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  המועצה המקומית גדרה

  350 'מס שלא מ� המניי� ישיבת מועצה

  30.11.2009 ע"תשג בכסלו ה"י' ב יו� 

 

  

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

חבר המועצה , חבר המועצה ציו� ידעי, בוחר!חברת המועצה דורית ב�, רפי חנינה

חבר המועצה , נו�!חבר המועצה ירו� ב�, ר המועצה ניר בזקחב, נחמיה עורקבי

  יקותיאל תנעמי 

  חברת מועצה – �רנגה ש,  חבר המועצה –אליאב מזגני   :חסרי�

      :נכחו

  מזכיר המועצה  –אריה לוינגר     

  גזבר המועצה  –דוד יהלומי     

  מנהל בכיר  –ליאורה מדהלה     

  ר "ל חברת מגע"מנכ –מר נת� קלימי     

  

  :יו�ה סדר

  . 09/1119/מיו�  82' אישור פרוטוקול הנהלה מס   # 1סעי" 

  . 2010אישור צו המיסי$ לשנת   !1ק "ס    

  . להקמת מסלול אופניי$ 195,000על ס%  921ר מספר "אישור תב   ! 2ק "ס    

        �  ( 170,000   קר� המתקני$  –הטוטו : המימו

  (  25,000     קר� עבודות פיתוח             

  . ה להקצבות מפעל הפיס'� עזר בבנק קדסי!אישור פתיחת ח   ! 3ק "ס    

� חינו% בבנק הפועלי$ גדרה!אישור פתיחת ח   ! 4ק "ס     .  

חפ- !תכנו� ציר מנח$ בגי�, ( 800,000על ס%  931' ר מס"אישור תב   ! 5ק "ס    

  ). 7כביש (חיי$ 

        �  . הקצבת משרד התחבורה: המימו
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   ". זמורה"ה המקומית לתכנו� ובניה מ חבר בוועד"מינוי מ   ! 6ק "ס    

  . מינוי נציג ציבור בוועדת ערר בוועדה המחוזית לתכנו� ובניה   !7ק "ס    

  . ( 500,000תכנו� ומדידות על ס%  – 703ר מספר "אישור הגדלת תב   ! 8ק "ס    

        �  . קר� עבודות פיתוח: המימו

הקמת תאגיד מי$ למטרת (  60,000על ס%  914ר מספר "אישור תב   ! 9ק "ס    

  . וביוב

        � 18קר� עבודות פיתוח , ח"אלש 42מינהלת משק המי$ : המימו

  . ח"אלש

� בבנק הפועלי$ היטלי השבחה!אישור פתיחת ח   ! 10ק "ס     .  

  . הרכב וועדת מכרזי$   ! 11ק "ס    

  .מינוי ועדת משנה לתמיכות ומלגות   ! 12ק "ס    

   . 9/2009#1ח הרבעוני "דיו� בדו   # 2סעי" 

  

 . 18:20שעה . 30/11/09שמתקיימת ביו$ שני , 350ישיבה מ� המניי� מספר    :יואל גמליאל

  . בית המועצהאול$ הישיבות בב

  ? יש למישהו הערות. 19/11/09מיו$  82מספר הנהלה אישור פרוטוקול       

  .)ר.ג –0:29 –לא ברור (    :דובר

      �ציו� ידעי סג� , ר המועצהרפי חנינה חב. מ ראש המועצה"סג� מ, דני דורו

ירו� . ניר בזק חבר המועצה, ראש המועצה נחמיה עורקבי חבר המועצה

�חסרי$ נוגה . ד יקותיאל תנעמי חבר המועצה"ועו, נו� חבר המועצה!ב

�  . ואליאב מזגני, בוחר!שור ודורית ב

  

  . 09/1119/מיו�  82' אישור פרוטוקול הנהלה מס   # 1עי" ס, סדר היו�

  . 2010שור צו המיסי� לשנת אי  1#ק "ס

, נחמיה? יש הערות. 19/11/09מיו$  82אישור פרוטוקול הנהלה מספר   :יואל גמליאל

�  . ירו

  . אני רק מנסה לראות את ההחלטה  : אריה לוינגר
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אני לא . לא כתוב מועצה. כתוב פה של ההנהלה, זה פרוטוקול הנהלה  :נחמיה עורקבי

טר$ הספיקותי . אז אני לא יודע. בו עוד לא הספקתי לעיי�, קראתי אותו

  . לעיי� בו

  .למע� הסדר הטוב אקריא את החלטות ההנהלה  : אריה לוינגר

  .בהתא$ לנוסח המצור2 2010אישור צו המיסי$ לשנת   !  1סעי2       

, בהתא$ לנוסח המצור2 2010לאשר את צו המיסי$ לשנת . א:    הוחלט      

  08–12–2009לעומת   1.63ר של פ עדכו� מרכז השלטו� המקומי בשיעו"ע

 לאשר העלאה נוספת של הנכסי$ הבאי$ לפי הפירוט הבא  .ב

  תערי" מעודכ�    תערי" מעודכ�  סוג הנכס  קוד הנכס

    0201לשנת         

  36.29      34.58    מבנה מגורי$    100

  36.29      34.58    בתי אבות    350

  72.85      66.32  משרדי$ ושירותי$    300

  ומסחר    

  208.68      150.81    תחנות דלק    310

  687.81      497.06  ביטוח' בנקי$ וחב    330

  59.52      59.52    נכסי$ אחרי$    250

  לרבות מרכזי$ לוגיסטיי$           

    66.06      46.87  תעשיה עתירת ידע    440

    )טק –היי (      

  66.06      46.87  כל שאר !תעשיה    440

  10.16      6.63  )ר"למ(קרקע תפוסה     700

  

  ? שאלות, כ�  :יואל גמליאל

  . תסביר לנו למה צרי% את זה  :נחמיה עורקבי

. אנחנו פותחי$ תאגיד מי$, כמו שכול$ יודעי$, 2010אנחנו בתקציב   :יואל גמליאל

וכמו שאני . ותאגיד המי$ גור$ לנו הפסדי$ יקרי$ של מיליוני שקלי$
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תאגיד . 5.5%!עיריית רעננה העלתה את הארנונה ב, יכול להראות לכ$

