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המועצה המקומית גדרה
ישיבת מועצה מ המני מס' 330
יו ד' ד' בכסלו תשס"ח 14.11.07

משתתפי:

ירו בנו יו"ר המועצה ,יואל גמליאל ,יקותיאל תנעמי ,רפי חנינה ,מיכאל
צארו ,ער שניר ,איל בישי ,אליהו רדיע.

חסרי:

רני שרעבי ,עדנה סגלדוד ,דוד קו ,איל בישי

נוכחי:

אריה לוינגר  גזבר ומזכיר המועצה ,עודד ארנו  מהנדס המועצה.
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סדר היו:
 .1אישור פרוטוקול הנהלה מס'  64מיו 31.10.07
ס"ק   1אישור העלאת ארנונה כללית לשנת 2008
ס"ק   2אישור הגדלת תב"ר   764בניית בי"ס אוהל שלו ממ"ד בס  2,405,412ש"ח
המימו :קר לעבודות פיתוח.
ס"ק   3אישור תב"ר מס'  810תכנו  6גנ"י ע"ס 180,000 :ש"ח
המימו :קר לעבודות פיתוח.
ס"ק   4אישור תב"ר מס'  811תמרור ע"ס 50,000 :ש"ח.
המימו :קר לעבודות פיתוח.
ס"ק   5אישור תב"ר מס'  812ע"ס 523,000 :ש"ח סלילת שבילי.
המימו :מענק מ .הפני לשנת .2007
ס"ק   6אישו רתב"ר מס'  813ע"ס 400,000 :ש"ח לריבוד רח' ויצמ.
המימו :מענק פיתוח )פרויקטי( מ .הפני לשנת .2007
ס"ק   7אישור תב"ר מס'  814מדידות תצ"רי ל 11תכניות ע"ס 145,000 :ש"ח.
המימו :קר לעבודות פיתוח.
ס"ק   8אישור הגדלת תב"ר תכנו מס'  703ע"ס 250,000 :ש"ח.
המימו :קר לעבודות פיתוח.
ס"ק   9אישור הגדלת תב"ר מס'  735רכישת מדי מי ע"ס 90,000 :ש"ח.
ס"ק   10אישור עבודה נוספת לשני עוביד מועה :עופרה חיי ואופיר הלוי .ובתנאי
שעבודת הנוספת לא תפגע בעבודת במועצה.
ס"ק   11שינוי הרכב ועדת מכרזי.
ס"ק   12אישור פרוטוקול ישיבת הנחות לתשלומי חינו מתארי .11/9/2007
ס"ק   13אישור תב"ר מס'  815להרחבת חדר המורי והשירותי בבי"ס פינס ע"ס:
 50,000ש"ח.
המימו :קר לעבודות פיתוח.
ס"ק   14אישור העברה מסעי .לסעי .מתקציב המועצה לשנת   2007מסעי .תמיכות
לסעי .תרבות תורנית.
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ירו בנו:

אני מתכבד בזאת לפתוח את ישיבת המועצה מ המניי מספר 330
שמתקיימת ביו רביעי ד' בכסלו תשס"ח ב  14.11.07בשעה  .19:25נוכחי:
ירו בנו ראש המועצה ,סג ממלא מקו יואל גמליאל ,חבר המועצה רפאל
חנינה ,חבר המועצה מיקי צארו ,חבר המועצה ער שניר ,חבר המועצה
אליהו רדיע ,חבר המועצה יקותיאל תנעמי .חסרי :חבר המועצה רני
שרעבי ,חבר המועצה דודי קו ,חברת המועצה עדנה סגלדוד וחבר המועצה
איל בישי.

סעי  .1אישור פרוטוקול הנהלה מס'  64מיו 31.10.07
ירו בנו:

סעי .1 .אישור פרוטוקול הנהלה מספר  64מיו .31.10.07

ס"ק  .2אישור הגדלת תב"ר  % 764בניית בי"ס אוהל שלו ממ"ד בס&  2,405,412ש"ח.
המימו :קר לעבודות פיתוח.
ירו ב נו:

נתחיל בסעי .קט  ,2אישור הגדלת תב"ר  764בי"ס אוהל שלו ממלכתי דתי
בס  2,405,412ש"ח .המימו :קר עבודות פיתוח .הערות?

אליהו רדיע :מה התב"ר המקורי? כמה התוספת?
אריה לוינגר :התוספת המבוקשת היא  2,405,412ש"ח .כתוב בסעי ..החלטת ההנהלה.
אליהו רדיע :הגדלה ב  2מיליו ש"ח?
אריה לוינגר :כ.
אליהו רדיע :מה התב"ר המקורי?
אריה לוינגר :התב"ר שאושר לנו זה  2,520,000ש"ח.
אליהו רדיע :ועוד  2,405,412ש"ח?
אריה לוינגר :כ.
יקותיאל תנעמי :נעשה סדר .מתו התב"ר עשינו המרה לצור בניית ג.
אליהו רדיע :מתו איזה תב"ר? הקוד?
יקותיאל תנעמי :כ .של אוהל שלו ,מתו התקציב.
אליהו רדיע :זה כבר עבודה בעיניי.
יקותיאל תנעמי :משרד החינו אישר לנו את זה .הוא עשה לנו את ההעברה .בגלל זה נת לנו
לבנות ג .לקח את הכס .לש ונת לנו לבנות ג כי היינו במצוקה של גני.
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אנחנו אמורי לקבל את זה בחזרה .ברגע שנקבל זכאות לגני נקבל את זה
חזרה .אני ממונה על החינו .דבר נוס ,.יש את העניי של שלב א' באוהל
שלו ,שזה הריסה ופינוי כל המבני .ש הבטיחו לנו לקבל כס ..זה עדיי
לא בכיס .אנחנו במו"מ .אנחנו נקבל את זה כנראה לפי מה שמסתמ ,או
בתור איזשהו תקצוב לקרוואני או משהו אחר .אנחנו אמורי לקבל ש
עוד  400,000ש"ח .הג בוודאי יכנס ו ה  400,000ש"ח מקווי שיכנס בצורה
כזו או אחרת .זה לא כל ה  2מיליו ש"ח הגדלה אמיתית.
אליהו רדיע :אני רוצה הסבר .אני פשוט לא מבי .פה כתוב בית ספר אוהל שלו ,עכשיו
אני שומע על ג ילדי.
יקותיאל תנעמי :אתה יודע מה זה המרה אלי?
אליהו רדיע :אני יודע ,אבל זה לא עלה בכלל .זו פע ראשונה שאני שומע.
ירו בנו:

לא היית בישיבה הזו אלי.

יקותיאל תנעמי :אישרנו את זה פה.
רפי חנינה:

היה פה דיו כמו שיקותיאל הסביר.

יקותיאל תנעמי :זה אושר .כולנו היינו בעד כי לא היו גני ,אתה יודע באיזו מצוקה היינו.
היינו במצוקה מאוד קשה וה באו לקראתנו כי לא היה מקו אחר לתת
כס .לקראת סו .השנה .אי מה לעשות .זה כס .שיחזור ודאי העניי של
ההמרה ומה שנשאר לנו זה  400,000ש"ח.
אליהו רדיע :אריה ,אולי אני אבי א אתה תסביר .אני לא מבי את העניי הזה של
ההמרה .לא ידעתי .פע ראשונה שאני שומע.
יקותיאל תנעמי :אישרנו את זה פה בשולח.
אליהו רדיע :לא קיבלתי פרוטוקול.
אריה לוינגר :תב"ר  764עומד על  2,520,000ש"ח .זה התב"ר המקורי על הקצבה
שהתקבלה ממשרד החינו לבינוי של שלב א' בית ספר אוהל שלו .פרסמנו
מכרז .אני העברתי לכ רק את החלק הראשו של המכתב של אימות
הקבלני כי לא היה טע בשאר המכתב .הקבוצה שזכתה זו קבוצת
"היוצקי" .כל המבנה של שלב א' ,מבנה  1זה הריסה ומבנה  2זה הבינוי של
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המבנה ומבנה  3זה הפיתוח..כולל מע"מ זה עולה  4.9מיליו ש"ח .ההפרש בי
הסכו שהתקבל במכרז לבי הסכו שרשו בתב"ר הוא  2,405,000ש"ח.
ההנהלה אישרה את זה בישיבה שנביא את זה לאישור המליאה .זה לנושא
ההגדלה של התב"ר ,צריכי להגדיל את התב"ר ב  2.4מיליו ש"ח .זה נושא
שלב ראשו .נושא שלב שני ,אני כבר אומר לכ עכשיו שכדי לממ את הבינוי
בפועל ,היות ובקרנות אי את הסכו במיידי הנוכחי את הסכומי האלה,
אנחנו נבקש הלוואת פיתוח מבנק דקסיה  2.4מיליו ש"ח כדי לממ את
הבניה ואת ההגדלה המבוקשת .הוא הסביר ל דברי נוספי .מה שהוא
הסביר ל אלה דברי נוספי.
אליהו רדיע :מזל שביקשתי שאתה תסביר כי אתה עכשיו מחדש לי שזו הלוואה.
יקותיאל תנעמי :אלי ,יש ל משהו נגד אוהל שלו?
אליהו רדיע :אי לי שו דבר נגד אוהל שלו.
יקותיאל תנעמי :א היה בית ספר רעות עכשיו היית מאשר לה  5מיליו ש"ח .אני לא
מבי.
אליהו רדיע :אני חושב שא כבודו היה מסביר את כל העניי שיקותיאל ומזכיר המועצה
והיה מציג את זה .פה כתוב קר עבודות פיתוח .עכשיו אריה אומר הלוואה.
אלה שני דברי נפרדי.
אריה לוינגר :למימו אני מדבר ,למימו הגדלה.
אליהו רדיע :למימו .שני דברי נפרדי .ירו ,א היית מסביר את זה מראש הוא לא היה
צרי לספר לי את הסיפור של בית הספר .אי זה בא לידי ביטוי? אגיד ל מה
הבנתי ומה לא הבנתי .את מה שאמרת הבנתי ,מאיפה נובע הסכו הזה.
עכשיו תסביר לי אי זה מסתדר ע ההמרה הזאת ,אי זה חוזר חזרה?
אריה לוינגר :אנחנו ניקח הלוואה .תסתכל במכרז עצמו ,מבנה  ,2 ,1ו  .3מבנה 460,000 1
ש"ח זה הריסה של מבנה קיי של המנהלה .בניית מינהלה בחדר האוכל
היש .זה  460,000ש"ח .יש הבטחה ממשרד החינו שאנחנו נקבל סכו
השווה לשני קרוואני ,כי למעשה ה היו צריכי לתת קרוואני לעשות ש
את המנהלה .זה יצמצ את הסכו הזה ,אני לא יודע בכמה.

