מקבל על זה   :ירו� ב� נו�

�  .כס

  ?מי בעד   :אריה לוינגר

  .בעד 10   :ואל גמליאלי

  

  .ח שיפו, בסיס משמר אזרחי"ש 10,000ס "ע 875' ר מס"אישור תב  .15ק "ס

: המימו�. שיפו. בסיס משמר אזרחי, ח"ש 10,000ס "ע 875' ר מס"אישור תב   :אריה לוינגר

  .הקצאת משרד הפני"

  ?איפה זה : יקותיאל תנעמי

  . בית האיכר   :אריה לוינגר

  .הבית כנסת מאחורי   :ליאור מדהלה

  ?אנחנו ש" בשכירות : יקותיאל תנעמי

  .זה שלנו, אנחנו לא, לא   :אריה לוינגר

  ...אז מה : יקותיאל תנעמי
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  .פה אחד? מי בעד   :יואל גמליאל

   .הוחלט לאשר. פה אחד   :אריה לוינגר

  

  ח "ש 61,000ס "שיפו, מגרשי ספורט ע 876' ר מס"אישור תב  .16ק "ס

  .פיתוח' קר� עב :המימו� .ברחבי הישוב  

  ,ר"אישור תב, 16ק "ס  :אריה לוינגר

  ?אני הצבעתי בעד, אני רוצה לשמוע, רגע תגיד לי : יקותיאל תנעמי

  .כ�   :אריה לוינגר

  .בחיי-, ת� להצביע בעד, בסדר : יקותיאל תנעמי

  ,61,000שיפו. מגרשי ספורט בס- , 876' ר מס"אישור תב, 16ק "ס   :אריה לוינגר

  ,אני נגד : ייקותיאל תנעמ

  . המימו� קר� לעבודות פיתוח. ברחבי הישוב   :אריה לוינגר

  ?מי בעד   :יואל גמליאל

אני רוצה לדעת על . חכה, אני רוצה לדעת על מה מדובר, חכה, לא לא לא : יקותיאל תנעמי

  ?מה מדובר

  ?מי בעד   :יואל גמליאל

  ?מה מדובר נו, סליחה, על מה : יקותיאל תנעמי

  ?ג" לליאור אתה מציק. תגיד לי? מה יש ל-? מה אתה עכשיו מציק לליאור   :יואל גמליאל

  . לא : יקותיאל תנעמי

  ,כל מגרש הוא מגרש מוסבר פה, יש פה מגרש    :אליאב מזגני

  .תגיד בגדול, נו, כ� : יקותיאל תנעמי

  )מדברי" יחד(

  . ת� סקירה אליאב אליאב : יקותיאל תנעמי

לציי� שאליאב עשה ? ה מי בעד'חבר, יש לנו, יה בוא נכבדנחמ, בוא בוא   :יואל גמליאל

  .תוכנית ועבודה לגבי מתקני הספורט במועצה ולשפר את כל המתקני ספורט

  .אושר פה אחד   :אריה לוינגר

אתה צרי- , אני רק רוצה לומר לאליאב שבפוליטיקה זה לא מת� בסתר : יקותיאל תנעמי
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  ?קיי.או, להגיד מה עשית

  .ציינו ציינו   :יואל גמליאל

בוא נשמע , אתה עשית פה עבודה, רציתי שתגיד בדיוק מה עשית אליאב : יקותיאל תנעמי

  .מה עשית

  .צויי�,  טוב   :יואל גמליאל

  .פע" הבאה שאני מבקש ממ- להציג משהו אז תציג את זה : יקותיאל תנעמי

  ...אל, תיכנס לקואליציה תסביר לו   :יואל גמליאל

  .מחזק אותו מבחו., י מחזק אותואנ : יקותיאל תנעמי

  .הוא יציג את זה בועדת חינו-    :ליאור מדהלה

א" אנחנו נצטר- לספר מה הקואליציה עושה הזמ� יגמר והסיפורי" לא    :ידעיציו� 

  .אנחנו כל יו" עובדי" בלי הפסקה. יגמרו

  

  פינות עבודה אופק חדש יצירת סביבות 877' ר מס"שור תביא  .17ק "ס

  .רי�עבודה למו  

פינות עבודה אופק חדש יצירת סביבות  877' ר מס"אישור תב, 17ק "ס   :אריה לוינגר

  .עבודה למורי" בבתי הספר

  108,400מ פינס "במ    

  54,200ד אוהל שלו" "ממ    

  89,400יסודי חדש גווני"     

