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  :יו�על סדר ה

  .16/12/08מיו"  73' אישור פרוטוקול הנהלה מס       .א

  'ס על יסודי שני שלב ב"ביה 861' ר מס"אישור תב) 27ק "ס(        .1

  ח"ש 3,268,482ס "ר ע"מ 826שטח מתוקצב            

  3802/07מענק מפעל הפיס : מקור המימו�           

  ס יסודי"ח בניית בי"ש 950,000ס- של ב 830' ר מס"אישור הגדלת תב) 28(ק "ס        .2

  ממלכתי רביעי           

  ח"ש 3,996,374                              ר מאושר "תב           

  ח כולל פיקוח"ש 4,695,060               )02.01מבנה (עלות חוזה            

  ח"ש 3,822,000                               ר"יתרת מתב           

  ח"ש 950,000                              הגדלה מוצעת           

  קר� עבודות פיתוח: מימו�           

  ס על יסודי שני"ביה 829' ר מס"אישור הקטנת תב) 29ק "ס(        .3

  ח"ש 6,468,921                                          ר מאושר "תב           

  ח"ש 5,519,060            03/02/01תו" מבני" עלות חוזה ח           

  ח"ש 950,000          הקטנה מוצעת בקר� עבודות פיתוח           

  מההוצאות 80%ח שה" "ש 33,000בס- של  839' ר מס"הגדלת תב) 30ק "ס(        .4

  :לפעילות בנושאי בטיחות בדרכי"           

  חות בדרכי" הקצבת הרשות הלאומית לבטי: מימו�           

, מרדכי לרנר, קוסובסקי דניאל: אישור סלילה זמנית ברחובות הבאי") 36ק "ס(        .5

  שלו" עליכ", שניאור נירנברג

  ח"ש 200,000כ הפרויקט "סה           

  )פרצת דרכי" 10%(ח השתתפות בעלי" "ש 75,000/כ    : מימו�           

  עבודות פיתוח ח קר�"ש 125,000                         

  2008/ט"התשס) העמדת רכב וחנייתו(אישור חוק עזר לגדרה ) 34ק "ס(        .6

  מינוי יוע1 משפטי        .7

  רי" בתחו" התשתיות"אישור הגדלת תב        .8

  ח"ש 250,000           מי"' עב 756' ר מס"תב. א           

  ח"ש 250,000           ביוב ' עב 780' ר מס"תב. ב           
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  ח"ש 250,000       גינו� ופיתוח 745' ר מס"תב. ג           

  ח"ש 750,000                                           כ"סה           

  פיתוח' קר� עב: מימו�           

  משמר אזרחי –ק ושיפוצי" במרכז הפעלה "ערכת חפ 862' ר מס"אישור תב        .9

  ח"ש 10,000ס "ע           

  מענק משרד הפני": מימו�           

  ייצוג בוועדה המקומית לתכנו� ובנייה זמורה) 1ק "ס(      .10

  בחירת ראש המועצה כנציג המועצה בועדת זמורה . א           

  מ ראש המועצה בוועדה"בחירת מ. ב           

  בחירת נציג ציבור בוועדה המקומית. ג           

  ולראשות התאגיד) בהקמה(ב "ש בשג"ת נציג המועצה לתאגיד מטבחיר) 2ק "ס(      .11

  מינוי מחזיק תיק חינו-) 3ק "ס(      .12

  מינוי מחזיק תיק הספורט) 4ק "ס(      .13

  מינוי מחזיק תיק תרבות תורנית) 5ק "ס(      .14

  בחירת נציגי המועצה לאיגוד ערי") 6ק "ס(      .15

  אשדוד –איגוד ערי" לאיכות הסביבה חבל יבנה בחירת נציג המועצה ל. א           

  )באר טוביה(בחירת נציג המועצה לאיגוד ערי" לניקוז שורק . ב           

  בחירת נציג המועצה לאיגוד ערי" לשירות כבאות. ג           

  בחירת נציגי המועצה לאיגוד ערי" לחינו- על יסודי ולראשות האיגוד. ד           

  לצו המועצות המקומיות) א(15פ סעי� "בחירת נציגי ציבור לועדות בחינה ע) 7ק "ס(      .16

  1977/ז"תשל) נוהל קבלת עובדי"(           

  בחירת ועדת מכרזי") 8ק "ס(      .17

  בחירת ועדת הנחות בארנונה) 9ק "ס(      .18

  י בקשתה"אישור חופשה לנוגה שור חברת המועצה עפ) 10ק "ס(      .19

  בחירת ועדת ביקורת) 11 ק"ס(      .20

  בחירת ועדת שימור אתרי") 12ק "ס(      .21

  בחירת ועדת רכש ומלאי) 13ק "ס(      .22

  בחירת ועדת איכות הסביבה) 14ק "ס(      .23

  בחירת ועדת בטחו�) 15ק "ס(      .24
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  בחירת ועדת שמות) 16ק "ס(      .25

  בחירת ועדה לקליטת עליה) 17ק "ס(      .26

  בחירת ועדה למאבק כנגד הסמי") 18ק "ס(      .27

  בחירת ועדת חינו-) 19ק "ס(      .28

  בחירת ועדת שירותי" חברתיי") 20ק "ס(      .29

  בחירת ועדת קשרי חו1) 21ק "ס(      .30

  בחירת ועדת ספורט) 22ק "ס(      .31

  בחירת ועדת מלגות ועדת משנה לתמיכות) 23ק "ס(      .32

  בחירת ועדת בטיחות בדרכי") 24ק "ס(      .33

  בחירת ועדת תחבורה) 25ק "ס(      .34

  בחירת ועדת הנחות בחינו-) 26ק "ס(      .35

  ח"ח למימו� איכות הסביבה במוס"ש 40,000ס "ר ע"אישור תב) 31ק "ס(      .36

  � עזר בבנק אוצר השלטו� המקומי למימו� הקצבת /אישור פתיחת ח) 32ק "ס(      .37

  מפעל הפיס           

  ס יסודי ממלכתי רביעי"לבניית בי. א           

  ס על יסודי שני"לבניית ביה. ב           

  :הפני" לנחיצות משרה כדלקמ�' אישור בקשה ממ) 33ק "ס(      .38

  מזכירת ראש המועצה איר� קריטי. א           

חוזה זמני לשרי חודשי" ב 3/מזכירה בלשכת ראש המועצה ואישור העסקה ל. ב           

  גמליאל

לפקודת העיריות בכל הקשור לטיפול  15ס פרק "הסמכת גזבר המועצה ע) 35ק "ס(      .39

  )עיקול בפועל, עיקול ברישו", עיקול בנקי"(לרבות עיקולי" , חייבי"

  ר עמותת המוזיאו�"מינוי יו) 37ק "ס(      .40

לפני שנתחיל את , סדר היו". ט"בטבת תשס' ד, ישיבת מועצה יו" רביעי   :יואל גמליאל

לקחתי אחריות לסגור את כל מוסדות , סדר היו" אני החלטתי היו"

לא יודעי" , בוא נגיד שהתושבי" קצת מבוהלי", לאור ה, החינו- בגדרה

ואנחנו מקבלי" דיווחי" מגורמי הביטחו� שפשוט ג" ה" אני , מה לעשות

י שיו" חמישי ושישי לכ� לקחתי ואמרת, חושב לא יודעי" בדיוק מה קורה

עד אז אני מאמי� שהדברי" יתבהרו ואז אנחנו נחליט ע" , וג" יו" שבת
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ג" יו" שישי ונחליט מה עושי" , ג" מחר נשב שמה, צוות ההיגוי שיושב פה

  .למי שרוצה לשאול שאלות אני אשמח לענות, זה העדכו�. לגבי יו" ראשו�

  .החלטה אמיצה ונבונה                :דובר

הילדי" בעצ" סובלי" , שהילדי" בחופש... השאלה שלי היא אחרת: תיאל תנעמייקו

לא היה עדי� לקבל החלטה בתי ספר . מעבר להחלטה של ההורי", בחופש

שאינ" ממוגני" או גני" שאינ" ממוגני" שש" לא יתקיימו לימודי" ומה 

  ?שממוג� אולי עדי� שיתקיימו לימודי"

בבתי ספר שהיו ממוגני" ש" הייתה הבעיה שילדי" רצו  אני חושב שדווקא   :יואל גמליאל

הזעיקו את ההורי" , למקלטי" וש" הילדי" בכו ולא רצו לצאת למקלטי"

ג" מחר יש לנו פה תרגיל שבודקי" את כל . כדי שיבואו לקחת אות"

הייתי בטוח שאני לא אוכל להודיע לכל התושבי" ואז זה ג" .. הנושא של ה

  ...לה שבסופו של דבר היה גור" יותרהיה גור" לאיזושהי בה

  ,אני, אני לא יודע, אבל זה עדיי� משאיר את הילדי" לבד בבית  : יקותיאל תנעמי

לאור זה , לקחתי את זה בחשבו� והחלטתי, זו הייתה האחריות שלי, בסדר   :יואל גמליאל

יש לנו פה יותר מעשרה , שג" יש לנו פה א" אנחנו יודעי" כמו אוהל שלו"

. אני לא מוכ� לקחת אחריות שמחר יפול פה טיל. ע" תקרות רבי1גני" 

אני , וכששאלתי שאלה היו" את גורמי הביטחו� אז הוא אומר לי תשמע

אז אני הבנתי את האמירה , עד אז אתה אחראי, אחראי ביו" האירוע

  .ולקחתי אחריות

חושב שההחלטה היא  אחת אני. אני רוצה להגיד ברשות- שתי הערות יואל        :ירו� ב� נו�

ג" המיגו� , שתי", אחד בגלל שבאמת לא כול" ממוגני". נבונה ונכונה

שלכאורה הגישה אליו היא הרבה יותר מדקה , הקיי" הנגישות אליו

א" אפשר לקבל , מעבר לנושא הזה של מוסדות החינו- וזה בסדר. ניתנת

א" קצת יותר פירוט על ההיערכות ועל המוכנות של המועצה מבחינת 

מדרו" , לפני יומיי" לא חשבנו שבאמת מדרו" מערב לנו. וכאשר יקרה

אני לא בא להבהיל א� , זה כבר באמת בקו שלנו, מזרח לנו וממערב לנו

יש מצב כזה שבו באמת . אחד אבל אני בא לשי" את הדברי" כפי שה" כא�

  ,למזרח או למערב היא גדרה, סטייה קלה לימי� או לשמאל

  ,6" הטיל היו" שנורה לכיוו� כביש א   :יואל גמליאל
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  ,דקה        :ירו� ב� נו�

  .כמו שאמר לי איש הביטחו� היה קצת שמאלה הוא היה נוחת בגדרה   :יואל גמליאל

אני אומר כי אנשי" , א" יש כא�, קצת יותר פירוט על אי- נערכי" כא�        :ירו� ב� נו�

  ,כא� בתו- העשייה אמרתי מעבר למה שאני יודע כשהיינו, שואלי" אותי

אנחנו , ע", ע" כל, אנחנו קבוע ג" יושבי" ע" מפקד משטרת רחובות   :יואל גמליאל

א" אנחנו , הכנו ג". אנחנו מקבלי" דיווחי", יושבי" פה בחדר בקרה

ס "יקרה פה חס וחלילה אסו� אז אנחנו ג" את המתנ, צריכי" להיות ב

קרתה לה" טראומה , ארגנו לנושא של במיוחד לפינוי של תושבי" שה"

אנחנו יותר מחכי" לפיקוד . ח ועשינו מה שאמרו לנו"והפעלנו פה את מל

אתה יודע מה זה פיקוד . העור� שהוא בעצ" זה שמעביר את המסרי"

. המסרי" ה" מסרי" שאני לא יודע א" ה" מביני" מה ה" עוזרי", העור�

  .בכל אופ� אנחנו קשה לנו להבי� מה ה" רוצי"

כי אתה אמרת וג" אמרו ל- את זה היו" ואני , רק הערה אחרונה, ברשות-        :ירו� ב� נו�

. אמרתי את זה לדני אתמול בשיחה שדיברנו אתמול באקראי בטלפו�

הוא אחראי על כל המדינה וכרגע הוא , פיקוד העור� הוא פיקוד וזה בסדר

גדרה מאוד מעניינת . אחראי על גזרה מאוד רחבה מאוד במדינת ישראל

צרי- לראות שאנחנו , ואני אומר. אותו אבל בעדיפות לא עליונה א" בכלל

יודעי" , כא� בתו- המועצה ג" במסגרת העובדי" וג" במסגרת התושבי"

ח וג" "אני אומר את זה כי בס- הכל ג" ועדת מל. להיות ערוכי" ומוכני"

עובדי המועצה יודעי" אבל צרי- לראות אי- נערכי" עד רמת ההיערכות 

ג" א" זה ארגו� של מתקני פינוי בשעת . נקודתית שיכולה להיות הכי

. להיות ערוכי" מבחינת מי", להכי� אות" מבחינת חשמל, חירו" א" צרי-

שיודעי" להיות מוכני" , ג" אות" חיבורי מי" במידה ויקרה כא� משהו

ביו" שני אבל אני ... הסתכלו עלי קצת. היו" בנקודות מסויימות בישוב

ג" אפשרות שבסופו של דבר תתקבל ג" החלטה של- או של  יש, אומר

כדי , מישהו אחר ולקחת אולי חלק מהקהילה ולהסית אותה מעט צפונה

, למרות שאשקלו� לא עשו את זה ושדרות לא עשו את זה. שיצאו מהקו

  . צרי- ג" להיער- לדברי" האלה, אבל אני
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ל של פיקוד "רמטכ? ות אי- אומרי"אנחנו לא בחרו אותנו להי, תראה ירו�   :יואל גמליאל

. ואני עשיתי את כל מה שאמרו לי. אני בחרו אותי לראש המועצה, הדרו"

, דאגנו לתדלק את כל הגנראטורי" בכל המקומות, דאגנו לגנראטורי"

יש , מה שפיקוד העור� כולל אנשי המקצוע, כל מה שצרי-, מיכלי מי"

ביצענו את כל , ושלמה וכול"אנשי מקצוע אני חושב טובי" מאוד כמו ציו� 

, ואני חושב ג" דני דורו� הסתובב כל המקלטי", מה שאנחנו יכולי"

  . מוסדות חינו-

ג" ברגע . עשינו כל מה שאמרו לנו ובנוס� ואנחנו מאורגני" ביכולות שלנו                         

דקה , שעה אחרי, שקורה משהו אתה יודע שאנחנו באי" רק יו" אחרי

  .שמפני" פה את המקו" וזה מה שאנחנו צריכי" לעשותאחרי 

. ודאגנו לכל מה שצרי-, דאגנו פה שיהיה מחפרו� כונ� א" יקרה משהו                         

לאור הבדיקות שלנו ולאור , והיו" לקחתי אחריות. ומבחינתנו עשינו

, לא מהבחינה שלנו, הבדיקות שראינו שמוסדות החינו- לא ממוגני"

לכ� החלטנו שאנחנו את השלושה ימי" , ינה שאי- בנו את המקומותמבח

ולכ� הפסקנו את כל הפעילות במוסדות , האלה נותני" לראות מה קורה

  .החינו-

העלינו . ועדת חירו", לגבי הישיבה שהייתה לנו פה לפני יומיי" לגבי ועדת           :ניר בזק

, מוג� ולידו ג� שהוא ממוג�העליתי יותר נכו� בעיה לגבי ג� שהוא לא מ, פה

הגננת אמרה שהיא קיבלה הנחיה לקבל את המפתח . ואמרו לי שיטפלו בזה

שאלתי . עבר הצהרו� אליו, אותו דבר נשאר הג� הלא ממוג�. אחר הצהרי"

  . אמרו לי הגננת לא מוכנה שיהיו בג� שלה החדש, את השאלה למה

, שלנו, א" עברה החלטה של מועצת ה, להיותדברי" כאלה לא יכולי"                          

לא יכול להיות מצב כזה שלא מיישמי" , עברה החלטה ואתה אישרת אותה

א" אנחנו סת" באי" פה כדי לדבר ואחר כ- אנשי" עושי" מה . אותה

צרי- לדעת שההחלטות שאתה מקבל פה . אז זה לא לעניי�, שה" רוצי"

  . ומאשר אות" שמישהו יאכו� אות" ג"

  .אני אבדוק, אני אבדוק את זה   :אל גמליאליו

סגרו את הג� דני והעבירו . סגרו את הג�, היה סגור, הרמנו טלפו� היה סגור           :ניר בזק

  .את הילדי" לג� הלא ממוג�
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  .תרי" טלפו� פה למועצה          :דני דורו�

  .גננת הלכה הביתהה, כבר העבירו את הילדי", זה היה כבר מאוחר מדי           :ניר בזק

אנחנו גרי" בישוב בצורה שלא צרי- . אני עוד פע" אומר, ה'טוב חבר   :יואל גמליאל

יש פה את , צרי- לבדוק את זה בצורה, להתקשר אלי- רפי ע" כל הכבוד

ואני רוצה שתצאו מהקטע הזה . אנשי המקצוע צרי- לבדוק למה

עשו את הדברי" אנשי" פה י. שמתקשרי" לחברי מועצה כדי שיעשו דברי"

  ,סדר היו". ג" בלי שידברו ע" אנשי המועצה

אני חושבת שהפתרו� הזה לשלוח את הילדי" . אני רוצה להעיר משהו ג"          :נוגה שור

הביתה באופ� גור� הוא לא טוב לטעמי כי בתור משפחה שבה שני ההורי" 

ואני , אני חושבת שצרי-. עובדי" אנחנו צריכי" למצוא פתרו� מחר לילדי"