6

אליהו רדיע :הבנתי .עכשיו העניי של הג  אי זה יבוא לידי ביטוי? הגזבר יסביר אי
הכס .הזה של הג בכל זאת ישוב לסכו הזה שמשרד החינו התחייב על ס
 2,520,000ש"ח .אי זה ישוב חזרה?
אריה לוינגר :באותה ישיבה שאנחנו אישרנו כא את הבניה של הג ,הוסבר במפורש שזה
נלקח מהתקציב של אוהל שלו לטובת ג ילדי .יש אישור החשב.
מהתקציב הכולל של בית הספר ,לא משלב א'.
אליהו רדיע :אי זה חוזר חזרה? יחסר הסכו הזה ,אי זה חוזר חזרה?
יואל גמליאל :לא יחסר.
ירו בנו:

לא יחסר ,הוא מחזיר אותו .הוא מחזיר את הסכו הזה ,למה יחסר?

יקותיאל תנעמי :משרד החינו יית ל את זה.
אליהו רדיע :אתה משרד החינו? אתה חשב משרד החינו?
יקותיאל תנעמי :משרד החינו אומר ל לא מגיע ל השנה ג ,אתה לחו ,0אני לוקח מש
נות ל .שנה הבאה מגיע ל ג ,עוד שנתיי כשנגיע לשלב ההוא ,תקבל את
הכס .לפה במקו שתקבל ג .מה מסוב? מה כל כ קשה אני לא מבי .אי
מה לעשות.
מיכאל צארו :הבעיה שבעוד שנתיי תצטר עוד...
ירו בנו:

לא נכו.

יקותיאל תנעמי :תיאורטית ,יכול להיות .אז מה?
ירו בנו:

אשלי את התמונה .אנחנו אל מול הסיטואציה של משרד החינו לא נתנו
הקצבה לג הזה .הסכי לתת לנו על חשבו אוהל שלו כי זה השלב שיהיה
בעוד שנתיי.

אליהו רדיע :איזה הסכי? אתה אומר .אני לא ראיתי שו מסמ שאומר שמשרד החינו
משתת ..לא ראיתי כלו.
ירו בנו:

אלי רדיע ,אתה לא היית בישיבה הזאת.

אליהו רדיע :ג פרוטוקול לא קיבלתי .אולי א הייתי מקבל פרוטוקול הייתי מבי.
ירו בנו:

אני לא יודע למה לא קיבלת פרוטוקול .הסכי משרד החינו לקחת מאוהל
שלו ולהקצות את זה לג השנה בידיעה ברורה שבעוד כשנתיי כשניכנס
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לשלב ב' של בית הספר ,לא נקבל הקצבה לג.
אליהו רדיע :כמה עלה הג?
יקותיאל תנעמי 670,000 :ש"ח   700,000ש"ח.
אליהו רדיע :זה ירד מ  2,520,000ש"ח? זה ירד מהסכו הזה?
ירו בנו:

מהכולל.

אריה לוינגר :מהסכו הכולל.
אליהו רדיע :ונשאר  2,520,000ש"ח?
אריה לוינגר :התב"ר הראשוני לא השתנה .התב"ר הראשוני זה המקור.
אליהו רדיע 2,520,000 :ש"ח זה כולל ההוצאה של הג?
אריה לוינגר :לא 2,520,000 .ש"ח זה תב"ר  764לנושא של הבניה על פי המכרז הזה.
אליהו רדיע :והתב"ר של הג?
אריה לוינגר :את הנושא של הג ,כמו שיקותיאל הסביר ,מהתקציב הכולל הורידו אז את
התקציב של הג כדי שימומ ג ילדי .ה היו בפגישה במשרד החינו.
הובטח לה מה שהובטח לה.
אליהו רדיע :הובטח בכתב ,בעל פה?
אריה לוינגר :לא הייתי בפגישה.
ירו בנו:

יש אישור בכתב על זה שמשרד החינו לוקח נתח שווה ער לג ילדי מאוהל
שלו ובונה ג ילדי השנה בגלל שלא נת לנו הקצבה לשניי ,אלא נת לנו
הקצבה רק לג אחד .בנינו את הג .לכשנגיע לשלב ב' של אוהל שלו במקביל
לס הגני שנצטר לקבל ,נקבל פחות ג אחד והוא ישלי את אוהל שלו.
לאור ההערה של מיכאל ולאור השאלה של ,שהיתה מאוד נכונה ,יש לנו
היו בסעי 3 .תכנו של  6גני .כ שבעוד שנתיי ,אל מול הגידול שהיה לנו
עד היו ואל מול התחלות הבניה שיש לנו עד עכשיו ,לא נגיע למצב הזה
שיחסרו לנו גני ילדי .זה היה השיקול.

אליהו רדיע :אני שואל דברי אחרי ואתה עונה לי דברי אחרי .לא משנה.
ירו בנו:

מי בעד?
הצבעה
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בעד7 :
הסעי אושר.
ירו בנו:

 7בעד ,הוחלט לאשר פה אחד.

יקותיאל תנעמי :תקריא לגבי ההלוואה.
אריה לוינגר :לרבות מה שהקראתי לגבי ההלוואה .אקריא שוב .בסעי 2 .יהיה ב' :לאשר
הלוואת פיתוח למימו ההגדלה .הוחלט לאשר הלוואת פיתוח למימו
ההגדלה מבנק דקסיה מימו ציבורי בע"מ ,זה בנק אוצר השלטו המקומי,
בס של  2,405,000ש"ח.
אליהו רדיע :איזו ריבית?
ירו בנו:

מי בעד?
הצבעה
בעד7 :
הסעי אושר.

ירו בנו:

 7בעד.

יקותיאל תנעמי :אלי ,אני רוצה להתנצל בפני ,אני הטעיתי אות .ההמרה היתה בשלב ב'.
אני טעיתי כי שאלתי את אריה הא זה כל התב"ר והתכוונתי לכל בית
הספר.

יואל גמליאל :בואו נאשר את הכל .למה אנחנו צריכי כל סעי ?.בואו נאשר את כל
הפרוטוקול.
אריה לוינגר :שאלי יאמר את ההסתייגויות שלו ,באיזה סעי .יש לו הסתייגויות.
ירו בנו:

יש ל הסתייגויות לגבי הסעיפי.

אליהו רדיע :יש סעיפי וצרי לדו בכל סעי ..א אתה רוצה להעביר את הסעיפי
תשחרר את מי שלא רוצה להיות.
ס"ק  .3אישור תב"ר מס'  810תכנו  6גנ"י ע"ס 180,000 :ש"ח .המימו :קר לעבודות
פיתוח.
ירו בנו:

סעי .קט  ,3אישור תב"ר מספר  .810תכנו  6גני ילדי על ס  180,000ש"ח.
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המימו :קר לעבודות פיתוח .מופיע לכ כא הפירוט של הגני .קיבלנו
הקצבה ל  6גני .אנחנו כרגע רוצי לקד את זה כמה שיותר מהר ולכ
נדרשי למדידות כדי שנוכל לצאת לעבודות .הערות? מי בעד?
הצבעה:
בעד6 :
הסעי אושר.
ירו בנו:

 6בעד ,פה אחד .הוחלט לאשר.

ס"ק .4אישור תב"ר מס'  811תמרור ע"ס 50,000 :ש"ח .המימו :קר לעבודות פיתוח.
ירו בנו:

סעי .קט  ,4אישור תב"ר מספר  811תמרור על ס  50,000ש"ח .המימו:
קר עבודות פיתוח .יש לכ כא בחומר את אות פרטי .ג מכתבו של
יודי.

יואל גמליאל :אני מבקש להעלות את זה.
ירו בנו:

לאור הערתו של יואל ,שמבקש להעלות את זה ,ולאור ועדות התנועה
שיושבות כא אחת לחודשיי ודנות בנושאי ,אני מבקש .היות ויש לנו עוד
מספר לא מבוטל של פסי האטה שאושרו בוועדות תחבורה .אני מקריא
לפרוטוקול :פסי האטה ברחוב אשר  שבטי ישראל ,פרוטוקול מתארי
.12.9.05

יואל גמליאל :זה חלק מהתמרור?
ירו בנו:

לא .אני אומר להוסי .את זה לתמרור 50,000 .ש"ח זה על תמרור מול ועדות
התנועה.

ער שניר:

זה תמרורי ג חדשי כי פה זה תמרורי דהויי ודברי כאלה.

ירו בנו:

זה תמרורי ישני ,דהויי וחדשי .ועדת תנועה מתכנסת  6פעמי בשנה.
יודעת לקבל החלטות שגוזרות מאחריה כס ..יש כא שני נושאי .אחד,
המכתב של יודי שמדבר כא על עיקר של הנושאי .יש כא עוד נושא שעלה
תו כדי אתמול והיו והוא בהיק .של  150,000ש"ח .ס הכל כ 200,000
ש"ח 150,000 .ש"ח זה פסי האטה ו  50,000ש"ח זה התמרור.
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יואל גמליאל :לא .להעלות בעוד  50,000ש"ח .יש לנו בעיה ע זה .זה לא מספיק 150,000
ש" ח.
ירו בנו:

 50,000ש"ח ועוד  150,000ש"ח.

יואל גמליאל :לא 100,000 .ש"ח ועד  150,000ש"ח .פסי האטה זה לא קשור לתמרור .כל
שני וחמישי סוחרי ברזל גונבי לנו את כל התמרורי .ג עכשיו גנבו שלטי
של חלק מהרחובות.
ירו בנו:

לכמה אתה רוצה להעלות את התמרור?

