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המועצה המקומית גדרה
ישיבת מועצה מס '  327מיו 26/06/2007
משתתפי:

ירו בנו ראש המועצה ,דוד קו ,יקותיאל תנעמי ,יואל גמליאל ,רפי
חנינה ,אליהו רדיע ,ער שניר ,איל בישי ,עדנה סגל.

חסרי:

רני שרעבי ,עדנה סגל ,מיקי צארו.

נוכחי:

אריה לוינגר – גזבר ומזכיר המועצה ,אראל מידד  רו"ח ,ליאור מדהלה.
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סדר היו:
1.

אישור פרוטוקול הנהלה מס'  61מיו 27.5.07.

2.

אישור סגירת תב"רי כגרעו ע"ס  1,491,000ש"ח.

.3

אישור סגירת תב"רי בעוד) ע"ס  3,353,000ש"ח והעברת היתרה לקרנות.

ס"ק .1

א.

אישור תב"ר מס'  796רכישת ציוד וריהוט לתיכו גדרה ע"ס  188,500ש"ח.
המימו :קר עב' פיתוח.

ב.

אישור תב"ר מס'  797עבור ביצוע עבודות בדק בית ,בטיחות וחשמל בתיכו
אזורי גדרה ע"ד  250,500ש"ח.
המימו :הקצבת מ .החינו.

ס"ק .2

דיו בדו"ח רבעוני  13לשנת .2007

ס"ק .3

דיו בדו"ח מ .הפני – דו"ח לשנת  2005ופרוטוקול ועדת הביקורת.

ס"ק .4

אישור תב"ר מס'  794והסכ ע החברה הממשלתית לתיירות לתכנו וביצוע
שיקו "בית פוקס" כחלק ממסלול רח' הבילויי גדרה.
המימו:

ס"ק .5

החברה הממשלתית לתיירות

 500,000ש"ח

קר עב' פיתוח

 500,000ש"ח

אישור רכישת רכבי בליסינג למח' גינו ומח' וטרינר המועצה באמצעות החברה
למשק וכלכלה.

ס"ק .6

אישור תב"ר מס'  795ע"ס  533,339ש"ח רכישת ציוד וריהוט למוסדות חינו לשנה"ל
תשס"ח.
המימו :קר עבודות פיתוח.

.3

אישור תב"ר מס'  798ע"ס  523,000למטרת סלילת שבילי שיקו ושיפו -כבישי.
המימו :הקצבת פיתוח ,מ .הפני לשנת 2007.

.4

אישור תב"ר מס'  799ע"ס  250,000ש"ח למטרת שיפו -מוסדות חינו.
המימו :קר עב' פיתוח.

.5

אישור תב"ר  803שיפו -והכשרת ג ילדי תורני ממ"ד ע"ס  150,000ש"ח.
המימו :קר עב' פיתוח.

.6

אישור תב"ר מס'  800ע"ס  45,000ש"ח שיפור סביבה לימודית בביה"ס נתיבי נוע.
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המימו :הקצבת מ .החינו.
.7

אישור תב"ר מס'  801סלילת רח' דר אר -ע"ס  496,000ש"ח.
המימו :קר עב' פיתוח.

.8

אישור תב"ר מס'  802בניית ביה"ס "אוהלשלו" ממ"ד שלב ב' ע"ס  3,123,378ש"ח.
המימו :הקצבת מפעל הפיס.

.9

אישור הגדלת תב"ר מס'  751סלילה ופיתוח מעגל תנועה ויצמ/סברדלוב בס  338,000ש"ח.
המימו :קר עב' פיתוח.
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ירו בנו:

אני רוצה לפתוח את ישיבת המועצה מס'  327שמתקיימת ביו שלישי ,ה
 26/6/07בשעה  19:00בניי המועצה .נוכחי יו"ר המועצה ירו ב נו ,סג
ממלא מקו יואל גמליאל ,חבר המועצה רפי חנינה ,חבר המועצה ער שניר,
חבר המועצה אליהו רדיע ,חבר המועצה איל ב ישי ,חבר המועצה דודי קו
וחבר המועצה יקותיאל תנעמי .חסרי רני שרעבי ומיקי צארו .אני מכא
לפני שנתחיל ,נאחל רפואה שלמה למיקי צארו ששבר את ידו ,שבר את ידו
ובאמת כול ימצאו את הזמ לבקר אותו .הוא נמצא בבית חולי קפל.
טוב ,סדר היו.
אישור פרוטוקול הנהלה מס'  61מיו  ,30/5/07סעי) קט  1אישור תב"ר
 ,796רכישת ציוד וריהוט לתיכו גדרה על ס  188,500למימו קר ניהול
ופיתוח.
סעי) ב' ,אישור תב"ר  797עבודות ביצוע ,עבודות בדק בית ,בטיחות בחשמל
בתיכו אזורי גדרה על ס  250,000שקלי ,המימו הקצבת משרד החינו.
יואל ,אתה רוצה להרחיב מספר מילי על הנקודה הזאת?

יואל גמליאל :התיכו האיזורי השנה גדל בסביבות  150תלמידי א לא יותר.
ירו בנו:

על האיגוד או על התיכו?

יואל גמליאל :על התיכו.
)מדברי ברקע(
יואל גמליאל :אז אלה העלויות הבסיסיות כדי לקיי ...של כל התלמידי האלה.
איל בישי :אבל יש לי שאלה .זה שצרי לרכוש את הציוד זה ברור ואפילו חייב ,לא
צרי .אבל למה הקר פיתוח? זה היעוד של קר פיתוח? רכישת ציוד
למוסדות חינו?
ירו בנו:

חלק מהדברי צרי לממ על ידי קר עבודות לפיתוח ,ג רכישות לפי,

איל בישי :אולי שאלה מכשילה ,כמה כס) יש בקר הזאת היו?
ירו בנו:

בכל מקרה אתה מאשר כא תב"רי ,זה יגיע ג לאישור משרד הפני
ומשרד הפני יודע לאשר לנו תב"רי רק על קרנות .עוד הערות?

אליהו רדיע :לגבי רכישות .אני לא חושב שאפשר,
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ירו בנו:

רכישות חד פעמיות,

אליהו רדיע :לבצע ,זה לא חד פעמי זה ...חד פעמי.
איל בישי :זה שצרי אי ספק.
ירו בנו:

איל ,אנחנו נגיע מיד לדיו בדו"ח הרבעוני יש ש פירוט לגבי הקרנות.

איל בישי :זה אי ספק שצרי לרכוש ,השאלה היא מאיזה תקציב .השאלה א קר
פיתוח זה המקור.
ירו בנו:

גדרה יש לו שני סוגי של תקציבי ,שני מקורות מימו אחת תקציב שוט)
שיודע להיות ממומ בהרבה מאוד גורמי ,ונושא שני,

אליהו רדיע :זה משוט) ,רכישות זה משוט).
ירו בנו:

אני אומר עוד פע ,רכישות חד פעמיות ,שבדקתי את זה שוב פע ג ממול
החו) וג ממול נציג משרד הפני.

אליהו רדיע :מה זה חד פעמיות?
ירו בנו:

כל הדברי שה לא בחזקת ציוד מתקלה וכל הדברי שה בנושא של
הקמה .ה אפשר לבצע אות,

אליהו רדיע :ריהוט זה לא ציוד מתקלה?
ירו בנו:

קוד כל ריהוט זה לא ציוד מתכלה זה אחד .שתי ,אני אומר עוד פע ,ציוד
יסודי בסיסי ,רכישה חד פעמית היא ,זה דבר שנית לבצע אותו ולקיי אותו
בתו תב"ר .זה הכלל וזה הנוהל וזה החוק ואני בנקודה הזו אחרי שבדקתי
את עצמי חזור ושנו אני אומר פע נוספת.

אליהו רדיע :אני א בני קיבל תשובה אז אני רוצה לשאול משהו .קוד כל אני חושב
שהשאלה היא שאלה עקרונית ,אי אנחנו מתנהגי בעניי הזה של האיגוד.
בזמנו בפרוטוקול משנת נדמה לי  2005דובר על סגירת האיגוד ועדיי וג דנו
בזה ג כ בדו"ח ועדת ביקורת ,בדו"ח ביקורת משרד הפני שו דבר לא
נעשה בעניי הזה .מה ג שהדברי עלו ג כ בפרוטוקול המליאה
ובפרוטוקול ההנהלה ואנשי שאלו בצדק ,מי זה האיגוד? מה ,איגוד ערי
איזה ערי? אז השאלה שבאמת נשאלת .אנחנו הולכי להוציא סכומי
כאלה ,א אנחנו מדברי על איגוד .עבור בני עייש ,בניית כיתות וכל מה
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שקשור בזה ,אנחנו צריכי לבנות היו לעייש? מה פתאו אנחנו נבוא ונבנה
עבור בני עייש ,מה פתאו נקנה ציוד בשביל בני עייש? ה בס הכל משלמי
אגרת חינו .הפיתרו נמצא בגדרה? הפתרו לבעיה שלה נמצא בגדרה או
פה במליאה אנחנו צריכי לקבל החלטות לעזור לבני עייש? אנחנו צריכי
לעזור ...ועדיי לא קיבלתי תשובה לגבי האיגוד ,כיוו שלדעתי הרבה מ
התקלות בגלל שהמועצה המקומית גדרה לא יודע ,משו מה זה לא אנחנו.
שלוש פעמי לא האיגוד זה לא גדרה האיגוד לא גדרה ,אבל כשצרי כס)
אנחנו התיכו האזורי גדרה.
יואל גמליאל :משרד הפני הקצה  250,000שקל,
אליהו רדיע :אני עדיי לא סיימתי,
יואל גמליאל :אולי בגלל שבני עייש נמצאי כשותפי.
אליהו רדיע :אני לא סיימתי ואל תגיד לי,
יואל גמליאל :א אתה שואל אז אני עונה ל.
אליהו רדיע :אני לא שאלתי קוד כל ,אני עדיי לא שאלתי אני לא יודע אי ,על מה אתה
עונה לי .אז זה השאלה העקרונית .מה ג שאנחנו הייתי אומר ,אני מרשה
לעצמי להגיד שבתרגילי האלה או בגלל מה שהיה אנחנו ,אני קורא לזה
תרגילי ,באי מקציני עבור האיגוד ,אנחנו מצביעי ואחר כ כ ,וזה
בהמש למה שיואל העיר ואני אפילו מקשיב ליואל ,אומר שמשרד הפני,
יואל גמליאל :משרד החינו.
אליהו רדיע :אמרת משרד הפני.
יואל גמליאל :טעיתי.
אליהו רדיע :טעית ,בסדר .משרד החינו אכ הקצה כספי .הרי אנחנו שאלנו אז ,אחרי
שמישהו אמר  ...300,000חשב יש ,תנו לא את ההרשאת החשב קוד כל
מדברי פה על  250,000שקל בסעי) השני .רבותי ,אני חושב שפה ג א
מישהו יתחייב בעל פה ,אי התחייבות בעל פה ,אחר כ שנבוא בעוד חצי שנה
ונגיד חבר'ה טעינו ,זה שהבטיח לנו הוא טעה .כ ,הוא טעה ,ומי שצרי
לשל זה אנחנו .יש הרשאת חשב או אי הרשאת חשב .מישהו הבטיח
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הבטיח.
הדבר הנוס) ,אני חושב שאנחנו משלמי בגלל חוסר תכנו וחוסר התייחסות
אפילו לדיווח של מנהל .המנהל ,והמנהל ג לא צרי לדווח .כי אנחנו יודעי
כמה תלמידי יש לנו היו בכיתות ו' ,בכיתות ה' ,בכיתות ד' .יש לנו תחזית
לגבי שלוש שני הבאות ,אנחנו לא עשינו ע זה כלו .כלו לא עשינו ע
זה .חיכינו לדקה התשעי .אגב ,תמיד בחודש ,ב ,30/6אני זוכר את התארי
הזה של אישור תב"ר המפורס על חצי מיליו שקל עבור איגוד ערי לחינו,
אז אישרנו מהר כי צרי ועוד לפני שמשרד הפני אישר את התב"ר העברנו
כס) וככה הלאה ,אחר כ אנחנו מחפשי את המקורות אי לכסות את
הכס) הזה ,ואני לא רוצה להתייחס לאות ,אותו חצי מיליו שבעקבות זה
ג הדברי יצאו מגדרה והגיעו למקו שצרי להגיע .אז אני לא חושב
שהמועצה או תושבי גדרה צריכי לשל בגלל אוזלת יד של אנשי ,שהיו
צריכי ...לדברי האלה .אגב ,כשעלה העניי הזה של הגני ,כ ,אני דיברתי
אישית ע שי כנעני ושי כנעני אמר תשמע ,גני עזוב את הגני .מה גדרה
עושה ע התקצוב של בניית בית ספר תיכו? גדרה לא עושה ע זה כלו ,לא
הזיזה את העניי הזה על מנת שכבר התיכו ,כבר תהיה חטיבת ביניי
צומחת ואז אנחנו לא היינו צריכי היו לעשות עוד  250,000שקל או עוד
סכו דומה .מה שאני מבקש ,א' זה לקבל את ה ..לא מישהו הבטיח במשרד
הפני או במשרד ,יואל לא יודע באיזה משרד ,אבל בעובדה הוא לא יודע .אז
א יש איזה מסמ שהוא ,אני יודע שצריכי עכשיו חשב ,לא צריכי
הבטחה.
דבר נוס) מה שאני מבקש ,על מנת שלא יהיו דברי ,שלא יקרו דברי שקרו
בעבר ,שאחר כ היינו צריכי לבוא ולבדוק מה עשו ע הכס) ,לא הל
הכס) וכ הלאה ,שכל מה שיעשה עבור איגוד ערי לחינו או עבור הש
השני שאת נותני לו תיכו אזורי גדרה ,יעשה דר המועצה המקומית
גדרה .לא בהעברת כספי ,בפירוש לא בהעברת כספי.
א המועצה מוציאה סכומי כאלה אדירי לא רק חשוב ,חובה שהמועצה
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תפקח על הסכומי האלה .ולא להעביר מצד לצד חצי מיליו שקל ואחר כ
לחפש מאיפה המקו לחצי מיליו שקל.
אז א' אני מבקש תשובה לעניי הזה של ה 254,000שקל ,יש עכשיו חשב או
אי עכשיו חשב .הדבר השני ג את זה אני מבקש כחלק מההצעה שהוצעה
כא ,שהכספי שיאושרו יופעלו א ורק על ידי המועצה המקומית גדרה ולא
על ידי האיגוד או התיכו או גו) אחר.
ירו בנו:

מתי היה הדיו במשרד החינו על התיכו?

ליאור מדהלה.8/7 :
אליהו רדיע :היה ,היו צריכי להגיע לועדת שיפוט לפני שנה וחצי.
ירו בנו:

מר רדיע ,אתה...

אליהו רדיע :אני שמח קוד כל,
ירו בנו:

ראשית אני שמח שאתה מבקש להיות בקי ולבדוק את הנושאי האלה ג
ע משרדי הממשלה השוני וטוב שכ.
ראשית ,אנחנו מאשרי כא פרוטוקול ,א תסתכל בסעי) הזה ג תראה
את הסיכו של ישיבת ההנהלה בנושא הזה של שביתת המועצה .בתיאו
ובשיתו) ע התיכו .זה אחד.

אליהו רדיע :לא לא ,לא שמעתי ,לא שמעתי ,מה אמרת?
ירו בנו:

בפרוטוקול ההנהלה ,בנושא הזה של השליטה על הדברי ע המועצה ,דר
המועצה ,תראה ג מה קבעה ההנהלה בפרוטוקול ,וזה עונה ל על השאלה.
יכול להיות שלא אבל זה,

אליהו רדיע :לא ,זה לא עונה ,צרי להיות החלטת מועצה ולא החלטת הנהלה.
ירו בנו:

החלטת מועצה על מה?

אליהו רדיע :על זה ,אתה מדבר על שליטה ,שמישהי ,אני ביקשתי או אני רוצה להציע,
שג א יאושר ,ואני ,אנחנו לא ,אני אישית לא נגד חינו ,אני מעול לא
אצביע נגד חינו .אבל הכספי שיאושרו יופעלו א ורק דר הרשות ,לא
יעברו לא לאיגוד ולא לתיכו ,פה המועצה תרכוש ,תקנה ,תעשה ,תבצע עבור
האיגוד או עבור התיכו .זה ,טוב או.קיי .א אני אקבל ,א לא אקבל
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תשובות אני אחזור על השאלה.
ירו בנו:

או.קיי .אתה יכול לחזור על השאלה ,אני אומר עוד פע ,סוכ שהמועצה
יודעת לעשות את זה בתאו ע הקניי של המועצה וע ועדת הרכש של
האיגוד ,זה נקודה אחת .נקודה שנייה ,לגבי ה 250,000שקלי .משיחה
ומפגישה יזומה שלי ע שי כנעני שבוע שעבר ביו רביעי הנושא הזה עלה
וסוכ ,שאנחנו נקבל  250,000שקלי האומד צרי להגיע ...ורק בהתא
לאומד הוא ג יאשר את זה .על פניו מההיכרות לא קצרה שיש לי ע
המוסד ששי כנעני עומד בראשו ,שאחראי על כל התשתיות אל מול הסיכו
ואל מול הפגישה שהיתה ,אני לא מוצא לנכו כרגע להמתי .הרשאת חשב,
אנחנו במקביל יודעי לעשות את הדברי האלה .לאשר את זה כא ,לאשר
את זה במשרד הפני.