  73,200מ לב גדרה רעות "מ    

  , אני בדקתי את זה על פי סמני מוסד    

  .� הקצבת משרד החינו-מימו, 325,200כ "סה    

  ?בטוח אריה לא שיפרת פה : יקותיאל תנעמי

  .קח קח   :אריה לוינגר

  ?מי בעד   :יואל גמליאל

  .בעד 9   :אריה לוינגר

  .ירו� יצא רגע    :נחמיה עורקבי
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 797שטח מתוקצב ', שלב ג, על יסודי ממלכתי שני 878' ר מס"אישור תב  .18ק "ס

  .200929/' מסהקצבה  3,253,354ר סכו� מענק "מ

על  878' ר מס"אישור תב 18ק "ס. רי" חדשי""אני נשאלתי זה תב, 18ק "ס  :אריה לוינגר

, 3,253,354סכו" מענק , ר"מ 797שטח מתוקצב ', יסודי ממלכתי שני שלב ג

  . הקצבת מפעל הפיס, 29/2009הקצבה 

  ?מי בעד   :יואל גמליאל

  ,עוד לא יצא פה    :נחמיה עורקבי

  .זה הקצבה חדשה שקיבלנו, לא לא   :אריה לוינגר

  . 'ושלב ג' אנחנו כבר קיבלנו תקציב שלב ב   :יואל גמליאל

  )מדברי" יחד(

  .ציו� אנחנו מסיימי"? מי בעד   :יואל גמליאל

  .בעד 9   :אריה לוינגר

  

 736שטח מתוקצב ', שלב ב, יסודי ממלכתי רביעי 879' ר מס"אישור תב  .19ק "ס

  .200930/' הקצבה מס. ח"ש 3,004,352ר סכו� מענק "מ

, הקצבה חדשה' שלב ב, יסודי ממלכתי רביעי 879' ר מס"אישור תב, 19ק "ס   :אריה לוינגר

. 30/2009' הקצבה מס, 3,004,352סכו" מענק . ר"מ 736שטח מתוקצב 

  .הקצבת מפעל הפיס

  ?מי בעד. 'ה עוד פע" זה בית ספר יסודי שלב ב'חבר   :יואל גמליאל

  . בעד 9   :אריה לוינגר

  ...הצלחנו השנה להביא כס� בזמ�   :יואל גמליאל

  

ח לביצוע עבודות שיקו� במערכות "ש 960,000ס "ע 880' ר מס"אישור תב  .20ק "ס

  .2008המי� תקציב 

ח לביצוע עבודות שיקו" במערכות "ש 960,000ס "ע 880' ר מס"אישור תב   :יואל גמליאל

  . 2008מי" תקציב 
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  ח"ש 670,000שרד הפני" המימו� קר� השיקו" מ    

  .ח"ש 290,000קר� עבודות פיתוח     

  ,זה צבוע לא� זה הול- או זה, זה מסומ� : יקותיאל תנעמי

  .זה לכפר אוריאל   :יואל גמליאל

  ?זה צבוע לש" : יקותיאל תנעמי

  ?מי בעד. כ�   :יואל גמליאל

  .הוחלט לאשר. בעד 9   :אריה לוינגר

  .הגיע הזמ�    :נחמיה עורקבי

  