יואל גמליאל :את התמרור ל  100,000ש"ח ו ה  150,000ש"ח לפסי האטה ,זה לא קשור.
תעלה את זה ל  250,000ש"ח.
ירו בנו:

אסביר את שני הדברי .לבקשתו של יואל ,תב"ר  811על ס  100,000ש"ח
בגי תמרור ועוד פסי האטה .אני מקריא לפרוטוקול ג את המועדי של
הוועדות וג את המקומות .פסי האטה ברחוב אשר  שבטי ישראל מ
 .12.9.05פסי האטה ברחוב ז'בוטינסקי מ  .12.9.05פסי האטה ברחוב אפרי
מנשה  .12.9.05פסי האטה ברחוב יששכר  .12.9.05פסי האטה ברחוב ב
גוריו  פינס  .14.11.05שינוי בהסדרי תנועה ברחוב פינס  .26.1.06הסדרת
צומת לילינבלו  .13.6.06התקנת פסי האטה ברחוב ראוב והתקנת פסי
האטה ברחוב יצחק רבי  .15.1.07עבר ועדת תנועה .אישרנו את זה בוועדת
תנועה שהיתה ביו שני הזה .בס הכל  28פסי האטה כולל תמרור.

יואל גמליאל 200,000 :ש"ח פסי האטה ו  100,000ש"ח תמרור.
ירו בנו:

זה אומר ס הכל  300,000ש"ח.

יואל גמליאל :אתה חייב את סטרומה ש יש תאונות קטלניות.
ירו בנו:

יש פה פירוט של ועדות תנועה.

ער שניר:

אני רוצה לדעת א בג ברחוב הרצוג יהיה תמרור ומעבר חציה.

ירו בנו:

כ .זה חלק מ ה  50,000ש"ח שהעלינו בהתחלה .כרגע מאשרי את התב"ר.
א התב"ר מאושר על ידי משרד הפני זה מיידי.

יקותיאל תנעמי :יש תכנו ,זה נמצא בתכנו הכיכר בסטרומה?

11

יואל גמליאל :לא תהיה.
עודד ארנו:

יש בעיות גיאומטריות .ג א יבצעו הפקעה יש בעיה.

יקותיאל תנעמי :משאיות לא יכולות להיכנס? שלא יכנסו ש משאיות.
ירו בנו:

אוטובוס צרי לעבור ש .יהיו הסדרי תנועה בצומת הזאת.

יואל גמליאל :בינתיי צרי פסי האטה .עובדי על זה .השבוע היו פה תושבי מהצד השני
שיוותרו על הגינה שלה .א יוותרו על זה יכול להיות שנצליח להגיע למעגל.
ער שניר:

אי אפשר לעשות בכל פינה כיכר.

יקותיאל תנעמי :מצדי שישימו ש שוטר כל יו .פע בשבוע תאונה.
ירו בנו:

אני רוצה לסכ.

ער שניר:

כמה זמ לוקח? גני ילדי זה דברי לחוצי שצרי לעשות אות .אני רואה
את זה הרבה יותר דחו .מפס האטה.

ירו בנו:

זה לא קשור .לכ הפרדתי.

ער שניר:

אני רק אומר ,אני מעלה את הנקודה .עודד נמצא פה ואני רוצה להעלות את
הנקודה שיש גני ילדי שכבר עובדי למעלה משנה בלי עצור ,בלי מעבר
חציה ,אלה דברי מאוד דחופי .אני לא רוצה שעכשיו נאשר את זה ובעוד
שנה יהיה ש תמרור עצור .יש ש ילדי קטני .מחר מישהו ייפגע ש אז
אנחנו בבעיה.

ירו בנו:

אחזור על סעי .קט )4 :4א( :תב"ר  811על ס  100,000ש"ח תמרור.
)4ב( :תב"ר  816על ס  200,000ש"ח בגי פסי האטה .בתוכ אני ג כולל
את פסי ההאטה ברחוב סטרומה .מי בעד?

אליהו רדיע :רגע ,עוד לא הערנו כלו .אני רוצה להעיר משהו לעניי הזה .לא נראה לי
שככה אנחנו עובדי בשליפות .יואל מתחיל ב  150,000ש"ח ,נגמר ב 200,000
ש"ח ,נגמר עכשיו ב  300,000ש"ח .ירו ,אני לא נגד פסי האטה 28 .פסי
האטה  200,000ש"ח יספיק?
ירו בנו:

כ.

אליהו רדיע :אדוני המהנדס ,כמה עולה פסי האטה? זה תלוי ברוחב.
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עודד ארנו:

זה תלוי ברוחב .מחיר ממוצע  4,000ש"ח לפס האטה.

אליהו רדיע :דבר שני ,לפני כ יש לנו הלוואה של  2,405,000ש"ח כי אי כס .בקר עבודות
פיתוח .עכשיו יש כס .בקר עבודות פיתוח?
ירו בנו:

אתה מאשר עכשיו תקציב .התקציב מאושר להוצאה ברגע שיש לנו ג את
אישור משרד הפני ובטח ג אל מול תזרי .ברגע שמצטבר ל כס .בקר
לעבודות פיתוח אתה יודע להוציא אותו .אתה מאשר קוד כל עכשיו תקציב
כדי שלא ייווצר מצב שיצטבר הרבה כס .בקופה ואז נביא את זה לאישור.
נחזור על מה שער אמר שהוא רוצה שזה יהיה מהר ,והוא צודק.

אליהו רדיע :אריה ,אי כס .בקר לעבודות פיתוח .א אי  2מיליו ש"ח בוודאי שאי
 300,000ש"ח .אי יהיה  300,000ש"ח? א אי  2מיליו ש"ח אז פחות מזה
יש?
יקותיאל תנעמי :יכול להיות שיש  300,000ש"ח .למה לא?
אליהו רדיע :אז בואו ניקח הלוואה של  2.1מיליו ש"ח.
ירו בנו:

אתה מאשר מסגרת תקציבית עכשיו לעבודות .אתה מכיר טוב מאוד את מצב
התמרור.

אליהו רדיע :אני לא מכיר שליפות  כ עושי מעגל ,לא עושי מעגל בסטרומה?
ירו בנו:

מה הקשר למעגל סטרומה? זה בכלל לא קשור למעגל סטרומה .זה לא קשור
למעגל סטרומה.

אליהו רדיע :ירו ,יש כאלה שכ יודעי ,אנחנו לא יודעי .ככה אני חושב שצרי לעשות.
לא לשלו)4 .ב( ולהגיד זה עולה  200,000ש"ח.
יואל גמליאל :היתה ועדת תנועה עכשיו.
אליהו רדיע :אבל ירו הקריא מ  .2006ירו הקריא עכשיו ועדת תנועה מ .2006
ירו בנו:

אלי ,א .אחד לא שול .שו דבר .יש לי כא רשימה של פסי האטה.

אליהו רדיע :יואל התחיל ב  100,000ש"ח וגמר ב  200,000ש"ח .זו לא שליפה?
ירו בנו:

יואל ביקש להוסי .עוד  50,000ש"ח לסעי .התמרור .הנושא של פסי האטה,
יש כא  .28יש כא אומד מסודר שיודע להגיד  150,000ש"ח .יש כא רחוב
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שאי בו פסי האטה .זה אושר בוועדה האחרונה והמסמ הזה מלפני כ .לכ
זה לא נמצא כא ג ברשימה .כדי שיהיה כא קיבעו והגדרה ברורה ג
לאיזה פסי האטה זה יוצא ומחר לא תגיד לי שעושי תב"רי שאי לה
הגדרות ברורות ,יש כא תב"ר מוגדר לפסי האטה כולל פירוט של כל
הדברי 28 .ועוד פסי האטה שיהיו ברחוב סטרומה .א זכרוני אינו מטעני,
עודד ואני היינו באותה ועדה והתכנו מדבר ש על  3  2פסי .זה בעיקר
מרחוב אפרי מזרחה כדי לעצור ש את המהירויות שאנשי מפתחי .כל
החלק המערבי.
אליהו רדיע :מה זה רחוב אפרי? לא?
ירו בנו:

מרחוב סטרומה  אפרי ,מזרחה .החלק העליו ג ככה צפו .ולכ לא צרי
ש פסי האטה .לא אחזור על זה עוד פע .מי בעד?
הצבעה:
בעד6 :
הסעי אושר

ירו בנו:

 6בעד .הוחלט לאשר פה אחד.

ער שניר:

מתי לדעת יגדילו ש ברחוב בגוריו מפינס עד הקר החדש?

ירו בנו:

אחת משתי האפשרויות .כשלמועצה יהיה יותר כס ..התכנו המקורי היה
שמשרד הבינוי והשיכו בגי הפיתוח של אות  1,491יחידות שיש לו בחלק
המזרחי תב"ע  489/1תפותח ואז במסגרת התקציב .כבר נסגר ע משרד
הבינוי והשיכו שכשיתחילו לפתח ויתחילו לבנות את היחידות האלה יעשו
ג דר גישה בגוריו .אלה שתי האפשרויות .כמו שאתה רואה את המצב,
לפחות סביב השולח הזה ,אני לא רואה חלופה אחרת ,אלא שמשרד השיכו
יעשה את זה כשהוא יתחיל לפתח את הנקודה .הסטטוס של השטח :יצאו
דרישות מהמינהל לבעלי הקרקעות לבוא ולקבל את הפיצויי או את
"הזכאות" שלה .יש כרגע התדיינות בי התושבי לבי המינהל .ברגע שזה
יאושר יהיה אפשר לפרו 0את הדרכי ורק אז המינהל יוכל לצאת למכרז
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לקבלני לבנות ש ובמקביל ,לתקצב ולבנות את הכביש שמחבר בי כיכר
פינס לכיכר מנח בגי.
ער שניר:

ומה אפשר לעשות בצורה אחרת? זה מצב בלתי נסבל ש .במיוחד עכשיו ע
הקניו שבנו שש חוני בצד וכל ההעמסות .שעות אתה נמצא ש פשוט
תקוע בפקק .זה כביש צר שש התנועה מאוד גדולה .צרי למצוא איזושהי
חלופה בצורה אחרת .או לפרק את אי התנועה ולהגדיל קצת את הכביש
בנתיב .אי אפשר לחכות עד שיהיה את כל הפיתוח.