אליהו רדיע :אני מבי מדברי שהוא לא אישר ,צרי להכי אומד ורק אז יכול לאשר.
ירו בנו:

אישר  250,000שקלי .הוא ביקש שאני אעביר לו את האומד של העבודה
שאני רוצה לעשות ש .אז אני אומר עוד פע אישר ,אתה יכול,

אליהו רדיע :אי אפשר לאשר אומד? אבל לא חשוב נו,
ירו בנו:

אני ג יכול,

אליהו רדיע :אני מכיר עכשיו חשב ,זה מה שאני מכיר .כל מיני סיפורי,
ירו בנו:

או.קיי .עזוב.

אליהו רדיע :אנחנו העברנו  300,000שקל לאיגוד ,אחר כ מישהו אמר טעינו ,טעינו .מי
שהבטיח לא קיי .אי אני יכול לסמו עכשיו על מי?
ירו בנו:

לא ציפיתי שהוא כ ירצה אות אבל,

אליהו רדיע :לא ,כי אתה סותר את עצמ .אתה אומר צרי להעביר עובדה.
ירו בנו:

אלי אלי ,דיברת בלי שיפריעו ל ,אז ג אתה אל תפריע.

אליהו רדיע :זה הערת זה כי אתה פשוט אני מרגיש שאתה מורח אותי ,ה לא שואלי.
ירו בנו:

או.קיי .עניתי על השאלה הראשונה ,עניתי על השאלה השנייה ,ואנחנו לכ
יודעי לגבי משרד החינו ,במקביל לאישור תב"ר ...ונוכל להתקד ע
הנושא הזה בצורה הכי מסודרת שיכולה להיות .בית ספר התיכו האזורי
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הוא בית ספר שכל גדרה יודע לאכלס שמה כמעט  85%מהתלמידי ה
תלמידי גדרה .יש שמה עדיי מספר תלמידי של בני עייש וטוב שכ ,ואנחנו
יכולי לתת לה את האפשרות ואת המענה ,ואתה לא בונה את זה ג ,אתה
בונה את זה בשביל הלומדי ש .חלק ה ג תלמידי בני עייש .הנקודה
האחרונה של התכנו ,כפי ששמעת מליאור הועדת שיפוט ,אחרי ...את כל
העבודה הכי מהירה שיכולה להיות ,היא יודעת לדו בנושא הזה בתחילת
יולי .אני מאמי שאנחנו בעקבות זה ג נצא כמה שיותר מהר למכרז ונתחיל
לעבוד ולעמוד במשימה של להקי את שכבת ז' .הרי בית ספר בנוי בשכבות
שכבות .שכבה ז' שתוכל כבר להיפתח .כ.
איל בישי :עוד שאלה .למה בעצ ברכישת ציוד וריהוט בני עייש המועצה המקומית בני
עייש לא משתתפת באופ יחסי למספר התלמידי שלה?
ירו בנו:

יש לנו השתתפות של בני עייש?

יואל גמליאל :אני אמרתי קוד כל התקציב שקיבלנו,
איל בישי :לא ,זה על  ,250אני מדבר על ה 188,000שזה הכל קר פיתוח.
יואל גמליאל :זה חצי חצי ,זה רכישות.
איל בישי :איזה חצי חצי? זה הכל עלינו.
יואל גמליאל :בני עייש משתתפת יותר מדר אגב מתקציב רגיל.
איל בישי:

זה אגרת חינו,

אליהו רדיע:

זה עבור שעות ,זה עבור שעות נוספות שניתנות זה לא עבור זה.

איל בישי :אני מדבר עכשיו על רכישת ציוד.
יואל גמליאל :ס הכל בני עייש  30תלמידי.
איל בישי :כמה?
יואל גמליאל 30 :תלמידי יש.
איל בישי :איזה  30תלמידי?
יואל גמליאל :זה מה שיש.
איל בישי :יש ש  250תלמידי.
יואל גמליאל 250 :תלמידי כשלא היה ל תלמידי ה היו .היו ,היו השנה ,שנתקלנו
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בבעיה,
איל בישי :כמה יש תלמידי בס הכל?
יואל גמליאל :השנה ס הכל הצטרפו .32
איל בישי:

לא ,לא הצטרפו ,כמה יש בס הכל בבני עייש?

יואל גמליאל :אבל זה לא ,זה תהלי שאתה מדבר עליו זה תהלי של שני ,שלא,
איל בישי:

אבל הרכישת ציוד זה לא ל 30החדשי ,זה לבית ספר.

יואל גמליאל :לא לא לא ,זה רק לכיתות החדשות.
איל בישי:

אי אתה יכול?

יואל גמליאל :זה רק ,זה רק לכיתות החדשות הצטרפו ,אי ,מה שהיה זה,
איל בישי 30 :זה שליש ,זה רבע ,זה כמה זה?
יואל גמליאל :על סמ זה קיבלת  250,000שקל.
איל בישי :אני מדבר את עכשיו על ה.188,000
אליהו רדיע:

בעצ על מה אנחנו מקבלי  250,000שקל?

איל בישי :עזוב ,זה השירותי ,עכשיו אתה אומר יש  30מה בשכבה ,למה ה לא
משלמי?
אליהו רדיע:

לא לא ,מה עושי ע ,250

ירו בנו:

אתה תקבל אומד או מיהודה סמאג'ה או מליאור.

אליהו רדיע :אנחנו הולכי לדו אז אני אקבל אחרי שנדו ,אחרי שנצביע?
ירו בנו:

אמרו ל שאת ליאור,

אליהו רדיע :מה זה אמרו לי? אני בא לאשר ,אני רוצה להצביע בעד,
ירו בנו:

ליאור ית אומד מדויק,

אליהו רדיע :מצביע בעד.
איל בישי :אני לא קיבלתי תשובה,
ירו בנו:

יש אומד,

אליהו רדיע :מה עושי ע  250,000שקל האלה? עזוב את אלה,
עדנה סגל:

זה לתוספת כיתות ,זה לקרוואני ,אני קראתי פשוט חלק מה..

אליהו רדיע :מה עושי?

12

עדנה סגל:

ולתוספת של כיתות.

ירו בנו:

במסגרת הגידול שיש בבית הספר,

עדנה סגל:

אז זהו ,זאת השאלה.

ירו בנו:

אנחנו נדרשי להוסי) כיתות.

עדנה סגל:

או.קיי.

ירו בנו:

אנחנו בסיטואציה שאי לנו עוד בית ספר,

עדנה סגל:

כ ,אני יודעת אני ראיתי את ה..

ירו בנו:

היתה חלופה אחת של ...איקס שקלי ,הבעיה שאנחנו נדרשי להוסי) לו...
שקלי במסגרת פיתוח .תשי את הס הכל של חמישה חלקי שה
צריכי להוסי) אתה אומר או.קיי .בא אלי רפי ,יו"ר האיגוד ומנהל הבית
ספר עשו עבודה בתו התוכנית ,בדר כלל עושי שדרוגי ושאנחנו ,או
שוברי קירות או ...קירות לא משנה כרגע ,עומדי לייצר מצב שבו אנחנו
עוזבי את החללי האלה בפלטפורמה הקיימת בלי להוסי),

עדנה סגל:

בכיתות,

ירו בנו:

כ ,ולכ בנקודה הזו אנחנו למעשה עומדי להוסי) את אותה דלתא החסרה.
בתו זה אנחנו יודעי לתת ג מענה לבני עייש.

איל בישי :אני שוב פע ,אני לא קיבלתי תשובה .יש  30תלמידי שמצטרפי לבני עייש
בשכבה ז' עכשיו .למה ה לא...
יואל גמליאל :אבל אני מקווה שתשאל את זה ג על נתיבי נוע.
איל בישי :מה?
יואל גמליאל :אני מקווה שתשאל את זה ג על נתיבי נוע.
איל בישי :אני שואל את זה על כל בית ספר.
יואל גמליאל :נתיבי נוע אותו דבר ,יש שמה בסביבות  100ומשהו תלמידי מבני עייש ,זה
אותה שאלה.
איל בישי :נכו.
יואל גמליאל :כל תלמיד ,אנחנו רודפי אחרי תלמידי ,היו יש לנו תפוקה של כיתות
אבל לפני זה כל תלמיד אני דואג שהבית ספר יהיה רווחי .בלי תלמידי לא
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תקבל שעות ,לא יהיה ל שעות בבית ספר ,לא יהיה ל שעות תגבור ,לא
תקבל תקציב .בוא לא נהיה עכשיו תמימי .כל השאלות האלה זה בגלל
שיואל יו"ר איגוד.
איל בישי :יואל נו באמת,
יואל גמליאל :תמשיכו לשאול .הא אתה מקבל  250ממשרד החינו אתה שואל אותי
שאלות,
איל בישי :לא באמת איזה משפט זה ,לא ,זה משפט מיותר ,אני באמת מצטער .זה
משפט ממש מיותר.
יואל גמליאל :משפט שהוא בדוק.
אליהו רדיע :יואל ,קוד כל אני לא מבי מה זה קשור לנתיבי נוע ,נתיבי נוע זה לא
איגוד זה תיכו של המועצה המקומית גדרה.
יואל גמליאל :אבל למה שמה אתה לא מבקש שבני עייש ישתתפו?
אליהו רדיע :כי זה לא עלה לדיו ,זה לא עלה לדיו .יעלה לדיו,
יואל גמליאל :אתה דר אגב בתקופה של בנית בית ספר ולא ...בתקופה של אתה דאגת
לרכוש ציוד ולא ביקשת מה.
אליהו רדיע :אני פשוט לא מבי אות .לא מבי אות בתקופה של ,הרי אנחנו ,דיברת על
ה 300,000שקל ,ישבתי את אמרו לי  300,000שקל הצבענו בעד .אחר כ
אמרת סליחה ,טעיתי ,אי  ,300,000מי שיל את הכס)? אנחנו הכנסנו את
היד חזק לתו הכיס של המועצה .מה ג שהפיזור של הכס) שמה אפשר היה
למצוא את הכס) ג במדרכה ש,
יואל גמליאל :לא יעזור ל כל ההכפשות האלה ,זה לא עזר ל עד היו.
אליהו רדיע :אני אומר את הדברי על השולח ,אני לא מסתיר ,אני אומר את הדברי
לפרוטוקול בצורה הכי ישירה .זה שאתה,
יואל גמליאל :לא עזר ל ולא יעזור ג.
אליהו רדיע :מתחיל להעביר אותנו לנתיבי נוע או להעביר אתה אני אני אתה.
ירו בנו:

עוד הערות לנושא הזה .אני מבקש להעמיד להצבעה.

אליהו רדיע :לא ,לא קיבלנו תשובות בקשר ל,
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ירו בנו:

בקשר למה?

אליהו רדיע :להיערכות .למה לא נערכנו?
ירו בנו:

מה,

אליהו רדיע :א אנחנו יש לנו נתוני ,מנהל בית הספר כתב בפירוש את הנתוני שלו
לגבי,
ירו בנו:

נכו ,לא נתתי ל על זה תשובה ,אני את ל על זה תשובה ,כנראה היתה עוד
שאלה .הנושא הזה נדו בישיבת הנהלה לפני כחודש ימי .מסיבות כאלו
ואחרות לא הצלחנו להיכנס במהל החודש האחרו ולכ אנחנו דני בזה
עכשיו .פרק זה מספיק סביר ומספיק נכו .כל עבודת המטה במועצה לגבי כל
הגני ,לגבי כל בתי הספר נערכה מבעוד מועד ,ובשני עברו זה היה קצת
כאילו יותר מאוחר .אני אחלק את מה שאתה אומר .הפקנו לקחי ואנחנו
ידענו לרכז את ה ..ללמוד את הדברי ג בשיפוצי וג ברכישות מבעוד
מועד ולהכי את זה כמו שצרי .ואנחנו דנו בזה לפני כחודש ומסכמי את
זה עכשיו.
כ ,אני מבקש להעמיד להצבעה ,מי בעד?

אליהו רדיע :אני רוצה להציע הצעה.
ירו בנו:

אני אסיי את ההצבעה ואז אתה תציע הצעה.

אליהו רדיע :לא לא לא ,אתה ,לפני שאתה מצביע אתה תשמע את ההצעה שלי .מה אתה
מצביע? זאת הצעה לסדר ,להוסי),
)מדברי יחד(
אליהו רדיע :אני יכול להציע ,למה לא? אני מציע לאשר כפי ,למרות ההסתייגויות ,ובתנאי
שהכספי יועברו ויופעלו על ידי הרשות המקומית ולא יועברו...
ירו בנו:

טוב ,מי בעד הצעתו של מר רדיע?  .3מי נגד?  6נגד .הוחלט לא לאשר.
הוחלט לא לאשר

ירו בנו:

מי בעד סעי) קט  1א' וב' בתוכו ,מי בעד?

איל בישי :אני רק רוצה להגיד שאני מצביע בעד,
ירו בנו:
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הוחלט לאשר סעי" קט!  1א' וב'.
איל בישי :אני רוצה להגיד שאני מצביע בעד כי אני לא יכול להצביע נגד השקעה בחינו,
אבל ההתנהלות היא ממש,
ירו בנו:

 7בעד ,מי נגד? מי נמנע? סעי) קט  ,1א' וב' 1 .נמנע .סעי) קט  2דיו בדו"ח
רבעוני ראשו עד השלישי 13 ,לשנת  .2007בבקשה.

אראל מידד :הועבר בפניכ הדו"ח ...ולתקציב הרגיל עיקרו של הדו"ח.
)מדברי יחד(
אליהו רדיע :יש דיו נוקב בפרוטוקול של הנהלת המועצה על הזה ,על הדו"ח הכספי.
בסדר.
אראל מידד :בתקופה הראשונה של הדו"ח התוצאה ברבעו הזה אנחנו סיימנו את הרבעו
בגירעו של  284,000שקל .הגרעו הזה מהווה ,אנחנו נמצאי בס הכל
במגמת שיפור ,לעומת התוצאות בישיבה האחרונה ,בשנת  ,2006ולהזכירכ
סיימנו את שנת  2006בכ 2.5מיליו שקלי גירעו .עדיי הרבעו הראשו
בגלל שהוא יש בו דברי עונתיי שרק חלק מהשנה ויש דברי שה שנתיי
אז ככל שנית ביצענו הפרשות כדי שהדו"ח ,תמונת המצב פה תכלול עד כמה
שנית את כל הדברי האפשריי ,אבל עדיי מכא והלאה תמונת המצב
הכוללת לכל השנה קשה עדיי מכא לחזות .שאלות ,נקודות? ראש המועצה.
ירו בנו:

א יש כא הערות ,תוספות ,מעבר לדברי שנאמרו.

אראל מידד :ס הכל הכנסות אנחנו בתקופה הזאת הסתכמו ההכנסות שלנו ב18,461
ובסכו של כחצי מיליו שקלי מעל התקציב .טופס  .2איזה עמודה ,אני
אומר בס הכל הטור הראשו זה התקציב שלנו ,תקציב שאישרנו בס
 ,201,498ס הכל הכנסות ס הכל הוצאות .התקציב ,כלומר התוכנית שלנו
לתקופה לרבע השנה הראשו היתה  ,17ס הכל לקבל תכננו  17,875ש"ח.
הלאה אנחנו קיבלנו בעמודה הבאה  ,18,461כאשר את רואי למעלה את
הסטיות ,כאשר הסכו יש לנו ,החריגה הגדולה היא בנושא של הנחות
בארנונה מכיוו שמרבית הזכאי להנחות וג אלה שמשלמי מראש אז ה
באי לידי ביטוי בתקופה הראשונה של השנה ,ולכ באופ יחסי הביצוע הוא
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בתחו הזה גדול מהתקציב היחסי ,וכאשר כנגד זה יש לנו ג ,כלומר ,זה לא
משפיע על הגירעו ,זה לא שיצרנו פה עוד) או גירעו בגלל העובדה הזאתי,
אלא שזה מקביל ונמצא ג בהוצאה ,הפעולה הנגדית שלו.
במישור ההוצאות אנחנו רואי שההוצאות שלנו היו  18,745לעומת ,17,875
כלומר חרגנו ב 871אלפי ש"ח מההוצאות שתכננו להוציא ,שעיקר הסכו
הזה  765היה ג כ בנושא הזה של ההנחות בארנונה .שעוד פע זה חריגה
רישומית בשני המישורי האלה .ס כל הסטיות ה יחסית קטנות ,ה לא
מהותיות.
איל בישי :כמה משלמי מראש עבור ההרשמה מראש?
אראל מידד :כמה משלמי מראש? משהו כמו ,סכו של כ 19,000שקל נגיד .סליחה?
דובר:

לא ,זה רק מהארנונה.