  .ח שיפו, בריכת השחיה בגדרה"ש 350,000ס "ע 881' ר מס"אישור תב  .21 ק"ס

שיפו. בריכת השחיה , ח"ש 350,000ס "ע 881' ר מס"אישור תב, 21ק "ס   :אריה לוינגר

  .יש לכ" את הפרטי". בגדרה מימו� קר� עבודות פיתוח

  ?איזה פרטי" יש   :נחמיה עורקבי

  .רשו" לכ"   :אריה לוינגר

  ?במה    :נחמיה עורקבי

. מיליו� שקלי" �8ס כ"מפעילי הבריכה הגישו תביעה כספית נגד המועצה ע   :אריה לוינגר

המועצה הגישה כתב הגנה וכתב תביעה לסילוק יד זה יהיה ביו" ראשו� 

  ... השיפו. נועד לשיפו. הבריכה לקראת פרסו". הקרוב

לא רק . עיל הבריכהמי שלא יודע המועצה ג" הגישה כתב תביעה נגד מפ   :יואל גמליאל

  .תביעה כספית ולא רק כתב תביעה לסילוק

  ,הכתב לסילוק הוגש היו" : דורית ב� בוחר

  )מדברי" יחד(

  ,עוד דבר אני רוצה לעדכ�   :יואל גמליאל

תביעה לסילוק יד בבית . זה הוגש יש לי פה חותמת לסילוק יד �15/3ב    :נחמיה עורקבי

  .15/3משפט 

  ?י בעדמ, ה'חבר   :יואל גמליאל

  .יש כמה שאלות בנושא, רגע   :נחמיה עורקבי
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  .חכה קותי אולי יענה על השאלות   :יואל גמליאל

אני . אני כזכור לכ" התנגדתי נמרצות להסכ" שנעשה בעבר, אני אומר כ- : יקותיאל תנעמי

שקל ונוציא את  350,000לא מבי� את ההגיו� שאנחנו נל- להשקיע כא� 

שעדי� וראוי ונכו� יותר א" רוצי" להוציא את אני סבור . הבריכה למכרז

, להוציא את הבריכה למכרז כמו שהיא שיבוא הקבל�, הבריכה למכרז כ�

  . אני לא משקיע, אני לא מתק�, אדוני תתק� את זה אתה

, הפסדנו שנה של הבריכה, המו� כספי", אנחנו בפע" הקודמת הפסדנו המו�    

א" אני משקיע אני . אני לא משקיע, אני לא עושה כלו". התקשרנו ע" קבל�

הרי הקבל� טוע� שכדי . שקל האלה �350,000ג" את ה. מפעיל את הבריכה

את הולכת להשמיש  �350אז אי- ב. להשמיש את הבריכה צרי- מיליוני"

  ?אי-, אותה

קותי אני לא עונה פה על שאלות שאחר כ- , אני לא רוצה לענות על, ה'חבר   :יואל גמליאל

לכ� אני בא , יצור קשר ע" בעל הבריכה וית� לו את הפרוטוקולי"נחמיה עוד 

  ,ואומר

  ,בוא נהיה רציניי" : יקותיאל תנעמי

אני צרי- את המכתבי" שאתה , יואל גמליאל אני צרי- את הפרוטוקלי"    :נחמיה עורקבי

ג" א" אתה לא תרצה אז אני ג" אוציא את המכתבי" שאתה , חתו" עליה"

  .חתו" עליה"

  ,ההצעה, השאלה : ל תנעמייקותיא

, ח של מבקר המדינה מר יואל גמליאל שאתה אפילו לא פתחת"ויש פה דו    :נחמיה עורקבי

  ,חתמת חוזה ע" הבנאד" והוצאת צו, חתמת חוזה

  .אני לא חתמתי חוזה, אני לא חתמתי חוזה ע" א� אחד   :יואל גמליאל

  ,אתה הוצאת צו התחלת עבודה    :נחמיה עורקבי

  .אני לא חתמתי שו" חוזה, תחזור ב-, נחמיה   :יאליואל גמל

  ...אתה נתת צו התחלת עבודה בתארי-   :נחמיה עורקבי

  .אני לא חתמתי שו" חוזה   :יואל גמליאל

  )מדברי" יחד(
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  .לא הבנתי? תגיד אתה שות� שלה"   :יואל גמליאל