אליהו רדיע 10 :שני.
ער שניר:

כמות התושבי ש הולכת וגדלה .אי אפשר שכזה כביש מסכ יהיה הכניסה
והיציאה הראשית של מזרח גדרה.

ירו בנו:

יש פתרו ביניי .הוא לא טוב כי הוא יצור בעיית ניקוז למטה .צרי לעשות
ש כמעט את הכל ,ג ניקוז וג ביוב ,ולסלול ש מיסעה מקבילה .זה יצור
מצב שבו בכיכר מנח בגי תהיה בעיית ניקוז קשה מאוד .אני אומר כרגע
דברי רק מידיעה אישית ולא ממשהו שבדקתי .סת לתת עכשיו תשובה על
עלויות ודברי כאלה זה לא יהיה רציני .אני אקח את ההערה הזו בחשבו.
אני לוקח את ההערה הזאת בחשבו .אני יכול להחזיר ג תשובה על כמה
כס .זה עולה בתוכנית כרגע וכמה כס .זה יעלה באיזשהו פתרו ביניי.

ער שניר:

אני רוצה שנביא את זה מתישהו פה ונראה מה אנחנו עושי ע זה.

עודד ארנו:

יש אלטרנטיבה שאולי תהיה מהירה יותר  פתיחת הדר ליוצאי דרומה
מתחת לכביש  .7ההמש.

ירו בנו:

זה אני יכול להגיד עכשיו שזה עולה  6.5מיליו ש"ח .לא מעט כס..

ער שניר:

צרי להביא חלופות במחירי.

יקותיאל תנעמי :בהקשר לנקודה הזאת ,א אתה הול לבדוק עלויות ,אני חושב שהתוכנית,
הכביש נמצא איפה שהוא נמצא ,זה מחדל אחד גדול .הכביש שדיבר עליו ער.
יואל גמליאל :מה זה קשור עכשיו לישיבה?
ער שניר:

דיברנו על תנועה .זה כ קשור.
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יואל גמליאל :תגיש בקשה ,נדו על זה ונאשר .תעלה את זה לדיו בישיבת הנהלה .זו ישיבת
מועצה.
ירו בנו:

יש תוכנית מאושרת ל  4נתיבי בי רחוב פינס לבגוריו .סללו את הצד
הראשו )אלי יכול להעיד על זה ,זה היה עוד בתקופתו( רק בגלל שפיתחו את
מזרח גדרה ואמרו ,כשנגיע לשלב השני אנחנו נעשה ג את צמד הנתיבי
הדרומי.

ס"ק  .5אישור תב"ר מס'  812ע"ס 523,000 :ש"ח סלילת שבילי .המימו :מענק מ.
הפני לשנת .2007
ירו בנו:

סעי .קט  ,5אישור תב"ר מספר  812על ס  523,000ש"ח סלילת שבילי.
המימו :מענק משרד הפני.

אליהו רדיע :איפה השבילי? איזה שבילי?
יקותיאל תנעמי :השביל של בית ספר סיני .השביל של דהב .בסו .רחוב ויצמ ימינה.
אליהו רדיע :לבית ספר סיני יש שביל .אי שביל?
יקותיאל תנעמי :אי שביל .יש שרידי של שביל .עשו ש עבודות ביוב ועבודות כבלי.
בקושי אפשר ללכת ש.
אליהו רדיע :איפה?
יקותיאל תנעמי :מרחוב נפתלי לבית כנסת סיני לכיוו רחוב עמוס .השני זה מרחוב ויצמ
לקשר לרחוב מנשה .השלישי ,השביל מרחוב נצח עד מנשה.
אליהו רדיע :כמה פעמי אישרנו את זה בהנהלה?
יואל גמליאל :האמת שאישרנו את זה פע .אני ג לא מבי למה מחזירי את זה לאישור.
אריה לוינגר :זו הקצבה לשנת  .2007אתה מדבר על .2006
מיכאל צארו :מה ע הקטע ברחוב בנימי ש?
יקותיאל תנעמי :ומרחוב בנימי לרחוב ויצמ ג כ.
ירו בנו:

מי בעד?
הצבעה:
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בעד6 :
הסעי אושר
ירו בנו:

 6בעד .הוחלט לאשר פה אחד.

אליהו רדיע :יש ש בעיה בכיכר סיני .לא יעזור כלו .המועצה השקיעה הרבה מאוד כס.
בפיתוח ש .אנשי ש עולי ע כלי רכב והכל ש הרוס.
יקותיאל תנעמי :אתה צודק ,אבל עיקר הבעיה ש היתה מעבודות .פשוט הורידו את
האספלט .אי מה לעשות.
יואל גמליאל :עושי ש את ההפקעות.
אליהו רדיע :איזה הפקעות?
יואל גמליאל :עושי הפקעה ועושי ש כביש.
אליהו רדיע :א את אומרי שאי בעיה ,בסדר .חבל על ההשקעה של המועצה .ה
עולי ש ע כלי רכב .פירקו ש את כל האבני המשתלבות.
יואל גמליאל :אתה מדבר על משהו אחר .אתה מדבר על השביל בצד השני.
יקותיאל תנעמי :לא ש .מרחוב נפתלי עד בית כנסת סיני.
אליהו רדיע :הבנתי מה שאמרת .אני מעיר הערה.
מיכאל צארו :הוא מעיר הערה לגבי כל הכיכר שנקראת כיכר סיני .הוא צודק .א זה רק
להולכי רגל.
אליהו רדיע :אנחנו צריכי להסדיר ש את העלייה ע כלי רכב.
מיכאל צארו :הערה נכונה .א זה לא לכלי רכב ,לשי ש  3  2מחסומי שלא יכנסו.
אליהו רדיע :המועצה בזמנו סללה את הצד השני באספלט על מנת שיעלו מש ע כלי
רכב .מרחוב ויצמ שלא יעלו ע כלי רכב .יש ש ג חניה.
יקותיאל תנעמי :מרחוב עמוס סגרו.
אליהו רדיע :ברחוב ויצמ עולי .הורסי ש את הכל וחבל על הכס .וחבל על ההשקעה.
ירו בנו:

לשי ש שני בולדרי ולסגור את זה.

יקותיאל תנעמי :אני לא יודע א אתה יכול לסגור את זה.
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ס"ק  .6אישור תב"ר מס'  813ע"ס 400,000 :ש"ח לריבוד רח' ויצמ .המימו :מענק פיתוח
)פרויקטי( מ .הפני לשנת .2007
ירו בנו:

סעי .קט  ,6אישור תב"ר  813על ס  400,000ש"ח לריבוד רחוב ויצמ.
המימו :מענק פיתוח פרויקטי משרד הפני שנת  .2007זה היה בגי
הבקשה שלי .שר הפני לשעבר רוני בראו .קיבלנו כרגע את התקציב הזה.
שאלות?

אליהו רדיע :מאיפה עד איפה?
יואל גמליאל :מרחוב העצמאות עד גמליאל.
יקותיאל תנעמי :זה לא בדיוק רחוב העצמאות ,כי עשינו ,זה קצת אחרי.
אליהו רדיע :יש חוות דעת כמה זמ הריבוד הזה יחזיק ,א כדאית ההשקעה? יש תוכניות
מפורטות של המפרדה.
יואל גמליאל :אני הצעתי שיעשו את הריבוד אחרי שעושי את כיכר רמב" וכיכר גמליאל.
אנחנו הולכי לעשות ש את הכיכר ג ברמב" וג בגמליאל ואז לרבד את
זה כמו שצרי ,אז אתה מרוויח בכיכר  25מטר בכל צד וזה מצמצ.
עודד ארנו:

הבקשה המקורית היתה  3מיליו ש"ח .זה כלל ג עבודות תשתית .זאת
היתה ההבטחה של שר הפני בשבוע האחרו לכהונתו .עד שהגיע האישור זה
הצטמצ ל  400,000ש"ח .זה מספיק בדיוק לריבוד ,זו לפחות תרופה.

ירו בנו:

ההערה של יואל .הריבוד יהיה משולב .לוחות הזמני כרגע ה שהריבוד
הוא מהר יותר מהכיכרות כי לכיכרות קיבלנו אישור ממשרד התחבורה על
כיכר רב גמליאל  ויצמ השבוע .האישור של כיכר רמב" נקבל ג כ ואז
ברגע שג לשניה יש לנו תב"רי מאושרי .ואז ,יחד ע הריבוד שתי
הכיכרות האלה יצרו מצב שבו התוכנית היא בעיקר מרחוב ראוב וכמה
שנוכל למשו את זה מזרחה לאורגד או משהו דומה לזה אל מול הסיטואציה
שתהיה לנו בשתי הכיכרות כי הכיכר שדיברנו עליה תמשי את זה לכאורה
עוד קצת מזרחה ,אבל בוודאות זה בי רב גמליאל לראוב .ש היתה כוונה
לצמצ את השקיעות הרציניות.
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יואל גמליאל :אלי צודק ,א יעשו ככה ג ככה כל התשתית ש רקובה.
יקותיאל תנעמי :אי אפשר לשכוח שהכביש הזה החזיק מעמד משנת  .72הוא עשה את שלו.
עדי .לעשות את זה אחרי הכיכרות ,אבל א הכיכרות ייעשו עוד  4שני אי
מה לעשות.
מיכאל צארו :א הכיכרות זה עניי של חצי שנה או שנה.
יקותיאל תנעמי :אז כ .א לא ,אז נעשה את הריבוד .חבל על הזמ.
ירו בנו:

הריבוד לא יותנה בכיכרות כי הכיכרות זה קצת יותר.

יואל גמליאל :כמה זמ אמור לקחת?
ירו בנו:

בוא ניקח את הכיכר שאושרה עכשיו .עכשיו אושרה כיכר .יש ש כל מיני
קירות שצרי להזיז .אתה מוציא את זה למכרז של משכ"ל או שלנו .תהלי
של חודשיי שלושה ,אולי  4אפילו.