שהעלו , יש לנו פה את הוד השרו�. 6%!ג� העלתה את האחוז ברמת . המי$

. יבנה התערי2 שלה$ מצטבר הוא יותר!ג�. יש פה פרסומי$. 5%!ג$ ב

�א$ , יבנה הוא הרבה יותר יקר מהמועצה המקומית גדרה!הארנונה בג

 30, מטר 100!אנחנו מתחילי$ מ, אתה תבדוק אי% התעריפי$ שלה$

, יבנה!חו- מזה שאני לא מסתכל על ג�, נהאני את הארנו. ומשהו שקלי$

�וג$ אי� לה בעיות של , יבנה מי שלא יודע אי� לה בעיה של גירעונות!ג

  . ואי� לה בעיה של מועצה שקיבלנו אותה במצב לא טוב, תקציב

אי� לנו , אתה אמרת שיש הרבה כס2. אבל אתה אמרת שזה הרבה כס2  :נחמיה עורקבי

  . שאנחנו יושבי$כל מיני ישיבות . גירעונות

  . שאלות  :יואל גמליאל

אתה לא יכול להוזיל בהוצאות במקו$ להעלות , השאלה שלי היא כזאת  :נחמיה עורקבי

אתה מעלה את המיסי$ לדעתי , לא מבי� את המושג הזה? את המיסי$

ויש מספיק מה , במקו$ לדלל בהוצאות. ממה שצרי%, במאות אחוזי$

  . לקצ- בהוצאות

  ? א$ בכלל, כמה תאגיד המי$ מכניס אותנו לגירעו�  :יקותיאל תנעמי

 4!יותר מ. מיליו� שקלי$ 4משהו כמו , לפי החישוב שלנו, תאגיד המי$  :יואל גמליאל

  . מיליו� שקלי$

אתה יכול ? נכו�, עשית חשבו� 4!א$ הגעת לכ. 4!וכ, לא עשית חשבו�  :יקותיאל תנעמי

. שבו� אז אי� ל% תשובהא$ לא עשית ח". עשיתי חשבו� לא מדויק"להגיד 

אז . לא עשיתי חשבו�. כ�, לא יכול להיות שעשיתי חשבו�. בוא נעשה סדר

�  ? עשית חשבו� או לא עשית חשבו

  . שאלה הבאה  :יואל גמליאל

  ? עשית חשבו�, זו השאלה  :יקותיאל תנעמי

ני א? בשביל מה אני צרי% לענות ל%. קותי. אני לא עונה על השאלות האלה  :יואל גמליאל

  . לא עונה על שאלות טיפשיות

? כמה תאגיד המי$ אמור להכניס לנו לגירעו�. נחזור לשאלות הטיפשיות  :יקותיאל תנעמי
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התכנית של התקציב . שימו לב התושבי$, וחברי המועצה, שאלה טיפשית

  . תחזור לשאלה הטיפשית, ראש המועצה. של המועצה היא שאלה טיפשית

  . ותגיד לי, הספר תקציבאתה מסתכל על   :יואל גמליאל

  . נחזור לשאלה הטיפשית  :יקותיאל תנעמי

  . לא מתכוו� לענות  :יואל גמליאל

  , כמה תאגיד המי$ אמור  :יקותיאל תנעמי

  ? אתה לא מבי�. הוא לא מתכוו� לתת ל% תשובה    :ניר בזק

כדי שלא תסמא את עיני התושבי$ ? מתי תאגיד המי$ אמור להיות מוק$  :יקותיאל תנעמי

  , כשאני מסתכל? מתי הוא אמור להיות מוק$, וחברי המועצה

  . עד ינואר  :יואל גמליאל

להקי$ , מנסיוני. בהחלטה הזו כתוב שרק מתחילי$ להקי$ אותו  :יקותיאל תנעמי

�  . תאגידי$ לוקח הרבה זמ

ג$ א$ אתה לא קראת על , כל התקציבי$ עוברי$ לתאגיד מי$ 1/1!ב  :יואל גמליאל

  . תאגיד מי$

  ? אז אתה עדיי� מעלה את התקציב  :ותיאל תנעמייק

  . התקציב הזה עוד לא קיי$ אצל%  :יואל גמליאל

זה מה שאתה ? נכו�, אתה עדיי� מעלה את המיסי$ בגלל תאגיד המי$  :יקותיאל תנעמי

יש לנו "אתה בכל מקו$ אתה אומר . תגיד מתי אתה מעלה מיסי$? אומר

. תגיד אי�, א$ אי� כס2? $למה אתה מעלה מיסי, "יש לנו כס2, כס2

אבל אתה אומר שיש . בסדר, צרי% להעלות מיסי$, המצב קשה. בסדר

  . כס2

  .)ר.ג –נכנסי$ אחד לדברי השני (

כשהוא צרי% את , הוא יודע. הוא יגיד ל% את זה, עזרתי לו כמה פעמי$  :נחמיה עורקבי

  , העזרה ממני

, למה העלית 1.63!ב, מה עוד. סי$תגיד לנו למה אנחנו מעלי$ את המי  :יקותיאל תנעמי

ת� לנו . שקלי$ למטר 3!מעבר לזה אתה הול% לעלות את המיסי$ ב

  . תשובה
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  ? בכמה זה מסתכ$  :נחמיה עורקבי

  ? ת� לחברי המועצה למה אתה מעלה את המיסי$  :יקותיאל תנעמי

  ? בכמה זה מסתכ$ לשנה כל התוספת הזו  :נחמיה עורקבי

   .הוא לא עשה חשבו�      :דובר

  . אנחנו רוצי$ לשמוע, תגיד לנו, א$ עשית. אני לא יודע, זה מה שהוא אמר  :יקותיאל תנעמי

  ? לא, הוא אמר ל%  :נחמיה עורקבי

א$ ? אתה לא יודע. תגיד לנו למה, אתה ראש המועצה, לא נת� שו$ הצעה  :יקותיאל תנעמי

  . תגיד, אתה לא יודע

  . שתיי$ וחצי מיליוני שקלי$  :יואל גמליאל

. זו תשובה, מיליו� 2.5. מראי$ לו את התשובות? על הגב של מי, וואלה  :ותיאל תנעמייק

  ? כמה, תגיד לפרוטוקול. בוא נעבוד ע$ התשובה הזו

  . מיליו� שקלי$ 2.5? אתה לא שומע טוב  :יואל גמליאל

זה מה שיניב לנו ההעלאה ? מיליו� שקלי$ ואתה אומר שמה זה 2.5  :יקותיאל תנעמי

  ? במיסי$

  ? כמה תאגיד מי$ הול% לקחת מאיתנו, תגיד לנו      

בוא , אנחנו החלטנו לעלות את הארנונה, אני לא מדבר על תאגיד, קותי  :יואל גמליאל

  . תשאל שאלות

. זו באמת בדיחה, א$ אפשר היה עכשיו להחזיר אחורה את ההקלטה  :יקותיאל תנעמי

  . עכשיו לא מדברי$ על תאגיד, תאגידקוד$ זה היה 

  . תפנה לאנשי המקצוע  :גמליאל יואל

אני , ואני אמרתי לחברי המועצה שישאלו את זה בהנהלה, תקשיב לי טוב  :יקותיאל תנעמי

אל תשכחו שרצת$ אחרי התושבי$ שיבחרו . חושב שזה חסר אחריות

אילו היה צרי% להעלות מיסי$ , ואני אומר פה. כדי לעשות לה$ טוב, בכ$

אבל זה , אני אומר את זה פה לפרוטוקולו, ג$ אני. ג$ אני הייתי מעלה

ראש המועצה לא אומר למה הוא מעלה . שלומיאליות ההתנהלות הזאת

תביאו תוכנית למה את$ מעלי$ את , תגידו לי, ואת$ טורחי$. מיסי$

בשביל סוכת ראש , בשביל אוטו חדש? בשביל הבזבוזי$. המיסי$
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רפי . י בשביל מהתגידו ל, בשביל? בשביל מה. בשביל פרסומי$, המועצה