  ?שמה מי ביצע את העבודות? מי עשה את העבודות שמה, אגב, יואל    :נחמיה עורקבי

  ,אני בא ואומר עוד פע"   :יואל גמליאל

  ,גמליאל...     :נחמיה עורקבי

  .אני לא רוצה לרדת לרמות האלה, תראה   :יואל גמליאל

  .תדבר פה לעניי�, אל תרד לרמות    :נחמיה עורקבי

  ,אנחנו נשפ., זה ההצעה, ואני לא רוצה לענות פה, אני אגיד  :יואל גמליאל

  , אתה לא יכול לשפ., יואל, האני אעש    :נחמיה עורקבי

  .לארבעה חודשי" רק להפעלת הבריכה... את הבריכה   :יואל גמליאל

  ,אתה לא יכול לשפ.    :נחמיה עורקבי

  .רק אחד מפעיל : דורית ב� בוחר

  ?למה שאני אשקיע : יקותיאל תנעמי

  .אבל אתה לא יכול קותי, סליחה    :נחמיה עורקבי

  .שנה בלי בריכהנשאיר את זה יהיה עוד     :דובר

  .ד יודע"קותי עו, סליחה קותי    :נחמיה עורקבי

  ,די נו מספיק, א" תקשיב, אבל אתה לא מקשיב : יקותיאל תנעמי

אני לא רוצה לרדת לרמות של- אבל אני , תראה, אני אגיד ל- משהו נחמיה   :יואל גמליאל

לא זה לא חוכמה לרו. לעיתונות להגיד שעובדי העירייה . אגיד ל- משהו

לכ� קוד" כל . משלמי מסי" ואתה לא משל" את החובות של- למועצה

תשל" את החובות של- למועצה ואחרי זה כל פע" תרו. לתקשורת ותגיד 

  ,אבל אני לא רוצה לרדת לרמות האלה. שאחרי" לא משלמי"

  .אז אני לא ארד לרמות של-    :נחמיה עורקבי

קוד" כל תשל" את החובות של- , כלקוד" . לא רוצה לרדת לרמות של-  :יואל גמליאל

  . למועצה ואחרי זה אנחנו נמשי- לדבר

אני למועצה אני משל" את החובות שלי ואתה תשלח לי את זמורה ותשלח     :נחמיה עורקבי

  ,לי את המפקח

. אתה חייב למועצה ואתה צרי- לשל" את החובות של- למועצה, אתה צרי-  :יואל גמליאל



                                                                                                     34

ה לא יכול ללכת להכפיש את כול" או לשלוח את, לכ� אני בא ואומר ל-

  ,וכל הדברי" האלה... לעיתונות ולהגיד אי- קוראי"

  ,קוד" כל, סליחה    :נחמיה עורקבי

  .אתה יורד לרמות ממש לא טובות  :יואל גמליאל

. ח מבקר המדינה אמר את זה ולא אני"דו, קוד" כל אני לא דיווחתי כלו"    :נחמיה עורקבי

  ,בדיו� משפטי, פקח על העבודה של הבריכהאתה היית אמור ל

  ,בסדר זה, אנחנו, אנחנו   :יואל גמליאל

  ,סליחה   :נחמיה עורקבי

  ...למשרד הפני", תגיש לשמה נו   :יואל גמליאל

  ,יואל יואל   :נחמיה עורקבי

  ,אנחנו באי" ואומרי"  :יואל גמליאל

  . שואל ואתה תענה ליאתה תשמע מה שאני , אתה לא יכול לבוא ולהגיד   :נחמיה עורקבי

  ?אתה ג" מאיי" עלי   :יואל גמליאל

בניגוד אלי- שאתה איימת עלי בפע" הראשונה והר� , אני לא מאיי" עלי-   :נחמיה עורקבי

אתה מחוייב לענות . אני אומר ל- רק מבחינת החוק. יעלה לא מהיו"

  . לשאלות

  ,תשאל, נחמיה   :יואל גמליאל

  ,יפה   :נחמיה עורקבי

כי לפעמי" שאתה שואל שאלות , ואנחנו נחליט א" אנחנו צריכי" לענות ל-  :אליואל גמלי

  .של פסח

  .אני שואל שאלות של פסח    :נחמיה עורקבי

  .כ�   :יואל גמליאל

  ,כל עוד אתה בדיו� משפטי, אתה עכשיו מתחיל דיו� משפטי    :נחמיה עורקבי

  ,אנחנו לא התחלנו   :יואל גמליאל

אתה לא יכול ? התביעה הסתיימה. אתה טוע� שיש תביעה, תביעה יש לי פה   :נחמיה עורקבי

  .לבצע שו" פעולה כל עוד יש תביעה משפטית

  .לא הבנתי? אני לא מבי� מה אתה בעל הבריכה   :יואל גמליאל
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  .אני לא בעל הבריכה   :נחמיה עורקבי

  ? בש" מי אתה מדבר, אז מה אתה   :יואל גמליאל

  ,אני   :נחמיה עורקבי

  ?בש" מי אתה מדבר, אתה כל הזמ� הול-, תגיד לי   :אליואל גמלי

  .אני מדבר בש" חבר מועצה עורקבי נחמיה   :נחמיה עורקבי

  ?אז מה אתה מבי� בכלל, אז אתה   :יואל גמליאל

אני מדבר בש" עורקבי נחמיה חבר המועצה ויש לי את אות" זכויות לשאול    :נחמיה עורקבי