יקותיאל תנעמי :א זה  4  3כדאי לחכות.
מיכאל צארו :לבנות כיכר זה ?4
ירו בנו:

לא .תחילת עבודה.

יואל גמליאל :א זה עוד  6חודשי כדאי לחכות .ג את רמב" צרי לבוא לקבל מוטקה
אביב שיעשה את זה.
ירו בנו:

הבעיה ברמב" ,אני חושב שהיא עדיי לא אושרה במשרד התחבורה.

יואל גמליאל :אושר .זה חלק מהתוכניות.
ירו בנו:

תחבורתית ,לא כחלק מהתוכניות של הקבל .תחבורתית אצל מתי עינב .א
נוכל ליצור מצב שזה עובד בכפיפה אחת ,נעשה את זה .א לא ,לא נחכה ע
הריבוד כי אני חושב שבאמת המצב קטסטרופאלי .מי בעד?
הצבעה:
בעד6 :
הסעי אושר.

ירו בנו:

 6בעד .הוחלט לאשר.
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ס"ק  .7אישור תב"ר מס'  814מדידות תצ"רי ל 11%תכניות ע"ס 145,000 :ש"ח .המימו:
קר לעבודות פיתוח.
ירו בנו:

סעי .קט  ,7אישור תב"ר  814מדידות תצ"רי ל  11תכניות על ס 145,000
ש"ח .המימו :קר לעבודות פיתוח .עודד ,תסביר מה זה.

עודד ארנו:

כל תכנית בניי עיר בסופו של דבר אחרי כל הליכי האישור שלה ,צריכה
להירש .זה תוכניות לצורכי רישו .לב אד בסו .יש בטאבו ובמיפוי
ישראל את המידות המדויקות של המגרש שלו .התצ"רי האלה ה תצ"רי
ביוזמה פרטית ,בעיקר אדמות פרטיות .מאחר שצרי גו .שייקח על עצמו את
כל הרישו ,לא עושי כל מגרש ומגרש ,צרי את כל התוכנית לרשו,
המועצה מעצ היותה המועצה לוקחת את זה על עצמה .את העלות גובי
מכל בעל מגרש דר הגבייה .אנחנו כאילו מממני במימו מוקד לרישו
התצ"רי וגובי את זה חזרה מבעלי הקרקע.

ירו בנו:

עוד שאלות?

אליהו רדיע :לגבי המימו ,ג זה צרי להירש .מימו זמני או מימו ביניי .מה ע
רחוב ביאליק? חלק מזה ג?
עודד ארנו:

זה .נמש כבר שני ש.

ירו בנו:

מימו ביניי קר עבודות פיתוח .מי בעד?
הצבעה:
בעד6 :
הסעי אושר.

ירו בנו:

הוחלט לאשר.

ס"ק  .8אישור הגדלת תב"ר תכנו מס'  703ע"ס 250,000 :ש"ח .המימו :קר לעבודות
פיתוח.
ירו בנו:

סעי .קט  ,8אישור הגדלת תב"ר תכנו מספר  703על ס  250,000ש"ח.
המימו :קר לעבודות פיתוח .עודד ,תסביר קצת את המשמעויות של התכנו
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וכמה כס .זה מביא.
עודד ארנו:

כמו שהסברתי בהנהלה ,כל הנכסי של המועצה נוצרי מתכנו ,מתב"עות
והקמת מבני .על התכנו עצמו ,א זה ממדידות שאנחנו צריכי לעשות,
א זה תב"ע ,תב"ע נקודתית קטנה עולה בסביבות ה  15,000ש"ח .תב"ע
קצת יותר גדולה מגיעה ג ל  200,000ש"ח .אי לנו כרגע בכלל תקציב תכנו.
לכל מדידה או לכל תכנו הכי קט אי לנו מקורות מימו.

אליהו רדיע :מה התב"ר המקורי ?703
אריה לוינגר :אני לא זוכר.
ירו בנו:

מי בעד?
הצבעה:
בעד5:
הסעי אושר.

ירו בנו:

 5בעד.

ס"ק  .9אישור הגדלת תב"ר מס'  735רכישת מדי מי ע"ס 90,000 :ש"ח.
אריה לוינגר :סעי .קט  ,9אישור הגדלת תב"ר  735רכישת מדי מי על ס  90,000ש"ח.
הערות? מי בעד?
הצבעה:
בעד5 :
הסעי אושר.
ירו בנו:

 5בעד .הוחלט לאשר.

ס"ק  .10אישור עבודה נוספת לשני עובדי מועצה :עופרה חיי ואופיר הלוי .ובתנאי
שעבודת הנוספת לא תפגע בעבודת במועצה.
ירו בנו:

סעי .קט  ,10אישור עבודה נוספת לשני עובדי מועצה :עופרה חיי ואופיר
הלוי ובתנאי שעבודת הנוספת לא תפגע בעבודת במועצה.
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ער שניר:

יש לי פה משהו להגיד .זה דווקא משהו שמאוד הטריד אותי בשבועיי
האחרוני .ה עובדי עבודה מלאה פה במועצה?

אריה לוינגר :עופרה חיי עובדת  80%משרה נכו להיו .אופיר הלוי משרה מלאה.
ער שניר:

מה תפקיד?

אריה לוינגר :עופרה חיי היא סייעת בבית ספר רעות .אופיר הלוי,
ירו בנו:

אחראי על תחו הביוב והניקוז.

ער שניר:

יש לנו היו בעיה .דיברנו על זה בזמנו .בעיה של פיקוח למשל .למה לא
לאפשר לעובד כזה שרוצה לעבוד יותר ,הוא רוצה לעבוד מעבר עבודה נוספת,
שיעבוד תחת המועצה .למשל ,בשעות אחר הצהריי ,שזה השעות שאותו
אחד רוצה לעבוד.

ירו בנו:

אתה לא יכול לתת לו לעבוד במשרה וחצי.

ער שניר:

למה לא?

יקותיאל תנעמי :כי יש ל מגבלה ממשרד הפני.
אליהו רדיע :אנחנו יכולי לדעת מה התפקיד של כל אחד מה? עופרה סייעת בגני? ומה
התפקיד של אופיר הלוי?
ירו בנו:

אחראי על ביוב וניקוז.

אליהו רדיע :מה ע גינו?
ירו בנו:

הוא לא אחראי היו על הגינו.

אליהו רדיע :אז עכשיו יש לו זמ לעבודה נוספת .הבנתי .מי אחראי גינו?
ירו בנו:

דרור.

אליהו רדיע :מי זה דרור?
ירו בנו:

דרור מג.

אליהו רדיע :ממתי הוא יודע לעשות גינו? את עושי צחוק מהעבודה .מה לדרור
ולגינו?
ירו בנו:

הדיו כא הוא בשני עובדי שאני חושב שנכו יהיה לתת לה את האפשרות
הזאת .מה הקשר כרגע?
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אליהו רדיע :לקחת אד ולהגיד לו אתה לא עושה גינו ל לעבוד במקו אחר?
ירו בנו:

השעות הנוספות לא אקוויוולנטיות לשכר נוס .שהוא יכול לקבל .אני מכיר
את המצוקות של האנשי האלה .אנחנו כהחלטה צריכי לתת לו את
האפשרות.

ער שניר:

יש לנו ג מצוקה אחרת במועצה ,אני אומר לשלב את הדברי.

יקותיאל תנעמי :הוא לא יכול אבל .ה לא יכולי לעבוד במסגרת המועצה עוד .יש מגבלות.
יושב פה הגזבר.
אליהו רדיע :לא הבנתי .עד עכשיו הוא היה אחראי גינו ,ניקוז וביוב?
יואל גמליאל :כ.
אליהו רדיע :עכשיו אתה מוריד לו .במה הוא משלי? הורדת לו גינו .מה הוא יעשה בזמ
שהוא עשה גינו? ביוב וניקוז יש משרה מלאה?
ירו בנו:

כ .יהיה אחראי על ביוב וניקוז.

אליהו רדיע :לזה צרי משרה מלאה ,ניקוז וביוב? את עושי צחוק מהעבודה?
ירו בנו:

לשיטת עושי צחוק מהעבודה?

אליהו רדיע :מה זה לשיטתי? אני מכיר את גדרה .אני מכיר מה צרי .אני מכיר ניקוז
וביוב .את עושי צחוק.
ירו בנו:

אתה מכיר את גדרה .לפחות בתחו הניקוז והביוב זו משרה מלאה ועוד
מעבר .נעזוב את זה.

אליהו רדיע :ירו ,בביוב יש כל כ הרבה אנשי שמתעסקי סביב הביוב הזה.
ירו בנו:

מי מתעסק סביב הביוב?

אליהו רדיע :א תרצה אני אגיד ל.
ירו בנו:

אני רוצה שתגיד לי .מי מתעסק בביוב?

אליהו רדיע :א אתה מוריד מאד גינו ,שזה רוב העבודה שלו ,ואתה אומר לו אדוני
הנכבד מהיו אל תעשה גינו ,שזה  80%מהעבודה 20% .מהעבודה אני
מסכי אית שזה ביוב וניקוז .איזה ניקוז יש? תסביר לי איזה ניקוז יש.
איזה בעיות בניקוז? בביוב כ .סתימות וכ הלאה .אבל לקחת אד ,אני לא
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יודע מה ההכשרה שלו .יכול להיות שלדרור יש הכשרה שאני לא יודע .א
אתה לוקח מהאד תחו שהוא היה ממונה עליו ב  .80%זה לא הנושא ,אבל
זו שאלה .זאת שאלה שאני שואל.
ירו בנו:

זה ממש לא הנושא ולכ ג אני לא רוצה כרגע להתייחס לזה.

אליהו רדיע :זאת שאלה שאני שואל .אתה לוקח מהאד עבודה שהוא עשה ב .80%
יואל גמליאל :הוא ג יקבל אולי איזה תפקיד לעזור לליאור בתשתיות.
אליהו רדיע :עד שהוא יקבל ,בינתיי יש לו זמ.
ירו בנו:

מי בעד?

אליהו רדיע :אני לא הבנתי .לא נותני לי לשאול .רציתי לשאול ג מה העבודה הנוספת.
ירו בנו:

זה ממש לא רלוונטי.