. בבדיחות באמת שמביישת אות%. תסביר לי למה. אסור לאשר את זה

כי אתה לא מסוגל לתת תשובה , הבדיחות הזו פשוט מביישת אות%

נכנס עמוק , אני אומר, נכנס לכיס$ של התושבי$, אתה בא פה. בסיסית

ואני . תסביר למה? מה מבקשי$ ממ%, מינימו$. תסביר לה$ למה, לכיס$

  . יי� רוצה לדעת למהעד

�בכל הנושאי$ שמופיעי$ כא� בניהול , מול כל הפורו$. לי יש מספר שאלות    :נו�!ירו� ב

  , ח הרבעוני שלא היה בהנהלה"למעט דיו� בדו, ההנהלה

  . היה  :יואל גמליאל

�  . לא מופיע בפרוטוקול ההנהלה    :נו�!ירו� ב

  . היה דיו�  :יואל גמליאל

�נכו� הוא משפיע על כיסו של , זה הנושא הראשו� והאחרו�. נושאלא נכנס ל    :נו�!ירו� ב

אבל הוא , שירותי$ .)ר.ג – 10:46 –מילה לא ברורה (ובטח עוד , התושב

ואני אומר , באי$ עכשיו לדו� בלעלות מיסי$. הנושא היחידי מתמטית

, אבל האחת. יכול להיות שיש סיבות באמת מוצדקות, בצורה הכי רגועה

של הדלתא בי� מה שמופיע במה שהמדינה מאשרת  בכמה המשמעות

אל מול מה שאמור להיות כא� בנוס2 למה . במסגרת ההצמדה השנתית

הטיעו� , פע$ שנייה. זה פע$ ראשונה, מה שאתה מבקש כרגע, שהמועצה

�  , שתאגיד המי$ הוא טיעו

  . ל% אני אענה תשובה רצינית, ירו�  :יואל גמליאל

�אבל לא בטוח , ו� של תאגיד המי$ יכול להיות שהוא רלוונטיהטיע, שנייה    :נו�!ירו� ב

ואפשר להגיע למצב , 2010זה לא מהל% . במצב שאנחנו נמצאי$ בו היו$

אני , אבל תאגיד מי$. 2010שבו דני$ בנושאי$ האלה איפה שהוא במהל% 

אני מכיר את , ומכיר את הנוהל, ואני מכיר את הכלל, מכיר את החוק

לקשור את תאגיד . את האנשי$ שהכתיבו את זה מכירי$ ג$, התקנה

כי אני חושב שזה , המי$ ג$ לנושא הזה ולא לדחות אותו לסו2 הישיבה

? של הקמת תאגיד המי$מה , שתיי$? מה הדלתא, אחד. חלק חשוב
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לא מוב� על סמ% מה התקבלה לי , אני באמת בש$ החברי$, שלוש