זה מה שאני צרי- , צה לגרעו�את השאלות בכדי שלא תכניס את המוע

  ?מה לעשות, אני יודע שזה קשה ל-. לעשות

  .אל תדאג   :יואל גמליאל

  ,השאלה. אני לא דואג   :נחמיה עורקבי

  ...השיפו.    :דובר

  ?מה   :יואל גמליאל

  ...השיפו.    :דובר

  .בטח, כ�   :יואל גמליאל

ר ויש ל- פה עד "אשר תבאתה לא יכול ל, ר"אתה לא יכול לאשר תב, סליחה   :נחמיה עורקבי

לא יכול באמצע , זאת אומרת אני בא להציע לו. שלא תגמור את המשפט

  , תהלי- משפטי

  )מדברי" יחד(

החוק אומר א" בית המשפט יקבע שה" יוצאי" מהבריכה אנחנו , לפי החוק   :יואל גמליאל

זה שאתה וקותי מתנגדי" . נשפ. את הבריכה ולתושבי גדרה תהיה בריכה

  .ה בריכה זה משהו אחרשלא תהי

  ,לשבת ולעשות את הדבר הפשוט, אז אני רוצה לקצר את התהליכי"    :נחמיה עורקבי

  .זה הקיצור הליכי" הכי טוב   :יואל גמליאל

שיבוא , אני מציע שאנחנו נוציא את הבריכה למכרז בלי שנשקיע ש" שקל: יקותיאל תנעמי

  , לחלופי�. היז" וישקיע מה שצרי-

  ...אבל בדיוק עושי" : רדורית ב� בוח
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  ,אבל את ממילא    :נחמיה עורקבי

  , לא לא : יקותיאל תנעמי

  ,אנחנו מוציאי" אותו רק לארבעה חודשי"   :יואל גמליאל

א" . אני לא משקיע כס�, עוד שנייה, אני לא משקיע כס�, לא, לחלופי� : יקותיאל תנעמי

  ,אני

  )מדברי" יחד(

אז אני ... אני אמרתי בפע" הקודמת. בריכה עזוב אות-אליאב אני בעד ה : יקותיאל תנעמי

  ,את" רוצי" אנחנו נשפ., מציע

  ...יש לנו עוד שמה, ה'חבר   :יואל גמליאל

  )מדברי" יחד(

  ? מי בעד   :יואל גמליאל

שקלי" היא אחרי שמתבררת התביעה והיז"  �350,000ההשקעה של ה    :ירו� ב� נו�

  . הנוכחי יוצא

  .היז" יוצא אנחנו יכולי" להיכנס רק א"   :יואל גמליאל

  .א" אי� סילוק אתה לא יכול לעשות    :דובר

  ?למה לא נכנסנו עד היו"    :דובר

  .ר על תנאי למעשה"זה תב    :ירו� ב� נו�

  ,בית המשפט יקבע   :יואל גמליאל

  .מה מהות התביעה שלו א" אפשר לדעת    :ירו� ב� נו�

  .העברנו את זה ליוע. המשפטי, סנוהאמת שלא נכנ, אני לא יודע   :יואל גמליאל

  ?לאיזה יוע. משפטי יואל    :נחמיה עורקבי

  .אותו...   :יואל גמליאל

  , אני יש לי אותו פה אני לא צרי-    :נחמיה עורקבי

  ?למה אתה שואל? אז למה אתה שואל    :דובר

ני לאור זה שאתה לימדת אותי את החוקי" ואמרת לי שא... אנחנו עוד מעט   :יואל גמליאל

 �יכול רק להודיע למליאה במקו" להביא להחלטה שאתה  14לפי סעי

אז אני עכשיו מודיע , אמרת לי למה אתה נות� לי להחליט רק תודיע, תחליט



                                                                                                     37

  ? מי בעד. קוד" כל בוא נסיי" את זה. למדת ממ- משהו? אתה רואה. ל-

  )מדברי" יחד(

  ?כמה אמרת �300ה, וזה �300ה    :נחמיה עורקבי

  .�50ו    :ו�ירו� ב� נ

, זה? עשו אומד� שזה אכ� לשפ. את הבריכה ואפשר להפעיל אותה, �50ו    :נחמיה עורקבי

  . יפה

  ...א" כ� אז אנחנו פושעי" שלא הפעלנו אותה? מה כ�, מה כ� : יקותיאל תנעמי

  ...לא יכולת    :ליאור מדהלה

ואמרתי בוא נשפ.  כשאני באתי? את" יודעי" מה, את" יודעי" מה, ה'חבר: יקותיאל תנעמי

  .350עכשיו . אי אפשר לשפ., מיליוני"