יש בתי" שאי� לה" מרחבי" מוגני" בבתי" וזה לא מעט , לא מדברת על

  .בגדרה

אני , זה לא בתפקיד שלי לקחת אחריות של מקומות עבודה של תושבי"   :יואל גמליאל

  .לוקח אחריות לגבי הא" אני מסוגל כרשות לתת מענה למה שקורה

  ,אבל אני חושבת ש, נכו�         : נוגה שור

  .לכ� לקחתי אחריות והחלטתי   :אליואל גמלי

  ,אבל הפתרו� של- הוא להפיל, לא           :נוגה שור

  ,זה אחריות שאני לא, יש מי שלא יפגע, יש מי שיפגע   :יואל גמליאל

הפתרו� של- הוא להפיל את זה על ההורי" וזה לא יכול להימש- לאור-              :נוגה שור

  .זמ�

  .מישי שישיבגלל זה אמרתי ח   :יואל גמליאל

מה שאני רוצה להגיד זה שצרי- . צרי- לחשוב מה עושי" בהמש-, בסדר             :נוגה שור

לקחת בחשבו� א" הדבר הזה ממשי- אולי לנסות לתת אופציה , לחשוב

במקומות שה" כ� , ס"להפעלה של חוגי" או פעילויות בבתי ספר או במתנ

צרי- . היער- לזה מראשוצרי- ל, כ�, לפחות לילדי" אחרי"? מה. מוגני"

א" זה נמש- שבוע הבא כבר עכשיו להתחיל לחשוב מה , לחשוב עכשיו

לא לחייב . עושי" ע" הילדי" הקטני" לפחות לתת לה" פעילות חלופית

  .אבל כ� לתת אופציה

  .אריה   :יואל גמליאל
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  . אנחנו מתחילי" את סדר היו". קיי.או     :אריה לוינגר

  

  .08/1216/מיו�  73' הנהלה מסאישור פרוטוקול        .א

  . 16/12/2008מיו"  73' אישור פרוטוקול הנהלה מס     :אריה לוינגר

  

  'ס על יסודי שני שלב ב"ביה 861' ר מס"אישור תב) 27ק "ס(       .1

  ח"ש 3,268,482ס "ר ע"מ 826שטח מתוקצב            

  073802/מענק מפעל הפיס : מקור המימו�           

  . בפרוטוקול ההנהלה 27ק "ס. 1סעי�      :ראריה לוינג

שטח מתוקצב ' ס על יסודי שני שלב ב"ביה 861' ר מס"אישור תב                                     

אנחנו . מענק מפעל הפיס: מקור המימו�, ח"ש 3,268,482ס "ר ע"מ 826

אנחנו בשלב זה מאשרי" את , ר"מ 826/קיבלנו הקצבה ממפעל הפיס ל

  .כאשר יגיעו התוכניות נצא למכרז בנושא הזה. ציב הבלתי רגילהתק

זה כס� שהיה , לא את הד� הזה, רגע, זה כס� שהיה אמור להיות, תגיד לי         :רפי חנינה

  ?זה לא הטופס הזה, אמור להיות בית ספר אור שלו" וזה עבר אני מבי�

  .ר"מ 671ה" ביטלו לשלב זה את אוהל שלו" , לא     :אריה לוינגר

  ?למה         :רפי חנינה

עכשיו ליאור מקד" את התוכניות של , כי לא היו תוכניות לא היה כלו"     :אריה לוינגר

  ,אני מניח שנקבל, אוהל שלו"

לפני שלוש ? מתי הייתה ההרשאה לבית ספר אוהל שלו" לתוכניות האלה         :רפי חנינה

  ?שני"

א" את" זוכרי" בקדנציה הקודמת ע" בקשת  אוהל שלו" אנחנו התעכבנו: ליאור מדהלה

היה לנו תקציב של מפעל הפיס והיה לנו איזושהי דלתא שהיינו . ההלוואה

התהלי- הזה לקח הרבה זמ� . צריכי" לגבות כס� ולכ� לקחנו את ההלוואה

  .ומפעל הפיס ראה שלא ניצלנו בעצ" את ההקצבה של הכס�

  ,ל שלא היה אפשרותבגל, למה לקח הרבה זמ�         :רפי חנינה

 X/הגזבר יכול להיות למה לקח הרבה זמ� לגבות את ה, אני לא יודע: ליאור מדהלה

  ,שקלי" ש

  ,קיבלנו כס� ממפעל הפיס         :רפי חנינה



 339' ישיבת מועצה מ� המניי� מס

 

 
10 

היה מעבר להלוואה של מפעל הפיס היינו צריכי" לקחת הלוואה , לא: ליאור מדהלה

במועצה וזה לקח הנושא הזה נדו� . לבנות את בית ספר אוהל שלו"

הדחיפות בשלב זה כרגע אנחנו . קיי.מפעל הפיס אמר או. איזושהי תקופה

  ,זה לא אומר שאנחנו לא נקבל, הפנה את זה', מוכני" ע" התיכו� לשלב ב

' כל נושא שלב ב, זה אומר שכרגע בית ספר אוהל שלו"? אז מה זה אומר         :רפי חנינה

  ,עד שלא נקבל, ידחה

אנחנו עדיי� בס- הכל בוני" את השלד של אוהל שלו" , לא ידחה שו" דבר :ליאור מדהלה

עד שאנחנו נתארג� למכרזי" ונכי� תוכניות סופיות לביצוע ועד . 'שלב א

אנחנו כבר נעשה את העבודה , שנוציא את המכרז ועד שנבחר את הקבל�

להחזיר בעצ" את , של אוהל שלו"' מול מפעל הפיס כדי לאשר את שלב ב

  .ציבהתק

  .באוהל שלו" הוא מימו� של מפעל הפיס' בכל מקרה המימו� של שלב ב                :דובר

  .ברור מאליו, נכו�         :רפי חנינה

  ...ה" רק משחקי", כ�: ליאור מדהלה

  '?איפה נעל" שלב א, כאילו'? איפה שלב א, סליחה            :ניר בזק

  .ארבעה חודשי" בוני" בתו- אוהל שלו", ו-בוני" כבר בת. בוני" אותו: ליאור מדהלה

  )מדברי" יחד(

בית ספר ' תיכו� אזורי בוני" שלב א' בוני" עכשיו שלב א. ה קצת סדר'חבר  :יואל גמליאל

ויתחילו לעבוד , קבל� יש, הכל מתוקצב', באוהל שלו" זה שלב ב. יסודי

  .בשקט

אני לא כל כ- מצליח ? ל שלו"מה המשמעויות של זה לגבי אוה, ליאור            :ניר בזק

  .להבי�

אנחנו עכשיו מתחילי" להתארג� ע" התוכניות , אנחנו. אי� שו" משמעות: ליאור מדהלה

אנחנו נודיע , אנחנו נפנה למפעל הפיס, אנחנו נכרו- את המכרז', של שלב ב

אנחנו לא יכולי" לצאת , צרי- להבי�. לביצוע' שאנחנו מוכני" ג" ע" שלב ב

, זה ייקח. 'של אוהל שלו" עד שאנחנו מסיימי" שלב א' לב בלמכרז של ש

  . 2009זה יגיע לאזור יולי 

  ,יתעכב' כרגע בוני" את השש כיתות שלב ב                :דובר

  ,זה לא רק שש כיתות זה שש כיתות: ליאור מדהלה
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  ,ומינהלה כ�                :דובר

  .ותאומר שאי� שו" משמע   אתה            :ניר בזק

  ', יש פה בית ספר שנבנה שלב א                :דובר

  ,איפה הוא. 'מה זה שלב ב' זה שלב א. תסבירו לנו קצת מה זה אומר          :נוגה שור

  ?על מה אתה מדבר על תיכו� או על הזה         :רפי חנינה

  .נה שעברהלא היינו ש, אנחנו חדשי"', בית ספר סעי� א, הסעי� הזה                :דובר

  '?על אוהל שלו" או על שלב א: ליאור מדהלה

  .'כתוב לי פה שלב ב, אני לא מדבר כלו"                :דובר

  ?על מה אנחנו מדברי" בכלל          :נוגה שור

  )מדברי" יחד(

  ,אני את� לכ" פריסה על בניית מוסדות החינו- בגדרה: ליאור מדהלה

  )מדברי" יחד(

שותכ" אני את� פריסה מה קורה מבחינת בניית מוסדות חינו- בר, א": ליאור מדהלה

  ,אוהל שלו" נמצא על ויצמ�, אוהל שלו" התחלנו. בגדרה

  .תסתכל, אתה לא גדרתי, נחמיה                :דובר

התחלנו את הבנייה של הבית הספר הזה , אוהל שלו" נמצא על רחוב ויצמ�: ליאור מדהלה

  ,בקי1

  ?יש ש" על יסודי או לא, זה הבית ספרמה           :נוגה שור

  .אוהל שלו" זה בית ספר ממלכתי דתי, לא: ליאור מדהלה

  ?אז מה בוני" ש"? אז מה בוני" ש", כ�          :נוגה שור

  .אוהל שלו"' בוני" את שלב א: ליאור מדהלה

  ?כאילו מחליפי" את המבני" הקיימי"          :נוגה שור

הרסנו את , ו עבודות שדרוג והסבה וכרגע אנחנו בוני"בקי1 עשינ. כ�: ליאור מדהלה

  .אוהל שלו"' המבני" הישני" וכרגע אנחנו בוני" את שלב א

  '?מה זה שלב א          :נוגה שור

ותשתיות שנגזרות מהבנייה . מעבדות ומינהלה, זה שש כיתות א"' שלב א: ליאור מדהלה

  . הזאת

  ',ומתוכנ� ש" שלב ב          :נוגה שור

  .'אנחנו מתחילי" להיכנס לשלב ב' שלב ב: אור מדהלהלי
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  ?וכמה כיתות יהיו ש"          :נוגה שור

  .ג" כ� שש כיתות: ליאור מדהלה

  ?תקציב משרד החינו-                :דובר

  . מפעל הפיס: ליאור מדהלה

תחייב מי מ. זו השאלה, התקציב הזה ממפעל הפיס לא יית� לנו עוד פע"                :דובר

  ?שיית� תקציב

ברגע שהתחלנו אות" אי אפשר לעצור ... הפרויקטי" האלה ה" פרויקטי": ליאור מדהלה

  .אות"

אנחנו צריכי" להוציא את אשת- מאוהל שלו" למה כל פע" אתה רק אוהל                 :דובר

  ?אה, תוציא אותה מאוהל שלו" לא תשאל על אוהל שלו". שלו"

  ,רפי ב� חיי" כבר פנה למשרד החינו- בבקשה לתקצב את ה                :דובר

  .דר- אגב אני אעלה את הנושא בועדת ביקורת                :דובר

  )מדברי" יחד(

  ,כיתות 18, כיתות 18: ליאור מדהלה

  ?איזה בית ספר זה          :נוגה שור

  .יסודי   כיתות 18: ליאור מדהלה

  ,לא פה 8/1/אבל את ב, ת שואלתבוא הנה נוגה א                :דובר

  ?אז מה          :נוגה שור

  .תקראי באינטרנט                :דובר

  .בוא נצביע עליה עכשיו                :דובר

  ,8/1/את ב. הולכת שנה היא רוצה לדעת, היא לא פה? אתה מבי�                :דובר

  .מה אני מצביעשאני אצביע אני צריכה להבי� על           :נוגה שור

  .אני אפרס" בעיתו� הצבעת נגד תיכו� אזורי, תצביעי נגד                :דובר

  .כיתות 18, כ� יסודי חדש. אני רוצה להבי�          :נוגה שור

אנחנו מתחילי" בתכנו� של שלב ', הקבל� כבר בונה את שלב א, כיתות 18: ליאור מדהלה

  .'ב

  ,6, 6שזה שוב           :נוגה שור



 339' ישיבת מועצה מ� המניי� מס

 

 
13 

עבודה ... תיכו� אזורי יצא צו, כיתות 6כיתות  6זה . כיתות 18זה , 6, 6, 6: ליאור מדהלה

מי . מנח" בגי�... נבנה בצומת הרחובות, יו" משהו כזה 17יו" או    16לפני 

  , לנקות את הרימוני", שראה כבר מתחילי" לחתו- פה את הרימוני"

  . אני נגד, לא לא לא? ליד הבית שלי בוני" את זה                :דובר

  .מתו- ששה שלבי" לצערי' שלב א', וזה אנחנו בוני" בשלב א: ליאור מדהלה

  ',ר הזה איפה בוני" שלב ב"בוא תסביר לי על התב                :דובר

' שלב ב 861ר "דיבר על תב' סעי� א, ר"אז עכשיו אני אסביר לכ" לגבי התב: ליאור מדהלה

  .התיכו� האזורי

  ,מה שאנחנו   זה. קיי.או          :רנוגה שו

לוקח זמ� אנחנו צריכי" , אנחנו צריכי" לתכנ�' כדי לבנות את שלב ב: ליאור מדהלה

  .תקציבי"

  ,אני מציע לשלוח את כל החדשי" למפעל ללמוד         :רפי חנינה

  .אנחנו שבוע הבא הולכי" להשתלמות                :דובר

  ?אז כמה כיתות הולכות להיות שמה 6תו- אז מ, רגע          :נוגה שור

  .זה התיכו�. 30: ליאור מדהלה

  . אנחנו נאשר עוד כמה שלבי"', זה רק שלב ב                :דובר

זה , מה שעכשיו מבקשי" לעשות. אני רוצה שנייה לעזור ג" ל- וג" זה        :ירו� ב� נו�

היה כמה שיותר שזה י', בשלב ב, שמתחילי" עכשיו' לקחת ולקד" בשלב א

מהיר כדי שלשנה הבאה או לעוד שנה ושלושה חודשי" מהיו" יהיה אפשר 

זה , בדיוק. כבר להכיל את התיכו� ואז ג" להוציא את השלוחה מישורו�

מפעל . מבחינת מימו� זה בא במימו� מלא של מפעל הפיס. הרעיו� המרכזי

באה  .הפיס בא ואמר לא עשית" עד עכשיו לכאורה הוא עושה הקפאה

המועצה ואומרת אנחנו מעבירי" את ההקפאה למקו" אחר שהוא זמי� 

של התיכו� ' ושלב ב' לאור העובדה שאפשר כבר את שלב א. ומיידי עכשיו

לאור . 'ואי� שלב ב' אי� שלב ב, ואת אוהל שלו" כמו שאמר ליאור, לעשות

זה שכבה על שכבה זה לא מחייב תלוי שלב , העובדה שהתיכו� הוא פרוס

  .א" עזרתי, זה ככה כדי לעשות אולי קצת סדר. חד בשניא

אז על , מה שאנחנו צריכי" לאשר, של התיכו�' כשאנחנו מאשרי" שלב ב          :נוגה שור

  ?מתי בוני" אותו, מתי מדובר



 339' ישיבת מועצה מ� המניי� מס

 

 
14 

אני . מתחיל התכנו� המפורט של המכרז, אנחנו עכשיו נקבל את התקציב: ליאור מדהלה

, נפרס" אותו, ה חודשי" שנגמור תיק מכרזמניח שזה ייקח שלושה ארבע

  .וא" נספיק נתחיל לבנות במקביל לקבל� שעובד בשטח

  ?ואז מתי זה אמור להיות גמור          :נוגה שור

  '?שלב ב: ליאור מדהלה

  .כ�          :נוגה שור

  .זה לא לשנה הבאה: ליאור מדהלה

  .עד שתחזרי תצביעי עוד פע"                :דובר

  )" יחדמדברי(

  .פה אחד? מי בעד, טוב   :יואל גמליאל

  

  ס יסודי"ח בניית בי"ש 950,000בס* של  830' ר מס"אישור הגדלת תב) 28(ק "ס       .2

  ממלכתי רביעי           

  ח"ש 3,996,374                              ר מאושר "תב           

  ח כולל פיקוח"ש 4,695,060                          )02.01מבנה (עלות חוזה            

  ח"ש 3,822,000                               ר"יתרת מתב           

  ח"ש 950,000                              הגדלה מוצעת           

  קר� עבודות פיתוח: מימו�           

חייב להקריא את זה משולבי" ואני  3/ו 2שימו לב סעי� , 28ק "ס, 2ק "ס     :אריה לוינגר

בניית בית , שקל 950,000בס-  830ר מספר "אישור הגדלת תב. לפרוטוקול

, 1עלות חוזה מבנה , 3,996,374ר מאושר על "תב, ספר יסודי ממלכתי רביעי

 950,000הגדלה מוצעת , 3,822,000ר "יתרה בתב. כולל פיקוח 4,695,060 2

  .3את סעי�  אני אשלב ג". המימו� קר� עבודות פיתוח, ח"ש

  

  ס על יסודי שני"ביה 829' ר מס"אישור הקטנת תב) 29ק "ס(       .3

  ח"ש 6,468,921                                          ר מאושר "תב           

  ח"ש 5,519,060          01-02-03עלות חוזה חתו� מבני�            

  ח"ש 950,000           הקטנה מוצעת בקר� עבודות פיתוח           
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ר "תב, ס על יסודי שני"ביה 829' ר מס"אישור הקטנת תב, 29ק "ס, 3     :אריה לוינגר

 5,519,060 03/02/01עלות חוזה חתו" מבני" , ח"ש 6,468,921    מאושר 

  ח"ש 950,000הקטנה מוצעת בקר� עבודות פיתוח             , ח"ש

  .אני רוצה לשאול שאלה                :דובר

  .ליאור, אולי הוא יסביר אז ה" זה? בסדר, לפני ששואלי" ליאור יסביר   :יואל גמליאל

  .בס- הכל יצאנו למכרזי" של שני פרוייקטי"  : ליאור מדהלה

  .א" תקשיבו לא יהיו שאלות, נוגה   :יואל גמליאל

הוגדלו . בס- הכל יצאנו למכרזי" של שני פרויקטי" לפני מספר חודשי"  : ליאור מדהלה

מה שקרה קיבלנו הצעה בבית ספר אחד . רי" בהתא" לאומדני""בהת

צרפתי פה . יותר נמוכה מהתקציב ובבית ספר אחד יותר גבוהה מהתקציב

א" את" תסתכלו יש פה את , מכתב לפרוטוקולי" שלכ" שזה מסביר

אז א" את" רואי" שתיכו� ? קיי.או, 14/12/רי" מה"הנספח תיקוני תב

כלומר , 6.4התקציב המאושר הוא , יוני שקלי"מיל 5.5/ מסתכ" ב' שלב א

 830ר "מצד שני בתב. שקל שבעצ" לא ינוצל 950,000יש שמה הפרש של 

מיליוני  3.8התקציב המאושר הוא , מיליוני שקלי" 4.6הפרויקט עולה 

אנחנו בס- הכל . ר הזה"שקלי" בתב 873,000כלומר חסר לנו , שקלי"