יכול להיות . הגבייה מבחינת אנשי, אני מסתכל בישיבת ההנהלה. החלטה

אבל לנו כאנשי$ מהישוב שבאי$ ומעלי$ לפרוטוקול , שהוצגו הנתוני$

שהעלאת , קל וחומר. לא המספרי$, לא הנתוני$. זה לא מופיע, הנהלה

כדאי שג$ נכיר את . התעריפי$ כא� היא פי שלוש ממה שהמדינה מאשרת

גיעות אבל הבקשות האלה מ, ואתה יודע את זה לא פחות טוב, הנוהל

אני יכול להגיד מהניסיו� . למשרד הפני$ ונדרשות להיות מאושרות

כמדומני שאולי פע$ אחת זה אושר , שני$ כראש רשות 5!המצטבר שלי ב

אני יכול להגיד . מעבר לזה לא אושר, 2004וזה היה בשנת , העלייה

. ולא נות� לעלות את הדברי$, שמשרד הפני$ ג$ מחמיר בדברי$ האלה

שבו כל רשות אפשרו לה להשתלח ' 95ו חוק הסדרי$ משנת בעקבות אות

או ככל , מיסי ארנונה גבוהי$, או לגבות שלא במירכאות, במירכאות

ואז תראו מה , כא� זה לא ייקח. שנראה לראש הרשות וחברי ההנהלה

הוא מכניס את , בעוד חודש או עכשיו יושב הגזבר על התקציב. קורה לנו

אישור !בעוד חודשיי$ יקבלו אי. ת המליאהזה כי זה מה שאושר בישיב

ע$ כל המשמעות , ויגיעו למצב שאנחנו עוד פע$ בתקציב חסר, מהמדינה

ועוד , ובישיבה האחרונה תוכנ� סג� בשכר בשנה הבאה, של תאגיד המי$

כא� . ואולי אפילו לא במעט זורי$ חול בעיניי$, אנחנו במעט. כהנה וכהנה

  . אני עוצר

הצלחתי לסגור . מיליוני שקלי$ 4!ב 2008נו סיימנו את הגירעו� בשנת אנח  :יואל גמליאל

שקלי$ ברבעו�  49,000פלוס , כמו שאתה רואה. את הגירעו� בשנה

�וקיבלנו , זה ממשרד הביטחו� שחלק מהעבודה אתה עשית. האחרו

חלק מההסדרי$ , שקל הסדר של גדרות 450,000קיבלנו עוד . 1,800,000

במועצה , אל2 שקלי$ של גבעת ברנר 100נו עוד קיבל. לתקציב השוט2

וזמורה העבירה לנו . שקל על חובות חשמל 200,000קיבלנו . אזורית ברנר

מיליוני  3.5!א$ אנחנו מסתכלי$ על כל ההכנסות זה ה. שקלי$ 474,000

אני כבר לא מדבר . זה קוד$ כל, זה לא יהיה שנה הבאה. שקלי$ שהכנסנו



  ע"ג בכסלו התש"י  350ישיבת מועצה  – 10626
  .ר.ג     30.11.2009    
9

א$ היינו מסתכלי$ רק על הכנסות כדי  .על נושא של תאגיד המי$

כמוב� . זה לא נפל מהשמיי$, מיליוני שקלי$ 4!שהצלחנו לצמצ$ את ה

, זה לפטר עובדי$, בקשות משרד הפני$. שעשינו את הצמצוצי$ שלנו

. אנחנו בדיני נפשות לא נוגעי$ בעובדי$. לצמצ$, לעשות תכנית הבראה

  . פחות או יותר מנסי$ לא לגעת בעובדי$

  . אפילו מוסיפי$  :חמיה עורקבינ

  ? אני הפרעתי ל%  :יואל גמליאל

  . תמשי%. הערת ביניי$, לא  :נחמיה עורקבי

צרי% , מיליו� 4יש לנו גירעו� של . אנחנו רוצי$ לתת שירות כמו שצרי%  :יואל גמליאל

. קח את הנחלי$, אני יכול לתת דוגמא. יש דרישות הישוב. לצמצ$ אותו

על תאורה . אי� ש$ בתי$ בכלל, שלמי$ על גינו�נחלי$ היו$ אנחנו מ

�אנחנו מסתכלי$ . בתי$ משלמי$ ש$ על כל הפרויקט כולל גינו� 70. וגינו

אנחנו מסתכלי$ על , אנחנו מסתכלי$ על אחוזת גדרה, על חלק מרשפי$

יש לנו . אי� בתי$, הנושא של אזורי$ שאנחנו נותני$ שירות ואי� תושבי$

וכל מה שצרי% לעשות למע� , שירות לתושב, ינו%ג$ כמוב� דרישות של ח

. מיליוני שקלי$ 4ע$  2008!אז א$ אנחנו היו$ אומרי$ שסיימנו ב. הישוב

ושנה הבאה רוצי$ , 15%כמו שאתה יודע משרדי ממשלה הורידו לנו 

אז אנחנו מדברי$ על כל הקיצוצי$ במשרדי הממשלה . 8%להוריד עוד 

המי$ שזה אפילו עירייה כמו גבעתיי$  ואנחנו מדברי$ על תאגיד. מסביב

וגבעתיי$ זה לא אנשי$ כמו . 10%!היא מעלה ב, כותבת פה במפורש

, ג�!כתוב רמת. אתה יכול להסתכל, ג�!זה רמת. וזה לא רק גבעתיי$, כולנו

ישובי$ שבאמת אתה יודע שחשבנו שלא צריכי$ ארנונה , רעננה, גבעתיי$

ג$ מזכרת בתיה . ולל תל אביבכ, ואנחנו רואי$ את כל הערי$. בכלל

�  , אבל אני בא ואומר. הכל מעניי�, מעניי

  . אתה סת$ אומר  :יקותיאל תנעמי

ואנחנו גדרה היו$ , לכ� אני בא ואומר. ירו� שואל שאלות ולא נות� דעה  :יואל גמליאל

זה מה שאנחנו , א$ אנחנו רוצי$ שהמועצה תתפקד, אי� לנו ברירה
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, ה את זה אנחנו נהיה אולי כמו מזכרת בתיהוברגע שנעל. יכולי$ לעשות

. כי מזכרת בתיה מעלה בדיוק מה שהמועצה מעלה פה. ג$ לא בטוח, אולי

א2 ראש . וא2 אחד לא רוצה, כול$ מעלי$ את הארנונה. ג$ לה אי� ברירה

  . זה הדבר הכי לא נעי$ שאפשר לעשות, רשות לא רוצה להעלות ארנונה

�אקונומי לא כמו !תה אמרת ה$ ישובי$ שבמעמד סוציוכל הישובי$ שא    :נו�!ירו� ב

  . 3, 2ה$ באשכול . אולי ירדה בשנה שנה וחצי האחרונות, של גדרה

  . ה$ פחות בעייתיי$. זו הבעיה  :יואל גמליאל

�זה אנשי$ שאתה לא תקבל אות$ בדלת , אלה אנשי$ שיודעי$ לשל$    :נו�!ירו� ב

. רה של הנחות בארנונהתסתכל כא� על שו, תראה מה קורה. האחורית

אני מדבר על . רק בשלושת הרבעוני$, 31%כא� את$ כבר בחריגה של 

אנחנו רוצי$ מצב , אני לא משתמש במונחי$ כ� מחליטה. התקציב

בסופו של דבר אתה . ממה שהמדינה מאפשרת לנו 300%!שאנחנו מעלי$ ב

  . לא את תל אביב, לא את רמת ג�, לא יכול להשוות לא את גבעתיי$

  . אנחנו יותר טובי$ מה$  :יואל גמליאל

�ואתה מכיר את זה א2 טוב . אקונומי!אנחנו לא קרובי$ למעגל הסוציו    :נו�!ירו� ב

ואני אומר ל% שבסופו של . כאחד כבוגר גדרה יומיי$ יותר ממני, ממני

ג$ כשאנחנו . דבר אתה מעלה כא� פי שלוש ממה שהמדינה מאשרת

  , העלינו

  . המדינה לוקחת, ירו�  :יואל גמליאל

�ג$ אז כבר קיצצנו את מענק האיזו� , ג$ כשאנחנו העלנו בשעתו, שנייה    :נו�!ירו� ב

אולי העלינו באחוז , 18במסגרת  4%אבל זה היה . 8%בהיק2 של כמעט 

  . 2004זה היה בשנת , 4%!ומשהו ועיגלנו את זה ל

. אגת שבאמת צרי% הנחותהמדינה יש לה נתו� שדו. אני אעצור אות%, ירו�  :יואל גמליאל

, לפי החוק, ולכ� אתה ג$ רואה את ההנחות, יש היו$ תערי2 של הנחות

ואני יכול . וג$ לפי וועדות שאנשי$ מקבלי$ את זה מה שה$ צריכי$

א$ היית אולי בזמנו , א$ אני מסתכל על מה שאתה אומר, להגיד ל%

היית אז לא , עושה את מה שצרי% לעשות בגלל שלא היתה ל% ברירה
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היו$ המועצה א$ היא לא תתחיל ? כי מה קורה. בגירעונות בכל השני$