אראל מידד :זה בא לידי ביטוי ,זה לא ,הסכו שנרש מראש אנחנו פורסי אותו,
דובר:

זה לא ברבעו,

אראל מידד :לא ,הוא לא נמצא ברבעו הזה ,הסכו הזה הוא נקרא הכנסה מראש ,אנחנו
לא מכירי .כלומר יש לנו ,מחלקת הגבייה אומרת לנו את הסכו הזה
והסכו הזה אמנ זה כס) שנגבה ,אבל מבחינה רישומית חשבונאית אנחנו
שמי אותו בצד.
דובר:

אנשי לא שואפי לשל מראש.

ירו בנו:

יש עוד שאלות?

אליהו רדיע :שאלות הערות .אני מבי שחברי ההנהלה דנו בהנהלה וג עכשיו מביני את
כל מה שקשור וכתוב פה אבל זה בסדר ,זה עניינ .קוד כל זה טוב שיש
שיפור אבל אי אומרי? אליה וקו -בה .יש פה מיליו וחצי שאני רואה פה,
הלוואה לכיסוי הגירעו .כ ,בעמוד  3בשורה השלישית ,יש ש סכו של
מיליו וחצי .כלומר ,אתה מוסי) את זה על ההכנסות אני מבי.
אראל מידד :לא לא לא ,משרד הפני אישר לנו לקחת על חשבו הסכ ההעברה היש,
נת לנו אישור לקחת הלוואה של מיליו וחצי שקלי ,כאשר הוא אמר,
כלומר זה לא חלק מהתקציב השוט) .וההלוואה הזאת באה לידי ביטוי
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בעצ ברישו ישירות ,כלומר הכס) שנכנס לקופה כנגד הגירעו המצטבר,
להקטי את הגירעו המצטבר .לא חלק מהתקציב השוט) ,זה לא נמצא בתו
התקציב השוט) ,הוא לא נמצא פה בפני.
אליהו רדיע :זה לא נמצא בשוט).
אראל מידד :לא ,אתה יכול לראות אותו בפעילות בבנק ,זה חלק בעמוד  ,5אתה רואה
שאנחנו קיבלנו את זה ,כלומר לטובת זה אנחנו פתחנו תב"ר ואנחנו כאשר
בעצ קיבלנו הלוואה רשמנו אותה כהכנסה ומיד כנגד זה הוצאה .הסכו
הזה,
אליהו רדיע :א זה לכיסוי גירעו מצטבר אז לפחות לפי מה שכתוב פה ,מקורות מימו
לכיסוי הגירעו בתקציב הרגיל או.קיי .אתה אומר זה מצטבר אני סומ על
דברת .איפה בא לידי ביטוי ג כ מבצע הגבייה? וקיבלנו דו"ח ,לדעתי דו"ח
יפה מאוד מבחינת הסכומי .הא הכספי שנתקבלו ש המועצה תקטע
את השוט) או את המצטבר?
ירו בנו:

מבצע הגבייה היות ואנחנו כחלק מתקציב המועצה ,אנחנו כללנו ס של
 800,000שקל שהוא יהיה חלק מתקציב המועצה ,מתקציב ההכנסות,
הסכומי שנתקבלו כרגע נכו לדו"ח הזה ה נרשמו כחלק מההכנסות
השוטפות פה.

אליהו רדיע :מה זה חלק?
ירו בנו:

סכו של כחצי מיליו שקלי שכ נאספו בתקופה הזאת ,ה חלק
מההכנסות.

אליהו רדיע :זה חובות עבר ,למה זה לא נכלל בתקציב ,בכיסוי הגירעו המצטבר? למה
רושמי את זה בשוט)?
ירו בנו:

כרגע בתקופת הדו"ח זה היה בפני ,במסגרת הדיוני מול משרד הפני
הגשנו בקשה ,הגשנו בקשה שיאפשרו לנו לרשו את זה ,או לחלופי במסגרת
ג אישור התקציב ,כי ה ג כ בדקו וה דני באישור התקציב שלנו ,וה
ג כ שאלו אי ההכנסות שלנו .נתנו את ההסברי שההכנסות מהארנונה
כוללות את הסכו הזה ,זה כולל ג כמוב את הביצוע ,אז עכשיו אנחנו
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נמצאי את באיזשהו הלי כדי לראות אי לרשו את זה .כי כמו שאתה
אומר היה ,ה טענו ג כ שזה שיי לעבר וצרי לרשו את זה לעבר ,וכרגע
ה עדיי דני בסוגיה ,ה עוד לא הכריעו אי כלומר א לקבל את הבקשה
שלנו או,
ירו בנו:

יקבל ביטוי ברבעו הזה ,אני מאמי שעד סו) הארבעה ימי הקרובי,

אליהו רדיע :זה בא לידי ביטוי ברישו היו.
אראל מידד :היו כ ,במקביל ג הגשנו בקשה כלומר זה לא,
אליהו רדיע :א אתה ,א משרד הפני עדיי לא אישר ל ,אי אתה מזדכה היו על
השוט)? זאת אומרת הגירעו הוא בעוד  500,000שקל.
אראל מידד :אתה יכול למחוק עוד דברי ולהגיד הגירעו שני מיליו שקל ,לא ,אני אומר
אז,
אליהו רדיע :אתה ,אני שמעתי מכ שאי אישור ,רשמת אומר אי אישור.
אראל מידד :אז אני אומר ,אנחנו בהליכי משרד הפני ,הנושא עלה על השולח .פנינו
לגורמי המוסמכי ,לרני פינקי למנהל המינהל לשלטו מקומי .יש את
הלי אי ,ג במסגרת התקציב ,הרי תקציב המועצה עדיי נמצא באישור,
ה עדיי שאלו שאלות אי וממה בנוי התקציב ולמה סעי) זה גדל וסעי) זה
קט ,ואנחנו נמצאי את כרגע בהלי של אישור התקציב .במסגרת זה ה
ראו ג את הביצוע ברבעו הזה ,ואנחנו נמצאי כרגע באיזה הלי את .ה
בודקי שואלי נותני תשובות ונראה ,אנחנו באמצע של הלי .אי לי כרגע
תשובות.
אליהו רדיע :זאת אומרת אי תשובות אבל זה הרישו שנעשה.
אראל מידד :כ.
אליהו רדיע :או.קיי .זה הרישו שנעשה ,לדעתי א אי אישור אז אנחנו לא יכולי
לעשות ,ג לדווח למליאת המועצה חבר'ה זה  280,000ש"ח גירעו ,רשמנו
אמנ חצי מיליו אבל אנחנו נקבל ,זה בעצ אותה שיטה של הסעי) הקוד
אבל לא חשוב ,זה בסדר.
אני רוצה להמשי לגבי ,יש פה אני רואה לגבי ,יש פה איזה סעי) שנראה לי
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שאנחנו כוללי בתוכו ,קוד כל לפני כ שהמבנה ,המיליו וחצי זה במסגרת
אותה בקשה של  15מיליו או שלא ,אי לזה שו קשר?
אראל מידד :ההלוואה?
אליהו רדיע :של המיליו וחצי.
אראל מידד :לא ,זה חלק מהתוצאה של ההסדר היש.
אליהו רדיע :היש או ההלוואה שאושרה של ה 15מיליו?
אראל מידד :ההלוואה של המיליו וחצי,
אליהו רדיע :מיליו וחצי.
אראל מידד:

לא ,ה לא אישרו את ה 15מיליו.

אליהו רדיע :אז המיליו וחצי במסגרת,
אראל מידד :של ההלוואה ,כ .ההלוואה על חשבו,
איל בישי :מה זה לא אישרו ,דחו את זה סופית?
אריה לוינגר :נכו למועד האישור הזה.
איל בישי :נכו למה?
אריה לוינגר :נכו למועד האישור של המיליו וחצי.
איל בישי :או.קיי.
אריה לוינגר :המיליו וחצי זה על חשבו החוב המצטבר ,הגירעו מצטבר.
אראל מידד :על חשבו ההסדר הקוד הרי היה הסדר הבראה יש.
אליהו רדיע :לא ,קיבלתי תשובה ,שאי לזה שו קשר להלוואה.
אראל מידד :לא ,לא קשור ל 15מיליו.
אליהו רדיע :בסדר ,אי שו בעיה .יש פה סעי) שנראה לי ,אולי אי אפשר לפרק אותו
בגלל שס הכל אי אפשר לבוא ולקבל תקציב בתו מספר עמודי מצומצ,
לגבי ,יש פה סיכו של ס הכל הצעות פרעו מלוות מימו הנחות בארנונה.
למה אי פירוט שנקבל תמונה מלאה בעמוד  4לסעי) הוצאות .יש פה סיכו
כולל.
אראל מידד :המתכונת זה מתכונת של משרד הפני ,זה דו"ח שנחת והוא מוגש למשרד
הפני .מתכונת הדיווח הזאתי היא הדו"ח ,היא המתכונת שקבע משרד
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הפני להציג .מתכונת תמציתית ,לא להתחיל להעמיס עוד ועוד דפי .זה
מתכונת שנקבעה ,מתכונת ...אני לא יורד לסו) דעת.
אליהו רדיע :תראה ,אני אמרתי קוד שאי אפשר ,זה נכו,
אראל מידד :כמו שאמרת לקבל תקציב אחד ,חוברת תקציב קיבלת ,שלושי עמודי.
אליהו רדיע :או.קיי .ג לגבי הנחות בארנונה זה מופיע בנפרד .מענק ,יש ש מיליו וחצי,
אראל מידד :לא מענק ,הנחות ,הנחות בארנונה.
אליהו רדיע :לא ,מענק לכיסוי גרעו מצטבר ,הנחות בארנונה הכנסות.
אראל מידד :לא ,זה שתי שורות אל תחבר אות .מענק לכיסוי גרעו מצטבר ,א היה
לשאלת קוד ,שאלת קוד,
אליהו רדיע :אני לא רואה מספר מול זה לכ אני,
אראל מידד :נכו ,אי מספר אפס ,לא תכננו ,זה עוד פע .הסרגל הזה זה הסרגל שנקבע,
לפעמי יש לפעמי אי,
אליהו רדיע :בסדר בסדר ,לגבי ההנחות בארנונה אני מבי שזה  1,524מיליו ,חלק מזה
לדעתי זה ג ,לא רק בגלל שעיקר הבקשות מתרכזות בתחילת שנת התקציב,
זה נכו מה שאמרת ,יש לזה ג קשר מסוי למבצע ,לדעתי .או.קיי .זה לא
משנה ,כי זה ג מופיע למטה בסעי) ההוצאות אז זה מתקזז זה לא משנה.
אראל מידד :בוא נאמר יש איזשהו חלק אבל זה לא ,עוד פע ,א אני מסתכל עוד פע
בדו"ח אחר פה בעמוד ,בדו"ח של הגבייה בעמוד  ,7אז יש באמת גידול
לעומת שנה קודמת .כלומר באמת על העבר אי הרבה הנחות ,ההנחות ה
בעיקר על ההווה .באמת על העבר בתקופה המקבילה שאנחנו ירד לנו 39,000
שקל על העבר ,ובאמת בגלל שמחקו פה ואנשי הגיעו להסדר במסגרת
המבצע אז היה מחיקות הנחות של  270,000שקל ,יותר משנה קודמת .אבל
עדיי החלק היותר מסיבי זה מהשנה.
אליהו רדיע :עוד שאלה ,הוא ש לי לכ אני אומר אני מחזיר לו את זה.
)מדברי ברקע(
אליהו רדיע :עוד שאלה לגבי ,נדמה לי שהיה ,אני כבר לא זוכר מה היה הסכו של
ההזמנה  600,000ש"ח אריה?  600,000ש"ח? בזמנו אנחנו הגשנו בקשה
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לתב"ר ,אנחנו הערנו את ה ..איפה זה נרש בסו)? איפה זה נרש? איפה זה
נרש?
אראל מידד :זה לא רשו זה ב.2006
אליהו רדיע :מה?
אראל מידד :ב 2006עוד זה נרש.
אליהו רדיע :איפה זה נרש ב?2006
אראל מידד :מה זה איפה? ב ,2006זה חלק מהגירעו של .2006
אליהו רדיע :בתקציב הרגיל או התקציב ,א זה בתקציב,
אראל מידד :ניסינו ,היה לנו רעיו מהל ללכת ל ,כי זה באמת לא תוכנ ,ניסינו לאשר
תב"ר ,אישרנו פה תב"ר ,אמרנו שזה מקור אחר חיצוני כי זה לא תוקצב
בתקציב הרגיל ,לא  ,2005לא  6וג לא .7
אליהו רדיע :זה נוס) לגירעו שלנו או לא?
אראל מידד :מה? לא ,היות והתב"ר הזה לא אושר ,והיות וג זה היה חלק משנת ,2006
אז זה נרש בהנהלת החשבונות של .2006
אליהו רדיע :כגרעו נוס) ל.2006
אראל מידד :כ ,גרעו השוט) ,לא תב"ר בגרעו השוט) .עכשיו ב 2006יש מבקר ,הוא
רוצה ,יש לו ,הפע האחרונה שדנו ב 2006זה היה בדו"ח הרבעוני של .2006
אליהו רדיע :לא יודע א דנו ,לא דנו ב 2005ג ,אבל בסדר.
אראל מידד :ואללה ,הוצג.
אליהו רדיע :מה?
אראל מידד :אני אומר ,היה דו"ח רבעוני של ...אתה יכול לראות בתוצאה ,שנת 2006
הסתיימה ב,2,600
אליהו רדיע :ליטר וחצי ,טוב או.קיי .בסדר .היות וקותי מעסיק אותי.
עדנה סגל:

אז למה לא עשית את זה בהתחלה?

ירו בנו:

אני מבקש את סעי)  ,3של הדיו שאפי יגיע לכא ,הוא בדר לכא ואנחנו ,זה
סעי)  ,4סעי) קט  4סליחה .אישור תב"ר מספר  ,794הסכ ע החברה
הממשלתית תיירות תכנו וביצוע שיקו בית פוקס כחלק ממסלול רחוב
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הבילויי בגדרה ,מימו החברה הממשלתית לתיירות  500,000שקלי ,קר
הפיתוח  500,000שקלי .מדובר כא באותו בית בני ברית או בית פוקס.
בנימי נמצא אתנו כא ביציע .בשיתו) פעולה ע משרד התיירות ,שאני כבר
מרי -אותו כמעט מתחילת התקופה שהייתי ראש המועצה ,הצלחנו להגיע
למצב שבו הצלחתי לשכנע אות שה עומדי להשקיע כא כחצי מיליו
שקל על בית בני ברית .הרעיו והרציונאל הוא שהמבנה הזה יהיה עוד ,נקרא
לזה עוד חלל של המוזיאו עוד שלוחה של המוזיאו ,יודע להיות ...יודע
להיות תצוגה ניידת ,אולי ג מקו שאפשר להתכנס בו .ואנחנו יודעי לרכז
מאמ -ולא לפזר את הכס) על הנושא הזה.
התוכנית עצמה כתוכנית אדריכלית וכתוכנית מפורטת כבר קיימת .היינו
אמורי לדו בה בתו המועצה ע דובי קרטיס לפני כשבועיי ,מסיבות של
משרד התיירות זה נדחה וזה יהיה כנראה במהל יולי ,ואנחנו ברגע שנאשר
את זה ע אישור משרד הפני נוכל לצאת לדר .ואני מדבר על טווח קצר,
כלומר אנחנו יודעי להגיד שבמהל של שנה א מדובר כא ג בשיקו
וג בשימור וג בשיפו ,-להעמיד כא מונומנט יפה מאוד שיודע ג לשחזר
את הרחוב הראשו של המושבה ובטח ג לתת כא מענה נוס) ג להתכנסות
וג לתערוכות...
בני ,אני אחרוג ממנהגי ואני את ל את רשות הדיבור ,היות והואלת בטוב,
א אתה רוצה להגיד כמה מילי ,אבל באמת כמה מילי.
בני פוקס:

את מה שהיה לי לומר אני תמצתתי במכתב שנשלח לחברי המועצה ,אני
מקווה שכול קיבלו אותו .הוש בתיבת הדואר שלכ לפני איזה שבוע
עשרה ימי .אני פשוט נציג המשפחה .אני שמח ומודה לראש המועצה על
המאמצי שנעשו ,על כ שמשרד התיירות אכ תקצב את הבית .אני מודה
לחברי המועצה שיסכימו ,א ה יסכימו כמוב ,לתקצב את הנושא הזה
בעוד כחצי מיליו שקל .ואני רוצה רק לומר שהבית הזה ,זה נכו שזה נושא
את הכותרת של בית פוקס אבל הבית הזה שרת את המועצה ואת תושבי
גדרה בנאמנות כבר יותר מ 40שנה.
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)מדברי ברקע(
בני פוקס:

הוא שרת את המועצה ותושבי גדרה ,לא את המועצה את תושבי גדרה
בנאמנות כבר למעלה מ 40שנה .יש פה אולי אנשי שאפילו חגגו ש ,יש בר
מצוות וימי הולדת וכו' וכו' .לדאבוננו הרב בני ברית פסקה להתקיי בגדרה.
בשלוש שני האחרונות נעשה תהלי מיוחד להעביר אותו למועצה .הבית
עצמו בשנתיי שלוש האחרונות כפי שכתבתי במכתב הוא בתהלי של הרס
כמעט מוחלט ,ובאמת הנקודה הזו היא הנקודה הקריטית .א הדברי לא
יאושרו היו והדברי לא יתחילו להיות מופעלי ,אז פשוט הבית יהרס,
שלא לדבר על כ שזה ג מכוער במושבה וזה ג ,וזה נכס שמבחינה מסוימת
אני ג כתבתי ,מבחינת העלויות המשפחה תורמת פה נכס שהוא פי כמה
וכמה יותר ממה שחברי המועצה נדרשי לאשר .אני מקווה שהבית הזה
יקבל באמת תוכ .אני יודע שהמוזיאו בשנה שנתיי האחרונות ,אני חושב
שג בזה את יכולי להיווכח .זה מקו פעיל ,יש ש הרבה פעילויות ,יש
ש מנהלת עוזרת חדשה שעושה דברי והצרו) של בית פוקס ע חצר
שאנחנו מקווי לשפ -אותה כחצר עיקרית ,כמו שנעשה במושבות אחרות,
יתרמו למושבה ג מבחינת הפיתוח הכלכלי שלה .כי רחוב בילו זה רחוב
שנסמ הרבה על קבוצות של טיילי ותיירי שמגיעי לגדרה ונהני כא
ג בעלי עסקי אחרי .כ שזאת היא השקעה שנוס) לכל הדברי ג
להערכתנו ג השקעה כלכלית .תודה רבה לכ.

