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המועצה המקומית גדרה
ישיבת מועצה מ המני מס' 333
יו ד' ,יא' בניס תשס"ח16/04/2008 ,
משתתפי:

ירו בנו יו"ר המועצה ,יואל גמליאל ,מיכאל צארו ,ער שניר ,רפי חנינה,
עדנה סגל ,איל בישי

חסרי:

יקותיאל תנעמי ,רני שרעבי ,דוד קו ,איל יציע.

נוכחי:

אריה לוינגר  גזבר ומזכיר המועצה ,עודד ארנו  מהנדס המועצה ,רפי ב
חיי ,ציו בר אשר ,אבי ברו

סדר היו:
1.

אישור פרוטוקול הנהלה מס'  69מיו .31/3/08
ס"ק  ' 1אישור תב"ר  ' 829הקמת בי"ס על יסודי ממלכתי שני בס( 4,968,921
שטח מתוקצב '  1257מ"ר
המימו :הקצבת מפעל הפיס.
ס"ק  ' 2אישור תב"ר  ' 830בניית בי"ס יסודי רביעי בס(  2,996374ש"ח
שטח מתוקצב  758מ"ר
המימו :הקצבת מפעל הפיס
ס"ק  ' 3אישור תב"ר  ' 831בניית בי"ס אוהל שלו ממ"ד שלב ב' בס( 577,138
ש" ח
שטח מתוקצב '  146מ"ר
המימו :הקצבת מפעל הפיס
ס"ק  ' 4אישור תב"ר  ' 832הסדרת צומת רח' פינס ' רח' קק"ל בס(  860,000ש"ח
המימו :הקצבת משרד התחבורה בס(  688,000ש"ח
הקר לעבודות פיתוח בס(  172,000ש"ח
ס"ק  ' 5אישור תב"ר  ' 833הסדרת רח' פינס ' דר( אר +בס(  1,460,000ש"ח
המימו :הקצבת משרד התחבורה בס(  1,168,000ש"ח
קר לעבודות פיתוח בס(  292,000ש"ח
ס"ק  ' 6אישור המרת תב"רי מאושרי לשנת גנ"י
תב"ר  ' 785בניית ג ילדי רח' הרצוג יוסב לג ילדי ברח' רבי
תב"ר  ' 805מענק מפעל הפיס לבניית ג ילדי )באחוזת גדרה(
ג רבי יוסב לג ילדי ברח' הרצוג
תב"ר  ' 785מקרנות הרשות שאושר ב' 12/6/07לבניית ג ילדי ברח'
הרצוג ,יוסב לבניית ג ילדי ברח' רבי
תב"ר  ' 805מענק מפעל הפיס וקרנות הרשות שאושר ב' 11/9/07לבניית ג
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ילדי באחוזת גדרה )רח' רבי( יוסב לבניית ג ילדי מרח'
הרצוג
ס"ק  ' 7אישור פתיחת ח' בבנק הפועלי למטרת קר חניה לפי סעי)2 /ב( לתקנת
התכנו והבנייה )התקנת מקומות חניה( התשמ"ג' ,1983לצור( הפקדת
כופר חניה
ס"ק  ' 8אישור המועצה לגינו שצ"פ במתח מ .אביב
ס"ק  ' 9אישור הצעת החברה למשק וכלכלה להלוואת גישור בס(  1,100,000ש"ח
למימו ביצוע הנחת קווי מי בכפר אוריאל
ס"ק  ' 10אישור הגדלת תב"ר מס'  ' 769פיתוח כניסה דרומית וצפונית בס(:
 125,000ש"ח
המימו :הקצבת משרד הפני
ס"ק  ' 11אישור הגדלת תב"ר  ' 703תכנו בס(  200,000ש"ח
המימו :קר לעב' פיתוח
ס"ק  ' 12אישור הגדלת תב"ר  ' 780עב' ביוב בס(  300,000ש"ח
המימו :קר לעב' פיתוח
ס"ק  ' 13אישור הגדלת תב"ר  ' 756עב' מי בס(  200,000ש"ח
המימו :קר לעב' פיתוח
ס"ק  ' 14אישור הגדלת תב"ר  ' 724עב' חשמל בס(  437,735ש"ח
המימו :קר לעבודות פיתוח
ס"ק  ' 15אישור הגדלת תב"ר  ' 790פיקוח בס(  250,000ש"ח
המימו :קר לעב' פיתוח
ס"ק  ' 16אישור הגדלת תב"ר  ' 746סלילת מדרכות וכבישי בס(  200,000ש"ח
המימו :קר לעב' פיתוח
ס"ק  ' 17אישור הגדלת תב"ר  ' 745עב' גינו ופיתוח בס(  200,000ש"ח
המימו :קר לעב' פיתוח
ס"ק  ' 18אישור תב"ר  ' 834עב' צמ"ח בס(  150,000ש"ח
המימו :קר לעב' פיתוח
ס"ק  ' 19אישור בחירת יו"ר ועדת מלגות חבר המועצה רפי חנינה
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אישור הגדלת תב"ר מס'  772הקמת מועדו פיס לגיל הזהב ,בס( של  90,549ש"ח
סה"כ התב"ר לאחר ההגדלה בס(  900,000ש"ח
המימו :הקצבת מפעל הפיס בס(  809,451ש"ח
קר עבודות פיתוח בס(  99,549ש"ח