. אז פשוט יבוא משרד הפני$ וינהל אותה, להתכונ� ולהתנהל כמו שצרי%

א$ . .)ר.ג – 20:03 –משפט לא ברור (, א$ אנחנו נהיה במצב של מאוזני$

 ובסופו של דבר מה יגידו, יעשו פה וועדה, ג$ זה לא נהיה כמו שצרי%

  ? מה לעשות, ירו�. ראש המועצה לא יודע לנהל ישוב? כול$

�  , מה ההבדל בי� תערי2 המותר    :נו�!ירו� ב

א$ אני . ואתה יודע את זה, מה לעשות שהמדינה לוקחת את כל הכספי$  :יואל גמליאל

מיליוני שקלי$ רק ממענקי  3ייקח את התקופה של% עד התקופה רק 

�ג$ , הסכומי$ האלה שהבאנו אות$א$ אני אומר לא היה את . איזו

לכ� . ואנחנו צריכי$ להתכונ�. ג$ המועצה קיימת. אנחנו לא היינו סוגרי$

�ולוקחי$ . וקיצוצי$, ואנחנו עושי$ ביקורות, אנחנו מתכונני$ כל הזמ

ותאמי� לי שהמועצה הזאת עושה הכל . את הספקי$ ומורידי$ מחירי$

  . כדי להתנהל כמו שצרי%

�, 2010החלק של שנת , מה ההבדל בכס2 בי� התערי2 שאריה הקריא, יואל    :נו�!ירו� ב

  . בס% הכל המצטבר? מה ההבדל? לבי� התערי2 המבוקש

מיליו�  2.5!א$ אנחנו נקבל את האישור ממשרד הפני$ אנחנו ב, בסו2  :יואל גמליאל

  . ייכנסו לקופת המועצה

�  ? וא$ לא נקבל את זה    :נו�!ירו� ב

  . מה שיאשרו על סמ% זה אנחנו נקבל את הסכו$אז כ  :יואל גמליאל

�  . אתה יודע כמה מאושר    :נו�!ירו� ב

  . 1.63  :יואל גמליאל

�מיליו�  2.5? לבי� התוספת שאת$ מבקשי$ 1.63מה ההבדל בי� . 1.63    :נו�!ירו� ב

  ? מה תעשה, המדינה לא תאשר את זה. שקל

. לכ� אנחנו יושבי$ פה, ודדאז נצטר% להתמ, המדינה לא תאשר את זה  :יואל גמליאל

. זה לא רק אני, כמו שכל הרשויות אומרות את זה. תהיה בעיה, אני אומר

א$ אומר . זה ראש עיר רמת ג�, א$ ראש רשות כמו צבי בר אומר את זה

ואנחנו . ואומרי$ את זה כל ראשי הרשויות, את זה ראש עיריית רעננה
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יש . אתה יכול להסתכל. דאני לא לב, זה לא אנחנו, מדברי$ על גבעתיי$

  ". מעריב"יש כתבות ב, "מעריב"פה כתב 

כל דבר . א$ לא יאשרו את זה במשרד הפני$, אני שואל שאלה רצינית    :ניר בזק

  , וג$ הצבענו ולא אישרו. שאמרת לא אישרו בינתיי$

  ? מה צרי% לעשות, א$ בעוד שנה אנחנו נעמוד מול שוקת שבורה    :ניר בזק

אתה הרי יודע שמשרד הפני$ מתנה את העלאה לעסקי$ בהעלאה , חמיהנ  :יואל גמליאל

  . הוא לא יית� מצב שתעלה רק לעסקי$. א$ לא הוא לא מעלה, לבתי$

�  . עשינו את זה לפני שנה, אתה יודע שזה לא נכו�    :נו�!ירו� ב

אתה העלית למועצה הדתית והעלית , ירו�? למה אתה אומר שזה לא נכו�  :יואל גמליאל

מה שעלה זה רק מה . לא העלינו את הארנונה לתושבי$. מיני גופי$ לכל

  . ואתה יודע את זה, שנתנה המדינה

�  . אנחנו העלינו 2004בשנת  4%    :נו�!ירו� ב

  . אבל העלו, אולי לא כמו שרצית. העלו את הכל, העלו לעסקי$. והעלו  :יואל גמליאל

�2.5� העמודה הזאת זה ס% הכל הדלתא בי� העמודה הזאת לבי    :נו�!ירו� ב  �מיליו

  . שקל

אז אני . משרד הפני$ יגידו, נגיש? אז מה הבעיה, אתה אומר שלא יאושר  :יואל גמליאל

, להגיד שאני עשיתי הכל, אוכל לבוא למשרד הפני$ ולמשרדי ממשלה

אבל אנחנו צריכי$ באמת לעשות . ומבקש שייתנו לי את המענקי$ האלה

אני חושב שכל העלאה היא . ל כמו שצרי%הכל כדי שהמועצה הזאת תתנה

  , מטר 100!אני חושב ב. למטר, לשנה. שקל 1.80. שקל וחצי או שניי$

  . שקל 1.80, יותר ממה שצרי%  :יקותיאל תנעמי

 200מטר משל$  100בית של . שקלי$ למטר 2אז זה יהיה , 1.6אז ניקח   :יואל גמליאל

עושי$ את זה , ות את זהלא שאנחנו רוצי$ לעש. אי� לנו ברירה. שקלי$

  . אבל אי� לנו ברירה, בלב כבד

  . אני רוצה לשאול שאלה  :נחמיה עורקבי

�  ? איפה זה עומד היו$, תאגיד המי$    :נו�!ירו� ב

יש לוח . יבנה זה ביחד!משרד הפני$ החליט שאנחנו וג�, ירו�, תאגיד המי$  :יואל גמליאל
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 31/3!וג$ ככה עד ה .זמני$ מאד צפו2 לסיי$ עד סו2 השנה את החוזי$

 1/1!כל הכספי$ מה א$ לא ה$ ידאגו, אתה חייב שיהיה תאגיד מי$

  . צבועי$ לתאגיד המי$ בלבד

�  ? איזה כספי$    :נו�!ירו� ב

הייתי שמח מאד , אי� מה לעשות. של התשלומי מי$ ותשלומי ארנונה  :יואל גמליאל

  . לעשות דברי$ אחרי$

  ? שאלה נחמיה      

 3.5ועוד , מיליו� שקל אנחנו מפסידי$ מתאגיד המי$ 4!טוע� שאתה   :נחמיה עורקבי

מיליו� שקל יש לנו חוסר  7.5, זאת אומרת. מיליו� שאנחנו לא נקבל אות$

�מיליו� שקל הול% לקבל  2.5אתה . גירעו� של התקציב הבא. וגירעו

  ? מיליו� 5!אי% אתה מתכוו� להשלי$ את ה. מהתוספת הזו

  . ד ל% את כל הסודות שלי אתה תהיה ראש מועצהא$ אני יגי  :יואל גמליאל

השאלה א$ אתה לא תבוא . זה הסודות של המועצה, זה לא הסודות של%  :נחמיה עורקבי

, הרי מה שאתה עושה פה. עוד פע$ ותגיד אנחנו רוצי$ עוד פע$ תוספת

ברגע שאתה תעלה לה$ את הנטל ה$ , אתה מעלה את המיסי$ לתושבי$

אז אתה עוד פע$ . כי להרבה פה אי�. אי� לה$כי , ממילא לא ישלמו

�אי% לצמצ$ , השאלה א$ לא כדאי לחשוב על דר% אחרת. תיכנס לגירעו

  ? ולחשוב באיזו שהיא דר% פשוט לא להעלות את המיסי$, את ההוצאות

 7לפי החשבו� שפיני עשה . אני רק רוצה להמשי% את השאלה של נחמיה  :יקותיאל תנעמי

�  . מיליו� גירעו

  . 7.5  :חמיה עורקבינ

  . משהו כזה, 9!אני מגיע קרוב ל, א$ אני מוסי2 גזבר וסג�, 7.5  :יקותיאל תנעמי

  ? ל"ותוספת למנכ  :נחמיה עורקבי

ס% הכל מראה כמה אי� . אני חושב שזה בס% הכל מראה כמה זה לא רציני  :יקותיאל תנעמי

חנו כשאנ. שו$ ניסיו� באמת לבוא ולצמצ$ בהוצאות, פה שו$ חשיבה

  . בעצ$ ג$ רואי$

, היית מעלה את זה, בהסכ$ הראשו� הסג� היו קוראי$ לו תנעמי ולא ציו�    :ניר בזק
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�  . לפי ההסכ$ הראשו