כת הכספית של המועצה המקומית מניידי" תקציבי" צבועי" בתו- המער

  .גדרה

  ?בהערכה... 20%זה נורמאלי שיש           :נוגה שור

הקבל� הזה חלבי , עשינו בדיקות של הקבל�, התכנסנו, יש ועדת מכרזי"  : ליאור מדהלה

אני קצת לא יכול להגיד ל- שאני מבי� אבל בדקנו עליו במקומות , הביא

יש לו עברות של חצי מיליו� שקל , אמרו לנו שהוא בסדר גמור, שהוא עבד

  .במשרדי המועצה

כמה , למה יש חריגה גדולה מהאומד�, האומד�, אני שואל שאלה אחרת: נחמיה עורקבי

  ?היה האומד�

  .הוא נמו- מדי, כלומר הוא נמו-, האומד� חורג רק מהבנייה של התיכו�  : ליאור מדהלה

  ?זה לא מחשיד מדי  : נחמיה עורקבי

  ,זה מחשיד אבל עשינו את הבדיקות  : ליאור מדהלה

  .אני מקווה שכל החשדות שלנו באר1 יהיו כאלה                :דובר
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יש לנו , אני אומר שוב. הייתי שמח א" היה חשוד והיה נשאר לנו ג" יתרה  : ליאור מדהלה

, ואנחנו low takeאני לא יכול להגיד ל- זה ענ� של , ביטחונות של הקבל�

  . דבינתיי" הוא עוב

  , אנחנו יודעי" מה קורה כשהעלות זולה ואז מתו- ניסיו�  : נחמיה עורקבי

האפשרות שהיינו פוסלי" אותו והיינו מקבלי" צו מניעה והתיכו� האזורי   : ליאור מדהלה

  .זו ג" אפשרות, לא היה נבנה

  ,קיבלנו חוות דעת, נחמיה                :דובר

  .בות מאודהיו לו המלצות טו        :ירו� ב� נו�

א" יושב איש מקצועי ונות� לי הערכה שבניי� מסוי" עולה מיליו� של ובא   : נחמיה עורקבי

  , זאת אומרת שיש פה, ב� אד" ונות� לי חצי מיליו�

  .50%זה לא , זה לא זה נחמיה                :דובר

  .20%  : נחמיה עורקבי

  .כ� 20%                :דובר

  , וכשבדר- כלל האומד� הוא הול- במכרזי", זה המו�, מו�זה ה 20%  : נחמיה עורקבי

שאנחנו עושי" עבודות של אינסטלציה וטיח בבניי� לא היה לנו הפרשי"          :ציו� ידאי

  ?אחוז 20/30של 

  ,יש הבדל, מהאומד�  : נחמיה עורקבי

  .40%היה לנו ג" , מהאומד�         :ציו� ידאי

עקבות זה שהוא נת� מחיר זול אנחנו לא ניתקע אתה בא להגיד לי שב: נחמיה עורקבי

  ?מחר

  ?מה פתאו"         :ציו� ידאי

  ?הוא יעמוד  : נחמיה עורקבי

  )מדברי" יחד(

  ?מי הכי� את האומד�  : נחמיה עורקבי

  . זה המתכנ�  : ליאור מדהלה

  ?פחות מהאומד� ואת" מאשרי" את המכרז 20%נת�   : נחמיה עורקבי

אנחנו לא צריכי" לעזוב אותו בכלל את , זה הזדמנות? מה זה, יבודא                :דובר

  . הקבל� הזה

  )מדברי" יחד(
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  ,ר מאושר זה לא אומד�"תב                :דובר

  ?מה האומד�  : נחמיה עורקבי

  .אני לא זוכר אבל לא רואי" פה אומד�                :דובר

  . של התיכו�. מיליו� 6.5אומד� היה ה, האומד� היה אני אגיד ל- בדיוק כמה   :יואל גמליאל

אני יכול להראות ל- את , א" אתה רוצה אתה מוזמ� אלי, יש טבלאות  : ליאור מדהלה

אז אי-  20%אמרת , אי� פה, אבל זה לא הנתוני" של האומד�. האומד�

  ?20%/הגעת ל

  ,5,300מתו-  950, לא          :נוגה שור

  ,אבל זה לא קשור  : ליאור מדהלה

יש פה , ה'חבר, ה אנחנו עוד פע"'חבר. אני לא הורדתי את הכל, לא קשור   :ליאליואל גמ

יש את החוק ואנחנו פועלי" , את אנשי המקצוע עושי" את העבודה שלה"

  .פה אחד? מי בעד. לפי החוק

  .3/ו 2הצבעת" על סעיפי"      :אריה לוינגר

  .כ� כ�   :יואל גמליאל

  

  מההוצאות %80ח שה� "ש 33,000בס* של  983' ר מס"הגדלת תב) 30ק "ס(       .4

  :לפעילות בנושאי בטיחות בדרכי�           

  הקצבת הרשות הלאומית לבטיחות בדרכי� : מימו�           

 80%ח שה" "ש 33,000בס- של  839' ר מס"הגדלת תב) 30ק "ס(, 4סעי�      :אריה לוינגר

קצבת הרשות ה: המימו�: מההוצאות לפעילות בנושאי בטיחות בדרכי"

  .המטה לבטיחות בדרכי", ציו�. הלאומית לבטיחות בדרכי"

אנחנו מתוקצבי" בפעילויות של בטיחות . לחברי המועצה החדשי"         :ציו� ידאי

ונוספה לנו עכשיו , 77,000קיבלנו בהתחלה . בדרכי" מהרשות הלאומית

מההוצאה תמורת  80%אמנ" כתוב פה במסמ- שה" . 36,000תוספת של 

 100%למעשה , קיבלנו הודעה שעל כל ההחזר... כשאנחנו, 20%ינג של 'מצ

הול- , כל הכס� הזה הול- לפעילות בבתי ספר. אנחנו מקבלי" בתקציב

  . כולל קשישי", 120יותר נכו� להגיד מהגני" ועד 

נסיעה , סדנאות, הפעלות תלמידי", פעילויות של הצגות   בבתי ספר זה כולל                         

לאנשי" שנפגעו , באי" אליה" כל מיני, לתיכוניסטי" לבית לוינשטיי�
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ההרצאה האחרונה ג" . הקשישי" בעיקר זה הרצאות... בתאונות דרכי"

... בנוס� ג", בנושא קולנועיות לקשישי" שיש לנו בעיה ע" קשישי" שלא

  .בישוב... מול בתי הספר

כ- שרק נגיד תודה , לכ" מנוצל עד הגרוש האחרו�כל הכס� אני אומר                          

  . לרשות הלאומית שנותנת לנו את הכס�

  .פה אחד? מי בעד   :יואל גמליאל

  

 ,מרדכי לרנר, קוסובסקי דניאל: אישור סלילה זמנית ברחובות הבאי�) 36ק "ס(       .5

  שלו� עליכ�, נירנברג, שניאור

  ח"ש 200,000כ הפרויקט "סה           

  )פרצת דרכי� %10(ח השתתפות בעלי� "ש 75,000-כ    : מימו�            

  ח קר� עבודות פיתוח"ש 125,000                         

קוסובסקי : אישור סלילה זמנית ברחובות הבאי"). 36ק "ס(,5סעי�      :אריה לוינגר

כ הפרויקט "סה, שלו" עליכ", נירנברג, שניאור, מרדכי לרנר, דניאל

פרצת  10%(ח השתתפות בעלי" "ש 75,000/כ: המימו�, ח"ש 200,000

  .ח קר� עבודות פיתוח"ש 125,000, )דרכי"

  .ליאור   :יואל גמליאל

, יש לנו את האזור הזה, כביש הרצל 40יש לנו מעבר לכביש . אז אני אסביר  : ליאור מדהלה

 ,כל האזור הזה מוזנח שני". בחור בש" נמרוד, נמרוד, איפה שגר רמי וייס

לרנר זה החלק הזה ויש פה , תרמה זה זה. ואחוזי הבנייה פה מאוד נמוכי"

  ,קוסובסקי עוד

  ?לא יותר זול להעביר אות" אלינו                :דובר

כמו שעשינו במתח" , אנחנו רוצי" לתת לה" טיפול ראשוני, מה שקורה  : ליאור מדהלה

. פלט זמנילפחות שיסעו על אס, כמו שעשינו במתחמי" אחרי", פוקס

כלומר שבעתיד נבצע את , מההיטל העתידי 10%אנחנו ג" גובי" מה" 

כדי שיוכלו לחיות ולנסוע לא בבו1 ולא , 90%הסלילה שמה ונגבה מה" 

  . באבק בקי1

  ?כמה בתי" יש ש"  : יקותיאל תנעמי

  ?בנויי"  : ליאור מדהלה
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  ?ג" הבנויי" לא שילמו  : יקותיאל תנעמי

  .א� אחד לא שיל", לא שילמו  : ליאור מדהלה

  .סדר גודל? כמה יש ש"  : יקותיאל תנעמי

  .א� פע" לא שילמו ש", לא שילמו  : ליאור מדהלה

  . סדר גודל כדי לסדר את האוז�  : יקותיאל תנעמי

  .בתי" 12, בתי" 10, אפשר לספור את זה  : ליאור מדהלה

נושא של הרמזורי" ה, לא קשור לעניי�, איפה עומד הנושא הזה, ליאור        :רפי חנינה

  ?והמעקב

צ "יו" רביעי הבא יש לי ישיבה ע" המתכנ� של מע, יו" רביעי יש לי  : ליאור מדהלה

המטרה היא בעצ" לפתור . המעסיקי" לגבי העוק� המערבי... ומתכנ� של

  .את הקונפליקט שנמצא בצומת הבילויי"

אני ויוסי הולכי" , ותאני יכול להגיד לכ" בנושא הזה של כביש עוק� גדר   :יואל גמליאל

ראש המועצה , יוסי, ביחד ומתכווני" לעשות את הפרויקט ביחד של כל

דווקא אותו תקצבו , יתחיל מאצלו, מאצלו. גדרות כדי לעשות את זה ביחד

אותו תקצבו ואנחנו רוצי" ללכת על תקציב משות� כדי לסיי" , בס- הכל

  .את הפרוייקט

להוציא . כל הכבוד ל-? א מוכ� לתקצב את זה מטעמוהוא אמר ל- שהו        :ירו� ב� נו�

  .שקל מיוסי

מי , רפי, רפי? ה מי בעד'חבר. הוא קיבל תקציב לא רע. בשילוב, לא מטעמו   :יואל גמליאל

  .נחמיה נמנע? מי נמנע? מי נגד. בעד 10? מי בעד, קותי? בעד

  ?על מה אתה נמנע                :דובר

  ... 40הוא מצביע עד כביש , וב אותועז? מה יש ל-   :יואל גמליאל

  

  2008-ט"התשס) העמדת רכב וחנייתו(אישור חוק עזר לגדרה ) 34ק "ס(       .6

העמדת (אישור חוק עזר לגדרה . בפרוטוקול ההנהלה) 34ק "ס. (6סעי�      :אריה לוינגר

  . 2008/ט"התשס) רכב וחנייתו

חוק עזר בזמנו של ראש המועצה זה בעצ" אני ממשי- את ה, טוב אנחנו   :יואל גמליאל

זה חובה , חוק עזר שאנחנו חייבי" אני חושב. הקוד" ירו� ב� נו� שיושב פה

ה" , כי כל הישובי" מסביב החוק עזר נמצא אצלה" כבר, לאשר אותו
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ח על אדו" "לא יכול להיות שפקח של גדרה לא יכול לתת דו. מתפקדי"

ולכ� כדי . י כלי" תחבורתיי"כל מינ, כניסה של משאיות, חנייה נכי", לב�

באמת שאנחנו נייש" את כל מה שהבטחנו כולנו בבחירות בסיסמאות שלנו 

שנעשה אכיפה ואנחנו למע� התושבי" ואנחנו רוצי" לעשות את גדרה 

אנחנו נצא ונבוא היו" וכול" יראו מי רוצה באמת לטובת הישוב , אחרת

רו� ניסינו להעביר את זה בפע" הקודמת אני וי, לכ� אני. ולא לטובת הישוב

. זה עבר בישיבת הנהלה. והיו" ביקשתי להעלות את החוק, ולא הצלחנו

  .א" יש למישהו שאלות אני אשמח לענות. ואני מעלה את זה להצבעה

, לפי הסיור שלי במקו", לגבי הצביעה של המדרכות כרגע. 1. שתי שאלות    :אליאב מזגני

יש מקומות שאדו" לב� . י קשר לכלו"יש צביעה של כחול לב� אדו" לב� בל

וג" לגבי אדו" , אבל יש כחול לב� חופשי כאילו אי� מחר, כאילו מוב� למה

כאילו צביעה חופשית הייתה . לב� לדעתי יש כמה מקומות שבכלל אי� קשר

  ,הא" יש איזה ועדת. פה

  ,כ�   :יואל גמליאל

  ?ועדת תנועה שהיא תבדוק רחוב רחוב    :אליאב מזגני

  .כ�   :גמליאל יואל

  , החוק, שלגבי הכחול לב�, מה שדיברנו בזה. שאלה שנייה. קיי.או    :אליאב מזגני

, אנחנו אמרנו שאנחנו נחליט בישיבת המליאה אנחנו נעביר את החוק   :יואל גמליאל

נביא את , חות או לאכו� את הנושא של כחול לב�"ואנחנו כשנחליט לתת דו

. ו הייתה ההחלטה שאנחנו דיברנו עליהז. זה להחלטה של ישיבת המליאה

אז אנחנו מעבירי" את החוק כי החוק הוא חוק רשו" ואנחנו נייש" אותו 

שכחול לב� שנרצה , חו1 מכחול לב�, כל מה שצרי-, רק בנושא של אדו" לב�

  .שהפיקוח שלנו יאכו� כחול לב� זה יבוא למליאת המועצה

יקשתי מאריה שיבדוק לי את הנושא של החוק כי אני ב, א" הבנתי נכו�        :רפי חנינה

החוק עזר אומר שאי אפשר לפרק אותו א" מגישי" את החוק עזר . עזר

  .בצורה כזאת

  .כ�   :יואל גמליאל

  .מה שאתה אומר כרגע אי� על כחול לב�        :רפי חנינה

  ,אי� על כחול לב�   :יואל גמליאל
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  ,כל אישור של כחול לב�        :רפי חנינה

  ,יבוא למליאה   :גמליאליואל 

  ,יובא בפני המליאה        :רפי חנינה

  .למליאת המועצה   :יואל גמליאל

  ?מה, כרגע מדובר. ויאושר        :רפי חנינה

  ,אנחנו, אנחנו   :יואל גמליאל

  .כרגע זה המדובר על אדו" לב� ועל נכי"        :רפי חנינה

יש המו� חוקי" שאני נות� , סמי-יש פה הרבה חוקי עזר שראש המועצה מ   :יואל גמליאל

, חות על כחול לב�"ואנחנו לא נית� לו לתת דו, את הסמכות לפיקוח לפעול

  ,לפי

הא" כחול לב� נצטר- להביא את זה פה לפני המליאה . השאלה כזאת, לא        :רפי חנינה

  ?לקבוע ועדה והועדה תקבע, או שאפשר על ידי

. אומר אני רוצה להביא את זה למליאת המועצה, אני דווקא הפו-, אני   :יואל גמליאל

  .כשנחליט על פיקוח על כחול לב� יבוא למליאת המועצה

  ,אנחנו מחליטי" על החוק עזר העירוני הזה        :רפי חנינה

ראש . לפי מה שכתוב, לפי החוק ראש המועצה סוברני להחליט, רפי: נחמיה עורקבי

זה על פי מה שכתוב . הועדה המועצה יכול להחליט מחר על אדו" לב� ולא

  .בחוק

  ? וא" אנחנו עכשיו מחליטי" בהסתייגות כזאת זה תופס        :רפי חנינה

  . זה מה שכתוב בחוק        :ירו� ב� נו�

  ?מה        :רפי חנינה

  .א" אפשר להגיד כמה מילי", יואל        :ירו� ב� נו�

  .כ�   :יואל גמליאל

. את ההיסטוריה שלנו ואני רוצה להגיד על זה כמה מילי" אמרת קוד" ג"        :ירו� ב� נו�

ולקבוע אותו במקו" , בשעתו אני ביקשתי להביא את החוק הזה פעמיי"

לאור המציאות ולאור , אחד בגדרה וזה היה בשעתו ברחוב הבילויי"

  ,המצוקה

  .אתה מדבר על הכחול לב�   :יואל גמליאל
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ואנחנו , כיפה של חוק העזר כפי שהוא כתוב כא�אני מדבר על א, כ� כ�        :ירו� ב� נו�

כדי להשית את , בשתי הישיבות בשעתו דיברנו על הנושא הזה, בישיבה

  ,הנושא הזה על רחוב הבילויי"

את הכחול לב� . ירו� אני אזכיר ל- כחול לב� החוק הוא חוק לגבי כל גדרה   :יואל גמליאל

  .דובר דיברנו שא" אנחנו רוצי" לרחוב הבילויי" על זה

  , לקחת, אני אומר        :ירו� ב� נו�

  ,אי אפשר, לא לא   :יואל גמליאל

, יש תמרור. לקחת ולתחו" את החוק שזה אדו" לב� או זה, לקחת ולתחו"        :ירו� ב� נו�

תכ� נדבר על תמרורי" נוספי" שיש כא� שלא מופיעי" כא� אלא מופיעי" 

או על אזור אחד שהוא , הולהשית אותו על נקוד, בהנחיה של התעבורה

לאור הערות של חברי" בשעתו שאי� מקו" להשית את זה , באמת בעייתי

על כל גדרה כי בסופו של דבר יש כמה מקומות בעיתיי" בגדרה ולא כל 

  .זה מבחינת ההיסטוריה. המקומות

יוע1 של , עוד אז בשעתו אני התבקשתי לעשות איזושהי עבודה מסודרת                         

השארתי ל- את זה ג" בתיק חפיפה . תחבורה או יוע1 חניה בנושא הזה

שיודע להגיד רק , ליאור יש לו ג" כ� העתק אחד מסודר בנושא הזה, חוברת

  .זה לגבי ההיסטוריה. על רחוב הבילויי" כמה כס� נית� לגבות

כי א" אנחנו ממני" ? כמה עולה לנו החוק הזה, 1, יש לי כמה שאלות כי                         

  ,עוד פקחי"

  ,לא נרש" פה   :יואל גמליאל

  ?הפקח שיש היו" הוא זה שיאכו� את החוק הזה בכל גדרה        :ירו� ב� נו�

כשאני , שהפקח שלי היו" הקיי" לא מסוגל, אנחנו מעבירי" חוק שהפיקוח   :יואל גמליאל

יטה היו" משאית חונה באמצע הצומת או המשטרה החל, שולח אותו היו"

כל הנושא של , חות באדו" לב� ואתה יודע את זה"שהיא כבר לא נותנת דו

תושבי" שחוני" בחניה של נכי" וכמו שאנחנו רואי" אוטובוסי" שחוני" 

שהמשטרה , וכל הדברי" מסביב, כל הלילה במפר1 חניה של אוטובוסי"

ת היו" הוא יוכל לבצע את העבודה לאחר שנאשר א, היו" לא עושה כלו"

  .זה
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א" יש פקח אחד , ליאור דקה, א" אתה אומר שיש פקח אחד. קיי.או, טוב        :ירו� ב� נו�

זה נראה לי מאוד מאוד בעייתי שפקח אחד , אני, פקח אחד אז זה בסדר

, יהיה אחראי על כל רשימת חוקי העזר וג" על כל נושא הרכב שהוא

  .מצוקה או מציאות מאוד מאוד בעייתית בכל גדרה

אנחנו כשנדו� על נושא של פיקוח ואכיפה אז אנחנו , אנחנו לא דיברנו על   :ל גמליאליוא

נבוא לפה ונסמי- עובדי" ונעביר עובדי" לפי אישור של משרד הפני" כמו 

היו" א" יש לי את דרור ויש לי את אהוד ויש לי , אבל היו". שאתה יודע

החוק הזה יית�  היו", חות"לא מסוגלי" לתת דו, את יואב שה" ג" פקחי"

  .חות לפי החוק עזר"לה" את היכולת לתת דו

אי� עוד מערכת נוספת , אתה אומר כרגע אי� עוד פקחי", עכשיו. קיי.או        :ירו� ב� נו�

, שמקימי" או מעמידי" איזושהי חברה חיצונית שתהיה אחראית על זה

או פקחי" נוספי" מתו- המועצה וה" הולכי" /ואתה לוקח פקח אחד ו

מה שמופיע בחוק הזה זה ג" אדו� לב� . לממש את החוק הזה בכל גדרה

  .זה לא רק אדו" לב�, וג" כחול לב�

  .אני יודע   :יואל גמליאל

וא" אנחנו נדרשי" היו" לאשר את החוק הזה אז אנחנו למעשה מצביעי"         :ירו� ב� נו�

ול המשמעות היא שבעוד חודש חודשיי" כשיחתו" ג" שא. על החוק הזה

  ,מופז שר התחבורה וג" מאיר שטרית שר הפני"

  ...בוא נגיד החוק הזה א" יהיה עוד חצי שנה זה   :יואל גמליאל

, החוק הזה נכו� יואל. אני רוצה להגיד ג" לאנשי" כא�, לא לא לא        :ירו� ב� נו�

בקדנציה הקודמת באמת לקח לנו המו� זמ� והמו� שני" לאשר , בתקופה

  ,עד אי ש" 2004מאפריל , אותו

  , א" הייתה שואלת את השאלה הזאת נוגה, ירו� תראה   :יואל גמליאל

  ,יואל, דקה דקה דקה        :ירו� ב� נו�

אני , אבל אתה הכנת את החוק, הייתי כל כ- מתפלא אומר שהיא צודקת   :יואל גמליאל

אז אתה שואל , בס- הכל מביא את החוק שאתה הכנת ומעביר אותו פה

  .שאלות שהיית צרי- לשאול את עצמ-אותי את ה

אז אני שואל את עצמי ואני יכול להגיד ל- ג" מה אני , אז אני אגיד ל-        :ירו� ב� נו�

  , אבל, הבאתי אז בשעתו
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  , לא שינינו אפילו, זה החוק   :יואל גמליאל

לא היה לא שינינו כי זה ירד בישיבת הנהלה וזה , תראה, אבל אני עדיי�        :ירו� ב� נו�

  .זה אחד, ישיבת מליאה לכ� ג" לא שינינו

  .ירו� היה בישיבת מליאה   :יואל גמליאל

אבל אני אומר , שנייה. אז זה ג" לא עבר בישיבת מליאה, עוד יותר חמור        :ירו� ב� נו�

אנחנו כרגע באי" ומאשרי" את האדו" לב� ואת הכחול לב� . עוד פע"

מעשה עבר כבר את האישור של החוק הזה ל. כמקשה אחת בכל גדרה

ה" ביקשו בגלל שינויי" על פי התוספת הראשונה השנייה , משרד הפני"

. זה לא אושרר. השלישית שאנחנו נאשר את זה או נאשרר את זה עוד פע"

כרגע מבחינת מש- הזמ� שזה יגיע ממשרד הפני" כנראה שזה יהיה מעט 

. זה המשמעות, ל גדרהא" אנחנו כרגע נדרשי" לאשר את זה בכ, מאוד זמ�

מהרגע שאנחנו מאשרי" את זה עכשיו אתה לא יכול לחזור אחורה , כלומר

  .תק� אריה אותי א" אני טועה, ולשנות אותו

אני לא נגד החוק אני בעד , פע"   אני אומר עוד, אני לא נגד החוק, יואל                         

  ,אני רק רוצה שאנחנו נבי� על מה. חוק

ויש פה המו� חוקי" שראש המועצה מסמי- , יש פה המו� המו� חוקי עזר   :ליאליואל גמ

בקטע של , בסופו של דבר הא" לאכו� את החוק או לא לאכו� את החוק

  ,א" היית בא ואומר, כחול לב�

  ?אז אתה מתכוו� לחוק שאחר כ- צרי- לאכו� אותו        :ירו� ב� נו�

  ,עבירי" את החוק שיהיה ג"אנחנו מ, מעביר את החוק   :יואל גמליאל

אבל ג" אז בתקופה ההיא אז אתה אמרת אנחנו מסמיכי" רק לגבי רחוב          :רפי חנינה

  , הבילויי"

  .לצערי זה לא הגיע        :ירו� ב� נו�

לא היה כתוב בחוק שזה רק רחוב הבילויי" , אבל בו הייתה הכוונה של-          :נוגה שור

  ,בזמנו

  ,אני ביקשתי בשעתו להסמי- את זה רק לרחוב הבילויי"         :ירו� ב� נו�

  ?מה הבעיה עכשיו         :רפי חנינה

  ,לא הגיע למצב, וזה לא הגיע        :ירו� ב� נו�

  )מדברי" יחד(
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  .את לא יכולה לאכו� חוק באופ� חלקי        :ירו� ב� נו�

  ,הנקודה היא כזאת, ירו�         :רפי חנינה

החוק עזר שקיי" פה אתה יכול . רפי סליחה, � אני רוצה להגיד משהוירו  : ליאור מדהלה

א" היא . לאכו� אותו א" ועדת התנועה תסמ� כחול לב� ברחוב הבילויי"

, כלומר. אי� ל- מה לאכו�, לא סימנה כחול לב� וזה אושר בועדת התנועה

וא" אנחנו מחליטי" לסמ� . אנחנו נאכו� את הדברי" שאנחנו מסמני"

וא" אנחנו לא מחליטי" , � במקו" מסוי" אז אנחנו אוכפי" אותואדו" לב

  ,לסמ�

  ?מי זה אנחנו  : נחמיה עורקבי

א" הוא ירצה לאשר , ועדת תנועה ויואל אמר שהוא יביא, ועדת תנועה  : ליאור מדהלה

אבל ועדת תנועה . כחול לב� הוא יביא את זה שוב לועדת המליאה

אי� כניסה , יכול להיות אדו" לב�זה , שמאשרת בתמרורי" מסוגי" שוני"

א" . החוק הזה מאפשר ל- לאכו�, חנייה נכי" וכדומה, טו� 4לרכב מעל 

  .לא מסומ� כחול לב� אתה לא יכול לאכו� כחול לב�

אתה נות� שיק פתוח לראש הרשות לא לועדת , אתה נות� שיק פתוח: נחמיה עורקבי

  ,ועדת התנועה. התנועה

הא" הנושא הזה יובא בפני המליאה , ועדת התנועה מאשרתאחרי ש         :רפי חנינה

  ?לאישור או שהוא יכול בלי

  .הוא יכול בלי  : ליאור מדהלה

  ,אני, אבל לא         :רפי חנינה

  ,לכ� אמרתי את זה פה   :יואל גמליאל

  . לגבי כחול לב�. אחרי ועדת תנועה יובא בפני המליאה, עכשיו אומר שכל         :רפי חנינה

  .אני מעביר את זה בהחלטה? למה   :גמליאל יואל

ראש רשות מחליט לצבוע רחוב מסוי" וצובעי" , עזוב את הועדה עכשיו  : נחמיה עורקבי

  ...אתה נות� לו שיק בפועל. אותו ומאשרי" את החוק

  ,א" אנחנו מאשרי" עכשיו כרגע ע" הסתייגות שזה יובא בפני המליאה         :רפי חנינה

, זה כמו שאתה מביא לי שיק, אתה לא יכול, אתה מאשר חוק, זה לא יכול  : נחמיה עורקבי

אני מזהיר אות- אל תרשו" מה , אתה מביא לי שיק פתוח ואתה אומר לי

  .שאתה רוצה
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אני רוצה ? מה אתה אומר בנושא הזה, אריה, יש לנו פה אנשי מקצוע         :רפי חנינה

  .תשובה

לגבי כל הנושא של ועדת . נחלק את זה לשני חלקי"בוא , אני? לגבי מה     :אריה לוינגר

כל הנושא של , התנועה או רשות תמרור של הרשות המקומית גדרה

רשומי" לכ" בחוק העזר וג" הועדה רשאית להוסי� ' האיסורי" בחוק א

עד סעי� ' להוראות ג 6סעי� , עד סעי� 6איסור חניה מסעי� . דברי" נוספי"

איסורי" של איסור חניה , ו� להיו" אסורכל האיסורי" שנכ, 18/'ג, 18

  ,רשאי פקח, ברגע שחוק העזר יעבור. ועליה" יש קנסות

תענה , אתה לא עונה לשאלה שלי אריה. אתה לא עונה לשאלה שלי, לא         :רפי חנינה

  . לשאלה שלי

רשאי פקח על פי צו התעבורה , רשאי פקח רק בתנאי שחוק העזר מאושר     :אריה לוינגר

  .רות קנס של משרד התחבורה לא של הרשות המקומית להטיל קנסותעבי

  ,אבל תראה לה" אותו אריה        :ירו� ב� נו�

  ,הנה אני מראה לכ"     :אריה לוינגר

  ?5/ו 4זה מחייב אותי בסעי�  6אתה מראה לי את סעי� , אריה  : נחמיה עורקבי

  , תקשיב רגע, תקשיב     :אריה לוינגר

  ,תדלג לי על הסעיפי" אל  : נחמיה עורקבי

אני , אחר כ- אני אעבור להיתרי", חכה שנייה, אני מדבר על איסורי"     :אריה לוינגר

שעל פי צו , לגבי האיסורי" אני מדבר אתכ". מדבר על האיסורי"

כל אות" סעיפי" , רק לאחר שחוק העזר מאושר, התעבורה ברירות קנס

כתוב עבירות על פי חוק , שברשימה שמניתי בפניכ" רשאי פקח לתת קנס

לגבי עצירת , עזר של העירייה מועצה מקומית בדבר העמדת רכב וחנייתו

יש ש" אי ', חנייה או העמדת רכב במקו" אסור לחניה כמפורט לחלק ב

 58/'ב, ליאור ירחיב לכ" מה המספרי", 30/'עד ב 28/'ציות לתמרורי" ב

  .שקלי" 250 כל אלה קנסות בסדר גודל ממוצע של 18/'עד ד 14/'ד

מרגע . כי מה שאריה אומר עכשיו זה דבר נורא פשוט, זה מאוד מעניי�        :ירו� ב� נו�

שאנחנו מאשרי" את החוק הזה כפי שהוא נמצא כא� ללא התניה וללא 

  , הגבלה

  .אנחנו מגבילי", ע" התניה               : דובר



 339' ישיבת מועצה מ� המניי� מס

 

 
27 

, שנייה דקה, אתה לא יכול לקחת. מראבל זה לא כתוב כא� זה מה שאני או        :ירו� ב� נו�

אני חושב . אני לא נגד חוק עזר בנושא חניה בגדרה, אני אומר עוד פע"

אני לצערי לא הצלחתי להביא אותו למצב כזה שבו אני אצליח , שהד� הזה

וא" רוצי" לאשר חוק עזר . לאשר אותו בפורמט חלקי או בפורמט מלא

  .מי"צרי- לעשות כא� עבודה בשני תחו, חניה

לא נראה לי ריאלי ע" פקח אחד או שני פקחי" שיוסמכו מטע" , האחד                         

עובדי המועצה שזה בנוס� על תפקיד" שה" יוכלו לאכו� ולהחיל את 

  .זה פע" אחת, החוק הזה

צרי- להקי" כא� מערכת שלמה א" זה מדח� וא" זה המערכת , פע" שנייה                         

  ,אתה מאשר עכשיו, הזאת שיודעת לבוא

  .אי� כוונה כרגע לבוא ולעשות מדחני", ירו�         :רפי חנינה

מה זה , לאור מה שכתוב כא�, אני אומר ל-, שנייה, שנייה, רפי דקה, דקה        :ירו� ב� נו�

אנחנו לוקחי" את , בא" רוצי" לעשות רק אדו" לב�, עכשיו. מחייב אותנו

, חנייה נכי": את פסקה זה ואומרי" פסקה והיא אומרת, לא יודע, פסקה

שרק עליה משיתי" ואז אי� , תחבורה ציבורית ואדו" לב�, אוטובוסי"

שזה מה , שקלי" שנייה 3.5יש אגרה שבגינה זה , יש שני דברי". אגרה

שהוא , הקנס זה הד� שאריה עכשיו חילק לכ". שאתה מאשר ויש קנס

 250זה ' דרגה ב, שקלי" 100זה ' וזה דרגה א', וג' ב' מדבר על דרגות א

בכל . שקלי" 1000זה ' ודרגה ה 700זה ' דרגה ד, 500זה ' ודרגה ג, שקל

 500כלומר הקנס המירבי הוא עד ', וג' ב' החוקי" שלנו זה דרגות א

  .זה בנושא הקנס. שקלי"

מחר , אנחנו מאשרי" שעכשיו, מה שכתוב בחוק הזה והקנס הזה זה אומר                         

סמכות התמרור המקומית כפי שכתוב כא� ותשנה , תבוא ועדת התנועה

, לפי מה שאומר ראש המועצה, שתמרור וצבע זה אותו דבר, צבע, תמרור

  .תק� אותי א" אני טועה יואל, הוא יחוייב להגיע לכא� לאישור

  .לא   :יואל גמליאל

  .וד יותר על העסקאז א" זה ככה זה מקשה ע        :ירו� ב� נו�

א" , כל חנייה. אני אמרתי רק נושא של כחול לב� יבוא לאישור המליאה   :יואל גמליאל

  ,נרצה לעשות אגרה כחול לב�
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  .יואל בקנסות יש ל- ג" תמרורי"        :ירו� ב� נו�

  .תמרורי" אנחנו נאכו�   :יואל גמליאל

  .חול לב�אנחנו מדברי" על כ, תמרורי" זה בסדר         :רפי חנינה

ה 'גדרה חבר. חו1 מכחול לב� יש אכיפה בגדרה. חו1 מכחול לב�, אוכ� הכל   :יואל גמליאל

  , גדרה, בואו בואו

  .יש תמרור ויש צבע יואל        :ירו� ב� נו�

  ,אני מדבר, אנחנו מדברי"   :יואל גמליאל

  )מדברי" יחד(

  . מה שקשור לכחול לב� לא, ג" תמרור לא   :יואל גמליאל

  ?אבל אנחנו נרשו" הערה מה הבעיה         :נינהרפי ח

היו" גדרה עיר של אנחנו . דקה רפי, ה בואו בואו'חבר, אני בואו בואו   :יואל גמליאל

ואנחנו רואי" פה ישובי" שה" יש לה" את החוק , תושבי" כמעט 20,000

ואנחנו כבר לא בתקופה שנסלח לה" יש עוד אנשי" שחושבי" . הזה מזמ�

 2000אנחנו גדרה של שנת . שה" עוד נמצאי" בכפרי" בתקופת הפחוני"