  )מדברי" יחד(

  ,כדי לשי" את הדברי" על דיוק"    :ירו� ב� נו�

  .רק על דיוק" ירו� : יקותיאל תנעמי

המועצה לפני ... של הבריכה א" היינו מקבלי" אותה השיפו., אני אומר ככה   :ירו� ב� נו�

כי ההשקעה של . �350ה יותר מזה היה הרב... כארבע שני" או משהו

  ,ג" של האשרור, הבריכה

  .אני מציע לא לדבר על זה בישיבה    :ליאור מדהלה

  ,לא צרי-, עזוב ירו�   :יואל גמליאל

  ,אני מציע לא לדבר על זה בשו" מקו" : יקותיאל תנעמי

על  לא רוצה לדבר? מה עוד, אני רוצה לחזור לנחמיה? עוד שאלה, כ� נחמיה   :יואל גמליאל

  ,ר"אתה רוצה לאשר תב, ר"יש תב. זה בהלי- משפטי

  .הוא צודק, הוא צודק, לא לא לא : יקותיאל תנעמי

  )מדברי" יחד(

  .המשפטי ופוגש אנשי" ופועל נגד המועצה המקומית גדרה... אני אומר ל-   :יואל גמליאל

א הייתי צרי- ח ל"א" אתה היית נות� לנו את הדו, סליחה מר יואל גמליאל    :נחמיה עורקבי

  ...לשאול א� אחד

  .קיבלת מכתב מסודר נחמיה  :יואל גמליאל
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  ?אתה מוכ� להראות לי את המכתב? איזה מכתב קיבלתי    :נחמיה עורקבי

  .אני אראה אותו כ�, קיבלת מכתב   :יואל גמליאל

  ...תראה את המכתב שהוא הביא לי?  כ�    :נחמיה עורקבי

  ?מי בעד   :יואל גמליאל

  ,אני לא סיימתי, יואל    :בינחמיה עורק

  ,מי בעד נו   :יואל גמליאל

  .יואל אני לא סיימתי את השאלה    :נחמיה עורקבי

  ?מי בעד   :יואל גמליאל

  .8   :אריה לוינגר

  ,אני לא יכול למשו- את זה? מי נמנע, נחמיה 1? מי נגד. בעד 8   :יואל גמליאל

  ,זה לא ישיבת הנהלה שנכנסי" : יקותיאל תנעמי

  ,קותי שמענו   :גמליאליואל 

זו ישיבת , זה לא ישיבת הנהלה נכנסי" מצביעי" ביד והולכי" בחיי-, יואל : יקותיאל תנעמי

  .פה שואלי" שאלות, מליאה

לא מתאימות , אל תרד קותי לרמות לא, אתה בנאד" רציני קותי אתה לא   :יואל גמליאל

  .קותי

  ,שאלה פשוטה : יקותיאל תנעמי

  .כבר אפילו התשת לי את רפי חנינה, תראה   :יואל גמליאל

  ,ברגע שזה אושר : יקותיאל תנעמי

  ,זה מותנה, זה מותנה    :נחמיה עורקבי

  ,ת� לי שנייה נחמיה : יקותיאל תנעמי

  ,אתה נכנס לי כל פע", אבל אני מדבר    :נחמיה עורקבי

  ,אבל אתה לא נות� לי שנייה אחת : יקותיאל תנעמי

  ,נשאיר את שניה" ה" מסתדרי", שיבהתסיי" את הי, יואל    :דובר

ליוע.  מינינו את אשר אפריאט, 14פי סעי� עכשיו אני רוצה להודיע ל, ה'חבר  :יואל גמליאל

  . חיצוני מטע" המועצה

  .יש לי שאלה, אי� סעי�, לא : יקותיאל תנעמי
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  ,מי שרוצה לראות את החוזה יבוא לאדו� אריה   :יואל גמליאל