זה תמיד ממק$ אות% סו2 , טוב שאתה שואל את השאלה. שאלת שאלה  :יקותיאל תנעמי

  . כל סו2 בקואליציה

  . זה ממק$ אותי בדיוק במקו$ שלי, לא    :ניר בזק

, או אילו הייתי רוצה להיות סג�, אילו הייתי סג�, אני יכול לומר ל% כ%  :ל תנעמייקותיא

. זה הכל. אבל לא הייתי מסכי$ לדברי$ האלה. הייתי הסג� לפני יואל

�אז היו , אז אני מודיע ל% שלא היתה העלאת מיסי$, ואילו הייתי סג

לתי אני שא, אבל מכיוו� שיש סגני$ אחרי$. מקצצי$ במקומות אחרי$

  ? אתה בדקת משהו, ניר. כשנגיע לתקציב. אני יגיד איפה. לא פה, פה

�ג$ כשרצינו להעלות את , אתה ואני הלכנו ודיברנו על הדברי$ האלה    :נו�!ירו� ב

, ויש הרבה מאד דברי$ שבה$ אפשר להגיד אנחנו עוצרי$. הארנונה

יע ואני מקווה שנג, שכתוב כא�, 49המצב של , יודעי$ ג$ להביא כס2

!של ה, במירכאות, יש ג$ הסברי$ טובי$ למה הגענו כא� לפלוס. לדיוני$

49 .�אתה הול% היו$ , ס'אתה מעיר הערות שה� תכל, אבל אני לא מבי

כל מה , לא יאושר, כ� יאושר. להעלות פי שלוש ממה שהמדינה אישרה

א$ אתה עושה את זה , אתה הול% לאשר את זה. שאמרת זה לא רלוונטי

  , אתה מבי�. אהל� וסהל� ,בלב של$

  . עוד לא עשינו פה. אני לא עושה את זה בלב של$    :ניר בזק

�אתה רואה לבד שמתוכנני$ כא� הוצאות ? אתה מבי� מה עומד מנגד    :נו�!ירו� ב

. כי הגזבר נכנס, אז כמוב� בנושא השכר למה זה היה דלתא כזו, נוספות

ברי$ מעבר למספרי$ כשנגיע לדיו� בתקציב אז יציגו לנו כא� את הד

מיליו�  2.5ואתה רואה לבד שה� לא , יש הוצאות שמתוכננות. שקיימי$

בתו% זה כבר מגול$ כל נושא , מיליו� שקל 2.5ואני שמח על . שקל

אתה עדיי� ? אז מה. ג$ זה לא יאושר. מיליו� שקל 2.5!פחות מ. ההנחות

  , תגיע למצב כזה

, קותי"אתה יכול לומר לי , ה עברת על התקציבאת. יש לי שאלה עניינית  :יקותיאל תנעמי

  ? אז למה אתה תומ%? קיצצנו באמת". כי בדקתי, אני מרי$ את היד
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  ? אתה שמעת שאני תומ%    :ניר בזק

  . אני שמח מאד, קוד$ כל  :יקותיאל תנעמי

�צרי% להסתכל בעיניי$ פקוחות , השפה שלי אית% ג$ לחברי$ האחרי$    :נו�!ירו� ב

. הכי קל לנו. לוקחי$ תג מחיר שהכי קל לנו לקחת אותו אנחנו. לרווחה

לוקחי$ עכשיו . זה הדבר הכי באמת הכי פשוט שאנחנו יכולי$ לעשות

יש כא� כרגע מה , תעשה פאוז, עצרו. ואנחנו רואי$ שג$ ככה זה לא עובד

  , יואל, ובואו נראה, שהמדינה מאשרת

יואל שאנחנו העלנו את אתה זוכר "אתה לפני כמה דקות אמרת   :יואל גמליאל

  ". ?המיסי$

�  . 4%!אנחנו העלנו את המיסי$ ב, יואל    :נו�!ירו� ב

  . והמצב היה הרבה יותר גרוע  :יואל גמליאל

�ס% הכל ההבאה לגירעו� מצטברת יש כא� אפס בתקופה , אתה מוביל אותי    :נו�!ירו� ב

אני . עשה לי טובה? על מה אנחנו מדברי$, מיליו� 10!של% ושלי למעלה מ

  . עשה לי טובה? כמה עבר לכיסוי גירעו�, מיליו� שקל 3.5שואל אות% על 

�אז על מה אנחנו מדברי$ ששנה הבאה לא יהיה שו$ , ממשרד הביטחו�    :נו�!ירו� ב

  ? דבר

, לא רק פה, אני אמנ$ חושב שאני ג$ הוכחתי את עצמי בניהול תקציבי$  :יואל גמליאל

. מועצה, איגוד, עמותות, הלתי עסקי$ני, כי ניהלתי חברות? מה לעשות

�שהרבעו� נראה כמו , אני חושב שאתה יכול ג$ לראות את זה ברבעו

וההנהלה שלנו היא , אני חושב שאני יודע לא� אנחנו הולכי$. שהוא נראה

וציו� וכול$ פה התווכחו , ודורית ודני, ואני חושב שרפי. הנהלה אחראית

. ברי$ ויש פה אחריות של ישובוהיו פה ד, בדיוק על מה שאתה אומר

אנשי$ . אנחנו באי$ לתת שירות לתושבי$. אנחנו משרתי$ את התושבי$

  , רוצי$ יותר חינו%

בכיס שלה$ ? כס2, גוזל מה$ ארנונה? אי% אתה משרת את התושבי$  :נחמיה עורקבי

  ?אתה נוגע

  . תראה איזה מילי$ קשות אתה אומר  :יואל גמליאל
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המועצה , לא אתה, אנחנו. לא גוזל, ני מוש% את המילי$ שליא, סליחה  :נחמיה עורקבי