.3

אישור פרוטוקול ועדת הקצאות קרקע מיו 12/3/08

.4

אישור פרוטוקול ועדת הנחות לתשלומי חינו( מיו .11/2/08

3

ירו בנו:

ערב טוב לכול .אני מתכבד לפתוח את ישיבת המועצה מ המניי מספר
 ,333שמתקיימת בעזרת הש ביו רביעי יא' בניס תשס"ח 16/4 ,בשעה
 18:20באול הישיבות המועצה נוכחי:
ירו ב נו ראש המועצה ,סג מ"מ מר יואל גמליאל ,חבר המועצה מיכאל
צארו ,חבר המועצה ער שניר ,חבר המועצה איל ב ישי ,חבר המועצה
רפאל חנינה.
חסרי :דודי קו ,רני שרעבי ,עדנה סגל דוד ואליהו רדיע.

1.

אישור פרוטוקול הנהלה מס'  69מיו .31/3/08
ס"ק  ' 1אישור תב"ר  ' 829הקמת בי"ס על יסודי ממלכתי שני בס( 4,968,921
שטח מתוקצב '  1257מ"ר
המימו :הקצבת מפעל הפיס.

ירו בנו:

על סדר היו אישור פרוטוקול הנהלה מספר  69מיו  .21/3/08סעי* 1
אישור תב"ר  829הקמת בית ספר על יסודי ממלכתי שני בס ,4,968,921
שטח מתוקצב  1257מ"ר ,המימו הקצבת מפעל הפיס .שאלות? מי בעד?
הוחלט לאשר ,6 .הוחלט לאשר.

ס"ק  ' 2אישור תב"ר  ' 830בניית בי"ס יסודי רביעי בס(  2,996,374ש"ח
שטח מתוקצב  758מ"ר
המימו :הקצבת מפעל הפיס

ירו בנו:

סעי*  ,2אישור תב"ר  830בניית בי"ס יסודי רביעי בס  2,996,374שקלי,
שטח מתוקצב  758מ"ר ,מימו הקצאת מפעל הפיס .שאלות.

איל בישי :איפה זה אמור לקו?
ירו בנו:

הבית ספר היסודי אמור לקו ברחוב ,אחרי הגני של רחוב הרצוג .מי בעד?
הוחלט לאשר 6 ,בעד.

ס"ק  ' 3אישור תב"ר  ' 831בניית בי"ס אוהל שלו ממ"ד שלב ב' בס( 577,138
ש"ח
שטח מתוקצב '  146מ"ר
המימו :הקצבת מפעל הפיס
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ירו בנו:

ס"ק   3אישור תב"ר  831בניית בית ספר אוהל שלו ממלכתי דתי שלב ב'
בס  577,138,000שקלי ,שטח מתוקצב  146מטר ,מימו הקצבת מפעל
הפיס .שאלות .מי בעד?  6בעד .הוחלט לאשר.