  .אלהיש לי ש : יקותיאל תנעמי

  .רגע, יש עוד סעי� אחד   :אריה לוינגר

  ...יש לנו יוע. משפטי שיחלי�   :יואל גמליאל

היתה ? נו באמת מה קורה ל-... יש לי שאלה, אז אל תגיד לי עבר עכשיו : יקותיאל תנעמי

  .הצבעה אבל יש לי שאלה בלי שו" קשר להצבעה

  ?מה השאלה, שאלה. קיי.או   :אריה לוינגר

כל החיי" של- הוא פעל , הוא דווקא תומ- ב-, זה לא מכובד, אל תצעק עליו   :יואל גמליאל

  .למענכ"

ר הזה "בוא נניח שהתב, ר יאושר"ברגע שהתב. השאלה שלי היא פשוטה : יקותיאל תנעמי

  ?הסכ" הקבל� יגיע לאישור מליאה, אושר והולכי" לקבל�

זה ליאור מדהלה וכל יש את הממונה שהוא אחראי על הנושאי" האלה ש   :יואל גמליאל

  .דבר יעשה לפי מה שצרי-

  .מה שצרי- מכרז יצא למכרז    :ליאור מדהלה

  .השאלה א" ההסכ" הזה יבוא לאישור מליאה, לא : יקותיאל תנעמי

  .לא הבנתי    :ליאור מדהלה

  .כל הכבוד, סו� סו� יש סדר במועצה     :דובר

  ,ההסכ" ע" היז" : יקותיאל תנעמי

  ,ר ועדה"אליאב יו יעבור   :יואל גמליאל

  ?מה זה קשור למליאה, ועדת מכרזי"    :ליאור מדהלה

  ,אנחנו, אנחנו, קותי   :יואל גמליאל

  ?מה קרה ל- : יקותיאל תנעמי

יצאנו , אני עוד פע" מודיע, ה'חבר. שנתחיל במכרז חייב לעבור דר- אליאב נו   :יואל גמליאל

  . שתדעוזה מתפרס" מחר בעיתונות אז כדי , ג" למכרז גבייה

סעי� הגדלת . הנחתי את זה מולכ", אני חילקתי לכ" את זה 1סעי� , 2סעי�    :אריה לוינגר

  ,י אש למוסדות חינו-מערכות גילוהתקנת , 807ר "תב

נחמיה שאל אות- באיזה עיתוני" היית" אומרי" אנחנו לא , סליחה רגע    :ניר בזק
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  .הוא היה מודיע לכ". יודעי" הוא היה אומר לכ"

  

  .ח"ש 40,000ס "התקנת מערכות גילוי אש במוסדות החינו- ע 807ר "אישור הגדלת תב. 2

התקנת מערכות גילוי  807ר "אישור הגדלת תב. 2סעי� , אני חוזר. קיי.או   :אריה לוינגר

אנחנו . המימו� קר� עבודות פיתוח. ח"ש 40,000ס "אש במוסדות החינו- ע

ובנושא כזה בטיחותי לא נית�  נדרשי" לבצע התקנות של מערכות גילוי אש

  .להמתי�

  ?מי בעד  :יואל גמליאל

  .בעד 10, בעד 10   :אריה לוינגר

  .ושיהיה לנו שבוע מוצלח ופורה. תודה רבה לכול". הישיבה נסגרה   :יואל גמליאל

  

______________________        _______________________  

  אריה לוינגר                    יואל גמליאל      

  גזבר המועצה                 ראש המועצה             
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  ריכוז החלטות

  