נכנסי$ . חוזר במילה שלי, נכנסי$ לכיס. גוזלת את הכס2 של הציבור

שקל  1,800אי% אתה חושב שהאתיופי$ או הזקני$ שלנו ע$ . לכיס

  ? יכולי$ לשל$ את הארנונה

  , אני חוזר ואומר  :יואל גמליאל

  . אי� בעיה, � לי שתי מילי$ת, במחילה, יואל  :נחמיה עורקבי

  . מיליוני שקלי$ 9אתה אמרת שיש לנו בעיה של , נחמיה  :יואל גמליאל

  . שבעה וחצי  :נחמיה עורקבי

  ? אז אי% אתה רוצה עכשיו  :יואל גמליאל

  . אני יגיד ל% אי%  :נחמיה עורקבי

  ? אי% אנחנו יכולי$ לנהל, ולא עושה, אני לוקח את המיסי$  :יואל גמליאל

אני את� ל% את . יש לי פתרו� טוב שאתה העלית אותו. יש לי פתרו� טוב  :ה עורקבינחמי

אתה הצגת לנו פה לפני כמה חודשי$ בחור בש$ . הפתרו� שאתה העלית

  . שאמור להיות הגזבר של המועצה, דוד יהלומי

  . מספר אחד  :יואל גמליאל

לפרוטוקול חד  דודו יהלומי עמד פה ואמר. כ% אתה אמרת, אמור  :נחמיה עורקבי

לא להעלות את ההוצאות של , משמעית אני מתכוו� לקצ- בהוצאות

אמרת את ? אמת. אני מתכוו� לקצ- בהוצאות וככה אני אחסו%. הציבור

והוא מוכשר אני , אז א$ הוא כל כ% מוכשר. וזה מצוטט לפרוטוקול? זה

, א$ הוא אמר. לא יודע א$ בנושא גזבר אבל הוא מוכשר כאד$, יודע

ואחר כ% א$ יהיה , בוא ויוכיח לנו אי% הוא קוד$ כל מקצ- בהוצאותשי

אבל תביא את זה בצורה . צור% שת2 אותנו אולי נעזור ל% לעבור את זה

זה מה . בתכנית התקציבית? כמה הוא קיצ- בהוצאות של השנה. עניינית

אז אני מערי% שהוא יכול . שהוא אמר שהוא הול% לקצ-, שהוא אמר

והוא , א$ הוא כל כ% מוכשר, מיליו� בלי לפגוע במיסי$ 7!לקצ- את ה

  . כגזבר אני לא יודע. כאד$ הוא מוכשר, אני אומר. מוכשר

 9על פי החשבו� שעשינו פה יש לנו גירעו� של , אי% אתה מתכוו� להתמודד  :יקותיאל תנעמי
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�אני ס% הכל הוספתי . 7.5אתה אמרת . לפי הנתוני$ שאתה נתת, מיליו

זה  2.5מתו% , 2.5הבאתי , 9.5יש לנו . ג$ כ� בקטנה, 9!הגעתי ל ,סג� וגזבר

אמרת ? מאיפה מביאי$ אות$, 7.5אנחנו עומדי$ פה על . אולי 2יהיה 

  . שהגזבר ירו- להביא כס2 מהמשרדי ממשלה

  . עוד לא התחיל. ת� לו שנה להוכיח את עצמו  :יואל גמליאל

  ?יצרהוא אושר כגזבר על ידי שפ, אגב  :נחמיה עורקבי

  . כ�  :יואל גמליאל

  ? יש מסמ% כזה שהוא מאושר? יש חותמת? אישר  :נחמיה עורקבי

אתה , רק מה. יש מסמ% מאושר שאני אפילו אמרתי ל% בישיבה הקודמת  :יואל גמליאל

ברגע , לחודש 23!הוא אושר ב, אני אגיד ל%. לא מסוגל לעכל דברי$

  . ששלחתי מכתב

שהוא מקבל עכשיו שכר , זאת אומרת? המועצה הוא אושר כגזבר 23  :נחמיה עורקבי

  ? בכירי$

  . השכר הקבוע בחוק? אתה לא יודע. בטח  :יואל גמליאל

  .)ר.ג –נכנסי$ אחד לדברי השני (

 23!ב, 22!שלחתי מכתב ב. בעול$ 1אני אמרתי ל% שהוא גזבר מספר   :יואל גמליאל

  . נחת$

  ? 23, יש ל% חודש  :יקותיאל תנעמי

  . אביא ל% את המסמ% אני  :יואל גמליאל

  . אז אני יכול לקרוא לו גזבר. בסדר, א$ הוא אושר, קיי!או  :יקותיאל תנעמי

  . אז תביא לנו מסמ%  :נחמיה עורקבי

  . או שבוע הבא להמציא ל% מסמ%, אני מתחייב בישיבה הבאה  :יואל גמליאל

  , א$ הוא מאושר  :יקותיאל תנעמי

  ? לא נכוני$ פע$ אמרתי ל% דברי$, קותי  :יואל גמליאל

  , לפעמי$ יש אישור, אבל אתה יודע, חס וחלילה  :יקותיאל תנעמי

  . לא  :יואל גמליאל

, אנחנו נאחל לו הצלחה. אני מאמי�, אני מאמי� לכל מילה שאמרת לי פה  :יקותיאל תנעמי
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  . וזה באמת בקטע הזה, אי� לנו שו$ מניעה. הצלחה שלו זו הצלחה שלנו

  ? בסדר, לקחת את המיסי$? תה מתגבר על זההשאלה אי% א, לענייננו      

  . שנה שעברה המצב היה יותר קשה מאשר השנה  :יואל גמליאל

תגיד אנחנו עוברי$ הוא , א$ אתה מדבר על מיסי$. ת� לנו תשובה רצינית  :יקותיאל תנעמי

 7אנחנו מדברי$ על , אני שואל שאלה רצינית. מוסי2 לנו כס2 לתקציב

  ? אי% אתה מתכוו� אז תגיד לי. מיליו� שקל

  . אנחנו נראה את זה בתקציב שיוגש בסו2 השנה  :יואל גמליאל

  ? בסו2 השנה  :יקותיאל תנעמי

  . אני מקווה 31/12!עד ה  :יואל גמליאל

  ? ונראה ש$ את כל הקיצוצי$ שנעש�  :יקותיאל תנעמי

  . ש$ אנחנו נדו� באמת. אתה תראה את הכל  :יואל גמליאל

אילו היינו רואי$ , ג$ אילו היה צרי%, אני אומר שוב בכל הכבוד, יואל  :יקותיאל תנעמי 

ג$ אני , אז אמרתי, שבאמת יש איזו שהיא התנהלות מכוונת לקיצוצי$

אבל כמו שזה נראה . יכול להיות, אני לא יודע, יכול להיות שהייתי תומ%

אילו היית , והשאלה שהייתי שואל אות%, אני חושב שזה לא נכו�, עכשיו

א$ תגיד ? הא$ היית מעלה את המיסי$, כשיו לבחירות חצי שנהעומד ע

�. אני משוכנע שא$ היית עומד עכשיו לבחירות אי� סיכוי שזה היה, לי כ

רק עברה , אבל עכשיו יש עוד שנה. היית מסתדר. אי� סיכוי שהיית מעלה

יש לנו אחריות כלפי ? מה זה. תקבלו ותשכחו, אל תדאגו, ה'שנה חבר

ולא צרי% לעשות , ולא הוג�, ואני חושב שזה פשוט לא נכו�, והתושבי$ שלנ

  . את זה

  ? מי בעד  :יואל גמליאל

  . בעד 5  : אריה לוינגר

  ? מי נגד  :יואל גמליאל

  ? אפשר לעשות הצבעה שמית  :נחמיה עורקבי

  . לא  :יואל גמליאל

  . הצבעה שמית. החוק אומר שמותר? למה  :נחמיה עורקבי
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   .נמנע 1מי נמנע . נגד 3? מי נגד  :יואל גמליאל