  .אחרי כול"אנחנו זוחלי" המו� המו� שני" , אי� לנו את החוקי", ומשהו

כל חברי המועצה , יש פה הפקרות וכול" יודעי" את זה, לכ� אני בא ואומר                         

אנחנו יודעי" את המשאית שחונה מול . שיושבי" פה יודעי" שיש הפקרות

את האוטובוס שיושב מול האבא של קותי שאני לא יכול לתת לו , הבית

ואנחנו מכירי" את כל , עלינו ח שהוא חונה בצומת והוא מצפצ�"דו

אנחנו ג" מכירי" את המשאיות . המשאיות שחונות איפה שה" רוצי"

ואתה יודע למה יש פה , שאנחנו ביובל ג� שהבדואי" נכנסי" וחוני"

כי כול" נהגי משאיות וקל להיות בגדרה כי א� אחד לא אוכ� את ? בדואי"

. כל מה שקורה פהאנחנו מכירי" את . הנושא של המשאיות של הבדואי"

, המציאות אומרת, אז מי שרוצה לתפוס פה כותרות בעיתו� זה בסדר

המציאות אומרת שגדרה צריכה שיהיה את החוק כדי שאנחנו נצליח 

זה תוכנית של , וירו� ב� נו� זה לא קשור עכשיו לתוכנית של אכיפה. לתפקד

  ,חוק ובלי פרשנויות

  .הצעהאני רוצה להציע ל-         :ירו� ב� נו�
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לכ� אני לא , והתוכנית הזאת היא תוכנית שאתה העלית אותה פה לדיוני"   :יואל גמליאל

  .מבי� את כל הפרשנויות

  ,אני רוצה        :ירו� ב� נו�

  ,מי שרוצה שיצביע, אני רוצה להעלות את זה להצבעה   :יואל גמליאל

  ,אני רוצה לתת ל-        :ירו� ב� נו�

  .בסדר ומי שלא זה   :יואל גמליאל

  .אני רוצה לתת ל- הצעה        :ירו� ב� נו�

  ,ת� לי שנייה רגע, שנייה ירו�          :נוגה שור

  ,5/ו 4, 3את סעי�         :ירו� ב� נו�

  ,אני לא מוריד   :יואל גמליאל

  ,זה אות" דברי" שה" זה        :ירו� ב� נו�

אנחנו ואתה יודע את , ק עזרכשאנחנו באי" ומעבירי" חו, תשמע   ירו� ירו�   :יואל גמליאל

  ,זה

  ?מוסכ" עלי- אדו" לב�, מוסכ" עלי- אדו" לב�        :ירו� ב� נו�

  ,ירו�, ירו�, לא לא   :יואל גמליאל

  ,שנייה יואל דקה        :ירו� ב� נו�

אתה דיברת נתתי ל- לדבר ? אני הפרעתי ל-, אתה דיברת לא הפרעתי ל-   :יואל גמליאל

אני באתי והגשתי את התוכנית , ואומר עוד פע" אני בא. כמה שאתה רוצה

ירו� ב� נו� יושב , כשירו� ב� נו� ישב פה התוכנית הייתה מצוינת, שהיה טוב

התוכנית היא , אז אני בא ואומר. ש" פתאו" התוכנית יש בה בעיות

ואנחנו , תוכנית וא" אנחנו נשנה אותה יכול להיות שלא יאשרו אותה בכלל

 2007זה הגיע בסו� , תבינו, 2004/הבקשה לחוק עזר מזה  2004/יודעי" שמ

ומשכת את ההצעה בגלל שלא  2008ואנחנו ניסינו להעביר את זה בשנת 

זו . לא שונה כלו", זה אותה תוכנית, לכ� אני בא ואומר. היה לנו רוב

  ,תוכנית שאנחנו נחליט

  ,עוד פע"אני אומר , תסלח לי, זו לא אותה תוכנית, יואל        :ירו� ב� נו�

  ,אז זה התוכנית של יואל גמליאל, אז אני המצאתי תוכנית   :יואל גמליאל

  ,במסגרת התוכנית הזאת, לא        :ירו� ב� נו�

  ,בסדר נו   :יואל גמליאל
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  ,הבאתי ג" תוכנית של יוע1 חניה שיודע להגיד כמה כס�        :ירו� ב� נו�

אפילו לא בא לקחת , א ראינו אותויוע1 החניה של- ברח מפה שנתיי" ל   :יואל גמליאל

  , כס�

יש יוע1  .אתה מערבב בי� שני דברי" זה אחד, יואל יואל יואל, לא אתה        :ירו� ב� נו�

בתיק החפיפה ששמתי ל- יש חוברת מסודרת . תחבורה יש יוע1 חניה

ליאור היה שות� . שיודעת להגיד ל- כמה כס� אפשר לקבל בגי� החוק הזה

כמה כס� אפשר לקבל וג" . היה שות� בתוכנית הזאת, בדיוני" האלה

  ,אתה לא יכול, אני אמרתי. לממ� מערכת אכיפה ופיקוח

  , אתה מתנגד, ירו� ירו� ירו�   :יואל גמליאל

  ,אני, אני לא        :ירו� ב� נו�

  .תגיד אני מתנגד לכחול לב� זה בסדר, אתה מתנגד לכחול לב�   :יואל גמליאל

  ,עכשיו אני, אני        :ירו� ב� נו�

אבל תגיד , אני לא רוצה שבגדרה יהיה חוק חניות כחול לב� זה ג" בסדר   :יואל גמליאל

החוק הזה אני . אני מעביר את החוק אי- הוא, אני לא יודע, מה אתה רוצה

  ,זה חוק חניה, הול- להעביר אותו פה במליאה

רוצה להעביר חוק שנאכ� רק  אני, אתה באת ואמרת כא�, ברשות-, יואל        :ירו� ב� נו�

  ?נכו�, על אדו" לב�

אני אמרתי אני הול- להעביר , אני לא אמרתי את זה אתה אולי לא שומע   :יואל גמליאל

זה מה , הכל חו1 מנושא של כחול לב� זהו, אני חו1 מנושא, את החוק

  .אני לא אמרתי דברי" אחרי". שאמרתי

     .קיי.או        :ירו� ב� נו�

  ?5, 4, 3אז למה אתה לא מוריד אותו מהחוק את     :יאליאב מזגנ

מהרגע שהורדתי אותו מהחוק . זה חוק, אני לא יכול להוריד אותו מהחוק   :יואל גמליאל

אני לא קובע את , מרגע שאני באתי ואמרתי   ?אתה מכיר את זה, אי� חוק

אני בא , אני באתי ואמרתי, אני באתי, לא, אני באתי ואמרתי. החוק

שביו" שנרצה לעשות , אני פה מעביר בהחלטת מליאה שאומרת, ואומר

  . זה יבוא לאישור מליאת המועצה, חנייה כחול לב�

  .אתה מכשיר כא� כחול לב�        :ירו� ב� נו�
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אנחנו סמכות , יש לנו ישיבת מליאה, אני בא ואומר בהסתייגות שלי   :יואל גמליאל

ירו� , ו סמכות מחוקקתאנחנ, דקה, אליאב אליאב, דקה דקה, מחוקקת

אני אומר . אנחנו מחליטי" אנחנו מחליטי" לגבי החוק. אולי אתה לא זוכר

לא , רחוב, ביו" שנחליט לעשות רחוב הבילויי". שאני מכניס פה הסתייגות

וא" המליאה לא , זה יבוא למליאת המועצה לאישור, יודע איזה רחוב

חוק כחול לב� כל עוד  אני אומר לכ" שאצלי לא יהיה. תאשר זה לא יהיה

, כל שינוי, לכ� אני בא ואומר, לא לא, לכ�. שאני יושב על הכיסא לא יהיה

כל שינוי בחוק אי� , והוא אמר את זה, וקותי אמר את זה והוא מתנגד לזה

זה החוק , כי ה" לא יאשרו את זה, זה לקחת את זה להחזיר אותו. חוק

  .לשחק ע" החוק עזר הזהאני לא מתכוו� עוד שלוש שני" . שהוגש לפה

החוק הזה , אתה עוד חודשיי". אתה עכשיו מאשר את החוק הזה, יואל        :ירו� ב� נו�

אתה עכשיו נדרש לאכו� את החוק . אושר במשרד הפני" במשרד התחבורה

  , שנייה, שנייה, עכשיו. הזה כפי שהוא כתוב כא�

  ,ירו� לא, לא   :יואל גמליאל

  ?לאמה         :ירו� ב� נו�

  ,לא   :יואל גמליאל

  ,אתה לא יכול        :ירו� ב� נו�

  ...אבל א" לא סימנת כחול לב�    :אליאב מזגני

אני אשלח אות- לסיסמת הבחירות של , ירו�, אני אשלח אות-, ירו� אתה   :יואל גמליאל

לכ� , אני לא אוכ� את חוק הכחול לב�, ראש עיריית ראשו� לציו� שאמר

אבל מה זה . בסדר, לתושבי המקו". הסיסמה שלוזו הייתה . הוא נבחר

הוא בא . לפני הבחירות זה עוד יותר גרוע שזה שנת בחירות? תושבי המקו"

זה סמכות של ראש , שזה לא חייב? מה זה אומר, ואומר אני לא אוכ�

  . אני בא ואומר שלא יהיה. מועצה

  .שותזה מה שאנחנו אומרי" זה סמכות של ראש הר              : דובר

לא יהיה בתקופה , אליאב, הכחול לב�... אני מודיע שאני לא, לכ� אני לא   :יואל גמליאל

  .זהו. שלנו כחול לב�

  , א� אחד זה לא מעניי� אותו בכלל                :דובר

  .העברת את החוק ולא סימנת כחול לב� אי� ל- מה לאכו�                :דובר
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, הוא מחר, סליחה? א" ראש רשות מחליט לסמ� כחול לב� ,זה לא נכו�         :רפי חנינה

יואל טס לחו1 , הוא מחר יושב במקו" יואל, יכול להיות עשר פרוטוקולי"

  ,לאר1 הוא החליט

  , לא יכול להחליט   :יואל גמליאל

  .עוד פע" זה יובא בפני המליאה, זה יובא בפני המליאה אבל                :דובר

  . יש לנו עוד סעיפי", בואו אני רוצה לעשות הצבעה ,ה'חבר   :יואל גמליאל

החוק הזה כבר עבר במתכונתו הנוכחית בלשכה המשפטית של משרד      :אריה לוינגר

החוק הזה מילה , דר- אגב. בלשכה המשפטית של משרד הפני". התחבורה

, כמעט ואי� בו שינויי", כמו ג� יבנה, סליחה, במילה כמו מזכרת בתיה

א" כ� אנחנו . לא נית� היו" לבצע שינויי" בחוק. גדרה לצרכי... רק

  ,מתחילי" ויה דה לה רוזה מי שמכיר את המושג

  ,מחדש נו   :יואל גמליאל

  .לעוד חמש שני"     :אריה לוינגר

  .ועל זה צרי- להחליט ולגמור, נכו�          :נוגה שור

אדו" לב� וחניות  אני בעד שבאמת יאכפו פה, אני חושב שהחוק הזה  : יקותיאל תנעמי

החוק הזה הוא חוק , אני חושב שהחוק הזה בכלל לא פוגע בעניי�. נכי"

אני . התנגדתי בקדנציה הקודמת לחוק הזה אני מתנגד ג" עכשיו. גור�

חושב שא" רוצי" לבוא ולאכו� את החניה באדו" לב� ובחניות נכי" צרי- 

  .החוק הזה הוא חוק לא מתאי". להביא חוק שמתאי"

  .שייקח לו עוד חמש שני" להגיע               :דובר

  , אני לא יודע כמה זמ� שייקח לו  : יקותיאל תנעמי

  .בבחירות הבאות עוד פע" נשנה אותו              : דובר

וא" רוצי" אדו" לב� . השאלה מה רוצי". זה לא משנה כמה זמ� זה יקח  : יקותיאל תנעמי

מעבר לזה אני . ת החוק הזהאז נעשה את החוק אדו" לב� ולא להביא א

אני חושב שבעניי� . חולק על יואל שגדרה מפגרת אחרי המקומות האחרי"

תהיה בס- הכל זה שאי� פה חניה בתשלו" אני , הזה גדרה אולי מתקדמת

  ,חושב שזה טוב
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אתה קותי ממשי- להטעות את כל הציבור , לא מדובר על חניה בתשלו"   :יואל גמליאל

  לא מבי� שמערכת הבחירות הסתיימה לפני חודשאתה עוד , וזה בסדר

  .וחצי

אני רק . אי� לי שו" כוונה להטעות, אז אני מצטער א" אני מטעה. קיי.או: יקותיאל תנעמי

, אחזור ואני אומר שאני לא יודע א" מישהו פה קיבל חוות דעת משפטית

הא" באמת נית� יהיה לא לאכו� או הא" ההחלטה שהמועצה תקבל 

יצטרכו להביא את זה לישיבה נוספת , יא א" ירצו לגבות חניהעכשיו להב

ואני לא , אני אומר לא בדקתי לא יודע מה תוקפה, אני לא יודע מה תוקפה

יודע א" מישהו פה קיבל חוות דעת משפטית וא" יש חוות דעת משפטית 

יש חוות דעת משפטית באמת שההחלטה של המועצה . כזו אריה תאמר לי

  .שמעתילא ? היא תופסת

  .לא נתבקשנו   :יואל גמליאל

זה , תגיד לפרוטוקול כ� או לא? הא" יש חוות דעת כזאת, אז אני שואל  : יקותיאל תנעמי

  .מה שרציתי לשמוע

  ,לא נדרשתי להמציא חוות דעת     :אריה לוינגר

  ?אני צודק, לזה אתה מתכוו�, אז זאת אומרת אי�, לא נדרש  : יקותיאל תנעמי

  .כ�     :אריה לוינגר

  ,אי� חוות דעת משפטית  : יקותיאל תנעמי

  ,ה אני אומר עוד פע"'חבר, ה'חבר, יאללה   :יואל גמליאל

  , יואל שנייה: יקותיאל תנעמי

  , בוא, אבל אי אפשר לדו� על הדברי" האלה, לא   :יואל גמליאל

  .אני רוצה לשמוע חוות דעת משפטית שנייה  : יקותיאל תנעמי

  ,לא התבקש ,לא התבקש   :יואל גמליאל

אי� . שאומרת מה תהיה תוקפה של החלטת המועצה לצמצ" את החוק  : יקותיאל תנעמי

אני . ולא בדקו, אני ג" ביקשתי אני חושב לברר לא, חוות דעת משפטית כזו

  ,בעד

  ?למה לא בדקת, ד"קותי אתה עו   :יואל גמליאל
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אני לא , 1 משפטיאני לא מקבל שכר מהמועצה על יעו, אני לא צרי- : יקותיאל תנעמי

אני חושב שיש יועצי" משפטיי" . חושב שאני צרי- לעשות את העבודה הזו

  .שיעשו את העבודה שלה", שמקבלי" מספיק כס�

  ?למה לא קיבלת בהנהלה שנביא חוות דעת, תשמע   :יואל גמליאל

אני , אריה? אני ביקשתי או לא ביקשתי, סליחה אריה, אני ביקשתי  : יקותיאל תנעמי

  ?תי או לא ביקשתי בהנהלהביקש

  , הייתה התעניינות     :אריה לוינגר

אני . אני לא אומר פה דברי" שלא נאמרו, אני לא, בבקשה, היתה  : יקותיאל תנעמי

אני ביקשתי להביא , לא. משתדל באמת להביא את העובדות כהוויית�

  .דעת כזו   חוות

  . קותי תסכ", ה'יאללה חבר, טוב   :יואל גמליאל

  .בבקשה, יואל  : תנעמי יקותיאל

אני אבקש שתגיד עוד פע" את ההסתייגויות של- לגבי החוק מבחינת מה         :ירו� ב� נו�

  . שאמרת קוד"

א" , אני אמרתי שהחוק יועבר כמו שהוא ואנחנו לגבי אכיפה של כחול לב�   :יואל גמליאל

  .יבוא למליאת המועצה לאישור, זה בכחול לב� צבוע או בתמרור

  ?והא" החוק הזה הול- לעלות לקופת המועצה שקל        :ב� נו�ירו� 

ג" א" אנחנו נחליט לעשות פה נושא של שינוי בפיקוח אנחנו נביא את . לא   :יואל גמליאל

  .זה למליאת המועצה

  .חברה, אי� חוק כזה שלא עולה כס�  : יקותיאל תנעמי

  ? מי בעד   :יואל גמליאל

אנחנו צריכי" . " לאשר את החוק ולהתחיל לקד" דברי"מתחילי, בסדר          :נוגה שור

  .לקד" דברי"

  .בעד. 10     :אריה לוינגר

  ?מי נגד   :יואל גמליאל

  .נגד 1     :אריה לוינגר

  

  מינוי יוע/ משפטי       .7

  . מינוי יוע1 משפטי, 7סעי�      :אריה לוינגר
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וג" הנושא של היוע1  אנחנו צריכי" לרענ� את השורות, כמו שידוע לכ"   :יואל גמליאל

  , ציו�, המשפטי

  ?יוע1 משפטי למה            :ניר בזק

  .יוע1 משפטי למועצה   :יואל גמליאל

  ?מה ע" היוע1 הקוד"            :ניר בזק

  . היוע1 הקוד" יצא לו מכתב לפי החוזי" שיש לו לסיו" התקשרות אתו   :יואל גמליאל

  .עי"אנחנו לא שומ, ה'חבר                :דובר

  ,אריה, ואנחנו ממני" יוע1 משפטי שיית� מענה למועצה   :יואל גמליאל

  ?היוע1 החדש יעלה לנו פחות            :ניר בזק

הוא יית� שירות . היוע1 החדש יעלה לנו פחות והוא יית� ג" יותר שירות   :יואל גמליאל

  .מאיר ב� דוד, ואריה עכשיו יגיד ל-, לזה

  ,ביש לו ידע   : נחמיה עורקבי

  ,אני אגיד לכ" את הפרטי" ואחר כ-, רגע     :אריה לוינגר

תוריד את , אני הייתי ממלי1. אני חושב שהפרטי" צריכי" להיות כתובי"  : נחמיה עורקבי

, תביא לנו את זה בצורה מסודרת מה העלות של זה, זה לרגע מסדר היו"