ח להקמת ג� ציבורי אנדרטה לחללי "ש 313,000ס "ע 871' ר מס"אישור תב    .  1ק "ס

  .י הפסל גרשו� היימ�"ל ע"צה  

  .אחד נמנע –ברוב קולות ההחלטה התקבלה 

  ח"ש 700,000ס "תי עלהקמת ג� ילדי� חד כית 872' ר מס"אישור תב  .2ק "ס

  .גדרה, צמרת)בתחו� נחלי�  

  .ההחלטה התקבלה פה אחד

  .ע"מינוי רפאל חנינה כממונה על שפ    .3ק "ס

  .ההחלטה התקבלה פה אחד

  .ח"ש 300,000ס "ע 703' ר תכנו� מס"אישור הגדלת תב  .4ק "ס

  .ההחלטה התקבלה פה אחד

  .ח"ש 300,000ס "ע 790' ר פיקוח מס"אישור הגדלת תב  .5ק "ס

  .ההחלטה התקבלה פה אחד

 אישור הקמת בית כנסת ומועדו� נוער לאתיופי� בגדרה ואישור העברת  .6ק "ס

דונ�  0.5בשטח של  5322//ע זמ"י תב"עפ 136חלקה  3876זכויות בגוש 

  .למגבית המאוחדת לישראל למטרת הקמת המבנה

" גורעמי"' י חב"הביצוע והניהול ע, דולר 1,145,000תקציב הפרוייקט   

  .מטע� המגבית

  .ההחלטה התקבלה פה אחד

 125חלקה  4578אישור פרסו� מכרז למכירת מגרש בבעלות המועצה גוש   .7ק "ס

  .י הערכת שמאי"עפ

חלקה  4578מכירת זכויות בעלות במקרקעי� הידועי� כגוש  –פרטי המכרז   

 14בנייה של עד , רמז' פינס לרח' המצויי� בסמטה המקשרת בי� רח, 125

  .דונ� 017.1שטח הרשו� של המקרקעי� , דיור' יח

  .שני" נגד –ההחלטה התקבלה ברוב קולות 

  .ח"ש 250,000ס "רכישת ציוד חרו� נדרש ע, 861' ר מס"אישור הגדלת תב  .8ק "ס
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  .ההחלטה התקבלה פה אחד

  .ח"ש 150,000ס "מדידות נכסי� ע 757' ר מס"אישור הגדלת תב  .9ק "ס

  .ההחלטה התקבלה פה אחד

  .ח"ש 200,000ס "ח ע"צמ' עב 834' ר מס"אישור הגדלת תב  .10ק "ס

  .ההחלטה התקבלה פה אחד

  .ח"ש 150,000ס "רכישת מדי מי� ע 735' ר מס"אישור הגדלת תב  .11ק "ס

  .ההחלטה התקבלה פה אחד

  .ח"ש 100,000תמרור ושילוט  811' ר מס"אישור הגדלת תב  .12ק "ס

  .ההחלטה התקבלה פה אחד

  .ח סיוע בתכנו� ובפיתוח מיחזור"ש 146,430ס "ע 873' ר מס"אישור תב  .13ק "ס

  .ההחלטה התקבלה פה אחד

  .ח סיוע במיחזור מכלי אשפה"ש 12,396ס "ע 874' ר מס"אישור תב  .14ק "ס

  .ההחלטה התקבלה פה אחד

  .ח שיפו, בסיס משמר אזרחי"ש 10,000ס "ע 875' ר מס"אישור תב  .15ק "ס

  .חדההחלטה התקבלה פה א

  ח "ש 61,000ס "שיפו, מגרשי ספורט ע 876' ר מס"אישור תב  .16ק "ס

  .ברחבי הישוב  

  .ההחלטה התקבלה פה אחד

  פינות עבודה אופק חדש יצירת סביבות 877' ר מס"אשור תב  .17ק "ס

  .עבודה למורי�  

  .ההחלטה התקבלה פה אחד

 797ח מתוקצב שט', שלב ג, על יסודי ממלכתי שני 878' ר מס"אישור תב  .18ק "ס

  .200929/' הקצבה מס 3,253,354ר סכו� מענק "מ

  .ההחלטה התקבלה פה אחד

 736שטח מתוקצב ', שלב ב, יסודי ממלכתי רביעי 879' ר מס"אישור תב  .19ק "ס

  .200930/' הקצבה מס. ח"ש 3,004,352ר סכו� מענק "מ

  .ההחלטה התקבלה פה אחד
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ח לביצוע עבודות שיקו� במערכות "ש 960,000ס "ע 880' ר מס"אישור תב  .20ק "ס

  .2008המי� תקציב 

  .ההחלטה התקבלה פה אחד

  .ח שיפו, בריכת השחיה בגדרה"ש 350,000ס "ע 881' ר מס"אישור תב  .21ק "ס

  .אחד נמנע, אחד נגד �ההחלטה התקבלה  

  .ח"ש 40,000ס "התקנת מערכות גילוי אש במוסדות החינו- ע 807ר "אישור הגדלת תב. 2

  .לטה התקבלה פה אחדההח
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