ער שניר:

ירו ,זו פע ראשונה שאנחנו מאשרי דבר כזה? צרי לראות שאנחנו לא
פותחי פה תיבת פנדורה.

ירו בנו:

כל מקרה כזה יגיע לדיו מסודר.

יואל גמליאל :בכל מקרה לעבודה נוספת אתה חייב אישור מועצה .זה חוק.
ער שניר:

אני רק אומר שדבר כזה פותח פתח .אני בעד.

ירו בנו:

מי בעד?
הצבעה:
בעד5 :
נגד :אי
נמנעי1 :
הסעי אושר

ירו בנו:

 5בעד 1 ,נמנע ,הסעי .אושר.

ס"ק  .11שינוי הרכב ועדת מכרזי.
ירו בנו:

מול מה שכתוב בפרוטוקול וג אל מול בקשתו ,ההצעה היא למנות את רפי
חנינה במקו דודי קו ,לאור הבקשה וג לאור הסיטואציה והמציאות שבה
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הוא נמצא בחלק גדול מאוד שלא כל כ באר .0מי בעד?
אליהו רדיע :יש לי מה להעיר כא .האמת היא שאני לא יודע ממה את חוששי .ועדת
מכרזי יכולה להיות ועדה שתפעל כמו שצרי .א מדברי על לוח זמני,
לרפי חנינה אי זמ .רפי חנינה עובד בתעשייה אווירית .אד שמגיע ב 18:00
מעבודתו ,אי הוא יכול להיות בוועדה? אני איתו נמצא בוועדות ואני יכול
להגיד ל שאני לא מצליח לתא איתו ג אני לוועדת ביקורת .אתה בא
ורוצה להעמיס את ועדת מכרזי? אני לא מבי מה ההיגיו פה .אתה רוצה
שהוא יהיה רשו? זה בסדר.
יקותיאל תנעמי :לא .ג דודי רשו.
ירו בנו:

התשובה נורא פשוטה .לאור ההיעדרות של דודי קו ולאור ההימצאות
התכופה יותר.

אליהו רדיע :אתה לא עונה לי לעניי .אי אד שמגיע ב  18:00מעבודתו והוא צרי לעבוד
ולהתפרנס ,יכול להיות פנוי יותר לוועדת מכרזי?
ירו בנו:

לבקשתנו הנ"ל הסכי ולא אמר שיש לו בעיה ע זה .לכ אני מביא את זה
כא לאישור .אני עדיי חושב שהתכיפות והזמינות שלו גבוהה יותר מאשר
של דודי .לכ אנחנו עושי את ההחלפה.

אליהו רדיע :יותר מדודי ,זה נכו .דודי לא יכול להיות פה כשהוא נמצא בחו"ל ,אבל אי
הוא יכול להיות בוועדות?
ירו בנו:

אני מסביר ל שא היתה לו בעיה כנראה היה אומר את זה .מי בעד?
הצבעה:
בעד5 :
נגד1 :
הוחלט לאשר.

ירו בנו:

 5בעד 1 ,נגד .הוחלט לאשר.

ס"ק  .12אישור פרוטוקול ישיבת הנחות לתשלומי חינו& מתארי& 11/9/2007
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ירו בנו:

סעי .קט  ,12אישור פרוטוקול ישיבת הנחות לתשלומי חינו מתארי
 .11.9.07הערות?

אליהו רדיע :שתי הערות .קוד כל היה רצוי שנקבל שמות לפחות בישיבת מועצה.
יואל גמליאל :אסור שמות.
אליהו רדיע :לישיבת מועצה אתה חייב שמות .לישיבת מועצה לעיו בוודאי .יש פה הערה.
מה זה "וידוי"? אומרי "וידוא תשלו" .אני רוצה רשימה לראות .אני רוצה
לראות במי מדובר .מותר לראות.
יואל גמליאל :החלטנו שלא.
אליהו רדיע :בישיבת מועצה חובה להביא את זה לישיבה .מי שהיה בוועדה ,היה .מי
שראה את זה אולי בישיבת הנהלה ,ראה.
ירו בנו:

אני חייב להעיר .אני עדיי חושב שישיבת מליאה ,שהיא ישיבה פתוחה,

אליהו רדיע :תפסיקו למרוח מבחינה חוקית .לישיבת מועצה אתה חייב להביא שמות.
ירו בנו:

אני לא יודע שצרי להביא שמות .א .פע לא הבאנו שמות .אני חושב
שצנעת הפרט חשובה יותר מהרצו של לדעת את השמות .אני יודע לקבל
החלטה אל מול ועדה שיודעת לבוא ולהמלי.0

אליהו רדיע :הוועדה התייחסה לשמות ,חברי ההנהלה אולי .לישיבת מליאה א יש בקשה
או אי בקשה ,אתה חייב להביא את זה .מי שריצה לעיי יעיי .מי שלא
ירצה ,שלא יעיי .אבל להביא את זה .במליאה אתה לא מקריא שמות .לא
הבנתי מה הבעיה .מה הסיפור? אני רוצה להצביע בעד ,אני לא רוצה להצביע
נגד.
יקותיאל תנעמי :האמת היא שבישיבות הראשונות הבאנו וביקשנו לא להביא.
ירו בנו:

אני לא מכיר את הסוגיה החוקית לכא או לכא .מבחינה מוסרית ואתית אני
חושב שנכו יהיה לדו כא לא בש כי אתה נדרש כרגע לאשר .מי שיורד
לפרטי פרטי במקרה הזה זו הוועדה וטוב שכ .אני לא חושב שנכו יהיה.
ג א נפלוט כזה ש שאחר כ נרש בפרוטוקול או שהקהל שומע אותו.

ער שניר:

אני לא הייתי רוצה לשמוע שמות.
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אליהו רדיע :לא פולטי שמות ולא מקריאי .יש פה תעודות זהות וזה מספיק .אבל בכד
שנצביע בעד או נגד אתה לא צרי להילח ,0אתה יכול להביא את זה .אתה לא
יכול להגיד לי מבחינה אתית .את האתיקה שלי תשמור לי .אתה צרי להביא
את זה.
ירו בנו:

הנושא הזה של דיו שמי בנושא כל כ טעו וכל כ רגיש.

אליהו רדיע :מה כל כ טעו? אני נדרש לאשר? אני נדרש להצביע בעד או נגד?
ירו בנו:

הא היית מצביע בעד או נגד א היית רואה ש?

אליהו רדיע :אני רוצה להעיר .אולי יש לי הערות .אני רוצה להעיר .מותר לי .מה הבעיה?
ירו בנו:

אני עדיי חושב שזה לא אתי ולא מוסרי .אני לא בודק את האתיקה של ,אני
בודק את המוסריות שלי.

אליהו רדיע :אתה דיברת על אתיקה .אתה אומר מבחינה אתית .איזו בחינה אתית יש פה?
אתה דורש ממני להצביע .מה אתי? אתה חושש מזה שאנחנו נבוא וניקח את
השמות ונפזר ברחבי גדרה שמות?
מיכאל צארו :זה לא נושא לוויכוח ,היות וכרגע לא מונחי בפנינו שמות.
ירו בנו:

א .אחד לא מתווכח .ללא כל קשר לא היו צריכי להיות כא מונחי
השמות או לא מונחי שמות .אני אישית עדיי סבור שכשדני בפורו כזה
לא נכו להיכנס לפרטי פרטי ולמקרי ספציפיי של אנשי .יש כא את
מספרי תעודת הזהות ,יש כא את הכתובות .יש את החלטת הוועדה .אני
חושב שזה נכו.

אליהו רדיע :אתה מצפה שאני אגיד מי שגר ברחוב יששכר  11הוא כ זכאי או לא זכאי?
יקותיאל תנעמי :ההערה נכונה.
ירו בנו:

אתה טועה.

אליהו רדיע :היות ואני מכיר אני רוצה להתייחס .אולי לזה לא מגיע  40%אלא .80%
ירו בנו:

הדוגמה שאתה עשית עכשיו היא בדיוק הדוגמה שאני לא חושב שצריכה
להיות כא .לא לפרט לא כתובות ולא שמות של אנשי .אני אומר את זה עוד
פע .אתה חושב שנכו לאשר את זה .יש כא יו"ר ועדה ע חברי ועדה .יש
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ל בעיות ספציפיות או עקרוניות?
אליהו רדיע :אי לי שו בעיה .אני מדבר על דבר הכי קט שיכול להיות .היות ואי פה
דברי ברורי ,אני לא יודע למשל מי גר בספיר  ,13ציינתי את הש של
הרחוב שלי במקרה .אני לא מבי מה הבעיה להעביר אלינו שמות? מה
הבעיה?
ירו בנו:

כרגע אי כא שמות .בפע הבאה אולי נביא שמות.

אליהו רדיע :אז אני מבקש לדו בזה כשיהיו השמות לפנינו .זה מה שאני מבקש .אני לא
מתנגד .אני רוצה לערער על זה שקיבל רק  20%ועל עוד אחד שקיבל רק .25%
מותר לי.
מיכאל צארו :אני חושב שלא במועצה אלי.
ירו בנו:

אלי ,אתה פורט כא כתובות של אנשי .זה לא מכובד.

אליהו רדיע :מה מכובד? אני יודע מי גר בספיר  ?11אני יודע מי גר ש? תביא את זה
בפנינו כמו שהיינו נוהגי כל הזמ .אנחנו מכירי את האנשי ורוצי
לערער .למה זה שגר ברחוב הזה והזה ואני מכיר ואת זה שגר בספיר  13אני
לא מכיר ,לכ אני לא אערער.
ירו בנו:

מתי קיבלת את הרשימה הזאת?

אליהו רדיע :קיבלתי את זה לפני כמה ימי .לא חשדתי בזה שהשמות לא יהיו פה.
ירו בנו:

לא קיבלת את כל החומר?

אליהו רדיע :קיבלתי את החומר .ג את זה קיבלתי .יש לי את זה.
ירו בנו:

אז מה הבעיה?