ירו בנו:

ג ל .הערות או שאלות?

בני פוקס:

כ ,בבקשה.

איל בישי :מבחינה רישומית בטאבו ,מי מחזיק בנכס? מבחינה רישומית ולא
מינהלתית?
אריה לוינגר :האגודה ,אגודת בני ברית .אגודת בית פוקס סליחה.
איל בישי :אה ,אגודת בית פוקס.
בני פוקס:

התהלי הועבר ,הבית היה מבחינה של טאבו היה ,הועבר לאגודת בני ברית,
שהיתה עמותה שבה היו נציגי המשפחה ונציגי בני ברית ,לכל אחד מה היה
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איזה תפקיד מסוי .בשלב מסוי נסוגה ,בני ברית נסוגו ,את מקומ
תופסי כרגע אנשי המועצה .זאת היא עמותה שנקראת עמותת בית פוקס,
כשיש לה תקנו העמותה וכל זה זה דברי שיוכלו תו כדי,
איל בישי :לא ,השאלה שלי היא ,מה שאני מתכוו שא הרישו נשאר של בני ברית,
בני פוקס:

לא בני ברית ,לא ,לא בני ברית.

איל בישי :אה? ה כבר לא רשומי? בטאבו.
בני פוקס:

תמיד זה היה רשו על ש אגודת בית פוקס .באגודת בית פוקס היו שותפי
בני ברית.

איל בישי :או.קיי .בסדר.
אריה לוינגר :היו זה המועצה.
בני פוקס:

היו המועצה במקו בני ברית ,הרישו עדיי על ש אגודת בני ברית ,וזה
ישאר ככה.

)מדברי יחד ברקע(
בני פוקס:

הנושא של הרישו המשפטי וכל זה זה באמת,

אריה לוינגר :בסדר ,זה היה הסיפור.
ירו בנו:

למועצה יש ...המשמעות היא שרשו על ש המועצה הזאת אבל למועצה יש
את ...ללכת להשקיע בזה מיליו שקלי ,בי א זה  50%על ידי זה ו 50%על
ידי הקר .ואני חושב שזה ג טוב לכול.

יקותיאל תנעמי :מה מאוז במטרות האגודה ,הלוואה למטרות? זה עמותה או אגודה?
דובר:

אגודה בתהלי של עמותה.

בני פוקס:

מטרת העמותה היא לשמר את מורשת הבילויי ומייסדי גדרה ,ולבחו
לרווחת התושבי .יש בזה ,של תושבי המקו .כלומר ,כפי שאמר ראש
המועצה ,א יהיו ש תצוגות שונות או תצוגות של חללי של המוזיאו ,של
ההיסטוריה של גדרה או תצוגות של אומני גדרה .בזמנו לפני  57שני שוק
ש מרת) ונפתחה ש אפילו גלריה ,אני לא יודע א מישהו זוכר ,את
זוכרי? אתה היית בטקס הזה .כלומר נית לשמר את הבית ולשפ -אותו
ושהוא יהיה רב תכליתי .המקו הוא נכס תרבותי שהוא שלוחה של
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המוזיאו.
יקותיאל תנעמי :אי הוא יהיה שלוחה של המוזיאו בעצ א,
דובר:

הוא ישרת את המוזיאו בסופו של דבר.

בני פוקס:

אי תהיה ,תראה ,המועצה היא בעלות אב של המוזיאו ג ,אז יש פה מי
בעלות על .המשפחה נמצאת בנושא הזה א ורק למנוע כפי שקרה עכשיו
התפוררות ,ואז אנחנו פנינו לבני ברית ואמרנו לה ,או שאת מפעילי
וממשיכי להפעיל בוני כמו שהיה ,ה עשו ש שיעורי עזר לתלמידי ,ה
עשו ש מועדו לזקני וכו' .את לא יכולי אז בבקשה .התפקיד שלנו
נקבע ,כמוב התפקיד הוא שזה יועד למטרות של תרבות שימור המורשת של
מייסדי גדרה ,של תנועת בילו ,של המוזיאו .זהו.

יקותיאל תנעמי :אני מאמי ששכנעת את כול ,אי לי אפילו שאלה.
ירו בנו:

כ אלי .לאלי רביע יש שאלה.

אליהו רדיע :לא שאלה ,אני אתייחס לעניי הזה,
ירו בנו:

הערה.

אליהו רדיע :קוד כל טכני ,אני פשוט ראיתי בפרוטוקול שראש המועצה אומר למשו את
הסעי) הזה .זאת אומרת ההנהלה לא אישרה.
ירו בנו:

מה זה רלוונטי עכשיו? אנחנו מביאי את זה עכשיו לאישור העירייה.

אליהו רדיע :אתה ,אני אומר ,אתה לא יכול לשמוע מה שאני אומר? תקשיב עד הסו) .אז
קוד כל זה טעות להביא את זה כהצעת הנהלה א זה לא מופיע בהנהלה,
אבל זה לא חשוב ,זה פרט טכני .וא מעירי הערה טכנית ,זה אחד .בסדר,
מה אתה נבהל? מותר לי להעיר ,מה יש? זה למי שהוציא את ...אריה ,בעיקר
הערה לאריה ,לא ל ,אל תיבהל .צרי להוציא את זה בנפרד ולא כ ..כי אני
אגיד ל למה ירו .בעניי הזה אני ...וחבל שאתה מתפר .-כי אני ,לדעתי
אסור היה אפילו לומר דבר כזה של למשו את זה מסדר היו .למה? קוד
כל הוא מחכה שמישהו יגאל אותו משמנונו הרבה שני .מה ג ,זה ממש
בושה שהמצב הוא כזה ,מה ג שזו הזדמנות ,זו הזדמנות טובה מאוד לעשות
משהו ש .לחשוב על ההפעלה זה פרט אחר ,הפרט הכי חשוב זה ההפעלה,
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אפילו לא השיפו .-השיפו -זה דבר חשוב אבל ההפעלה ,כי ההפעלה עולה
כס) ואי יפעילו את זה ש .זה מצד אחד .אני חושב שא' הגיע הזמ .ב' א
בא ,ויש פה אבסורד באופ כללי .א רשות מקומית מקבלת מענק או
מקבלת מתנה ,חברי המועצה צריכי לאשר לקבל את המתנה .זה אבסורד
אבל זה המצב.
יואל גמליאל :אז למה התנגדת מקוד למענק...
אליהו רדיע :כי אני לא ראיתי ,פה אני רואה חוזה .אצל אני רואה סיפורי.
ירו בנו:

חבל שלא הסתכלת על הפרוטוקול של ישיבת ההנהלה האחרונה שהיה.

אליהו רדיע :ת לי לדבר ,מה אכפת ל מה היה כתוב בישיבת ההנהלה?
ירו בנו:

בישיבת ההנהלה האחרונה זה אושר ולכ זה ג עולה עכשיו.

אליהו רדיע :אני מוכ בעניי הזה ,אתה יודע מה? תראה אני השתדלתי לא ,אני השתדלתי
לא ,כתוב בפירוש למשו את הסעי) הזה.
ירו בנו:

זה מה ,30/5כדאי שתסתכל בפרוטוקול,

אליהו רדיע :אני לא קיבלתי ,קיבלתי את זה אדוני הנכבד .זה מה שיש לי,
ירו בנו:

אלי אלי בסדר ,אלי בסדר ,אני מקבל את מה שאתה אומר,

)מדברי יחד(
אליהו רדיע :מה לא משנה?
דובר:

אתה צודק ,זה אושר בישיבת הנהלה לאחר מכ.

ירו בנו:

זה אושר בישיבת הנהלה ביו ראשו האחרו ,והפרוטוקול מונח כא .אבל
בסדר ,אני ממשי ,אני חושב שההערות שאתה אומר...

אליהו רדיע :סליחה ,אני חשבתי שאני טועה עכשיו מסתבר שאני לא טועה .יש לכ מה
 30/5אני לא קיבלתי פרוטוקול ואני מצטער מאוד .אבל פה כתוב שראש
המועצה מש את הסעי) הזה .זאת אומרת אני צודק וכדאי שתשמע עד
הסו) .אבל אמרתי שאני בא בעניי הזה את ,ואמרתי שג א אתה החלטת
שאתה מוש את הסעי) הזה בגלל שחברי המועצה לא הסכימו ולא היתה
הצבעה ,אני הייתי מעלה את זה וזה העניי .מקבלי כבר מתנה ,ומתנה
ראויה .אמנ מתנה עוד חצי מיליו שקל למועצה ,אבל הגיע הזמ שאנחנו
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נעשה משהו ברחוב הבילויי וזה בסדר גמור בעניי הזה .אתה רואה? אתה
תמיד מצפה ממני שאני אהיה נגד ,אני הפע את.
ירו בנו:

יכול להיות שלא ראית את זה ,אנחנו מבעוד מועד הדפסנו את הפרוטוקול של
ישיבת ההנהלה שהיה ביו ראשו האחרו.

אליהו רדיע :אריה ,קיבלנו של ה?30/5
אריה לוינגר :של ה 30/5קיבלת של ה..
אליהו רדיע :לא לא ,לגבי הרישו ,משלשו אנחנו קיבלנו?
דובר:

משלשו עכשיו חילקו.

אריה לוינגר :חילקו את זה עכשיו.
אליהו רדיע :אני מצטער מאוד ,לא קיבלתי כלו.
ירו בנו:

טוב ,אז יכול להיות שנפלה כא טעות ולא קיבלת את זה .אני מבקש לגשת
להצבעה .מי בעד?

)מדברי יחד(
ירו בנו:

חבר'ה ,זה לא ...אלי ,רצית להעיר עוד הערה.

אליהו רדיע :רציתי להעיר הערה לגבי הטענה של המקו ...עולה הרבה מאוד כס) .זה
שאנחנו נותני חצי מיליו שקל לטובת הפרוייקט ,אנחנו נקווה שיהיה כס)
לבצע את העבודה זה בסדר .אבל כבר מהיו לדעתי צריכי לחשוב על
ההפעלה ,ומה פתאו ההפעלה עולה כס) .שלא יווצר מצב שאנחנו נשפ-
אותו ,נעמיד אותו להפעלה ואחר כ הוא ישאר סגור ע רב בריח.
דובר:

מחכי ליו,

דובר:

למועצה חסרי מבני ,אנחנו מתכווני לפנות...

אליהו רדיע :רגע ,אני רוצה לסכ .למרות שאני מסכי ע הדברי שהועלו בישיבת
ההנהלה ,שלא אישרו ...אני מסכי שיש הרבה דברי שצריכי לעשות
במקומות אחרי ,שמקבלי מתנה ולכ צרי לאשר אותה ונקווה ...את
הפרוייקט .תודה.
ירו בנו:

תודה ,מר פוקס,

אליהו רדיע :אני מסכי ע מר שאמר יקותיאל תנעמי.
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ירו בנו:

אני חושב שאמרת כא דברי ברור חד ,ואנחנו נתקד קדימה .אני מבקש
לדעת מי בעד?

דוד קו:

אני רוצה אבל לומר מילה לשבחו של בני .משו שאני מעורב במוזיאו כפי
שידוע לכ ,ובני עושה עבודה ומכל הנשמה והלב.

אליהו רדיע :זה כבר ניגוד עניניי.
ירו ב נו:

סליחה ,בואו נצביע ואחר כ אני אגיד.

דובר:

רגע רגע ,אני רוצה להצטר) למה שאמר דודי.

הצבעה:

פה אחד 9 ,בעד.

דוד קו:

עכשיו תנו לי להגיד מילה בשבחו של אד ג בפניו .משו שהאיש משקיע
זמ מר -אנרגיה ואת הלב בפעילות שקשורה למוזיאו .בי היתר בהרמת כל
נושא הספר לתולדות גדרה והבילויי ,אלבו שהול ובימי אלה מגיע
להשלמה ,קור עוד וגידי מגיע להשלמה .למעשה החלק השלישי כרגע
בהתהוות הסופית שלו ,שזה החלק שמתעד את גדרה בעת החדשה .דהיינו
מאז ,דהיינו מקו מדינת ישראל ואנחנו,

דובר:

העת החדשה האנשי,

דובר:

בסדר ,או.קיי .בדיוק .ואנחנו מאוד מקווי,

)מדברי יחד(
בני פוקס:

את מוזמני ,אלה שמעונייני דר אגב ,תו כדי סיבת הפרקי השוני
אני מעביר אות לידיעת של האנשי שנוגעי בדבר .לאחרונה סיימתי
פרק מסוי ונדמה לי שג את קיבלת עותק אחד ,ואלי רדיע וראשי
המועצה .ומי שמעוניי מחברי המועצה לסרוק את הפרק על האתיופי
בגדרה ,על העלייה הרוסית בגדרה ,על הנושא של המועצות בגדרה ,החקלאו
בגדרה ,אפשר להיכנס למוזיאו ,להיכנס ש לאינטרנט ,לקבל פרקי
שלמי ,לקרוא אות ואשמח לקבל הערות עליה.

ירו ב נו:

בקיצור ,בני הרבה תודה.

בני פוקס:

תודה לכ.

אליהו רדיע :יישר כוח.
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בני פוקס:

תודה תודה.

ירו בנו:

סעי) קט  ,5אישור רכישת רכבי בליסינג מחלקת...גינו ומח' וטרינר
המועצה באמצעות החברה למשק וכלכלה .מי בעד? מי בעד? בוא נצביע,
קוד כל נצביע .מי בעד?

אליהו רדיע :א נאשר את הרכב ,א תאשר לו את הרכב.
ירו בנו:

אני חושב שההערה של רני במקו והוא צרי לקבל את זה .זה מאפשר לנו
ג בתו השטח יש לנו את הדברי האלה .בתו ,הערות? מי בעד?

אליהו רדיע :הא לא בדקנו או בדקנו את עניי הרכישה מול ,כי הסכומי שמופיעי ג
כ בתפקיד המועצה והעדנו את הדברי האלה וזה עבר ככה מעל ראשנו,
כמה עולה רכב מחברה כזאת או אחרת .מדובר בסכומי גדולי מאוד.
אריה לוינגר :רכב כזה עולה סדר גודל של  3,494שקל לחודש.
דובר:

לכמה שני?

אריה לוינגר :לשלוש שני.
אליהו רדיע :מי משל את הדלק אריה?
אריה לוינגר :המועצה ,אמרתי לא כולל דלק .לא כולל דלק אבל כולל הכל ,כולל ביטוחי
כולל הכל.
עדנה סגל:

איזה אוטו זה?