ס"ק  ' 4אישור תב"ר  ' 832הסדרת צומת רח' פינס ' רח' קק"ל בס(  860,000ש"ח
המימו :הקצבת משרד התחבורה בס(  688,000ש"ח
הקר לעבודות פיתוח בס(  172,000ש"ח

ירו בנו:

ס"ק   4אישור תב"ר  ,832הסדרת צומת רחוב פינס רחוב קק"ל בס
 860,000שקלי ,המימו הקצבת משרד התחבורה בס  688,000שקלי
והקר לעבודות פיתוח בס  172,000שקלי .שאלות?

יואל גמליאל :אנחנו אמרנו שהארכה עד רחוב הזית.
ירו בנו:

אני מפנה את כולנו לפרוטוקול ההנהלה ,בהמש להערה של סג ממלא
מקו שהיא במקו ,ושאנחנו ביקשנו להוסי* למשימה הזאת טר הביצוע
שלה או תו כדי הביצוע שלה מדרכה לכל אור רחוב פינס עד רחוב הזית,
בי הכיכר הזאת לרחוב הזית בצד המערבי.

איל בישי:

ללא תוספת תקציב?

ירו בנו:

מה זה? לכשיגיע האומד אנחנו ג נאשר את זה כתב"ר משלי לזה ,היות
ועד עכשיו לא קיבלנו את האומד.

איל בישי :מה עושי בצומת הזו?
ירו בנו:

הצומת הזו הולכת להיות כיכר.

איל בישי:

כיכר?

ירו בנו:

כיכר .והעלה סג ממלא מקו ובצדק ,בציר המערבי לקבוע מדרכה בי רחוב
שחבי .לרחוב הזית.

איל בישי:

למה לא עושי מדרכה מרחוב פיינברג עד רחוב ,עד ב גוריו?

ירו בנו:

רחוב פיינברג סליחה ,לאט לאט ,רק כס* .ואנחנו יודעי לקבוע על בסיס
אותה עבודה שיש באזור הזה ג את העבודה הנוספת של המדרכה .יוגש
אומד ,במקביל לאישור התב"ר ואנחנו לכשיוגש אומד אנחנו נאשר את זה
בנוס* למשימה הזאת .מי בעד? חסר לנו ,ער בעד .או.קיי .הוחלט לאשר6 ,
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בעד.
ס"ק  ' 5אישור תב"ר  ' 833הסדרת רח' פינס ' דר( אר +בס(  1,460,000ש"ח
המימו :הקצבת משרד התחבורה בס(  1,168,000ש"ח
קר לעבודות פיתוח בס(  292,000ש"ח

ירו בנו:

ס"ק   5אישור תב"ר  ,833הסדרת רחוב פינס דר אר .בס של 1,460,000
שקלי .המימו הקצבת משרד התחבורה בס  1,168,000שקלי .קר
עבודות פיתוח בס  292,000שקלי .כוונת המועצה ,ג כא אני מפנה את
כולנו להערה שהיתה בפרוטוקול ההנהלה ,לפנות למשרד התחבורה לשינוי
ההקצבה לצומת הרחובות פינס פיינברג ולהוסי* כמוב את אומד סלילת
המדרכה באמצעות רחובות קק"ל ופיינברג בצד המערבי.

איל בישי :לא הבנתי ,משרד,
ירו בנו:

אני אסביר ,ברחוב פינס אמור להיות שתי כיכרות .כיכר אחת על פי מה
שהוקצב על ידי משרד התחבורה .כיכר אחת ברחוב קק"ל פינס וכיכר אחת
ברחוב דר אר ,.או בחינה מחודשת שעשינו כא ,נכו יהיה לעשות את
הכיכר דר אר .פינס לעשות אותה בפיינברג פינס .בשתי הכיכרות האלה
הועלה בישיבת ההנהלה למתוח מדרכה בצד המערבי החסר בי שתי
הצמתות ,בי צומת שחבי .לקק"ל ובי צומת קק"ל לרחוב הזית .זה נות לנו
מענה כמעט מושל על רחוב פינס מבחינת יכולת תנועה להולכי רגל.
להערת הקודמת למה לא עד ב גוריו ,היות ואנחנו עושי את העבודה
בשתי הכיכרות האלה ,אפשר להשית את זה על העבודה הזאת ולהוסי* את
הנתח של המועצה .בשני התב"רי האלה יוגש אומד על ידי מחלקת הנדסה,
אג* תשתיות ובנייה ציבורית ,על מנת להוסי* את זה מקרנות הפיתוח על
המדרכה בצד המערבי ,למעשה מרחוב פיינברג עד רחוב הזית ,בי שתי
הכיכרות האלה.

ער שניר:

ירו ,מה רוחב המדרכה ש תהיה?

ירו בנו:

המדרכה הממוצעת היא  1.70מטר.

איל בישי :ש צרי לעשות ג מסלול הליכה לדעתי.
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ער שניר:

זה בדיוק מה שאני העליתי בישיבת ,ירו ,איל מעלה פה את הנקודה שאני
העליתי בישיבת ההנהלה ,את הנושא של,

ירו בנו:

מה?

ער שניר:

איל מעלה פה עכשיו את הנקודה שאני העליתי בישיבת הנהלה ,את ההערה
של הנושא של הסימו חלק מהמדרכה כמסלול הליכה או משהו כזה ,כחלק
מאחר כ להמשי את זה,

איל בישי :סובב גדרה ,סובו גדרה והקיפוה.
ער שניר:

א אנחנו כבר בוני מדרכה חדשה ע כיכרות ומדרכה של  1.70מטר ,אפשר
להקצות חלק ממנה למסלול הליכה ,ריצה ,אופני ,מה שיש .אני חושב שזה
רחוב מספיק מרכזי פינס כדי לעשות את הדברי האלה.

ירו בנו:

אנחנו נביא את האומד ,נביא את התוכנית ואז ג היות וזה מושת על קרנות
הרשות ,ואז ג נתלבט ,אני הול קצת יותר רחוק ממ ואומר אולי יש מקו
ג להתחיל לבנות ג את שביל האופני של גדרה ובאמת להרחיב את זה.
אבל אני אומר ,מבחינת האישור תב"ר,

ער שניר:

שלא נצטר לעשות את העבודה פעמיי ,זה הכוונה ,עושי את זה כבר פע
אחת אז לעשות את זה ב ,ע כל הצרכי.

עודד ארנו:

רחוב פינס אמור להיות ארבע נתיבי ,כ שכרגע רק שני נתיבי .כמו מה
שנראה לי סת לא מדרכה ושטח בור זה למעשה שטח שמיועד לשני
הנתיבי הנוספי ,בגלל זה קשה היו לקבוע ,להתקי מדרכה ובסופו של
דבר א נתקי אותה באמת נצטר לפרק אותה אחר כ.

ער שניר:

יש ש הפקעות שצרי להפקיע בקטע הזה?

ירו בנו:

עיקר של ההפקעות לכל אור רחוב פינס ,בעיקר בקטע של בי שחבי.
לפייבל ,כ ,בי שחבי .לפייבל בצד המערבי ובצד המזרחי.

ער שניר:

ג אצל מנשה וג אצל,

ירו בנו:

אני שמות לא מכיר אבל אני יכול להגיד ל שבי צומת הרחובות עד פייבל יש
על פניו יש ש הפקעות כ.

ער שניר:

יש לי הערה ,ברחוב מנח בגי למשל המדרכה שזה ג ארבע נתיבי,
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המדרכה היא אמנ ,בסופו של דבר מה שיוצא להליכה זה  80סנטימטר,
מדדתי את זה ע מטר .יש ש ככה ,יש ש הינדרנטי של כיבוי אש בחלק
מהמקומות ,יש ש ,עשו עדניות ענקיות שבולטות מהאדמה ,שאי אפשר
ללכת ע עגלה וילד ,אפשר מקסימו עגלה לעבור ש .אני רק אומר,
ירו בנו:

אני מקבל את ההערות האלה ונסכ דבר כזה .לשני הפרוייקטי האלה יובא
לאישור המליאה,

ער שניר:

תכנו של ה,

ירו בנו:

תכנו ואומד מסודר שיודע לתת מענה ג לשבילי ההליכה וג לשבילי
אופני.