אליהו רדיע :אני אל לברר מי גר ואיפה? על מה אתה מדבר?
ירו בנו:

א תקשיב ולא תצעק תוכל לדעת על מה אני מדבר .אני עדיי חושב שא
אתה רוצה לדו זה בטח לא סביב השולח הזה ,כי זה פתוח לפרוטוקול וזה
פתוח לציבור שיושב כא .אני עדיי חושב שכל מקרה שיש כא הוא מקרה
לגופו ולא נכו לעשות דיו בשמות ובכתובות ומספרי זהות שיש כא .אתה
רוצה לראות בי עיתוי הוועדה לבי עיתוי הישיבה ,לדבר ע יו"ר הוועדה על
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נושא ספציפי כזה או אחר.
יואל גמליאל :זו לא פע ראשונה שאנחנו מאשרי .ג בוועדת מסי זה בלי שמות.
ירו בנו:

אני יודע .אני מדבר על הנושא העקרוני .אני עדיי לא חושב שצרי סביב
לשולח .למרות שעשו את זה בעבר.

אליהו רדיע :הנחות במסי אתה מאשר?
ירו בנו:

א עשו את זה בעבר זה עדיי לא אומר שצרי לעשות את זה.

אליהו רדיע :ירו ,אל תשכנע אותי מה עשו ומה לא עשו .בכדי שאפשר יהיה לדו כמו
שאני חושב אני ג לא צרי לבוא לפני ולשאול מה השמות.
ירו בנו:

אני עונה ל ואני אומר עוד פע .אני עונה ל בצורה הכי ברורה שיכולה
להיות .אני עדיי לא חושב שצרי לדו בשמות ובכתובות .אתה לא מקשיב
עד הסו..

אליהו רדיע :אתה לא ד בשמות .כתובות יש פה .מה אתה מכניס כתובות?
ירו בנו:

אתה דיברת על כתובות.

אליהו רדיע :אני מדבר רק על שמות ,מה אתה מכניס כתובות?
ירו בנו:

אתה דיברת על כתובות .אני עדיי חושב שלא צרי לדו במשהו,

אליהו רדיע :אני לא ד .אני רוצה לדעת בכדי לערער על אלה שקיבלו ,אני מכיר ,למה ה
קיבלו כ ולא קיבלו יותר .מותר לי? מותר לי.
ירו בנו:

לא .מותר ל .אני עדיי חושב שסביב השולח הזה לא נכו לדו במשהו
שחוש .את צנעת הפרט.

אליהו רדיע :מה חוש ?.תסביר לי .אני מקבל רשימה ולפי זה אני יודע מי גר נניח ברחוב
מנשה .אני אגיד לפרוטוקול את הש?
יקותיאל תנעמי :ג כשאתה אומר כתובת זה לא בסדר.
ירו בנו:

ג הכתובת שרשומה כא זו טעות ,זו תקלה.

יקותיאל תנעמי :ג כתובת לא צריכה להיות .אנחנו לא יודעי מי גר בכתובת? יש פה
כתובת למשהו פומבי.
אליהו רדיע :יותר קל להביא את זה בפנינו .מי שירצה לעיי יעיי .מאשר  20דקות

29

להסביר לי למה מבחינה אתית זה לא טוב .תפסיקו לבלבל את המוח.
יקותיאל תנעמי :לכ אמרתי שצרי לבדוק חוקית הא כ או לא ונגמר הסיפור.
מיכאל צארו :אי פה עניי של חוק.
אליהו רדיע :אני ד בזה .אתה מבקש ממני לאשר?
ירו בנו:

אני לא מתכוו לדו בפרוטוקול שחשו .לציבור במקרי ובשמות.

יקותיאל תנעמי :ג את הכתובות צרי להוריד לדעתי.
ירו בנו:

זו תקלה שכתובות מופיעות כא בכלל.

אליהו רדיע :אני מציע שמספר  ,4גר באלו  1/14יימחק לו הנחה של  50%מקר קרב .זה
שגר ברחוב ספיר  100% 13מקר קרב.
ירו בנו:

לא הבנתי מה אתה מציע.

אליהו רדיע :אני מציע לתת הנחות יותר גדולות.
ער שניר:

בשביל זה יש ועדה אבל.

אליהו רדיע :אנחנו מאשרי או לא מאשרי .אני בא ומציע הצעות להעלות לכמה אנשי.
זה מאלו  50% 1/14קר קרב .זה בלוי  50% 29מקר קרב .זה באפרי 21
 70%מקר קרב.
יואל גמליאל :הצעות לסדר חייבי להגיש שבועיי לפני.
אליהו רדיע :אני לא מציע הצעה לסדר.
ירו בנו:

אז מה אתה מציע?

אליהו רדיע :אנחנו דני בנושא ,אני בא ומציע הצעה שהיא חלק מהנושא.
ירו בנו:

מי בעד סעי .קט  ,12אישור פרוטוקול ישיבת הנחות לתשלומי חינו
מתארי ?11.9.07

אליהו רדיע :לא סיימתי את ההצעה שלי .אתה חייב לשמוע.
ירו בנו:

אתה מציע הצעה נגדית?

אליהו רדיע :לא הצעה נגדית .יש כאלה שאני לא מערער ,יש כאלה שאני מערער .אתה
תשמע את כל ההצעה שלי.
מיכאל צארו 22 :שנה לא שינינו החלטת ועדה .א לא ,נבטל את כל החלטות הוועדה .אי
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דבר כזה.
ירו בנו:

אתה מציע הצעה נגדית או הצעה לסדר? אלה שתי האפשרויות שיש ל .או
הצעה נגדית או הצעה לסדר.

אליהו רדיע :מה ההבדל?
ירו בנו:

מה אתה מציע?

אליהו רדיע :מה זה הצעה לסדר תסביר לי .מה זה הצעה לסדר?
ירו בנו:

הצעה לסדר יש ל מספיק זמ להגיש.

אליהו רדיע :מי הציע הצעה לסדר? על מה אתה מדבר?
ירו בנו:

אתה מציע הצעה נגדית נכו?

אליהו רדיע :אני מציע הצעה לסדר יו בסעי .הזה .מותר לי להציע תיקו.
ירו בנו:

אתה טועה.

אליהו רדיע :מותר לי.
ירו בנו:

אתה טועה ואני מעמיד אות על טעות.

אליהו רדיע :מי מינה אות להגיד לי שאני טועה? אני מציע הצעה נגדית .תצביע נגד.
ירו בנו:

אני שואל אות ,אתה מציע הצעה נגדית? הוא יכול הצעה נגדית .הצעה לסדר
הוא לא יכול.

אליהו רדיע :אתה יודע מה זה הצעה לסדר? מה זו הצעה לסדר? תסביר לי .אולי אני לא
מבי .אולי אני אבי אות ואני לא אדבר על זה .תסביר לי.
ירו בנו:

תציע את הצעת.

אליהו רדיע :אני חוזר על ההצעה שלי.
יואל גמליאל :אתה חוש .בציבור.
אליהו רדיע :אני אומר מספרי .מספר  4הנחה של  50%במקו  .25%מספר  7הנחה של
 100%במקו  .50%מספר  14הנחה של  50%במקו  .20%מספר  21הנחה
של  70%במקו .50%
ער שניר:

זה לקחת ולחלק לאנשי שאתה מכיר.

אליהו רדיע :לא .מספר  50% 35במקו  50% 41 .30%במקו  .30%שפירא .50% 55/12
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זו ההצעה שלי .מספר  49זה האחרו.
ירו בנו:

סיימת? תוכל להגיד לי מה עשית עכשיו? הצעת הצעה נגדית.

אליהו רדיע :לא הצעה נגדית.
ירו בנו:

זו האפשרות היחידה שיש ל.

אליהו רדיע :הצעה נגדית .אסור לי?
ירו בנו:

מי בעד הצעתו של אלי רדיע כהצעה נגדית? מי בעד?
הצבעה:
בעד :אי
ההצעה נפלה.

ירו בנו:

ההצעה נפלה .מי בעד סעי .קט  12כפי שהצעתי אותו קוד ,אישור
פרוטוקול ישיבת הנחות לתשלומי חינו מתארי  ?11.9.07מי בעד?
הצבעה:
בעד5 :
נגד :אי
נמנעי1 :

אליהו רדיע :אני נמנע בגלל שלא הובא בפני פירוט הזכאי ...לפרוטוקול.
ירו בנו:

 1נמנע ,הוחלט לאשר .אני רוצה להגיד כא לפרוטוקול לגבי הערתו של מר
רדיע .אני חושב שהשימוש בפרטי מזהי בפרוטוקול ציבורי הוא לא נכו
ואסור שיהיה .א מתרחשי דיוני בנושא של צנעת הפרט ה נעשי
בוועדות פנימיות שג לה יש חיסיו.

ס"ק  .13אישור תב"ר מס'  815להרחבת חדר המורי והשירותי בבי"ס פינס ע"ס:
 50,000ש"ח .המימו :קר לעבודות פיתוח.
ירו בנו:

סעי .קט  ,13אישור תב"ר מספר  815להרחבת חדר מורי והשירותי בבית
ספר פינס על ס  50,000ש"ח .המימו :קר עבודות פיתוח.

יואל גמליאל :עודד ,אי אתה נות לי פה מענה לגבי הקיר ש של ה  50סנטימטר ,או שזה
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במקו אחר?
עודד ארנו:

בית ספר פינס גדל מ  400תלמידי ל  700תלמידי .חדר מורי נשאר בגודלו
המקורי .בהפסקות ובישיבות יש ש יותר מ  50איש .יש ש מצוקה
אמיתית.

ירו בנו:

מי בעד?
הצבעה:
בעד6 :
הסעי אושר.

ירו בנו:

 6בעד ,הוחלט לאשר.

יקותיאל תנעמי :מה קורה ע עניינה של נאווה? אני כורע תחת הנטל .ת לנו תשובה ,הגברת
פה.
אליהו רדיע :ה עושי ממ צחוק .תלכי מפה ,אי ל מה לעשות פה .תלכי אני אומר ל.
כדאי ל לטובת .זה צחוק מהעבודה.
ירו בנו:

נשב אחר כ נאווה אתה ואני ואסביר למרות שהסברתי לה יותר מפע אחת.
נאווה חסיד יודעת היטב את המצוקה של המועצה הוגשה בגינה נחיצות
משרה שלא אושרה .אמרה שתיבח מחדש בשנת  .2008את התשובה הזו היא
יודעת ג ממני.