אריה לוינגר :סיטרוא בלינגו.
ירו בנו:

כולל הכל ,הכל ,הכל.

)מדברי יחד(
ירו בנו:

דודי ,אני ,יותר מזה ,כשמתקלקל האוטו אתה מקבל אחד במקו.

דודי קו:

בסדר ,אני יודע שהתעריפי של הכס),

אליהו רדיע :זה לא העניי ,העניי כמה זה עולה לנו .לא רק שאתה מקבל אוטו במקו
אוטו ,זה לא העניי .אני רוצה להעיר ,אני מדבר על נתוני כספיי .אנחנו יש
לנו תקציב  ,2007ש מופיע למשל אחזקה של רכב מחזקת אחזקה נדמה לי
משהו כמו  70,000א לא  .90,000נדמה לי הביצוע של שנת  2006היה משהו
כמו  ,70,000זה המו כס).
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אריה לוינגר :זה חריג ,בדר כלל הממוצע הוא נמו .הממוצע של שאר המחלקות נמו
יותר.
אליהו רדיע :זה לא משנה א זה חריג או לא חריג ,אני מדבר ,זה עולה לנו  ,400ולכ
צרי ,לכ ,אלא א כ תגיד לי  30,000שקל זה דלק 40,000 ,שקל זה שכירות
זה סביר .לא יודע מה ,א יש נתוני שאנחנו יכולי להגיד חבר'ה ,זה בסדר,
זה סביר ,כמו ההצעה שעומד פה  3,000ומשהו ,רק דלק אנחנו משלמי .על
פניו נראה .אבל בכל זאת מדובר על סכומי בשמיי.
דובר :

הרכבי האלה אמורי להיות אחרי שעות העבודה צמודי לאלישע?

ירו בנו:

מקסימו הוא משל ...הכנסה.

דובר:

זה למס הכנסה.

דודי קו:

העניי הוא שתראו ,הקטע הזה הכלכלי הוא נבדק הרבה פעמי וזה היתרו
שיש לחברות הליסינג זה בעלות הקנייה שלה של הרכב .כ שבסופו של דבר
כנראה שזה ,שנייה ת לי להשלי .ת לי להשלי .העניי הוא שכלכלית
כנראה זה כדאי ,כלכלית בשורה התחתונה זה כדאי .ליסינג ולא קנייה.

דובר:

זה כדאי ג בגלל ...של המכירה,

דודי קו:

עזוב מכירה ,הקטע ,הקטע שבמיוחד כשזה בשירות ציבורי והתקנות ,היות
וה ,עזוב ,זה ג א קנית רכב .זה ג א קנית רכב ,זה לא קשור א זה
ליסינג או קנייה.

)מדברי יחד(
ירו בנו:

אני מעמיד את זה להצבעה ,מי בעד?  .9הוחלט לאשר.
הוחלט לאשר )פה אחד(

ירו בנו:

סעי) קט  .6אישור תב"ר מספר  795על ס  533,339שקלי ,רכישת ציוד
וריהוט ...בשנת הלימודי תשס"ח .המימו קר פיתוח .קותי ימונה ויסביר
את הסעי) הזה,

אליהו רדיע :מסכנה הקר כמה מכניסי עליה.
דובר:

אני לא מצליח להבי את ההגיו.

יקותיאל תנעמי :הסעי) הזה חולק לשניי מסיבות טכניות שחלילה לא ...כס) שמגיע לנו
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ממשרד החינו ,אז זה חולק לשניי .חלקו שזה  251,000שקלי ,לצור
ריהוט כללי ומזגני ,בשלב ב' של בית ספר גווני ,שמתו ,שהסכו הזה
אנחנו מקבלי כ 102,000שקל ממשרד החינו והיתרה זה מקר עבודות
פיתוח .אז התב"ר הזה בטוח יעבור ג במשרד הפני וכו' ,ואנחנו לא רוצי
לפספס את זה חלילה להיתקע ע כל מיני בעיות של תב"רי ונגיע לבית
ספר ...ובעצ אי לנו ,אני אומר ה ,500אני ,אני מוסר פירוט .אני מוסר את
הפירוט עכשיו ,או.קיי? בתו הסכו הזה ,הסכו הזה מחולק לשניי.
אליהו רדיע :ג את אלה שעובדי עלינו?
יקותיאל תנעמי :אתה תאשר,
אליהו רדיע :תנו לנו משהו,
יקותיאל תנעמי :אני אענה נו ,אלי אתה צודק .אלי אני את ,תקשיב שנייה .בהתחלה ,אלי
אתה ,אלי קוד כל אתה צודק.
אליהו רדיע :לא עוזר לי שאני צודק.
יקותיאל תנעמי :לא ,אבל תקשיב מה נעשה .זה היה אמור לבוא ,באמת בעצתו של אריה
ורפי וכו' ישבנו אמרנו שלא ...משרד החינו ע כל התב"ר הזה יגידו
כתב"ר ,סליחה ,משרד הפני ,ואז אנחנו תקועי ע כס) שבעצ חלקו
מגיע לנו ממשרד החינו לצור פתיחת בית ספר גווני .אנחנו לא יכולי
להרשות לעצמנו .אז לכ החלטנו לחלק את זה לשני תב"רי .תב"ר אחד
לבית ספר גווני ,795 ,אז תקריא אריה ,תעשה סדר במספרי.
אריה לוינגר :תב"ר ,795
יקותיאל תנעמי 795 :יהיה על ס  250,000שקל ,המימו יהיה  102,000שקל ממשרד החינו
והיתרה  149זה על חשבו הקרנות כדי שנוכל לפתוח את בית הספר .לכ
בעצ החלוקה הזו באה ,או.קיי?
אליהו רדיע :אנחנו נחזור עוד פע על החלוקה.
יקותיאל תנעמי :כ 102,000 ,שקל ממשרד החינו ו 149כנו ,מקרנות פיתוח ,כ ,או.קיי?
זה הסעי) הראשו .הסעי) השני ,הסעי) השני זה  ,301מה מה? לא יודע ,זה
יוצא .301,000
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איל בישי :שנייה ,אמרת ככה ,149 ,נכו?
יקותיאל תנעמי :המימו ,דקה ,יש  251,000או.קיי? בוא נל על הדיוק 102 .201 ,זה משרד
החינו,
אליהו רדיע.51 :
יקותיאל תנעמי ,251 :טעיתי?
אליהו רדיע :אמרת .201
יקותיאל תנעמי :סליחה 102 .251 ,זה משרד החינו 149 ,זה קר פיתוח .עכשיו ,מתו הס
הכל של  533נותר לנו  ,301,659או.קיי? שזה כבר לכל בתי הספר .את רוצי
פירוט אני יכול לתת פה פירוט,
אליהו רדיע :דר אגב ,וזה יהיה,
יקותיאל תנעמי :הכל קר פיתוח.
אליהו רדיע :אבל עכשיו יש לי שאלה.
אריה לוינגר :רק לעשות סדר מבחינת פרוצדורה .תב"ר  795מה שהוא הקריא כרגע על
 251,000שקל זה יהיה בית ספר גווני שלב ב' .היתרה  301,000שקל יהיה
תב"ר  804לשאר בתי הספר.
אליהו רדיע :ההגדרה ,מה ההגדרה?
אריה לוינגר :ציוד וריהוט כמו ש..
יקותיאל תנעמי :ציוד ,ציוד וריהוט.
דובר:

חידוש ,מה ,החלפה?

יקותיאל תנעמי :זה הכל ,זה ג חידוש ,ג א צרי החלפה זה החלפה ,וא צרי ,אני
יכול להקריא פה את כל הרשימה ,היא פה ממש ,א זה מעניי מישהו.
עדנה סגל:

זה רק בתי ספר או ג גני ילדי?

יקותיאל תנעמי :בתי ספר.
איל בישי :עכשיו תגיד לי ,שאלה,
עדנה סגל:

איפה גני ילדי? לא ראיתי.

איל בישי :וא משרד הפני יגיד ל שקר פיתוח זה לא היעוד שלה?
יקותיאל תנעמי :לא ,משרד הפני לא יכול לומר לי ,כי זה היעוד .כי ככה הדברי עובדי,
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נקודה ,אומר ל משרד הפני תיקח ל ,אתה יכול לקחת מהקרנות אני
לוקח מהקרנות .אני ציוד קבוע קונה מהקרנות .אי מה לעשות ,אי דר
אחרת .לא יעשו אז לא יהיה לי תב"ר ,מה הבעיה? כאילו מה החשש של,
שיש פה משהו לא חוקי?
איל בישי :לא.
יקותיאל תנעמי :לא ,סת אני ,אז מה החשש?
איל בישי :החשש שלי שאנחנו אוטוטו פותחי את שנת הלימודי,
יקותיאל תנעמי :נו,
איל בישי :וא באוגוסט יבוא,
יקותיאל תנעמי :אבל ג ה ,לא ,אבל אני אענה ל ,אי דר אחרת.
עדנה סגל:

יש קופה אחרת.

יקותיאל תנעמי :אי דר אחרת .אי דר אחרת אבל.
איל בישי :יש כס) מקר פיתוח.
יקותיאל תנעמי :אז ודאי ,פה מה שבודק ,מה שבודק,
איל בישי :אני אגיד ל כמה תב"רי אישרו ואי כס)?
יקותיאל תנעמי :איל ,מה שמשרד הפני בודק לפני שהוא עשה את התב"ר זה בדיוק...
התב"רי של ,א יש או אי .א יש הוא יאשר ל,
אריה לוינגר :אני רוצה להבהיר ,בית ספר גווני זה בית ספר חדש שמשרד החינו משתת)
ב 14,700לכיתה כפול  7כיתות ,זה הסכו שה נותני  102,000שקל ,כא
מדובר בציוד יסודי וג בציוד חדש שמשרד החינו ג משתת) .כא אי
סיבה שמשרד הפני לא יאשר .לגבי  300,000רשמנו החלטה ,זה יהיה תב"ר
 804כמו שאמרתי עכשיו ,המימו קר עבודות פיתוח.
אליהו רדיע :אבל מה ,זה כבר אמרת קוד .מה צרי להתחיל עכשיו חדש? כי קותי העיר
ואתה ,מה אתה מתחיל?
עדנה סגל:

לא ,הוא עזר לקותי .הוא ראה שקותי,

אריה לוינגר :אלי ,אתה לא בסדר .אתה לא בסדר .למה אתה מבי?
ירו בנו:

עוד הערות?
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אליהו רדיע :לא שמעתי ,אני מתנצל.
אליהו רדיע :סעי)  6לפני הסעי) של התיכו ,למה לא היו את השאלות של התיכו.
דובר:

עזוב ,מי בעד?

ירו בנו:

מי בעד?  .8הוחלט לאשר.
הוחלט לאשר.

ירו בנו:

סעי)  ,2אישור סגירת תב"רי כגירעו על ס  1,461,000שקלי ,אישור
סגירת תב"רי בעוד) על ס  3,353,000שקלי ,העברת היתרה לקרנות.
ראה אריה הסבר.

אליהו רדיע :לא צרי הסבר ,אפשר להתקד.
אריה לוינגר :זה רק טכני שפשוט המבקר מדי שנה עובר על הדברי ,תב"רי שנסגרו,
תב"רי שלא היתה בה פעילות.
ירו בנו:

פשוט לנקות רשימה ,זה הכל.

אריה לוינגר :סליחה?
ירו בנו:

הרעיו הוא לנקות את הרשימה.

אריה לוינגר :כ ,עושי סדר וזה סגירה של תקציב.
ירו בנו:

לא משנה שו דבר מבחינה זה ,זה פשוט יש ל יתרה להכניס את זה
לקרנות ,בי א זה...

דובר:

מי בעד?

אליהו רדיע :קוד כל זה לא טכני ,מה זה פרט טכני? צרי קוד כל אישור לא הל
הכס) .לא ,אני מדבר ברצינות ,מה? טוב ,א אי שאלות ,אני רוצה לשאול
שאלות א אי שאלות ,לא מי בא .אפשר לשאול?
ירו בנו:

שאל בבקשה.

אליהו רדיע :אני רואה את הדברי פה ואני רואה את הגירעו .זה לא פרט טכני שמוחקי
פה מעבירי לפה ,אני חורג בעניי הזה על רואה החשבו המלומד .אני למשל
הייתי שואל על תב"ר  ,696שירותי הקמה ואחזקת גני ,ההוצאה .371
למשל ,תב"ר .696
עדנה סגל:

שירותי הקמה ואחזקה פנימיי .תב"רי שהסתיימו.
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ירו בנו:

תב"ר שנכלל לדעתי ב.2003

אליהו רדיע :לא ,אני מחפש את הגני בזמני ,אולי...
עדנה סגל:

איזה גני? זה גני,

ירו בנו:

חלק של התב"רי האלה א אני זוכר נכו יתק אותי עכשיו ג אריה,
שהוא ג מזכיר ...מזכיר את זה לכול .הרשימה הזו אושרה ,רשימת
ההנהלה כמעט לפני שנה א אני זוכר נכו ,אישרנו את זה בישיבה האחרונה
ביו ראשו האחרו .א אני זוכר נכו התב"רי האלה חלק בכלל
מתקופה,

דובר:

כתוב ל פה תאריכי ,ליד זה הרשימה בצד זה התאריכי,

ירו בנו:

אחד ב ...2003 ,2002 ,2001כל תב"ר ותב"ר?

דובר:

בעיקרו אלה תב"רי ישני,

אליהו רדיע :אני לא מבי למה אי סבלנות שאני ,קצת לתת כבוד ,מה קרה?
דובר:

לא ,הוא רוצה לקבל תשובה,

אליהו רדיע :אני רוצה לקבל תשובה.
דובר:

כעיקרו מדובר בתב"רי,

אליהו רדיע :א זה ענייני שנעשו בזמני אני מחפש אות .א זה הוצאות שהעמיסו על
התב"ר הזה אז מה עשו ע הכס)? זה מה שאני שואל .ירו ,זה שהתב"ר
נפתח נניח ב ,2001כ? אני נות ל דוגמה .אני לא יודע א ב 2004מהתב"ר
הזה לא הוציאו הזמנות על התב"ר הזה .זה ג יכול להיות .א זה תב"ר
שעדיי לא נסגר אז אפשר להעמיס על התב"ר הזה.
דובר:

הרו"ח רש את זה בדו"ח הביקרת שלו שנה שעברה ,תב"רי שלא נעשה
בה שימוש למעלה משנה .תב"רי שלא נעשה בה שימוש למעלה משנה,

אליהו רדיע :או.קיי .אבל זה לא למעלה מארבע שני ,זאת אומרת דברי שה לא
עכשיו.
דובר:

כבר יש חלק של דברי ישני כמו תכנו המקווה ,זה משהו יש נוש ,כי
המקווה כבר נבנה והוק.

)מדברי יחד(

36

עדנה סגל:

 ...חדשה שני מקוואות? הייתי בשוק.

אליהו רדיע :עדנה ,לגבי המקוואות אנחנו נדבר על זה בנפרד .נגיע למקוואות .בעניי הזה,
יש החלק הפורש מגדרה ,חלק עבר למזרח גדרה .אני יכול ,כ,
ירו בנו:

כ אלי ,עוד הערות.

עדנה סגל:

אני אל לש.

אליהו רדיע :עדנה מפריעה לי.
ירו בנו:

עדנה ,את מפריעה לאלי.

אליהו רדיע :היא ראתה סעי) מקוואות היא,
ירו בנו:

בכלל זה כא,

אליהו רדיע :בוא ניקח ,קוד כל אני לא מקבל את זה שאי פירוט ממה הגירעו ,אבל בוא
נעבור את העניי הזה .בוא נל לחלק של היתרות מה שנקרא .אני סת לא
מבי למשל למה צריכי לסגור תב"ר של שיקו רחוב ב צבי ,שעומד על
 300,000שקל ,למה? יש ש ,היה הסכ בינינו לבי קדרו .ה עשו מדרכה
בצד השני ,ה עשו ...אנחנו סיכמנו בינינו שאנחנו נעשה את הצד השני על
מנת ,של רחוב ב צבי בסופו של דבר כ ,כל הכניסה ש ,למה צרי לסגור
תב"ר כזה? אני ממש לא מבי .יש ג שיקו רחוב יהודה ,אי מה לעשות
ברחוב יהודה ,אי מה לעשות ברחוב,
ירו בנו:

לא אלי ,השאלה של היא במקו ,ואני אנסה ג להשיב ל .התב"ר קבע
המבקר בדו"ח המבקר שנה שעברה ,שתב"רי שלא היו ...למעלה משנה.
עכשיו ,הוא לא לקח את התב"רי שבה אתה יודע יש סטייה של חודש
ימינה חודש שמאלה ,תב"ר משנת  .2001עד שנה שעברה שבו הוא עבר
לביקורת ,לא היתה בו תנועה ,וקבע שצרי לסגור את התב"רי האלה .זה
לא סותר את העובדה שמחר נוכל להקי תב"ר ,אל מול מצב קרנות ,אל מול
תוכנית שאנחנו אישרנו אותה ואנחנו,

אליהו רדיע :יש ל תב"ר מוכ ,מה אתה סוגר אותו?
ירו בנו:

איזה?