  . שלושה נגד, קותי נגד. ואתה יכול להגיד מי ה$, ארבעה נגד  :נחמיה עורקבי

מה , א$ זה כל כ% נכו�? מה אתה מפחד, תעשה הצבעה שמית? מה הבעיה  :יקותיאל תנעמי

מבקש , יש פה חבר מועצה, יש פה ישיבה. אני לא מבי�? אתה מפחד

  , ש פה חבר מועצהי? מה הזלזול הזה, הצבעה שמית

  ? מה החוק אומר, אריה  :נחמיה עורקבי

מה  . שציו� ודעי בעד העלאת מיסי$ לתושבי$, יואל גמליאל בעד מיסי$  :יקותיאל תנעמי

עשית הכל כדי לא להעלות , אתה בעד? מה מפחיד כל כ%? אתה מפחד

  .  אני העליתי מיסי$, תגיד כ�, תצא גאה? אז מה, מיסי$

  . ההנהלה לחצה עליו, א לא העלה את המיסי$הו  :נחמיה עורקבי

  , אז את$, שקובעת ג$ לגבי מיעוט, נחמיה, א$ את$ לא רואי$  :יואל גמליאל

אפשר לסגור את ? למיטב ידיעתי האישור נית� מסעי2 טכנולוגי לא  :נחמיה עורקבי

כי צו מיסי$ צרי% לבוא , למה? אחרת הישיבה היא לא חוקית, הישיבה

  . בישיבה נפרדת

  . יו$ לפני 11קיבלת$ את זה , צרי% עשרה ימי$, לא  : אריה לוינגר

  ? אי� בצו מיסי$ לא צרי% לבוא בישיבה נפרדת  :נחמיה עורקבי

  .בפני עצמה  :יקותיאל תנעמי

  . היו דברי$ מעול$, כי אנחנו חושבי$  :נחמיה עורקבי

  . השאלה מה החוק אומר  :יואל גמליאל

  . אז נסיי$ פה את הישיבה, ני אומר שהוא אומרוא, א$ החוק אומר  :נחמיה עורקבי

  ? אתה מוכ� להגיד לנו מה החוק אומר, אריה  :יקותיאל תנעמי

  . תגיד לנו מה החוק אומר, אל תתבייש  :נחמיה עורקבי

  . אתה כמזכיר המועצה  :יקותיאל תנעמי

  . קיבלת$ זימו� לישיבה  : אריה לוינגר

מה החוק . אתה מספר סיפורי$. קיבלנולא מה , מה החוק אומר, לא  :נחמיה עורקבי

  ?אומר

ועשינו את זה ג$ , ישיבה בנושא צו ארנונה, החוק אומר דבר נורא פשוט  : אריה לוינגר
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�  , בתקופה של ירו

  . אנחנו רוצי$ שהכל יהיה חוקי  :יקותיאל תנעמי

מועד . בצו כתוב שראש הרשות יקבע מועד מיוחד לדיו� בהרכב הארנונות  : אריה לוינגר

�אי� מניעה . זה מה שכתוב. ימי$ מראש 10וההזמנה תצא , מיוחד לדיו

  . ימי$ מראש 10קיבלת$ את ההזמנה , להמשי% ולדו� בשאר הסעיפי$

. הוא עשה את זה כבר כמה פעמי$ בקדנציה שלי, הוא היה צרי% להביא  :נחמיה עורקבי

�מ�  וזימו� לישיבה, הוא היה צרי% להביא זימו� לישיבה שלא מ� המניי

�, אחת שלא מ� המניי�. ככה הוא היה צרי% לזמ� שתי ישיבות. המניי

אי לכ% אני . הוא לא יכול לערבב את שתי הישיבות. בנושא צו המיסי$

  , דנו בישיבה הזאת. חושב שהישיבה צריכה להיות פסולה

  . הדיו� בארנונה התקיי$  : אריה לוינגר

אבל אתה לא יכול לדו� בשאר . אי� בעיה .מקובל, הדיו� בארנונה התקיי$  :נחמיה עורקבי

. כי כ% אתה צרי% לעשות, אלא א$ תזמ� אותנו בישיבה אחרת, הנושאי$

בצו ? אתה זימנת אותי לישיבה בנושא הארנונה. לזמ� לשתי ישיבות

, אחת לישיבה שמ� המניי�, היית צרי% להביא לי שתי הזמנות, המיסי$

�  . ואחת לישיבה שלא מ� המניי

ומזכיר , שאלנו את המזכיר של המועצה, לפי מה שאמר נחמיה וקותי  :יאליואל גמל

  . המועצה אמר שהישיבה כשרה

שהישיבה ? אתה מוכ� להגיד את זה לפרוטוקול. הוא לא אמר שהיא כשרה  :נחמיה עורקבי

  ? כשרה חוקית

  . א$ בעסקינ� כא� באמת בישר ובחוק, יואל  : אריה לוינגר

  . כתב ואומר שזה לא תקי�היית שולח מ  :יואל גמליאל

א$ זו ישיבה מ� המניי� והיא , למה אתה לא ד�, אני הכנסתי שאילתא  :נחמיה עורקבי

  ? חוקית

  . א$ תראה את החוקי$ אתה תראה שאני יכול לא לדו� בה  :יואל גמליאל

  . אני יודע שאתה יכול לא לדו� בה בישיבה שלא מ� המניי�  :נחמיה עורקבי

�שני . ת הכלל צרי% להוציא זימו� לישיבה הזאת ולישיבה הזאתמבחינ    :נו�!ירו� ב
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וממשיכי$ את הישיבה , מסיימי$ את הישיבה הראשונה. זימוני$ שוני$

ג$ בנושא תקציב , זה מה שעשינו בשעתו. עשינו את זה ג$ בשעתו. השניה

  . נמשי%, א$ רוצי$ להמשי%. וג$ נושא הארנונה, שהיה לנו באותו יו$

  . הפסקה של דקה  :יואל גמליאל

אנחנו מסיימי$ את . לפי הבקשה של ירו� אנחנו מבטלי$ את הנושא      

  . ודני$ בשאר הסעיפי$ בישיבה מ� המניי�, הישיבה

  

  

  

  

  

    ___________________                 ____________________  

  אריה לוינגר          יואל גמליאל                        

  מזכיר המועצה          ראש המועצה                         
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