  ,מי הב� אד"

  ,ההמלצה לא התקבלה   :יואל גמליאל

כמה , זה לא צרי- להיות כתוב כל הדברי", נגמר ההסכ"... א" יש הסכ"  : נחמיה עורקבי

  ,העלות של זה

אתה ? אתה יודע מה הבעיה, עוד לא שמעת אפילו. עכשיו יגידו לכ" הכל   :יואל גמליאל

  ,אתה אפילו לא שומע מה, קופ1 תמיד לנגד

  , אני לא קופ1 לנגד  : נחמיה עורקבי

  .עכשיו אני אמרתי לאריה להודיע לכ" מה ההסכ" ,לכ� אני אומר ל-   :יואל גמליאל

אתה צרי- להביא , שעות 24אתה לא יכול להודיע לי מעכשיו לעכשיו תו-   : נחמיה עורקבי

  ,לי

  ,רוצה א" אתה לא יודע   אני ראש המועצה אני יכול להודיע ל- מה שאני   :יואל גמליאל

  ,אתה ראש המועצה, יש ל-  : נחמיה עורקבי

  ,זה בסדר, אתה יכול לא לקבל את זה   :יואל גמליאל

  ,ע" כל הכבוד ל- אתה רק ראש המועצה, סליחה יואל  : נחמיה עורקבי
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  ,אני רוצה להשמיע את דבריי, נחמיה   :יואל גמליאל

  ,ג" אני רוצה להשמיע את דבריי  : נחמיה עורקבי

מבקש אי� ל-  אני. אי� ל- זכות להפריע לי, אני מבקש, אי� ל- זכות, נחמיה   :יואל גמליאל

  ,אני מבקש, זכות להפריע לי

  ,אני אדבר אי- שאני אמצא לנכו� ואתה לא תכתיב לי  : נחמיה עורקבי

  ,אי� ל- זכות להפריע לי, נחמיה   :יואל גמליאל

אני מבקש ממ- ג" להשמיע את דבריי ... אתה לא תחסו- מהאנשי" פה  : נחמיה עורקבי

  ,מועצה אתה ראש המועצה אני חבר. ויש לי זכויות

תקבל לדבר את , תקבל את הזמ� לדבר, אי� ל- זכות להפריע, אי� ל- זכות  :יואל גמליאל

  .אתה לא יכול להתפר1, אני מבקש, אני מבקש נחמיה. החמש דקות של-

  ?מה תעשה לי? תסלק אותי, ומה תעשה  : נחמיה עורקבי

  ,אני ביקשתי ממ- כראש מועצה   :יואל גמליאל

  ?מה להגיע לרמות האלהל          :נוגה שור

  , סליחה  : נחמיה עורקבי

  ,נחמיה אני   :יואל גמליאל

  ,וא" אי� ל- סבלנות, תשמע בסבלנות  : נחמיה עורקבי

  , ואני אומר ל-, אני מבקש שלא תפריע לי, נחמיה   :יואל גמליאל

  .אני מבקש ממ- שלא תפריע לי כשאני מדבר ג"  : נחמיה עורקבי

  .אתה לא תפריע לי כי אני מחליט מי מדבראני מבקש ש   :יואל גמליאל

  .אתה לא מחליט  : נחמיה עורקבי

  .אריה? אני לא מחליט מי מדבר   :יואל גמליאל

  .לי יש זכות לדבר בדיוק כמו-  : נחמיה עורקבי

  .בוא נשמע מה יש לאריה להגיד ונמשי-          :נוגה שור

  .כמוהו אני יכול לדבר בדיוק, אני לא לתת הערה  : נחמיה עורקבי

ואנחנו נדאג למצות את- את הנושאי" כי הפקרות , אתה לא תפריע נחמיה   :יואל גמליאל

אנחנו , אני אומר ל- עוד פע" נחמיה, מה שהיה בתקופת רדיע לא יהיה פה

  ,נעבוד לפי הכללי"

  ,אז תעבוד לפי הכללי", יפה  : נחמיה עורקבי
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. ציבור ואתה צרי- לכבד את הנושאנבחרת נבחרי ה, כי פה יש קצת תרבות   :יואל גמליאל

  .לא תכבד את הנושא אנחנו נטפל בזה כמו שצרי-

בינתיי" אני מרשה לעצמי לדבר , אתה יכול להמשי- לטפל, אי� בעיה  : נחמיה עורקבי

  ,ואתה תכבד את הזכויות שלי

  ,להפריע לי זה דבר שהוא לא זכות, אבל זה לא הזכות של-   :יואל גמליאל

  ,כשאני שואל שאלה  : נחמיה עורקבי

  .אתה לא תקבל שו" תשובה כי לא קיבלת את הזמ� של- לדבר   :יואל גמליאל

המועצה מתבקשת לאשר הסכ" למת� שירותי" משפטיי" ע" . קיי.או     :אריה לוינגר

  , ד מאיר ב� דוד"עו

  ?איפה זה כתוב לי אריה  : נחמיה עורקבי

  ,יה במילה במלליה, אני מקריא עכשיו לפרוטוקול     :אריה לוינגר

  .אני צרי- לראות את זה כתוב על פי חוק, סליחה  : נחמיה עורקבי

הסכ" למת� . אני עכשיו אקריא אחר כ- תאמר מה שתמצא לנכו�, בסדר     :אריה לוינגר

. גדרה 17ל "ד מאיר ב� דוד מרחוב קק"שירותי" משפטיי" לבי� עו

עצה המשפטי של הענייני" שיהיו באחריות היוע1 המשפטי אשר ישמש כיו

לא , 1975/ו"המועצה הנ" על פי חוק הרשויות המקומיות יעו1 משפטי תשל

  .כולל ייצוג בבתי משפט

  ?קיי.או. מ כדי�"שקל כולל מע 13,000התמורה הכוללת היא                          

  .עוד הפע" אריה            :ניר בזק

ני" שמצויי" בחוק הרשויות המקומיות התמורה הכוללת לכל סעיפי העניי     :אריה לוינגר

התמורה אינה כוללת . מ"ח כולל מע"ש 13,000ו היא "יעו1 משפטי תשל

  .ייצוג בערכאות או בהליכי הוצאה לפועל ודברי" דומי" נוספי"

  ?מה שילמנו ליוע1 המשפטי הקוד"            :ניר בזק

את מה ? פרוטוקול אריהאני יכול לדעת למה לא קיבלנו את זה צמוד ל  : נחמיה עורקבי

  ?אני יכול לזכור את כל מה שאתה אומר, שאתה אומר עכשיו

אני יכול להגיד לכ" שנושא של יוע1 משפטי לא מחייב להביא אותו    :יואל גמליאל

זה החוק מי שלא . למליאה ואני כל דבר מביא למליאה כדי לקבל אישור

על יוע1 משפטי ללא ראש מועצה יכול להחליט . יודע אז אני ג" אגיד אותו
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, היוע1 הקוד" קיבל. ישיבת מליאה אבל אנחנו רוצי" שהכל יבוא למליאה

  ,אריה יגיד ל- בדיוק

וחו1 . דולר 3,400ותלמה קיבלה , דולר 3,400, 13,400היוע1 הקוד" קיבל      :אריה לוינגר

אני מדבר על יוע1 , מזה הייתה כא� תובעת עירונית בש" מילי גוויטה

  .עו1 משפטיליי, משפטי

של , נו, שהוא נות� ג" פתרונות של מה ששילמנו אלפי שקלי" על נושא של   :יואל גמליאל

  .שבוני" הוא ג" נות� דיני עבודה, דיני עבודה

  ?דולר 13,000הקוד" קיבל             :ניר בזק

  .זה יוצא מינוס פלוס אותו דבר, דולר 3,400     :אריה לוינגר

  .שקל של העוגיות 500ת פחו                :דובר

  ?הא" ההתקשרות ע" היוע1 המשפטי הקוד" הסתיימה, אחד        :ירו� ב� נו�

  . אנחנו נודיע לה היו" על סיו" ההתקשרות בינינו   :יואל גמליאל

  ,כלומר המועצה באה ואומרת, הסיו" אני מבי� שהוא באופ� חד צדדי        :ירו� ב� נו�

  .היא מודעת לזה   :יואל גמליאל

  ?יש הסכ", יש הסכ"                :דובר

  ,דקה דקה, שנייה        :ירו� ב� נו�

  ,שלא ידענו, יש הסכמי" שהיו   :יואל גמליאל

  ?כשאתה אומר כרגע היעו1 המשפטי זה אתה מתכוו� לתלמה        :ירו� ב� נו�

נתי את" אני עוד לא ד. אני מדבר על יוע1 משפטי היו" שזה תלמה וסורי�   :יואל גמליאל

  .עד היו" לא ידעתי שיש חוזה, בנושא כי רק היו" ידעתי שיש חוזה

  .קיי.או        :ירו� ב� נו�

וא" הייתי יודע שיש חוזה כבר הייתי מודיע לה" בראשית הדברי" שה"    :יואל גמליאל

  ,מסיימי"

, שויותבכל מה שקשור להיבט של דיני ר, מה הניסיו� של המועמד מבחינת        :ירו� ב� נו�

  ?בדברי" היומיומיי" בעיסוק המועצה

. כולל שהוא מומחה לדיני עבודה, אני יודע שהוא נות� יעו1 לכמה רשויות   :יואל גמליאל

להביא אותו לפה ותשאל , א" תרצה אני בפע" הבאה מתחייב לתת את ה

  .אותו את השאלות

  ?אפשר לדעת לכמה רשויות  : נחמיה עורקבי
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  ,ל קורות חיי" מסודרלקב        :ירו� ב� נו�

הבאתי יוע1 משפטי שאני חושב לנכו� שהוא צרי- לייצג , אנחנו, תראה ירו�   :יואל גמליאל

מקודמי שלא הביא את . אלה היועצי" שהוא יכול לתת. את המועצה

האישורי" של החוזי" ע" היועצי" המשפטיי" ושאישר לה" אלפי 

 13,000, את זה לפה אני מביא, ללא אישור מליאת המועצה, אז, שקלי"

נות� יותר . שקל מהיועצת המשפטית הקודמת 2,000/פחות ב, מ"כולל מע

הוא בא במליאת . 13:00עד  9:00משעה , הוא פעמיי" בשבוע פה, שירות

  , המועצה יושב פה יוע1 משפטי

  ,מי מייצג את המועצה        :ירו� ב� נו�

כל הישיבות יהיה לנו פה יוע1 שיית� . בישיבת מכרזי" יהיה פה יוע1 משפטי   :יואל גמליאל

ליווי למועצה הזאת כמו שצרי- ולא יועצי" שיושבי" אי ש" מקבלי" 

  . אלפי שקלי" ופחות שאני אדבר ככה יהיה יותר טוב

  ?מי ייצג. מי מייצג את המועצה בבתי משפט ובערכאות        :ירו� ב� נו�

  , חו1 מ, הוא מייצג את כול"   :יואל גמליאל

  ,ההסתייגות שלי זה לא א" צרי-  : עורקבי נחמיה

  .היא ג" לא ייצגה אותנו בבתי משפט   :יואל גמליאל

  ,לפי מה שאני, אני שואל, לא        :ירו� ב� נו�

שקל להגיע לפה אי פע"  15,000היא קיבלה , שקל 15,000היא קיבלה    :יואל גמליאל

מדבר על אני , בהיסטוריה שהיא הגיעה לפה ושלחה את העוזרת שלה

  .משהו אחר

אני , א" אתה רוצה לעשות את זה מסודר זה בסדר, אני רוצה רק להבי�        :ירו� ב� נו�

חושב שמ� הראוי שנקבל ג" איזשה" קורות חיי" של ב� אד" ונראה ג" 

אני מבי� לפי מה שאריה , עכשיו אני שואל שאלה אחרת. את ההתנסות שלו

  ?או שהוא כ�, משפטשהוא לא מייצג אותנו בבתי , הקריא

  .הוא במקו" תלמה הוא לא במקו" סורי�, לא   :יואל גמליאל

  ?אז סורי� יישאר  : נחמיה עורקבי

  ,אנחנו עוד נביא מישהו אחר   :יואל גמליאל

  ,סורי� ישאר כ        :ירו� ב� נו�

  .לא   :יואל גמליאל
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לט שאתה אני חושב בהח? נכו�, הבנתי שיש הסכמי", שאלה יואל  : יקותיאל תנעמי

א" יש הסכמי" וה" עדיי� בתוק� . סוברני להחלי� את היוע1 המשפטי

נקבל תביעות מהיוע1 הקוד" על , שלא יווצר מצב בו אנחנו ממני" עוד יוע1

אז אולי מ� הראוי קוד" לבדוק את ההסכמי" ולראות מה . ההסכמי"

ושב זה אני ח, זו דעתי, זה, אני לא יודע. בכדי שלא יצא לנו כפול, קורה ש"

כי א" יש הסכ" . שלא יהיו לנו פה הוצאות מיותרות, נכו� יותר למועצה

  .מה קורה, בתוק� אז צרי- לדעת מה

  .אני את ההסכ" ראיתי אותו רק היו", אני עוד פע" אומר   :יואל גמליאל

  ,עזוב, אז תוריד את זה בפע" הבאה, אז יופי  : יקותיאל תנעמי

אני צרי- יוע1 משפטי . אני מאשר את היוע1 המשפטי ,אני אומר עוד פע"   :יואל גמליאל

  זה לא דבר שאני. אני לא יכול להשתמש ע" יוע1 משפטי מפוטר, במועצה

כשצריכי" . אני צרי- ליווי של המועצה ואי� מה לעשות, צרי- יעו1

זה חלק , צריכי" להחלי� יועצי" משפטיי", החלפנו שלטו�, להחלי�

  , שבסו�אבל אני אומר לכ" . מהמערכת

  ,קוד" כל אתה צודק, יואל, אבל: יקותיאל תנעמי

  ,שקל 15,000היא מקבלת משהו כמו , לא   :יואל גמליאל

  ,היציאה מהחוזה, היציאה מהחוזה                :דובר

  .הודעה מראש חודשיי", חודשיי", לא לא   :יואל גמליאל

              , וע הבאאני חושב שאתה יכול לעשות את זה שב, יואל  : יקותיאל תנעמי

  .הודעה מראש ששי" יו"   :יואל גמליאל

נבדוק את כל הנושא ולהביא את זה , להביא את זה בצורה מסודרת  : יקותיאל תנעמי

  .לדעתי ג" צרי- להחלי�. אי� בעיה, לישיבה שלא מ� המניי�

לה" ששי" יו" מודיעי" , א" אני טועה אריה, הנושא שמה, אני בא ואומר   :יואל גמליאל

  ?נכו�, ה" זה

  ?יו" אפשר להפסיק את ההתקשרות 60על פי ההסכ" תו-                 :דובר

ה" לא , אי�, דר- אגב ג" בדקתי ע" יועצי" משפטיי" אחרי". כ�, יו" 60   :יואל גמליאל

ד יודע שא" מפסיקי" אתו את ההתקשרות בית "כל עו, יכולי" היו"

  ... המשפט לא מקבל את זה

  ,רק אני אומר, אי� לי משהו נגד, בסדר, לא לא: עמייקותיאל תנ



 339' ישיבת מועצה מ� המניי� מס

 

 
41 

  ,לכ� בואו, את" יודעי" את זה ג"   :יואל גמליאל

אז יוצא שא" הודענו לה" היו" אז יש לה" , רק השאלה היא כזאת: יקותיאל תנעמי

  .אז יוצא לנו חודשיי" לשל" כפול, אנחנו פה חודשיי" משלמי", חודשיי"

  ?הוא עוד יוע1 משפטי לכמה רשויות  : נחמיה עורקבי

  .בפע" הבאה אני אביא אותו לפה הוא יציג את עצמו   :יואל גמליאל

אתה , אבל אני אומר, צרי- להחלי� אני ג" את-, זה מה שביקשנו, יפה  : נחמיה עורקבי

  .אני לא פוסל את מה שאתה אומר. צרי- להביא את זה בצורה מסודרת

של ראש מועצה לקבוע יוע1 משפטי זה  החלטה, אני עוד פע" אמרתי   :יואל גמליאל

אני הבאתי אותו לפה לאישור המליאה ואני הבאתי את . החלטה שלו

התנאי" כדי שתראו את התנאי" שהוא נות� שירות למועצה כמו שסיכמנו 

לכ� הבאתי את זה לפה ולא חתמתי אתו כראש מועצה כמו שעשו , אתו

. באתי את היוע1 לפהוה, אז אני מכבד אותכ". אחרי" במש- עשרי" שנה

תשאלו אותו את כל , פע" הבאה אני אבקש ממנו לבוא להציג את עצמו

  .השאלות שאת" רוצי"

  ,ככה היה צרי- להיות וככה  : נחמיה עורקבי

  ? מי בעד   :יואל גמליאל

  . בעד 8     :אריה לוינגר

  .נגד 2? מי נמנע? מי נגד   :יואל גמליאל

  . שרהסעי� מאו. 8סעי�      :אריה לוינגר

  

  רי� בתחו� התשתיות"אישור הגדלת תב       .8

  ח"ש 250,000           מי�' עב 756' ר מס"תב. א           

  ח"ש 250,000          ביוב ' עב 780' ר מס"תב. ב           

  ח"ש 250,000     גינו� ופיתוח 745' ר מס"תב. ג           

  ח"ש 750,000                                            כ"סה           

  פיתוח' קר� עב: מימו�           

' עב 756' ר מס"תב. א: רי" בתחו" התשתיות"אישור הגדלת תב, 8סעי�      :אריה לוינגר

' ר מס"תב. ג, ח"ש 250,000ביוב ' עב 780' ר מס"תב. ב, ח"ש 250,000מי" 