אליהו רדיע :יש ל תב"ר מוכ ,יש ל תזרי מזומני ,תצא תעשה את העבודה ,מה אתה,
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בשביל מה צרי לסגור אותו?
ירו בנו:

אבל אני מסביר ל עוד פע.

אליהו רדיע :בשביל לעשות את המשחק הזה של לסגור ול ..עזוב ,אל תחזיר אותי לעניי
הזה של הגירעו בתב"רי ,זה לא משנה שזה נתקע ב 2001ירו.
ירו בנו:

מ 2001עד  2007ג בתקופה של וג בתקופה שלי ,לא הגענו למצב שבו
הדבר הזה מתבצע .קבענו,

אליהו רדיע :ירו ,אתה רוצה...
ירו בנו:

שנייה אלי ,אלי דקה ,אלי דקה.

אליהו רדיע :אני אעשה את החשבו של השני ,מ 2001עד  2003שנתיי ,מ 2003עד
 2004זה ארבע שני.
ירו בנו:

לא ,אני לא בא אלי,

אליהו רדיע :היה ל ארבע שני לעשות ,מה אתה?
ירו בנו:

אני לא בא ומעמיד את הזה ,אני בכוונה לא ציינתי את זה עד לתקופה של,
אני אומר ,קבע המבקש ,אנחנו נדרשי לנקות את הרשימה ,ולכ זה לא
סותר את העובדה שמחר נקי תב"ר למשימה ,למשימה הזו ולא להשאיר
את זה כרגע ב..

אליהו רדיע :ירו ,המבקר לא קובע ל אלו תב"רי בזכות ,א יש ל תב"ר פתוח ,לא
עושי ממנו שקל ,יש רחוב שמחכה לפיתוח ,למה אתה סוגר את התב"ר?
למה אתה סוגר את התב"ר הזה? זה תב"ר ,בייחוד שזה נמצא ביתרה .אתה
לא צרי לגרד עוד מאיפה כי הגירעו הוא יותר .היתרות ה יותר גדולות
מאשר הגירעו .תב"ר אחר למשל רחוב פוקס ,אפשר להיכנס מרחוב פוקס,
א יש ל יתרה של  1,212מיליו ,ועוד א אתה רוצה ,נניח הרחבת תחנת
שאיבה גמרנו סגרנו עשינו ,בסדר .אי אפשר לאחד יותר .עבודות ביוב ,ככה
משהו כולל .אנחנו ג השקענו ועוד תב"רי חדשי בעבודות ביוב.
דובר:

לא ,זה היה הקו המאס) שעשינו אז.

אליהו רדיע :איפה ,ב ?1אתה מדבר על ?609
דובר:

.607
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דובר:

אי שמה יתרות אלי 160,000 .שקל.

אליהו רדיע :או.קיי .אתה צודק ,אני מדבר על תחנת שאיבה לביוב  144,000שקל ,אתה
יכול לסגור כי סיימנו ,אבל רחוב פוקס למשל,
ירו בנו:

זה ניקוז ,ניקוז ברחוב פוקס.

דובר:

ניקזנו אות.

אליהו רדיע :אפשר את התב"ר הזה לשנות אותו ולהעביר אותו,
דובר:

זה מה שאנחנו עושי ,אנחנו מחזירי את הכס) לקרנות.

אליהו רדיע :הלאה.
דובר:

יש לי בקשה ,בקשר לתב"ר של רחוב יהודה ,כי אני מכיר את זה ,א אשפר
לא לסגור אותו ,לעשות ש ,לעשות ש ,יש ש בלאג ע הג.

אריה לוינגר :לא שיי ,רחוב יהודה זה היה בזמנו הקצבה ,תק אותי א אני טועה ליאור,
זה היה הקצבה בזמנו של משרד הבינוי והשיכו ,התקנו את העבודות,
דיווחנו קיבלנו את הכס) ,לא נית היו לעשות ע זה כלו.
אליהו רדיע :לגבי רחוב,
אריה לוינגר :ליאור ,צודק או לא? ליאור,
ליאור מצהלה :השתתפות של משרד הבינוי והשיכו או משרד הפני אני כבר לא זוכר,
אריה לוינגר :שיכו.
ליאור מצהלה :היתה ,לא היה לנו כיסוי ומבחינתנו,
אליהו רדיע :מבחינת ההוצאה.
ליאור מצהלה :מבחינת ההוצאה.
אליהו רדיע :כ ,נכו.
ליאור מצהלה :לבצע את הקיזוז ,מדרכות...
אליהו רדיע :מי זה ,אי קוראי לו השופט ...אז זהו ,אני חושב שבכל זאת צרי למחוק
את השאר למחוק ,לגבי רחוב ב צבי לדעתי זה עוול שאנחנו עושי
לתושבי .אנחנו לא הולכי מחר לאשר ברחוב...
ירו בנו:

בתוכנית המאושר .אי אפשר להשאיר את זה פתוח.

דובר:

אבל אני צרי לתת הסברי למבקר ,מה?
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אליהו רדיע :אנחנו רוצי לתת לביצוע מורידי את זה ,מה הבעיה? לי לא אכפת שזה ,אני
בכל מקרה עד ה ,10א לא מורידי את זה אני מצביע נגד ,את תצטרכו
להסביר את זה לתושבי רחוב ב צבי .ממש עוול שעושי ע התושבי.
דובר:

זה לא ביצוע עבודות ש ,נכו? זה רק ...ע גבעת ברנר ,ב צבי ,ב צבי,
התב"ר של ב צבי עבור מה זה?

ליאור מצהלה :גבעת ברנר,
דובר:

זה לא הביצוע.

אליהו רדיע :לא ,ביצוע ג כ.
ירו בנו:

בוא ,בוא תתקרב למיקרופו כדי שישמעו אות.

ליאור מצהלה :גבעת ברנר סיימו את החלק שלה ...המדרכה,
עדנה סגל:

הימנית,

אליהו רדיע :צפונית.
ליאור מצהלה :צפונית .אנחנו העברנו את התב"ר הזה לצור השלמה של חלק מתעלת
הניקוז ושיפור מדרכה ,א את שמי לב ש זה ...ואבני משתלבות.
דובר:

ומה יש כרגע?

ליאור מצהלה :יש אספלט ע שפה נמוכה..
דובר:

רגע ,אז מה זה ה ,300,000אז למה לא עשו את זה? סת שאלה .יש פה
תב"ר יש  300,000שקל.

ליאור מצהלה :למיטב זכרוני היה בעיה של תזרי מזומני בתקופות מסוימות שלא ,לא
הצלחת לקד את ה ..את הפרוייקט הזה.
ירו בנו:

טוב ,מי בעד?  7בעד ,מי נגד?  1נגד.
הוחלט לאשר סעי"  – 2סגירת תב"רי כגירעו!

איל בישי :אולי בכל זאת אפשר לשקול.
ירו בנו:

טוב .אישור תב"ר  798על ס  523,000שקלי למטרת סלילת שבילי שיקו
ושיפו -כבישי .המימו הקצבה משרד הפני לשנת  .2007שאלות ,הערות?

דובר:

איזה סעי)?

ירו בנו:

סעי)  .3אישור תב"ר למטרת סלילת שבילי ושיקו ושיפו -כבישי.
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דובר:

הכל של משרד הפני?

ירו בנו:

הכל משרד הפני ,א) לא שקל .מי בעד?

עדנה סגל:

אפשר לדעת איפה? מעניי איפה.

אליהו רדיע :אישרנו את רחוב אפרי מנשה זבולו יששכר,
עדנה סגל:

נכו ,איפה?

ירו בנו:

ליאור ,אתה זוכר את השמות בעל פה?

ליאור מצהלה :כ .נסללו מספר שבילי .אחד זה מרחוב אפרי מכיוו ויצמ באזור של,
אליהו רדיע :הגיע הזמ.
עדנה סגל:

איפה ,איפה ,איפה זה?

אליהו רדיע :מתמני עד ויצמ.
עדנה סגל:

מי מי? תמני?

)מדברי יחד(
אליהו רדיע :מסו) רחוב ויצמ לכיוו רחוב מנשה .הבית של,
עדנה סגל:

אה ,אבל זה על ...זה הסיפור .נו.

אליהו רדיע :כ הלאה הלאה ,נו.
עדנה סגל:

איפה ,איפה עוד? ברצינות .כ ,איפה עוד?

ליאור מצהלה :שני שבילי נוספי מרחוב,
אליהו רדיע :איזה ,גמליאל ויצמ?
ליאור מצהלה :מנחו יש שני שבילי ,אחד שעולה דרומה ואחד שיורד מזרחה,
אליהו רדיע :נפתלי גמליאל.
עדנה סגל:

נכו ,כ.

אליהו רדיע :נפתלי בית כנסת סיני ,נפתלי בית כנסת סיני נו.
ליאור מצהלה :לא לא לא ,זה רחוב נחו.
דובר:

סליחה .איפה פה לא רואי כלו.

אליהו רדיע :קותי ,משהו קורה ע הבחור.
יקותיאל תנעמי :הוא אי לו חברה ,תעזור לו ,נו בחיי .הבחור לא עושה כושר הוא...
דובר:

אני צרי ...כיוו המדרכה.
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ירו בנו:

אתה רוצה לרו?-

ליאור מצהלה :כ .רחוב נחו ,יש פה את הבית כנסת...
)מדברי יחד(
אליהו רדיע :א) אחד לא רואה ,תמשי.
ליאור מצהלה :לפני הבית כנסת יש שביל שיורד מזרחה ויש שביל שעולה מערבה .ועוד
שלושה שבילי ,השביל הבא זה מרחוב נפתלי עולה לבית כנסת סיני ,והשביל
החמישי ,זה שביל שנמצא מול המשרד של קותי,
אליהו רדיע :מדוד הירק עד חממי.
ליאור מצהלה :עד רחוב,
דובר:

זה נשמע כמו המערכו של יעקב כה.

ירו בנו:

חבר'ה ,אני רוצה להתקד .אני מעמיד להצבעה .מי בעד?

אליהו רדיע :אני רוצה עוד לשאול שאלות בבקשה.
דובר:

אלי מתנה ,אלי מתנה ,זה מתנה .א לא היו מעלי את זה אני הייתי דורש
שיעלו את זה.

אליהו רדיע :אני רוצה להעיר הערה בעניי הזה .זה בסדר שעושי את השבילי האלה,
אבל אני לצערנו הייתי דווקא ...וראיתי ש דבר שאסור שיקרה ,ואני מציע...
לרכב שעולי כל המאגר שהוצע ליד בית הכנסת כולו מתפרק ,כולו מפורק,
כי אנשי עולי ש ע הרכבי .א אנחנו נמשי להשקיע ואנשי יעלו ש
ויפרקו את האבני ,את המשתלבות בגלל שה עולי ש ע רכבי ,חבל על
הכס) ,חבל להשקיע.
ירו בנו:

אלי צודק.

אליהו רדיע :אני בזמנו הבהרתי לאנשי שביקשו ,עולי ע רכבי לרחוב נפתלי ,ברחוב
ויצמ בשו פני ואופ לא עולי ע רכבי ,צרי לעשות ש מחסו או
משהו .פשוט חבל על ההשקעה שלנו .יש ש ג ברז כיבוי שאני לא יודע אי
הוא לא התפוצ -אבל הוא,
ירו בנו:

נכו ,משאית ש ...לפני הרבה זמ.

אליהו רדיע :עכשיו עוד משהו בעניי של רחוב ...ואני לא אומר את זה בכדי ,אמנ זה
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קשור אלי ,הוא ברחוב שלי וכ הלאה אבל אסור שהדברי יחזרו על עצמ.
אני את דוגמה ...שהיה ברחוב יששכר .רבותי ,זה ...ביו חמישי אי מי,
ויו חמישי זה יו שכל עקרות הבית ...שה עובדות...
)מדברי יחד(
אליהו רדיע :משעת הבוקר עד משהו כמו שתי וחצי בא קבל ,באמת עשה הוקוס פוקוס
פתאו יש מי .צפיתי ...לתו הלילה .אבל מה ,הוא בא ש ש איזה שאלה
ועשינו ...יו שישי בלילה כבר היה זה ,אחר כ רוצי לעבוד יו שבת ואחר
כ ...זה כבר אחרי שהוא גמר יש כבר פיצו -כבר אצל השכ ,עוד לא תיקנו
את זה ,כבר אצל יש כבר זה .אז אנחנו מאשרי תב"רי מפה עד להודעה
חדשה .אישרנו לפני משהו כמו שנתיי תב"ר לרחובות האלה ,אל תענה נו
אנחנו,
ירו בנו:

אתה צודק ,נו ...ג לא טוב שאני מסכי את?

אליהו רדיע :לא צרי להסכי ,צרי לבצע.
דובר:

אז אני אומר ,אני מדבר בעיקרו,

אליהו רדיע :אתה לא יכול לבצע אתה ,אתה יכול רק לדבר כמוני ,מה אתה יכול לעשות?
דובר:

לא ,אני יכול לדאוג לבוא פה...

ירו בנו:

אלי ,להערת ג הראשונה וג השנייה .ראשית אנחנו באמת נסגור את זה
מכיוו ויצמ ,זה נכו ...לכיוו ג סיני .ולגבי הנושא של העבודה מול התקלה
שהיתה ביו שבת זו היתה תקלה בכל קנה מידה אפשרי של הסגירת מי
והקבל וכל העבודה זה ,אז אנחנו נתחיל לצאת לעבודה בנתחי של ,מתו
אותו תב"ר ,מתו אותה משימה ,בנתחי של כל פע ...בישיבת מנהלי
מחלקות וליאור ושלו יודעי לקחת ולחלק את העבודה הזאת ,להוציא
אותה מ הקרקע אל הפועל מבחינה תכנונית...

איל בישי :מתי הצפי של העבודות האלה?
ירו בנו:

של מה?

איל בישי :של התב"ר הזה ,של כל השבילי וה..
ירו בנו:

שנה .2007 ,מי בעד?
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רפי חנינה:

ירו ,הסגירות כבישי ...שנמצא מול יובל גד ...צרי לנקות ש את הרחוב
ולסגור את המקו .תרשו ל את זה.

ירו בנו:

מי בעד?  9נכו?  ,9הוחלט לאשר.
הוחלט לאשר תב"ר 798

ירו בנו:

אישור תב"ר מספר  799על ס  250,000שקלי למטרת שיפו -מוסדות חינו.
המימו קר פיתוח .לפני שקותי יאמר את שלו ,תהלי העבודה המסודרת
שעשינו כא ע ה..

דובר:

מי בעד?

ירו בנו:

או.קיי .יש הערות?

דובר:

רוכז כל החומר ,ירד לשטח ,עשו תמחור ,עשו הכל ,הכל מפורט זה התב"ר.

ירו בנו:

מי בעד? מי בעד? סעי) .4

אליהו רדיע :אני לא שמעתי כלו.
יקותיאל תנעמי :זה שיפו -מוסדות חינו .שיפו -מוסדות חינו לקראת הקי .-אנחנו
מכבדי אות...
אליהו רדיע :בסדר ,אני לא אמרתי כלו ,אתה מעיר.
יקותיאל תנעמי :חס וחלילה,
ירו בנו:

אפשר ,יש עוד שאלות או הערות לפני הצבעה? טוב ,מי בעד?  9בעד ,פה אחד.
הוחלט לאשר פה אחד תב"ר 799

ירו בנו:

סעי)  .5אישור תב"ר  ,803שיפו -והכשרת ג ילדי תורני ממלכתי דתי על
ס  150,000שקל ,המימו קר פיתוח .קותי דברי הסבר לכל ה..

עדנה סגל:

יש פה סתירה אני חושבת .אי ג ילדי תורני ע ממ"ד.

ירו בנו:

קותי עכשיו יסביר את הסתירות ואת ה..