אליהו רדיע :אפשר לדעת איזו נחיצות ביקשת בשבילה? מישהו יכול לדעת? למה את
משקרי אנשי למה? תגידו לה לכי הביתה גברת כשתהיה לנו עבודה נקרא
ל .איזו נחיצות משרה הגשת בשבילה?
ירו בנו:

זה סת נהפ כא למשהו לא נעי.

אליהו רדיע :ממש בושה .אל תשקרו אנשי .אל תשלו אותה.
ירו בנו:

בגי עובדת ניקיו נחיצות משרה .זה לא אושר .אנחנו עכשיו צריכי לחכות
עד סו .שנת  2007ולהגיש עוד פע ב  .2008א זה יאושר ב  ,2008זה יאושר
ב .2008
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ס"ק  .14אישור העברה מסעי לסעי מתקציב המועצה לשנת  % 2007מסעי תמיכות
לסעי תרבות תורנית.
ירו בנו:

ס"ק  ,14אישור העברה מסעי .לסעי .מתקציב המועצה לשנת  2007מסעי.
תמיכות לסעי .תרבות תורנית .שאלות?

אליהו רדיע :מה מעבירי ,כמה מעבירי ,מה יש בסעי ?.מה מעבירי? כמה מעבירי?
יואל גמליאל 40,000 :ש"ח.
אליהו רדיע :אפילו לא אמרו את זה לפרוטוקול.
ער שניר:

ירו ,זה הסעי .האחרו שדיברנו עליו פע שעברה?

ירו בנו:

כ.

ער שניר:

אני לא יודע.

אליהו רדיע :ירו ,אני רוצה לשאול עוד כמה שאלות בעניי הזה .אנחנו אישרנו תקציב
מועצה והתקציב הזה בסופו של דבר משרד הפני כתב מה שכתב ואני מבי
שהתקציב תוק ואושר .אנחנו יכולי לקבל לפחות מה תוק ,איפה ,מה?
לפחות אני יודע שסעי .תמיכות,
יואל גמליאל :סעי .תמיכות היה  120,000ש"ח .קיצצו ממנו  80,000ש"ח ונשאר בו 40,000
ש"ח .את ה  40,000ש"ח האלה אנחנו רוצי להעביר,
אליהו רדיע :אני לא יודע כמה כס ..אני יודע על פי המכתב שקיבלנו מרפי חנינה על
ההתפטרות שלו .את זה אנחנו יודעי.
יואל גמליאל :נשאר  40,000ש"ח ואנחנו מבקשי להעביר את זה לתרבות תורנית.
אליהו רדיע :אי אנחנו יכולי לאשר בלי להגיד כמה לפרוטוקול? מי יודע שנשאר ש
 40,000ש"ח? מי יכול לאשר או לא לאשר? מי יכול לאשר או לא לאשר? למה
להעביר? יש ועדת תמיכות .תשב ועדת תמיכות ותדו בזה.
יואל גמליאל :ועדת תמיכות כבר לא יכולה לדו בכלל...
אליהו רדיע :חייבי לנצל את זה או חייבי לכסות גירעו שיש? בחודש מעבירי?
מעבירי  40,000ש"ח כשיש תוכנית מה להעביר ומה לעשות.
יואל גמליאל :יש תוכנית מסודרת.
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אליהו רדיע :יפה .א הצלחת לסחוט מירו בסדר .זה צחוק מהעבודה .א צרי ג
 100,000ש"ח צרי לעשות את זה בצורה מסודרת.
מיכאל צארו :מה צחוק? לא הבנתי.
אליהו רדיע :זה צחוק מהעבודה.
מיכאל צארו :מה הצחוק? אני לא מצליח להבי.
אליהו רדיע :קיצצו מסעי .תמיכות .מ  120,000ש"ח קוצ 80,000 0ש"ח .איפה היית? איפה
אתה? שתקת? אישרו תקציב ואתה לא יודע מזה שקוצ ?0חו 0מזה ,אני לא
מכיר את התקציב .יתנו לי את התיקוני אני אראה .בהצעה אי אפילו סכו
ועכשיו אומרי לי תאשר סכו.
מיכאל צארו :אומרי ל,
אליהו רדיע :אומרי לי .אני לא יודע ,אני כבר לא מאמי לכלו .אני לא קיבלתי תקציב
מתוק .אני לא יודע כמה נשאר באמת .אולי אתה יודע ,אתה בהנהלה ,אני
לא בהנהלה .אני לא מחויב לכלו .אתה מחויב ואתה תצביע.
מיכאל צארו ... :אתה יודע שבמועצה אישרו וישבה ועדת תמיכות.
אליהו רדיע :אתה תשב ותצביע .אי לי שו בעיה .אני רק אומר מה דעתי .הביא את זה
להצבעה .אני ג אוסי .עוד משהו ,אני קיבלתי תשובה ממשרד הפני בעניי
תקציב ואני אחזיר לה את זה ע ההצעה לסדר בלי סכומי בלי כלו .ג
א עכשיו נאמר סכו .בואו נראה .אני אגיד ל יותר מזה ,לא תאושר
העברה מסעי .לסעי ..משרד הפני לא יאשר את זה .זו סת עבודה
בעיניי .אתה רוצה להשקיט את מצפונ? זה צחוק מהעבודה.
ער שניר:

אני חושב שתמיכות לבוא ולדו בנושא של התמיכות ולאו דווקא...

אליהו רדיע :אני דווקא רוצה שזה יאושר .אני אצביע כמו שאצביע אבל אני רוצה שזה
יאושר.
ירו בנו:

על איזה סכו מדובר כא אריה?

אריה לוינגר :מדובר על  40,000ש"ח.
אליהו רדיע :ראש המועצה ג לא יודע איזה סכו .יש הצעה לסדר וראש המועצה לא
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יודע איזה סכו הוא רוצה להעביר מסעי .לסעי .ואנחנו צריכי להצביע.
ער שניר:

אריה ,כמה ס הכל תקציב תמיכות?

אריה לוינגר :תקציב תמיכות היה  120,000ש"ח ועכשיו נשארו בו  40,000ש"ח.
ער שניר:

וזה ה  40,000ש"ח שאנחנו רוצי להעביר?

אריה לוינגר :כ .דיברת על זה בהנהלה.
ירו בנו:

פעילות של תרבות תורנית רק התרחבה ונכו יהיה לבוא ולסייע לה .נכו
לעכשיו אפשר להעביר,

ער שניר:

ירו ,אבל לא מתמיכות .תמיכות זה דבר חשוב.

יואל גמליאל :אתה לא יכול לעשות תמיכות כי אי ועדת תמיכות ...ועדה בכלל .אי ועדה
בכלל.
מיכאל צארו :משרד הפני אומר ל שאתה לא יכול...
אליהו רדיע :על איזה גירעו אתה מדבר? א נשאר ל  40,000ש"ח חובה לנצל את ה
 40,000ככה?
מיכאל צארו :תהיה בגירעו זה יותר טוב?
אליהו רדיע :אנחנו ג ככה בגירעו.
מיכאל צארו :אתה רוצה להגדיל את הגירעו?
אליהו רדיע :אתה מגדיל את הגירעו בזה שאתה אומר .זה לא כס .שנמצא .אי 40,000
ש"ח .אי מזומני  40,000ש"ח בסעי .תמיכות שאתה אומר בוא ניקח את
זה מש .אי .אי כס ..מה שאת עושי ,לוקחי עוד  40,000ש"ח ומפזרי
לשמיי .א היית מביא את זה בפברואר להעביר בסדר .א אתה בפברואר
מביא את זה ואתה אומר אני רוצה שיהיה לתרבות תורנית עוד  40,000ש"ח
ויש תוכניות ,ג אני הייתי מצביע בעד .אבל עכשיו זה סת צחוק מהעבודה.
את מבזי את עצמכ בבקשה .ירו ג מבזה את עצמו באישור כי משרד
הפני לא יאשר.
מיכאל צארו ... :בנושא כזה רגיש.
אליהו רדיע :שו נושא רגיש .את לא יודעי מה רגיש .את כבר הפסקת לדעת מה
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רגיש .כבר ראיתי בארנונה .כשאני באתי ואמרתי לכ חבל על הזמ ,אל
תצביעו בעד זה .עור הדי המלומד אמר מה שאמר .אחר כ הוא אמר זו
לקונה והנה אנחנו משלמי עוד  300,000ש"ח .את סת מדברי .את
צריכי להג על דברי שבאמת צריכי להג עליה 80,000 .ש"ח ירד
מתמיכות למוסדות דת .איפה היית? פה? למה לא הבאת הצעה לסדר? למה
לא זעקת? למה? אני לפחות יכול להגיד שאני כתבתי למשרד הפני .מה אתה
עשית? אתה מתפלא עלי?
מיכאל צארו . :ממשלה כזאת?
אליהו רדיע :מה זה קשור לממשלה?
מיכאל צארו :זו החלטת ממשלה .זו החלטה שלנו? זו החלטה של משרד הפני.
אליהו רדיע :אתה  50שנה חבר מועצה ואתה מדבר בתמימות .אי לוקחי  80,000ש"ח
מתמיכות? תצביעו.
ירו בנו:

עוד הערות? אני חושב שפעילות של תרבות תורנית היא חיובית וחיונית.
להעביר מסעי .שלא נית להשתמש בו לסעי .קיי זו אפשרות ופריבילגיה
שלנו .כמוב מותנית באישור משרד הפני .זה מה שמובא עכשיו לסדר .זה
הכל .מי בעד?
הצבעה:
בעד4 :
נגד:
נמנעי1 :
הוחלט לאשר.

ירו בנו:

 4בעד 1 ,נמנע ,הוחלט לאשר .אני נועל בזאת את הישיבה ואני מודה לכול.

ירו ב נו
ראש המועצה ויו " ר הישיבה

אריה לוינגר
מזכיר המוע צה