' קר� עב: המימו�. ח"ש 750,000כ "סה, ח"ש 250,000גינו� ופיתוח  745
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, חיבורי ביוב, חיבורי מי", מדובר בעבודות להשלמת עבודות ביוב. פיתוח

  . עבודות פיתוח כלליי"

  . 8? מי בעד? יש למישהו שאלות   :יואל גמליאל

  ,יואל אני ג" רוצה להצטר�        :ירו� ב� נו�

  .בעד 8     :אריה לוינגר

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

  .הסעי� אושר     :אריה לוינגר

  

  משמר אזרחי –ק ושיפוצי� במרכז הפעלה "ערכת חפ 862' ר מס"אישור תב       .9

  ח"ש 10,000ס "ע           

  מענק משרד הפני�: מימו�           

, דיברנו על זה שלשו", ק"ערכת חפ 862' ר מס"אישור תב, 9סעי�      :אריה לוינגר

למעשה הקצבה , ח"ש 10,000ס "משמר אזרחי ע –לה ושיפוצי" במרכז הפע

  , זה משמר האזרחי, בחלקה, שכבר קיבלנו אותה באוקטובר

  ,לפני יומיי"                :דובר

  ,לא זה משהו אחר     :אריה לוינגר

  )מדברי" יחד(

  .זה היה התקציב של ההכנה   :יואל גמליאל

  ...זה כבר קיבלנו תקציב, של ההכנה     :אריה לוינגר

  . פה אחד? מי בעד, טוב   :יואל גמליאל

דירבאלק א" אתה , דני. דירבלאק א" אתה לוקח אותנו למקלט עכשיו, דני                :דובר

  .אי� מקלט עכשיו. אומר מקלט עכשיו

במליאת המועצה אני רואה שאנחנו לקחנו החלטה , ה בואו'חבר, אני, כ�  :יואל גמליאל

  .שהגיעה ההחלטה ברגע זה, נו את ההחלטהאז ציו� יודיע ל, נבונה

שר הביטחו� מודיע הערב על הרחבת השטח בו מוכרז . קלעתי לדעת גדולי"         :ציו� ידאי

, קילומטר כ- שיכלול את הערי" באר שבע 40מצב מיוחד בעור� עד לטווח 

מלוא האחריות על שר , שנייה. קוד" כל אנחנו כבר עיר. יבנה וגדרה

זאת , שבי" מתבקשי" למלא אחר הוראות פיקוד העור�התו .הביטחו�

  ...שעות עד לאישור 48למש- 
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  . קיבלת דרגת רב אלו� הרגע, תשמע                :דובר

מה שאמרה נוגה , 10, 9בלי קשר לסעי� , יואל, אבל מה שאמרה נוגה, יואל    :אליאב מזגני

  ,כי זה נראה לי כבר, לגבי הילדי" צרי- לחשוב על זה

  ,זה כבר החלטה גמרנו   :אל גמליאליו

  .אבל אנחנו בתור מועצה צרי- לחשוב על הילדי", בסדר    :אליאב מזגני

  .עכשיו הוא החליט מה שאני החלטתי זה בסדר   :יואל גמליאל

אני לא בטוח שאתה יכול לעשות פעילויות כי המשמעות של זה הרבה יותר                 :דובר

  .רחבה

  )מדברי" יחד(

. נדו� בזה בהמש-. בוא נסיי" את ישיבת מליאה ונדו� בזה בהמש-, נוגה ו   :ל גמליאליוא

  , נוגה, נוגה, ה אנחנו'חבר, ה סעי� אנחנו'חבר, בואו

  .מקליטי" ומתמללי" אז הוא לא שומע ולא יכול לתמלל את זה אחר כ-                :דובר

אנחנו א" תרצו נסיי" את . בוא נמשי-, ציו�, ציו�, אני עוד פע" אומר, נוגה   :יואל גמליאל

  , ה'חבר. תמשי-. נדו� בנושא הזה בסיו" הישיבה. הישיבה נדו� בנושא הזה

. אנחנו עכשיו מתחילי" ע" פרוטוקול ההנהלה לפי הסדר, חברי המליאה     :אריה לוינגר

  ,10סעי� 

  ,ההוראה, רגע רגע                :דובר

  

  המקומית לתכנו� ובנייה זמורהייצוג בוועדה ) 1ק "ס(     .10

  בחירת ראש המועצה כנציג המועצה בועדת זמורה . א           

  מ ראש המועצה בוועדה"בחירת מ. ב           

  בחירת נציג ציבור בוועדה המקומית. ג           

ייצוג בוועדה . תסתכלו על ההנהלה, אני עובר לפי הסדר, )1ק "ס(, 10סעי�      :אריה לוינגר

בחירת ראש המועצה יואל גמליאל . א: קומית לתכנו� ובנייה זמורההמ

מ ראש המועצה "בחירת יקותיאל תנעמי מ. ב. כנציג המועצה בועדת זמורה

  .נסי" קסנטיני נציג ציבור בועדת זמורה. ג. בועדת זמורה

  ,לא כתוב פה את השמות שנייה          :נוגה שור

  . א" את רוצה פרוטוקול יש לי פרוטוקול נוס�, הכתוב בפרוטוקול הנהל     :אריה לוינגר

  )מדברי" יחד(
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  ? מי בעד... אני אעשה הכל שתו- חצי שנה   :יואל גמליאל

  .מה שכתוב בהנהלה     :אריה לוינגר

  .בעד 8, נוגה נוגה, נוגה תעשי שיעורי בית? מי בעד   :יואל גמליאל

  ?איזה סעי� זה בהנהלה, רגע          :נוגה שור

  ,פע" הבאה מי שלא יעשה שיעורי בית                 :דובר

  

  ולראשות התאגיד) בהקמה(ב "ש בשג"בחירת נציג המועצה לתאגיד מט) 2ק "ס(     .11

זה ראשי , ב"ש נשג"בחירת נציג המועצה לתאגיד מט) 2ק "ס(, 11סעי�      :אריה לוינגר

  ,גדרות, נחל שורק, תיבות של הרשויות באזור

למנות את יואל גמליאל ראש המועצה כנציג , ולראשות האיגוד) בהקמה(     :אריה לוינגר

  . ב ולרשות התאגיד"ש נשג"המועצה לתאגיד מט

  .פה אחד   :יואל גמליאל

  .הלאה. פה אחד, בעד 8     :אריה לוינגר

  

  מינוי מחזיק תיק חינו*) 3ק "ס(     .12

  .-ונדו� בו בהמש 12אני מוש- את סעי� , 12סעי�    :יואל גמליאל

  

  מינוי מחזיק תיק הספורט) 4ק "ס(     .13

למנות את אליאב מזגני למחזיק תיק , מחזיק תיק הספורט, 13סעי�      :אריה לוינגר

  .בעד 8. הספורט

  

  מינוי מחזיק תיק תרבות תורנית) 5ק "ס(     .14

  , ימינוי מחזיק תיק תרבות תורנית למנות את ציו� ידע) 5ק "ס(, 14סעי�      :אריה לוינגר

  .אושר. בעד 8. מחזיק תיק תרבות תורנית     :אריה לוינגר

  

  בחירת נציגי המועצה לאיגוד ערי�) 6ק "ס(     .15

  אשדוד –בחירת נציג המועצה לאיגוד ערי� לאיכות הסביבה חבל יבנה . א           

  )באר טוביה(בחירת נציג המועצה לאיגוד ערי� לניקוז שורק . ב           

  בחירת נציג המועצה לאיגוד ערי� לשירות כבאות. ג           
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  בחירת נציגי המועצה לאיגוד ערי� לחינו* על יסודי ולראשות האיגוד. ד           

  : בחירת נציגי המועצה לאיגוד ערי") 6ק "ס(, 15סעי�      :אריה לוינגר

עצה לאיגוד ערי" לאיכות יואל גמליאל ראש המועצה נציג המו. א                                     

  . אשדוד –הסביבה חבל יבנה 

  )באר טוביה(דני דורו� נציג המועצה לאיגוד ערי" לניקוז שורק . ב                         

  .הוא היה, ציו� בר אשר נציג המועצה לאיגוד ערי" לשירות כבאות. ג                         

, ר האיגוד"יואל גמליאל יו, עצה לאיגוד ערי" לחינו- על יסודינציגי המו. ד                         

  .דני דורו� ודורית ב� בוחר

  .הוחלט לאשר. פה אחד. בעד 8     :אריה לוינגר

  

לצו המועצות ) א(15פ סעי1 "בחירת נציגי ציבור לועדות בחינה ע) 7ק "ס(     .16

  המקומיות

  1977-ז"תשל) נוהל קבלת עובדי�(           

לצו ) א(15פ סעי� "בחירת נציגי ציבור לועדות בחינה ע) 7ק "ס(, 16סעי�      :וינגראריה ל

נציגי : החלטה. 1977/ז"תשל) נוהל קבלת עובדי"(המועצות המקומיות 

  . ציבור לועדות בחינה נורית עטיה וויצמ� נדר

  .פה יש שתי אותיות. פה יש שתי אותיות אתה מקריא מאה מילי"                :דובר

  .לפי הסדר, אמרתי, בהנהלה 7ק "ס. מההנהלה     :אריה לוינגר

  ? מי בעד   :יואל גמליאל

בחירת ועדת . הנה אני מקריא את הש" של- אליאב. 8. פה אחד. בעד 8     :אריה לוינגר

  ,17סעי� . מכרזי"

  ,רגע מה זה ועדת          :נוגה שור

  ?מכרזי"     :אריה לוינגר

  ?מה זה ועדת בחינה. דת בחינהוע, לא          :נוגה שור

, לעניי� קבלת עובדי" משרד הפני" מרכיב ועדות בחינה אז נציגי ציבור     :אריה לוינגר

  . צריכי" נציגי ציבור בועדה

  

  בחירת ועדת מכרזי�) 8ק "ס(     .17
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החלטת ההנהלה מר אליאב מזגני . בחירת ועדת מכרזי") 8ק "ס(, 17סעי�      :אריה לוינגר

  . ניר בזק ורפי חנינה, ציו� ידאי, דורית ב� בוחר, עדהר הו"יו

  .פה אחד? מי בעד   :יואל גמליאל

  .פה אחד, בעד 10     :אריה לוינגר

  

  בחירת ועדת הנחות בארנונה) 9ק "ס(     .18

ר "רפי חנינה יו: החלטה. בחירת ועדת הנחות בארנונה) 9ק "ס(, 18סעי�      :אריה לוינגר

נציג הגזברות ונציג היוע1 , ת מחלקת רווחהמנהל, ניר בזק, הועדה

  .המשפטי

  ...פקידה ונהג ולפחות. אני עוד מעט צרי- פקידה ונהג בקצב הזה              : דובר

  .בעד 10   :יואל גמליאל

  .הוחלט לאשר     :אריה לוינגר

  

  י בקשתה"אישור חופשה לנוגה שור חברת המועצה עפ) 10ק "ס(     .19

  . י בקשתה"אישור חופשה לנוגה שור חברת המועצה עפ) 10ק "ס(, 19י� סע     :אריה לוינגר

לפי בקשתה של נוגה שהיא רוצה לדעת הכל תו- שמונה ימי" לפני שהיא    :יואל גמליאל

  , הגישה בקשה לחופשה לפי, טסה לשנה

  .את הספר היא למדה בעל פה                :דובר

היועצת המשפטית החליטה , מליצה לנולפי מה שהיועצת המשפטית ה   :יואל גמליאל

וראש המועצה החלטתי , להעביר את זה להחלטה של מליאת המועצה

שנוגה היא חברת מועצה מתאימה ביותר ולכ� אנחנו נותני" לה לצאת שנה 

  .לעשות סקי ולחזור

  ?איזה סקי              : דובר

  ? מי בעד   :יואל גמליאל

  .פה אחד, בעד 9     :אריה לוינגר

  

  

  בחירת ועדת ביקורת) 11ק "ס(     .20
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בחירת ועדת ביקורת ניר . בחירת ועדת ביקורת) 11ק "ס(             , 20סעי� : אריה לוינגר

  .נוגה שור ורפי חנינה, ר"בזק יו

  .אני חושבת שאני לא יכולה להיות בועדת ביקורת          :נוגה שור

  ? מי בעד. י"את יכולה להתפטר אחרי שלושה חודש   :יואל גמליאל

  ,ר אני מפטר אותה היו" כבר"מי היו, אני מפטר אותה מעכשיו                :דובר

  ,אני לא רוצה, יואל, אני לא לא לא לא, אני לא אהיה, לא          :נוגה שור

  ? מי בעד, את יכולה להתנגד   :יואל גמליאל

  . אני לא רוצה, לא לא          :נוגה שור

  ?מי נגד, נוגה? מי נגד, בעד 9, 10? עדמי ב   :יואל גמליאל

  .יואל אני רצינית, לא לא          :נוגה שור

  .אני שאלתי מי נגד   :יואל גמליאל

  . אני רצינית, לא          :נוגה שור

  ?מי נגד. אני ג" רציני   :יואל גמליאל

  .אני לא מוכנה, אני חושבת שזה לא          :נוגה שור

  ,בסדר נו   :יואל גמליאל

  ,זה לא יכול להיות, צרי- להיות מישהו בועדת ביקורת, לא לא לא          :וגה שורנ

  .בסדר. תרשו" נגד   :יואל גמליאל

  .נגד 1     :אריה לוינגר

  ,לא, לא לא          :נוגה שור

  , בסדר הצבעת נגד     :אריה לוינגר

  ?מה זה בית ספר, בסדר נו מה לא   :יואל גמליאל

  ,צרי- להיות מישהו   ,לא          :נוגה שור

  .נגד 1, 1/ו 9, הוחלט   :יואל גמליאל

  .אני לא רוצה שתשי" אותי, לא          :נוגה שור

את יכולה להגיש התפטרות ואחרי שתגישי , היה לנו פע" דבר כזה בזמנו   :יואל גמליאל

  ,התפטרות

  ,זה לא רציני, לא נו? אבל למה לעשות את זה          :נוגה שור

  ... בזמנו   :אליואל גמלי

  ,אני לא יכולה להיות ועדת ביקורת, זה לא רציני, לא יואל          :נוגה שור
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  .21סעי� . אנחנו כבר הצבענו, אנחנו סיימנו, אנחנו לא רוצי"   :יואל גמליאל

  ,בחירת ועדת) 12ק "ס(, 21סעי�      :אריה לוינגר

אני , לא רציני לבחור אותי בתוראני חושבת שזה , לפרוטוקול, רגע רגע          :נוגה שור

אני חושבת שזה לא רציני לבחור אותי . רוצה שיהיה כתוב בפרוטוקול

בתור חברה בועדת ביקורת כשאנחנו יודעי" מראש שאני לא אהיה בשנה 

  .הקרובה ואני לא אוכל למלא את התפקיד שלי

  .זה מכוח היות- באופוזיציה             :דוברת

  ,אני מתפטרת, שיבחרו מישהו אחר באופוזיציה אז          :נוגה שור

  .אנחנו כל כ- רוצי" אות- אז מקסימו" אל תסעי, אבל אנחנו, לא לא                :דובר

אז באופ� אוטומטי מישהו אחר מהאופוזיציה , א" אני מתפטרת, לא לא          :נוגה שור

  ?צרי- להיבחר

  .לא חובה, לא   :יואל גמליאל

  .לא חובה אז אני לא רוצה           :נוגה שור

  ,21סעי� . טוב. קיי.או   :יואל גמליאל

  ,זה לא, לא          :נוגה שור

  ,הייתה הצבעה                :דובר

  ,נוגה נוגה   :יואל גמליאל

  .נרשמה ההסתייגות של-               : דובר

  ,צרי- ג", יואל, לא          :נוגה שור

זה לא נכו� לאשר ל- שנה חופש . שלא תפריעי לי עכשיו בדיו�אני רוצה , לא   :יואל גמליאל

. כי זה לא תק� שחברת מועצה לא נמצאת פה שנה אז מבחינת- זה בסדר

  ,אז אני בא ואומר, וכשדברי" לא נראי" ל- בסדר

  ...זה לא נכו�          :נוגה שור

לא נוגה , באי" אז אנחנו, זה לא בסדר שחברת מועצה לא הולכת לייצג את   :יואל גמליאל

לכ� . יש שחור ולב� אז זה לא רק שחור או לב�, אני אמרתי ל-, תקשיבי

לכ� כמו שאת בחופשה . החלטנו לבחור כי אנחנו בוחרי" לחמש שני"

אז אנחנו לבחור את נוגה כי רוצי" שנוגה תעשה , נוסעת לא יודעת למה

מה שאת לא רק מה שאת מקבלת זה תקי� ו, אני מבקש. זהו, קצת ביקורת
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. נא להמשי- את הישיבה. אז אני מבקש לא להפריע. לא מקבלת לא תקי�

  .21סעי� 

  

  בחירת ועדת שימור אתרי�) 12ק "ס(     .21

  ,)12ק "ס(, 21סעי�      :אריה לוינגר

  ?עכשיו את בועדת ביקורת, רגע                :דובר

  .כ�          :נוגה שור

  .עליי- ביקורת ג"אז אני מעביר                : דובר

  .תפטר אותה             :דוברת

  .יאללה אריה   :יואל גמליאל

, בחירת ועדת שימור אתרי"פרוטוקול הנהלה ) 12ק "ס(, 21סעי�      :אריה לוינגר

דורית ב� , נחמיה עורקבי, ר הועדה"יואל גמליאל יו: ההחלטה המוצעת

  .נוגה שור וגדעו� פונקי� נציג ציבור, בוחר

  ? מי בעד   :יאליואל גמל

  .בעד 10. פה אחד     :אריה לוינגר

  

  בחירת ועדת רכש ובלאי) 13ק "ס(     .22

הצעת החלטה דני דורו� , בחירת ועדת רכש ובלאי) 13ק "ס(             , 22סעי� : אריה לוינגר