יקותיאל תנעמי :אי הבדל .יש לנו את הממ"ד הרגיל שבעצ כולנו ...יש משפחות ,המו
משפחות מגדרה שנאלצות להוציא את הילדי שלה החוצה ...שלא
מתאימות כי אי לה בעצ את הזר הציוני שהוא קצת יותר מהממלכתי
דתי הרגיל וזה מה שמכונה התורני .משפחות האלה ה מבחינתנו ,בוא נגיד
ה משפחות איכותיות ,שמה שעומד בבסיס בעצ הרצו להקי את העניי
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הזה זה,
אליהו רדיע :קוד כל על המשפחות.
יקותיאל תנעמי :בטח ,שנייה ,ת לי להסביר ,א יהיה ל שאלות אחר כ ,א יהיה ל
שאלות אחר כ .הרעיו הוא כזה ,שאנחנו קוד כל נותני פתרו ,באמת,
חלק נכבד מהאוכלוסיה ...פתרו .זה דבר אחד .דבר שני נתמקד פה בצורה
קצת יותר רחבה ,במסגרת עבודה מקיפה שאנחנו עושי ...ג לדאוג שאות
משפחות טובות או תלמידי חזקי בוא נאמר יגיעו לאוהל שלו ,אז אנחנו
רוצי להתחיל את זה מהג .כי מה שקורה בעצ א ה נמצאי בג
ומפוזרי בכל מיני מוסדות אז ...וכו' ,וקשה להביא אות .הצלחנו לגבש
קבוצה ששי בינינו הסכמה ,אני מוכרח לציי פה שמה שאני אומר אני לא
אוכל לכפות עליה ,אבל יש בינינו הסכמה והבנה ,שהג הזה יעלה יחד לג
חובה ומש אנחנו עולי לאוהל שלו כדי לחזק את אוהל שלו כדי באמת
להגיע לקפיצת מדרגה במסגרת ,במסגרת באמת מכלול הדברי שאנחנו
עושי לקד פה את החינו הממלכתי דתי .הג הזה מכיוו שהיה לנו
מחסור בגני אנחנו נכנסנו למשא ומת ע האולפנה .האולפנה מצדה
הסכימה לעשות לנו מבנה ,בתו האולפנה .מה מה? ג ממלכתי,
עדנה סגל:

דתי תורני.

יקותיאל תנעמי ,4445 :או.קיי? משרד החינו ודאי וודאי ,זה ג ...משרד החינו כמו כל ג
נקודה .או.קיי .אמורי להיות בג הזה ,עכשיו השאלה היא לפי גודל המבנה.
אנחנו במשא ומת מול הפיקוח ,אנחנו במשא ומת מול הפיקוח .המינימו
שיהיה בג כזה זה  ,25מכיוו שא יהיה לי פחות מ 25אני לא עושה...
למשרד החינו .אנחנו ממש ...אני לא יכול לממ גננת וסייעת וכו'.
דובר:

סליחה ,אתה לא יודע כמה,

יקותיאל תנעמי :אני יודע ...נכו להיו אנחנו עומדי קרוב ,אנחנו מגיעי ל ,25אי לנו
בעיה .אי לנו בעיה .את יודעי ע ה 25אי לנו בכלל בעיה .עכשיו ,לא,
יכול להיות ,ודאי ,ודאי ,השאלה מה יהיה גודל המבנה .המקסימו שיכול
להיות בג ילדי על פי החוק זה  ,35ע סטייה של אחד ,ע כל מיני
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אישורי שנית לקבל ,זה אי בעיה ,אבל המינימו שאני אומר שאנחנו
כמועצה ,ואני ג כ כממונה ,ינסה לפתוח את זה זה  ,25כי פחות מ 25משרד
החינו לא יממ לי את זה .לא יממ לי את זה אי לנו כס) ,אנחנו לא כאלה
מיליונרי ע כל המצב הטוב שלנו .או.קיי? אז מה שאנחנו בעצ נזקקי
זה ל 150,000שקל שיפוצי ,כדי שנוכל לפתוח את הג .הג הזה אנחנו נקבל
מזה מהאולפנה לשלוש שני ,כמוב בלי ...לשו דבר ,א אני צרי להשמיש
היו ג ,אז ג שכירות עולה לי קרוב ל 5060אל) שקל בשנה ועוד כל ה..
פה אנחנו בעצ מרוויחי.
דובר:

השכירות זה ב?150,000

יקותיאל תנעמי :אי שכירות ,אמרתי אי .בדיוק .עכשיו יש פה ,יכול להיות שיהיו בעיות
ואנחנו לא נשתמש בכס) הזה לאולפנה עצמה במידה ויתגלו כל מיני בעיות,
כי כבר התחלנו לבדוק אומדני וא אנחנו נראה שמשהו משתנה אז בהחלט
שיתכנו בעיות .אבל מה שאנחנו מסכימי לשפ -בתו,
דובר:

המסגרת היא ,150

יקותיאל תנעמי :המסגרת היא  ,150נקודה ,זה הסיכו שלי מול 150,000 .שקל ולא יותר.
דובר:

הג הזה באולפנה?

יקותיאל תנעמי :יהיה ככל הנראה,
דובר:

אלי אמר א מקבלי מתנה לוקחי.

אליהו רדיע :זה מתנה,
עדנה סגל:

אבל זה כס) שאתה משקיע ,מה אתה?

יקותיאל תנעמי :אני רוצה לומר לכ ,אלי,
אליהו רדיע :מכסה לנו...
יקותיאל תנעמי :מניסיוני אלי ,כמה שניסיתי ...אותו לא הצלחתי ,בוא נית לו.
אליהו רדיע :קוד כל אני בעד ג תורני ,משפחות ,יש פה לדעתי עניי אחד .אנחנו לא
יכולי לשפ -ג שהוא לא שלנו והוא בתחו של עמותת...
יקותיאל תנעמי :צודק צודק צודק.
אליהו רדיע :יש פה בעיה ,לדעתי ,אני לא יודע,
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יקותיאל תנעמי :צודק ,צודק ,אנחנו את הבעיה הזאת,
אליהו רדיע :כשאני טועה אז אני זה,
יקותיאל תנעמי :לכ הקדמתי ואמרתי,
אליהו רדיע :אני לתומי חשבתי שלוקחי את אחד הגני שדיברנו עליה שמפשירי
אות ואותו ,למשל חשבתי שתגיד לי תשמע ,הג נסגר ...בסדר ,אז אנחנו
הולכי לשפ -ג שהוא לא מבנה שלנו ,ואנחנו אומרי תודה רבה שאת לא
רוצי לקחת מאתנו שכירות .אנחנו מאפשרי לכ בכל זאת ,אנחנו קשורי
אי שהוא לג ,מעסיקי ש ,נעסיק ש ודאי סייעת ,ודאי אמצעי לג וכ
הלאה .אני רואה בזה בעיה.
יקותיאל תנעמי :או.קיי .אתה צודק,
אליהו רדיע :מה שכ זה דברי שצריכי להגיד בסעי) עצמו .ג תורני...
יקותיאל תנעמי :בוא נאמר ,קוד כל אלי צודק במה שהוא העיר ,ובהחלט בגלל זה אני
הסתייגתי ,אמרתי במידה ויפתח בסופו של דבר ש ,יש לנו כמה בעיות
שאנחנו אמורי להתגבר עליה .בי היתר זה היטל שכירות לא היטל
שכירות זה אי פותרי את הפא המשפטי הזה .בכל מקרה במידה והבעיות
האלה לא יפתרו זה לא יהיה ,נקודה .כאילו הכס) ,יהיה תב"ר .א נצליח
נצטר את התב"ר הזה לדוגמה לפתוח את הג הזה במקו אחר אז נשתמש
בכס) הזה ,הרעיו הוא,
דובר:

מי בעד?

ירו בנו:

מבחינת ההערה של,

אליהו רדיע :אישור תב"ר א נצליח.
ירו בנו:

אז אני מתייחס להערה של אלי ואני אומר ,קותי ,אני מביא כא להחלטה,
הצעת החלטה בנושא הזה .אחד ,מחולק לשניי ,א' הסכ שכירות ,ג א
זה שקל אחד ...ושתי אישור שיפו -המבנה על ס  150,000שקל.

ער שניר:

ע אופציה להעברה למקו אחר כמו שקותי אמר?

יקותיאל תנעמי :ודאי ודאי ,ע אופציה להעביר את סכו התב"ר הזה לצור פתיחת ג
ממ"ד ,מה?
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דובר:

יש לי שאלה ,מאיפה באי התושבי,

אליהו רדיע :איזה תב"ר מסוב.
יקותיאל תנעמי :כל גדרה.
דובר:

ג מזרח ,ג,

יקותיאל תנעמי :כ ,אני אגיד ל ,להבדיל ,אני אענה ל ,מכיוו שיש לנו ג אחד כזה ,וכמו
שיש ל את בית ספר פרוייקט שלו כממלכתי דתי היחיד ,אז אי לנו אזורי
רישו .אזורי רישו יש לי ,לכ אמרתי ל מכל גדרה .איזורי רישו יש לי...
מספר בתי ספר אז אני מתחיל לעשות בירור רישו .לא הבנתי את השאלה
כנראה ,כ.
ער שניר:

יש בס הכל  25ילדי ,אתה אומר ,היו אתה יודע  25ילדי .המינימו
בסדר .מאיפה ה באי ,מכל גדרה?

עדנה סגל:

מכל גדרה.

ער שניר:

זה אנשי שאתה יכול,

יקותיאל תנעמי :יש לנו ברשימה ,אנשי באי ונרשמי ,ודאי .אנשי שמעונייני ,מכל
גדרה ,מכל גדרה.
ער שניר:

יכול להיות שפשוט האולפנה לא יודע ,מקו...

יקותיאל תנעמי :לא לא לא לא ,מתו האולפנה יש בודדי דר אגב .לא ,מתו האולפנה יש
בודדי דר אגב .העניי של ה..
)מדברי יחד(
אליהו רדיע :אני רשמתי את הנכס שלי ,וש ואתה אפשרת לי ,אתה תממ לי הסעות? אי
ג תורני,
יקותיאל תנעמי :קוד כל אני לא חושב ,לא לא לא ,אני לא ,חכה אני אענה ל אלי .אני
חושב ,שאלת אותי אני אענה ל,
אליהו רדיע :אני אומר ל שאתה חייב.
יקותיאל תנעמי :אתה אומר לי ,ת לי לענות ל ,יכול להיות שאתה זה ,יכול להיות שאני
אגיד ל תשמע תגיד לי קותי אתה טועה ויכול להיות שאני אקבל את מה
שאתה אומר ,ת לי שנייה .כל גדרה א אתה שואל ,בכל גדרה כל נושא...
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הוא לא כזה ,ג פינס שהיינו צריכי ...היו דברי שעשינו ...לא מצד הדי,
מצד הדי א אני הול חוק ,אני לא חושב ש ..אני מדבר את על בתי ספר
כבר .לא חייב ,אני לא אומר ,בגדרה יש נקודות בודדות שעל פי הדי ,שנייה,
על פי הדי אני חייב .הרוב זה בעצ מתו רצו של המועצה לבוא ולפתור
בעיה .אז אני פה יכול לומר ...נקודה .אתה לא רוצה זה ,יש ל ג ...אי לי
בעיה.
אליהו רדיע :אני קוד כל ...את הרשימה אחר כ אני אתווכח את,
יקותיאל תנעמי :לא אלי ,אני לא חייב ,זה מה שאני ,לא אני לא חייב.
ער שניר:

איפה יש גני ממלכתיי דתיי היו?

יקותיאל תנעמי :בגדרה?
ער שניר:

כ.

יקותיאל תנעמי :ברחוב ראוב.
ער שניר:

רחוב ראוב.

יקותיאל תנעמי :ממלכתי דתי.
ער שניר:

ממלכתי דתי כי האוכלוסיה ש זקוקה לזה ,נכו? למה לא לעשות את זה
קרוב?

יקותיאל תנעמי :כי עוד פע ,הנקודה היא,
)מדברי יחד(
יקותיאל תנעמי :הבעיה ,חבר'ה ,מאיפה בא לנו הכל? א את זוכרי זאת היתה ישיבה
שבאמת לא היה לנו גני .היינו במצוקה גדולה של גני .זה שהאולפנה...
במינימו ,שנייה שנייה ,אני עונה ל.
)מדברי יחד(
ירו בנו:

ער ער בוא.

יקותיאל תנעמי :אני עונה ל דר אגב ,חלק נכבד מהאנשי האלה מוציאי את הילדי
שלה מחו -לגדרה ,מחו -לגדרה...
דודי קו:

כל עוד מדובר במוסד ציוני שהוא בפיקוח משרד החינו,

יקותיאל תנעמי :ודאי ,משרד החינו לכל דבר ועניי.
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דובר:

מי בעד?

אליהו רדיע :רגע ,מה התנאי? אתה יכול להגיד לי על זה ,איפה יהיה השיפו -בסו)?
באמת אני,
יקותיאל תנעמי :אז אני אומר עכשיו ,אמרנו ,אני לא ,אנחנו עדיי בוחני את האופציה של
בהר .היה ומסיבה כלשהי האופציה הזו לא תמומש ,התב"ר הזה מיועד
לצור פתיחת ג ממלכתי דתי תורני,
אליהו רדיע :איפה?
יקותיאל תנעמי :במקו שאנחנו נמצא,
אליהו רדיע :איפה? אתה צרי בתב"ר צרי להגיד איזה מבנה ,מה זה ,מה?
יקותיאל תנעמי :יכול להיות ,יכול להיות שזה ישמש לרכישת קרווא ,אני אומר ל .אלי אני
לא מבי ,אתה שואל שאלות ואתה מדלג עליה ,תחליט.
אליהו רדיע :כי ,אני אגיד ל מה,
יקותיאל תנעמי :אז אני עונה ל,
אליהו רדיע :אני אגיד ל מה.
יקותיאל תנעמי :יכול להיות שזה ישמש לרכישת קרווא,
אליהו רדיע :אתה מדבר על אופציות,
יקותיאל תנעמי :אז אני אומר ,אז הנה אז אתה באופציה ספציפית .יכול להיות שזה...
)מדברי יחד(
יקותיאל תנעמי :לכ אני אומר פה ,שהתב"ר הזה ישמש לצור ...הג הזה ,זה הכל.
אליהו רדיע :מגדרי באויר ,אתה יודע מה זה?
ירו בנו:

לא לא לא לא ,אלי אלי,

אליהו רדיע :ת לי שנייה,
ירו בנו:

לא לא לא ,לא לא,

דובר:

אלי אמר לי ,אלי...

)מדברי יחד(
דובר:

אלי אמר בישיבה ההיא ...הכינו תוכנית ופתחו גני ,אני אפרו,-

אליהו רדיע :ת לי לסיי ,ת לי לסיי.
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דובר:

אמר לי ,לא,

דובר:

בכוחות עצמ ,אה?

יקותיאל תנעמי :לא בכוחות עצמי ,מה פתאו? שלושה גני ממשרד החינו ,כמה קיבלנו
ירו? שניי ודאי ,השלישי אנחנו עומדי לקבל ונרכיב .דיברנו ,ביקשתי
שלושה וברו הש פתחנו ארבעה ואנחנו מתקרבי עכשיו אני .אז קוד כל,
אלי ,אלי אל תגיד לי,
)מדברי יחד(
ירו בנו:

הצעת ההחלטה ,הצעת ההחלטה היא הסכ שכירות ע אולפנת הרב בהר
ו/או בכל מקו אחר,

דובר:

ו/או קרווא.

ירו בנו:

הסכ שכירות ע אולפנת הרב בהר ו/או בכל מקו ,לא לא ,בוא קותי ,זה
עונה אלי ג,

יקותיאל תנעמי :או.קיי .או.קיי .מצוי מצוי.
ירו בנו:

ו/או בכל מקו אחר ,ימצא לנכו לרווחת התושבי.
ב' ,אישור שיפו -המבנה על ס  150,000שקלי .מי בעד?

אליהו רדיע :אני בכל זאת רוצה ,רבותי ,לא לא ,אני חייב להעיר .כי זה ,שוב אני אומר וזה
דברי באויר .משרד החינו זה משא ומת ארו מאוד אני לא יודע א
קיבלו את ה ..את ההרשאה לבניית אול ספורט או כיתות או משהו כזה
בגלל העניי הזה שהשטח עצמו הוא שטח של עמותה ולא ,ולכ ג לנו תהיה
בעיה בעניי הזה ,אבל מי אמר את זה לפרוטוקול,
דובר:

אלי ,כבר אמרנו פה,

אליהו רדיע :אני מצביע אי שו בעיה.
דובר:

אמרתי נו.

ירו בנו:

אני רוצה להעלות את זה להצבעה .מי בעד?

)מדברי יחד(
ירו בנו:

 9בעד ,הוחלט לאשר.
הוחלט לאשר תב"ר 803
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ירו בנו:

אישור תב"ר מס'  800בס  45,000שקלי ,שיפור וסיוע לילדי בבית ספר
נתיבי נוע ...מקבלי חינ.

אליהו רדיע :זה כס) שה מקבלי חינ ,כס) שלקחו אותו והחזירו לנו אותו ,אני בעד.
ירו בנו:

מי בעד? מי בעד?

דובר:

מתנה ,מתנה אלי ,מתנה.

ירו בנו:

 9בעד .הוחלט לאשר.
הוחלט לאשר תב"ר 800

דודי קו:

אני מבקש שירש לפרוטוקול שזה במימו בעלי כמו שדיברנו.