וליאור מדהלה מנהל האג� לפיתוח , אני בוועדה מזכיר גזבר, ר הועדה"יו

  .תשתיות

  ?מי בעד   :יואל גמליאל

  .בעד 10     :אריה לוינגר

  

  

  בחירת ועדת איכות הסביבה) 14ק "ס(     .23

ציו� ידאי : הצעת החלטה. בחירת ועדת איכות הסביבה) 14ק "ס(, 23סעי� : אריה לוינגר

דורית ב� בוחר וכ� עובד בכיר אחראי , רפי חנינה, אליאב מזגני, ר"יו

  . בתחו" ושני נציגי ציבור

  ?מי נמצא בזה   :יואל גמליאל
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  .ציו� ידאי     :אריה לוינגר

  ?מי בעד   :יואל גמליאל

  ,בעד 9     :אריה לוינגר

  ?מי נגד   :יואל גמליאל

  .נגד 1     :אריה לוינגר

  ?למה                :דובר

  . בגלל שזה המקצוע שלי וזה נראה לי מצחיק שאני לא ש"          :נוגה שור

  .ר1אבל את לא בא              : דובר

  ,אז איפה שאני לא רוצה          :נוגה שור

  ,24סעי�      :אריה לוינגר

אני מבקש . אני מבקש להוסי� את נוגה שור לוועדה לאיכות הסביבה   :יואל גמליאל

, אני מבקש. לא במקו", לא במקו". ה דקה דקה'חבר, הצבעה חוזרת

את  לצר� 23בסעי� , אני מבקש להחזיר את זה להצבעה, ה'ה חבר'חבר

  . נוגה שור לוועדה לאיכות הסביבה

  .כול" בעד                :יואל גמליאל

  . פה אחד     :אריה לוינגר

  

  בחירת ועדת בטחו�) 15ק "ס(     .24

לאחר מכ� , ר הועדה"דני דורו� יו. בחירת ועדת בטחו�) 15ק "ס(, 24סעי� : אריה לוינגר

  . 'שמר אזרחי וכומ, הרכב הועדה יושל" מנציגי" של המשטרה, הועדה

  .פה אחד? מי בעד   :יואל גמליאל

  

  בחירת ועדת שמות) 16ק "ס(     .25

, ר ועדה"ציו� ידאי יו: הצעת החלטה. בחירת ועדת שמות) 16ק "ס(, 25 סעי�: אריה לוינגר

  .דורית ב� בוחר, רפי חנינה, דני דורו�, ירו� ב� נו�, ציו�

  .הנוגה שור תכניסו אות                :דובר

  ?מי בעד   :יואל גמליאל

  ?מי בעד     :אריה לוינגר

  .פה אחד   :יואל גמליאל
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  בחירת ועדה לקליטת עליה) 17ק "ס(     .26

דורית ב� בוחר : החלטה. בחירת ועדה לקליטת עליה) 17ק "ס( ,26סעי�      :אריה לוינגר

אני מבקש . חברי" נציגי סיעות על פי ההרכב הסיעתי במועצה, ר הועדה"יו

לא חייב להיות חברי . מכל סיעה להעביר אלי שמות של חברי הועדה

  .מועצה

  . רצוי לא חברי מועצה   :יואל גמליאל

  .תעמיד להצבעה, מי     :אריה לוינגר

  . פה אחד הצביעו   :יואל גמליאל

  ?פה אחד     :אריה לוינגר

  . כ� כ�   :יואל גמליאל

  .פה אחד     :אריה לוינגר

  

  ת ועדה למאבק כנגד הסמי�בחיר) 18ק "ס(     .27

הצעת . ככה נקראת הועדה, בחירת ועדה למאבק כנגד הסמי", הלאה     :אריה לוינגר

מנהל ... יקותיאל תנעמי, יואל גמליאל, ר הועדה"ירו� ב� נו� יו: החלטה

  .מחלקת חינו- ושני נציגי ציבור

ודע מזה ולא מ� הראוי היה שהייתי י, רק לפני שאתה אומר בעד        :ירו� ב� נו�

  .אבל אני א� פע" לא אומר לא... מפרוטוקול ההנהלה אלא

  ?מי בעד, ה'חבר   :יואל גמליאל

  . ה להתראות אני מתנצל'חבר. תכתוב שאני פרשתי: יקותיאל תנעמי

מסיבות . יקותיאל תנעמי פרש מהישיבה   חבר המועצה. פה אחד, בעד 10     :אריה לוינגר

  . אישיות

  ?מה אתה רוצה, הצביע נגד הוא יכול ללכת                 :דובר

  .28סעי�    :יואל גמליאל

  

  בחירת ועדת חינו*) 19ק "ס(     .28

ר "דורית ב� בוחר יו: הצעת החלטה. בחירת ועדת חינו-) 19ק "ס( ,28סעי�      :אריה לוינגר

  . נציגי סיעות על פי הרכב הסיעתי במועצה, הועדה
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  ?מי בעד   :יואל גמליאל

ר ועדת החינו- היא עכשיו "א" יו. יש לי כא� הערה או שאלה, רגע רגע רגע        :נו�ירו� ב� 

לא הייתי כא� קוד" אבל , ויש מחד הבנתי, מביאה נושא לנושא החינו-

  ,שיש מחזיק תיק החינו-

  .משכו את ההצעה, אי� אי� אי�              : דובר

  .זה לא סותר. זה לא סותר: דורית ב� בוחר

  .לא הייתי, לא        :נו�ירו� ב� 

  .משכו את ההצעה, לא לא               : דובר

  ,אני קראתי את החומר, משכו את ההצעה ובלי שו" קשר זה לא סותר: דורית ב� בוחר

  ,אתה שכחת היתה. יש הבדל בי� הממונה על החינו- לועדת חינו-   :יואל גמליאל

, יאה והממונה על החינו- יודע או לא יודעאבל א" את מביאה המלצה למל        :ירו� ב� נו�

  ,נראה לי איזושהי סתירה או כפל אבל

  , אי� פה סתירה: דורית ב� בוחר

  ,ממונה על החינו- וג" כ�, ג" בזמנ- היה ממונה על החינו- הדעת                :דובר

. בועדה אנחנו נדאג שהממונה על החינו- יהיה חבר, ירו� צודק, אנחנו נסכ"   :יואל גמליאל

  ? מי בעד

  .זה הגיוני מאוד: דורית ב� בוחר

  .בעד 9     :אריה לוינגר

  

  בחירת ועדת שירותי� חברתיי�) 20ק "ס(     .29

יואל גמליאל . בחירת ועדת שירותי" חברתיי") 20ק "ס(             , 29סעי� : אריה לוינגר

  . נציגי סיעות על פי הרכב סיעתי במועצה, ר הועדה"יו

  ? אפשר ג" נציגי" חיצוניי" נכו�                : דובר

  .הצביעו כבר כול"? מי בעד. יאללה   :יואל גמליאל

  .הוחלט לאשר. בעד 8     :אריה לוינגר

  

  בחירת ועדת קשרי חו/) 21ק "ס(     .30

  . בחירת ועדת קשרי חו1) 21ק "ס(, 30סעי�      :אריה לוינגר

  ,31, לא   :יואל גמליאל
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  .30עי� ס     :אריה לוינגר

  ?העברנו את זה לא   :יואל גמליאל

הצעת החלטה דורית ב� בוחר . בחירת ועדת קשרי חו1) 21ק "ס( ,30סעי�      :אריה לוינגר

סעי� . אריה לוינגר וליאור מדהלה, מזגני   אליאב, ניר בזק, ר הועדה"יו

  .21קט� 

  ?ל וכזה או רק בועדה"נוסעי" יעני לחו                :דובר

  ,ל"ל לחו"לחו   :ליאליואל גמ

  .חודש בשנה בקריבי"                :דובר

  ? מי בעד. אתה תחליט ואני וירו� ניסע   :יואל גמליאל

  .מאושר. בעד 8     :אריה לוינגר

  

  בחירת ועדת ספורט) 22ק "ס(     .31

ר "אליאב מזגני יו: החלטה. בחירת ועדת ספורט) 22ק "ס(, 31סעי�      :אריה לוינגר

  .בעד 8. נציגי סיעות על פי הרכב סיעתי במועצה, הועדה

  

  בחירת ועדת מלגות ועדת משנה לתמיכות) 23ק "ס(     .32

: החלטה. בחירת ועדת מלגות ועדת משנה לתמיכות) 23ק "ס(, 32סעי�      :אריה לוינגר

  .רפי חנינה ונחמיה עורקבי, ציו� ידאי, דני דורו�, ר הועדה"אליאב מזגני יו

  .אני רוצה ג"          :נוגה שור

  ?מה את רוצה להיות בועדה   :יואל גמליאל

  . כ�          :נוגה שור

מי . תוציא את נחמיה עורקבי ותשי" את נוגה שור, חכה שנייה, ג" את נוגה   :יואל גמליאל

  ? בעד

  .אני רוצה? מה את" צוחקי"? למה          :נוגה שור

  .בעד 8     :אריה לוינגר

  

  חירת ועדת בטיחות בדרכי�ב) 24ק "ס(     .33

  ,)24ק "ס(, 33סעי� , בחירת ועדת בטיחות בדרכי"     :אריה לוינגר

  , אני יש לי הסתייגות, רגע רגע              : דובר
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ושיווצר מצב , אני ממלי1 כא� לעשות חיבור של שתי הועדות האלה        :ירו� ב� נו�

משקי" זהי" שבאמת ג" בבטיחות בדרכי" וג" בתחבורה שיש בה" מ

  ,שלא יד ימי� תדבר ע" יד שמאל ובסו�, יהיה ב� אד" אחד

  .צרי- לחלק את הועדות, ירו� אנחנו בפוליטיקה   :יואל גמליאל

  ... אתה יודע כמה, אתה יודע כמה, יואל        :ירו� ב� נו�

  ,בזה לא משחקי"                :דובר

  ,פע" קודמת        :ירו� ב� נו�

  ?י בוועדה הזאת מי בוועדה השנייהמ   :יואל גמליאל

  . אני מתנגד, לא           :ניר בזק

  .ניר בזק בתחבורה ובטיחות בדרכי" רפי חנינה                :דובר

  .אני מתנגד            :ניר בזק

  .זה בכוונה. כי רפי בכוונה רצה להפריד את זה: דורית ב� בוחר

  ,הייתה פה   :יואל גמליאל

  .ה בכוונהז: דורית ב� בוחר

  .בועדת קישוט, אז אני לא רוצה להיות בזה            :ניר בזק

  ?מה זה   :יואל גמליאל

  .ועדת תחבורה ועדת קישוט אני לא רוצה להיות            :ניר בזק

  . אני אקח את שניה"         :רפי חנינה

  .אי� בעיה            :ניר בזק

  .אומר אני לא שואל אני מחליט אני עוד פע", ה עוד פע"'חבר   :יואל גמליאל

  ,אני לא רוצה את זה            :ניר בזק

  .תקריא את הועדה, 33סעי�    :יואל גמליאל

, מהנדסת המועצה, ר הועדה"רפי חנינה יו, בחירת ועדת בטיחות בדרכי"     :אריה לוינגר

חברי מועצה נוספי" מי שרוצה . נציג שר התחבורה, מנהל מחלקה לחינו-

  .קידי" כפי שיקבע ראש המועצהובעלי תפ

  ? מי בעד   :יואל גמליאל

  .בעד 9     :אריה לוינגר

  .34סעי�    :יואל גמליאל
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  בחירת ועדת תחבורה) 25ק "ס(     .34

  ,)25ק "ס(, 34סעי�      :אריה לוינגר

, שניר בזק יהיה חבר ג" בוועדה שלנו 34אני מה שאני רוצה שנכניס בסעי�    :יואל גמליאל

  ?מי בעד. ועדת תחבורה. כות רישויועדה בסמ

  ,ר הועדה"ניר בזק יו. אני אקריא את הועדה, רק רגע     :אריה לוינגר

  .זה לא תמרור                :דובר

  ,זה ועדת תחבורה     :אריה לוינגר

  , אני, זה ועדת קישוט, עזוב            :ניר בזק

  , קיבלת עכשיו משהו, ניר   :יואל גמליאל

  .של הרשות... קיבלת                :דובר

  .זה משהו אחר            :ניר בזק

  .לקבוע איפה התמרורי"                :דובר

  .איפה יהיה כחול לב�                :דובר

  . נציגי הסיעות על פי הרכב סיעתי במועצה, ר הועדה"ניר בזק יו     :אריה לוינגר

  .גמרנו, אי� כחול לב�                :דובר

  .הצבעה     :אריה לוינגר

  ? מי בעד   :יואל גמליאל

  .בעד 9     :אריה לוינגר

  ? עכשיו 34או  33   :יואל גמליאל

  

  בחירת ועדת הנחות בחינו*) 26ק "ס(     .35

, ר הועדה"רפי חנינה יו: החלטה. בחירת ועדת הנחות בחינו-) 26ק "ס( ,35     :אריה לוינגר

  ,נוגה שור, דורית ב� בוחר

  ,אליאב יהיה במקומי          :ורנוגה ש

  ?איפה   :יואל גמליאל

. מנהל מחלקת רווחה שלומי כה� ציו� ידאי, מנהלת מחלקה לחינו-     :אריה לוינגר

  .במחלקת חינו-

  ?נוגה מה אמרת, רגע יש פה שינוי, עוד פע"   :יואל גמליאל

  .אליאב יהיה במקומי          :נוגה שור
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  ?ועדהבאיזה , איפה   :יואל גמליאל

  .בהנחות          :נוגה שור

  ?את לא אוהבת לתת הנחות? בהנחות   :יואל גמליאל

  .היא לא צריכה לתת הנחות, לא                :דובר

  .אי� לי זמ� לעשות הכל          :נוגה שור

  . אי� לה זמ�   :יואל גמליאל

  . אליאב מזגני במקו" נוגה שור     :אריה לוינגר

  ?דמי בע   :יואל גמליאל

  . מאושר. בעד 9     :אריה לוינגר

  

  

  ח"ח למימו� איכות הסביבה במוס"ש 40,000ס "ר ע"אישור תב) 31ק "ס(     .36

  )31ק "ס(, 36סעי�      :אריה לוינגר

  .אני אמשו- את זה   :יואל גמליאל

  .ראש הרשות מש- את הסעי�, שקל 40,000ר "אישור תב     :אריה לוינגר

  

  � עזר בבנק אוצר השלטו� המקומי למימו� הקצבת -פתיחת חאישור ) 32ק "ס(     .37

  מפעל הפיס           

  ס יסודי ממלכתי רביעי"לבניית בי. א           

  ס על יסודי שני"לבניית ביה. ב           

אישור פתיחת חשבו� עזר בבנק אוצר השלטו� המקומי ) 32ק "ס(, 37סעי�      :אריה לוינגר

  :נושאי" טכניי". ל הפיסדקסיה מימו� הקצבת מפע

  ,ס יסודי ממלכתי רביעי"לבניית בי. א                         

  ,32אני בסעי� קט� . ס על יסודי שני"לבניית בי. ב                         

  ?איזה סעי� אתה          :נוגה שור

  .37   :יואל גמליאל

  .32ק "ס     :אריה לוינגר

  ?לא 37   :יואל גמליאל

  .32ק "ס     :ינגראריה לו
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  . כ�, אה   :יואל גמליאל

  .זה נושא טכני. בהנהלה 32ק "ס, בסדר יו" 37סעי�      :אריה לוינגר

  ?מי בעד   :יואל גמליאל

  .הוחלט לאשר. בעד 9     :אריה לוינגר

  

  :הפני� לנחיצות משרה כדלקמ�' אישור בקשה ממ) 33ק "ס(     .38

  ריטימזכירת ראש המועצה איר� ק. א           

 חודשי� בחוזה זמני לשרי 3-מזכירה בלשכת ראש המועצה ואישור העסקה ל. ב           

  גמליאל

  :הפני" לנחיצות משרה כדלקמ�' אישור בקשה ממ) 33ק "ס(, 38סעי�      :אריה לוינגר

  מזכירת ראש המועצה איר� קריטי. א                         

חודשי" בחוזה זמני  3/לשכת ראש המועצה ואישור העסקה למזכירה ב. ב                         

  . לשרי גמליאל                      

  ?מה זה ה, למה לשלושה חודשי", סליחה למה ל            :ניר בזק

  .עד שיגיע הנחיצות, זה זמני     :אריה לוינגר

  .קיי.או, אה            :ניר בזק

  ? מי בעד    :יואל גמליאל

  .הוחלט לאשר, בעד 9     :אריה לוינגר

  

 לפקודת העיריות בכל הקשור לטיפול 15ס פרק "הסמכת גזבר המועצה ע) 35ק "ס(     .39

  )עיקול בפועל, עיקול ברישו�, עיקול בנקי�(לרבות עיקולי� , חייבי�

, בצו המועצות המקומיות, 119על פי סעי� , הסמכת) 35ק "ס( ,39סעי�     : אריה לוינגר

לפקודת העיריות  15על פי פרק , מי- את גזבר המועצהראש המועצה מס

, עיקול ברישו", עיקול בנקי"(לרבות עיקולי" , בכל הקשור לטיפול חייבי"

     ).עיקול בפועל

  ?מי בעד    :יואל גמליאל

  . הוחלט לאשר, בעד 9     :אריה לוינגר

  

  ר עמותת המוזיאו�"מינוי יו) 37ק "ס(     .40
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החלטה למנות אל דורית . ר עמותת המוזיאו�"מינוי יו) 37ק "ס(, 40סעי�      :אריה לוינגר

  .בהצלחה, ר העמותה"ב� בוחר ליו

  ?מי בעד   :יואל גמליאל

  .בעד 9     :אריה לוינגר

  .ושיהיה לנו בשורות טובות. אני נועל את הישיבה ותודה רבה לכול"   :יואל גמליאל

  

  

  

  

        ___________________                                                       

_____________________  

  יואל גמליאל                                                                   אריה לוינגר

  ראש המועצה                                                                גזבר המועצה/מזכיר            

  
 