ירו בנו:

מי עכשיו אני מגיע ,עכשיו אני עובר לסעי)  .7הערה שנאמרה בשעתו ג על
ידי חבר המועצה דודי קו .קותי .ער ער .תעזבו את הדיוני זוטא האלה,

אליהו רדיע :לא לא ,הוא שכנע אותי להצביע הכל בעד.
ירו בנו:

סעי)  ,7אישור תב"ר מס'  ,801קותי ,אני תכ) אסביר הכל 801 .ליד רחוב
דר אר -על ס  496,000שקלי המימו השתתפות בעלי .דנו בזה ג
בישיבת ההנהלה האחרונה ,אני אסביר כא את הרציונאל ואחר כ ג נרד
לפרטי של הנושא ,כי זה במעט שונה בי מה שדיברנו ביו ראשו ולמה
שיש לנו היו .הרציונאל הוא נורא פשוט ,ליצור מצב שבו יש תב"ר שהוא
צבוע פעמיי .אחד הוא צבוע משימתי ,שתי הוא ג צבוע מבחינת מקורות
המימו .מדובר כא בציר הכביש שמתחיל מהכניסה של בית בכפר עד
החיבור לדר הפרחי .מי שככה היה מסתכל שזה נות מענה למדרכה וחניה
לאור כל הדר ,מדר הפרחי עד בית בכפר ,כדי לתת מענה היו ג
לקשישי וג למי שבא היו לבית ,להרצברג ,להכנות בצורה פתוחה,
מסודרת .ג ,זה לגבי הנקודה הזאת .מבחינת השתתפות בעלי .אני בדקתי,
מדובר בשתי מקומות .בית בכפר חייב לנו ...זכאית לקבל ממנו מיליו וחצי
שקל בגי היטל סלילה ,בית חולי הרצפלד המועצה המקומית תקבל
 1,989,000בגי היטל סלילה .נפתח כא רק לכול את העיניי ואת האוזניי
בנושא הזה של ...אפשר להוציא רק מה שעשית שלושה דברי בסדר .קיבלת
החלטת מליאה על זה אתה סולל את הדר הרלוונטית הזאת ,יצאת למכרז,
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יש ל זכיי ואת הצו התחלת עבודה .רק לאחר מכ אתה יכול להוציא את
הודעת הגבייה ...כא מדובר בשני מוסדות ,לכ אנחנו נעשה את זה בצורה
מאוד מסודרת .אנחנו יודעי לאשר עכשיו את אותו ...דר שעליו דיברתי.
אנחנו יודעי לצאת למכרז ,יודעי להוציא צו הארכת עבודה ובמקביל
להוציא את דרישת החיוב לשני המוסדות האלה .יש כבר צעדי אכיפה
שהמוצר או החברה לא משנה מי שלא יהיה ידרש לעשות .שוב פע ,וא
וכאשר יגיעו אלינו בטענות ...להבדיל מתושבי משני המוסדות האלה,
הכדור בהחלט נמצא בצד שלה ,כי ברגע שה ישלמו כס) כא ג אל מול
קופת המדינה...
בניגוד למה שכתוב כא 496,000 ,שקלי ,אני ביקשתי מליאור ,ה496,000
שקלי מדברי מצומת ,מהחזית של הרצפלד וימינה ...בכפר או דרומה...
בכפר ,אני ביקשתי ג למתוח את זה לכיוו צפו עד מזרחה דר הפרחי.
ודנו כא על זה בישיבת הנהלה ביו ראשו .ביקשתי מליאור לעשות כא
אומד ,מדובר כא בכ 750,000שקל שיודע להתחיל בדר הפרחי עד בית
בכפר ,כולל המדרכה והחניה בשני צדי הדרכי ,בעיקר במרחב הצומת .וכנגד
זה יש לנו זכות לקבל כמעט  2מיליו ועוד  1.5מיליו 3.5 ,מיליו ,כ שאי
שו ספק שאנחנו עומדי ב'עובר' ובדלתא מאוד משמעותית לזכותנו.
שאלות או הערות? כ.
אליהו רדיע :לגבי בית בכפר ,אני יכול אי שהוא להבי ,אבל לגבי הרצפלד אי אפשר
להוציא לה ,היתה התחשבנות את על,
ירו בנו:

היתה התחשבנות משנת  ,96עד היו לא שילמו אותה .מנהל בית החולי
קפל שהרצפלד הוא נסמ עליו ,היה כא ביו ראשו שבוע שעבר וביקש
שנראה מה אפשר לעשות ,אמרתי לו תראה ,החוק אומר 1,900 ,מיליו ,היו
בדקתי את זה ע לימור עוד פע ,בדיוק לפרטי פרטי את הכמה ה
חייבי ואני לא חושב שצרי לתת לה.

דובר:

זה כולל ריבית והצמדה?

ירו בנו:

הוא מדבר בגלל הריבית וההצמדה .משנת  96בשעתו התחילו את
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באיזשה ...מסגרת של פרוייקט גדרה או משהו ,וכנראה שאז אולי התחילו
את בדי ודברי ,אבל זה ההקשר היחידי שיכולתי למצוא בזה שלכאורה
דרשו מה,
אליהו רדיע :לא ,אני ,על פניו נראה כאילו שכל הנושא ,א ה הוסיפו בנייה זה משהו
אחר ,ה צריכי לשל,
ירו בנו:

זה לא קשור ,זה לא קשור ,זה ממש לא קשור .היטל סלילה ,אתה זכאי
להוציא על פי חוק העזר,

אליהו רדיע :לא ,אני אומר על דברי שאני מבי .אני מבקש אות ,לא,
ירו בנו:

את הסלילה ה לא שילמו .לא שילמו את הסלילה.

דובר:

אתה מבי מה העניי? מה שעשו ש זה על חשבונה של המועצה ולא היה
איזשהו חיוב ,בי א דר השתתפות בחוק הקוד לבי היטל ,אתה מבי?
יכול להיות שה לא שילמו בכלל.

ירו בנו:

לא לא ,אני אומר בודאות ,ה לא שילמו .לא שילמו.

אליהו רדיע :אני זוכר בכל זאת משהו שהיתה את התחשבנות מסוימת בעניי המגדל .אז
מול מה עשו ש...
ירו בנו:

אלי ,אני אומר עוד פע,

אליהו רדיע :אני אפילו לא זוכר ואני רוצה להבי,
ירו בנו:

אז אני אומר ,אחרי שאני בדקתי את זה היו ע לימור ,שידעה להסתכל ,כי
היא בסו) קצה החוט הראשו שיודע לראות א הפיקו וא לא הפיקו .לא
הפיקו היטל סלילה מ 1968עד היו.

אליהו רדיע :אתה אומר...
ירו בנו:

 1,980מיליו ומשהו ,ומזה  1.5מיליו.

דובר:

יש לנו כס) חבל על הזמ.

אליהו רדיע :למה אני נזכר ,אני פשוט נזכר בויכוח שהיה לנו את בעניי המגדל .חלק הרי
מגדל המי ש משרת את תושבי גדרה .הטענה שלה ובצדק ,אנחנו,
ירו בנו:

קותי חכה דקה ,אנחנו ,סליחה,

אליהו רדיע :אנחנו בוני מגדל מי ומי שמשתמש בזה תושבי גדרה .מה פתאו שאנחנו
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נממ? ואז נדמה לי שויתרו לה על איזה היתר שהוא ,לא זוכר מה ההיטל
שויתרו לה .העניי עלה כשה ביקשו להתיר ש את האנטנות ,באנו וטענו
שג אנחנו שותפי וזה מה שאני זוכר .עכשיו ,מה אתה אומר שמגיע לנו
מש?
ירו בנו:

אני בדקתי היו עוד פע חזור...

אליהו רדיע :אני בעד שה יתנו שלושה,
ירו בנו:

מי בעד?  9בעד ,הוחלט לאשר.
הוחלט לאשר תב"ר מס' 801

אליהו רדיע :העניי של המקורות אני חושב שבכל זאת זה צרי להישאר.
עדנה סגל:

להתראות.

ירו בנו:

לא את הולכת?

עדנה סגל:

אני חייבת ללכת.

ירו בנו:

אל תרוצי קוד כל .עדנה תודה ,תודה רבה ל.

אליהו רדיע :בעניי הזה של,
ירו בנו:

סעי)  ,8אישור תב"ר,

אליהו רדיע :מקורות מימו צרי להישאר עבודות,
ירו בנו:

אישור תב"ר מספר ,השתתפות בעלי בלבד,

דובר:

ככה ההחלטת הנהלה ג.

ירו בנו:

השתתפות בעלי בלבד .אישור תב"ר מספר  ,802בניית בית ספר אוהל שלו
ממלכתי דתי שלב ב' ,על ס  3,123,378מיליו ,המימו הקצאת מפעל הפיס.
כ .שאלות ,הערות .מי בעד?  8בעד .הוחלט לאשר.
הוחלט לאשר תב"ר מס' 802

ירו בנו:

סעי)  9אני מוריד אותו מסדר היו למול העובדה שאנחנו יוצאי פשוט
למכרז .לפני שהולכי ,אני מבקש,

דובר:

רגע ,מה ע הסעי) של הביקורת?

ירו בנו:

דקה דקה דקה ,אני לא יודע איפה...

דובר:

תדחה את זה נו.
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ירו בנו:

סעי) אחרו שלא כתוב אותו בסדר היו ואני מבקש כא מחברי המליאה
להצביע בגי הכנסתו לסדר היו כי המדובר כא בנושא שאני חושב שהגיע
הזמ שג נוציא את זה מ הכוח אל הפועל .אישור עקרוני שאושר בישיבת
ההנהלה האחרונה ,שבו אנחנו יודעי לייעד תא שטח למבנה יד לבני,
שהמבנה הזה אנחנו נגיע כא ונדו בקונפיגורציה ובתכנו ובאדריכלות בכל
הדברי ,אבל תא השטח יודע להיות מוקצה ליד לבני ,על מנת שיאפשר
לה בעקבות ההחלטה הזאת לעזור לנו לגייס תרומות ומשאבי .נוכחי
כא ביציע חברי יקרי ,ג יושב,

דובר:

מול וייזל לא?

ירו בנו:

אי?

דובר:

מול וייזל זה השטח.

ירו בנו:

לא לא לא ,זה ,אני מבקש קוד כל להצביע בגי הכנסתו של סדר היו ,של
הנושא לסדר היו .מי בעד?

אליהו רדיע :על מה אתה מדבר?
ירו בנו:

אני מבקש להכניס את הנושא לסדר היו,

אליהו רדיע :על מה?
דובר:

הקצאת קרקע לבית,

אליהו רדיע :תציע הצעה ונצביע על הכל יחד נו ,תציע...
)מדברי יחד(
ירו בנו:

אלי ,אני רוצה לעשות את זה מסודר .אלי ,אני מבקש לעשות את זה מסודר.

אליהו רדיע :למה אתה סת מסב ענייני? נו ,אנחנו מסכימי.
ירו בנו:

מי בעד להכניס את זה לסדר היו?

אליהו רדיע :כול בעד ,תגיד מה ההצעה.
ירו בנו:

ההצעה היא ליעד תא שטח בצומת,

)מדברי יחד(
דובר:

 8בעד.

ירו בנו:

 8בעד הכנסת הנושא לסדר היו.
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הוחלט לאשר הכנסת נושא לסדר היו
ירו בנו:

ההצעה עצמה מדברת על זה שאנחנו יודעי ליעד תא שטח בצומת הרחובות
ב גוריו מנח בגי ,ממול מרכז הקניות ,מול שוסטר שנבנה היו.
וההחלטה העקרונית שאנחנו עומדי לאשר עכשיו תאפשר לארגו,

דובר:

ירו יש לי שאלה ,ירו,

ירו בנו:

אני יעשה את זה בצורה ,שנייה שנייה ,בקשה ליעד את שטח הקרקע ,גוש
 4586חלקות  461460ו 468הנמצא בצומת הרחובות שד' ב גוריו פינת
שדרות מנח בגי .יעוד הקרקע הוא למבנה וסיווג השטח של  11.3דונ
לצור הקמת בית יד לבני על ידי המועצה .ההחלטה כא היא החלטה
עקרונית שיודעת לייעד את תא שטח הזה לבית יד לבני ,שכולל בתוכו...
גדול וספריה וקפיטריה ,כמוב את חלל המקו לבית יד לבני .עוד מספר
כיתות לימוד ,כמוב כל המשמעות של שירותי וחניה ,הפרוגרמה
והאדריכלות יוצגו כא בצורה מסודרת .כ .יש לי ג את הגוש וג את
החלקות .מי בעד? כ.

ער שניר:

רגע שנייה אני רוצה להגיד משהו .הבנתי שזה הבית יד לבני הזה אני פשוט
רוצה להבי ,זה בעצ הוק כמו היכל תרבות ,אז אני חוזר ואומר מה
שאמרתי בישיבת ההנהלה ...אבל אני רוצה שיהיה רשו שזה ,לדרוש שזה
ג יהיה ,ישרת את התושבי ג בשישי בערב .חשוב לי להגיד את זה.

דובר:

זה לא יכול להשרת,

ער שניר:

אני לא יודע ,אני לפני ההצעה אני בא ואני אומר,

ירו בנו:

ער ,אנחנו מדברי עכשיו על,

דובר:

על הקצאת קרקע ,מה הקשר בי זה לזה אבל? שיגמר הבנייה,

ער שניר:

אני רוצה שזה יהיה ,אני,

אליהו רדיע :בסדר ,הוא מעיר ,זכותו להעיר ,מה?
ירו בנו:

אתה רוצה ג להעיר?

אליהו רדיע :לא ,אני רוצה להבי .מה פירוש הקצאה? אני לא מבי .א זה הקצאה עבור
א יש גו) כזה שנקרא ,לא ...או אני לא יודע מה ,אז יש נוהל של הקצאות.
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מה ,אנחנו עכשיו מחליטי שהמועצה תקצה לעצמה שטח,
ירו בנו:

אנחנו עכשיו ,לא ,החלטת המועצה היא לייעד את הקרקע הרלוונטית הזאת,
גוש וחלקה שהוא מוגדר ליעוד קרקע לשטחי ציבור ,להקמת בית יד לבני,
שהפרוגרמה שלו מדברת למעשה על מה שער אמר ,שזה בית תרבות אחד
כולל ,שיש בתוכו את אות דברי .המועצה לא מקצה לעצמה קרקע.
המבנה הזה הוא ג לא של זה ,אנחנו יודעי בסו) לייעד את התא שטח הזה
למטרה הזאת .זה צריכה להיות החלטת מליאה.

דובר:

הקרקע בבעלות המועצה?

ירו בנו:

כ.

אליהו רדיע :ירו ,אני אומר בעניי הזה ,א המטרה היא באמת למצוא ח בעיני האנשי
שנמצאי כא זה בסדר .אני חושב שלא העיקר להצביע שאנחנו ,מה שצרי
לעשות ,א המועצה או ראש המועצה מחליט שש יבנה המקו הזה ,מה
שצרי לעשות זה את המינימו שצרי ,לבוא ולהגיד רבותי יש לנו כבר
מיליו שקל ,יש לנו כבר מיליו וחצי שקלי ,אני מבקש את אישור הזה
לתכנו של המקו עבור ...יד לבני ,זה צרי,
ירו בנו:

טוב ,או.קיי .ג ההערה הקודמת של היא כל כ מיותרת אבל א אתה
רוצה להשאיר אותה אני אשמח אי בעיה.

אליהו רדיע :אני משאיר אותה ואני אחראי למה שאני אומר.
ירו בנו:

אני עדיי חושב שהיא מיותרת ,כי אני לא מנסה למצוא ח בעיני האחרי,

אליהו רדיע :אני אחראי לא רק למעשיי ג לדבריי.
ירו בנו:

ראינו .בסדר .מי בעד?  8בעד .הוחלט פה אחד לאשר.
הוחלט לאשר

ירו בנו:

את סעי) הביקורת אנחנו נמשו,

דובר:

לישיבה הבאה?

ירו בנו:

לסדר היו בישיבה הבאה .ערב טוב ,יו טוב לכול.

אליהו רדיע :ירו ,אני מבקש להעיר לפרוטוקול שהנושא הזה של הביקורת ,אני לא יודע
מי גורר אותו וחבל שהמועצה גוררת אותו.
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ירו בנו:

אני רוצה ...נרשמה,

אליהו רדיע :אני לא סיימתי ,ת לי,
ירו בנו:

אמרתי ג קוד שהישיבה הסתיימה.

אליהו רדיע :וביחוד שהנושא הוא דו"ח ביקורת..

-----------------------------

ירו ב נו
ראש המועצה ויו"ר הישיבה

--------------------------

אריה לוינגר
מזכיר המועצה