איל בישי :אני רוצה להבי אבל את הקטע הזה שלבקש ממשרד התחבורה להעביר את
הכיכר מדר אר .לפיינברג.
ירו בנו:

אני אסביר .הטופוגרפיה,

איל בישי :מי עושה את התעדו* הזה ,כלומר,
ירו בנו:

מועצה המקומית גדרה,

איל בישי :אז למה הוגשה בקשה מדר אר?.
ירו בנו:

כי במקור בשעתו אמרו שנכו יהיה לעשות את זה שמה ,כי זה משיקולי
שלה ,כי ה באי ונותני את זה על משקל של בטיחות או דברי דומי
לזה .על פניו בסכו הנתו הזה ,בגלל הטופוגרפיה להיכנס ש לעבודת כיכר,
המשמעות היא הרבה יותר כס* מהנושא הזה ,זה פע אחת .פע שנייה,

איל בישי :איפה ,בפיינברג?
ירו בנו:

לא.

איל בישי :בדר אר..
ירו בנו:

בדר אר ..בגלל שאתה צרי להתמודד ע טופוגרפיה בעיקר בצד המזרחי,
זה אחד .שניי ,כולנו מסכימי שהנתיב העיקרי שמנקז בצורה בעייתית
וא תהיה כיכר אז זה יהיה בצורה בטוחה ,בי בית ספר פינס לרחוב פינס,
זה רחוב שחבי .דר רחוב פיינברג .עיי ער ,ולכ בחנו כא מחדש ,קיבלנו
את ההקצאה בחנו מחדש את הנקודה הזאת ,אחד משקל העלות שניי

8

משקל הנחיצות.
איל בישי :אבל השאלה עכשיו א משרד התחבורה יגיד רגע ,אבל א אתה עכשיו
משנה,
ירו בנו:

הוא לא ,אני יכול להגיד,

איל בישי :אנחנו מתחילי מהתחלה.
ירו בנו:

לא לא ,לא לא .את משרד התחבורה לא מעניי ,מה שמעניי אותו זה דבר
אחד ,אחד שתהיה כיכר ,שניי ...מהתקציב .משרד התחבורה.

עדנה סגל:

חו .מזה אל תתלהב עד שזה יהיה זה יקח עוד,

איל בישי :אי כס* ,אני יודע אבל לפחות ברמת הרעיו.
ירו בנו:

אני לא מצליח להבי את ההערה הזאת אבל,

איל בישי :יש ל  292בקר פיתוח?
ירו בנו:

כ ,מי בעד? הוחלט לאשר 7 ,בעד.

ס"ק  ' 6אישור המרת תב"רי מאושרי לשנת גנ"י
תב"ר  ' 785בניית ג ילדי רח' הרצוג יוסב לג ילדי ברח' רבי
תב"ר  ' 805מענק מפעל הפיס לבניית ג ילדי )באחוזת גדרה(
ג רבי יוסב לג ילדי ברח' הרצוג
תב"ר  ' 785מקרנות הרשות שאושר ב' 12/6/07לבניית ג ילדי ברח'
הרצוג ,יוסב לבניית ג ילדי ברח' רבי
תב"ר  ' 805מענק מפעל הפיס וקרנות הרשות שאושר ב' 11/9/07לבניית ג
ילדי באחוזת גדרה )רח' רבי( יוסב לבניית ג ילדי מרח'
הרצוג

ירו בנו:

ס"ק  ,6אישור המרת תב"רי מאושרי לשנת גני ילדי.
תב"ר  785בניית ג ילדי רחוב הרצוצג יוסב לג ילדי ברחוב רבי ,תב"ר
 805מענק מפעל הפיס לבניית ג ילדי באחוזת גדרה ג רבי ,יוסב לג ילדי
ברחוב הרצוג ,וההחלטה היא שתב"ר ,זה היה ההסבר ,ההחלטה היא שתב"ר
 785מקרנות הרשות שאושר ב 12/6/07לבניית ג ילדי ברחוב הרצוג יושב
לבניית ג ילדי ברחוב רבי .תב"ר  805מענק מפעל הפיס לקרנות הרשות
שאושר ב 11/9/07לבניית ג ילדי באחוזת גדרה רחוב רבי ,יוסב לבניית ג
ילדי ברחוב הרצוג.
בקיצור אנחנו עושי הצרכה בגלל שקיבלנו כס*.
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איל בישי:

למה? בגלל?

ירו בנו:

קיבלנו כס* ממפעל הפיס .אנחנו בנינו את הג ברחוב הרצוג,

עדנה סגל:

זה ג שכבר נבנה?

ירו בנו:

זה ג שכבר נבנה ,אמת .מפעל הפיס נעתר לבקשתנו ,ואנחנו אל מול איזושהי
טעות שהיתה ,ג במפעל הפיס ג במשרד החינו ,שעשו ש איזשהו בלבול
במספרי ,הבי שמדובר כא בטעות .אנחנו ביקשנו אישור מפעל הפיס,
קיבלתי את זה ג ברשומות שלכ ,ג את סמל המוסד ,הולכי ועושי
פשוט הצרכה בי התב"רי .ג שנבנה ,בגינו אנחנו נדע לצבוע אותו מתקציב
מפעל הפיס ,וג שיבנה יודעי לצבוע אותו מכס* שהושקע לכאורה לג
שהול להיבנות בצמוד לג,

איל בישי:

שאני אבי ,את הכס* ממפעל הפיס קיבלת?

ירו בנו:

מה זה? קיבלתי את הזה ,קיבלתי את האסמכתה ,קיבלתי את ההקצאה.

איל בישי:

קיבלת הרשאה על משהו שכבר נבנה?

ירו בנו:

אמת ,אמת.

דובר"

ההרשאה הגיעה רק ביולי ,רק ביולי ,באוגוסט הג היה מוכ ,רק ביולי,

איל בישי:

הבנתי,

ירו בנו:

זה דוגמה קלאסית לזה שאתה מסביר זה מוב .שאלות נוספות ,מי בעד? 7
בעד ,הוחלט לאשר.

ס"ק  ' 7אישור פתיחת ח' בבנק הפועלי למטרת קר חניה לפי סעי)2 /ב( לתקנת
התכנו והבנייה )התקנת מקומות חניה( התשמ"ג' ,1983לצור( הפקדת
כופר חניה

ירו בנו:

ס"ק  ,7אישור פתיחת חשבו בבנק הפועלי למטרת קר חניה לפי סעי* )2ב(
לתקנו התכנו והבנייה ,התקנת מקומות חניה תשמ"ג  1983לצור הפקדת
כופר חניה .עודד ,ת על זה מספר מילי ונתקד קדימה.

עודד ארנו:

על פי חוק התכנו והבנייה ,התקנת מקומות חניה ,יש כמה כללי להתקנת
מקומות חניה .במקרה שיש פרוייקט שאי בו ,שבמגרש שלו הוא לא יכול
להכיל את מקומות החניה שנדרשי על פי תק ,יש את המכשיר הזה שנקרא
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קר חניה ,שמאי של הועדה ,שמאי שלנו בודק מה ערכו השמאי של מקו
חניה שאינו במגרש .הסכו זה מושת על מספר מקומות החניה שהיו חסרי
במגרש ,והפרוייקט הבוני הוא רק לקבלת היתר בנייה ,מפקידי את הכס*
שנקבע לקר החניה ,והיא משמשת להקמת חניה ציבורית בטווח של 350
מטר,
איל בישי:

 200מטר ,לא?

ירו בנו:

עד  350מטר,

עודד ארנו:

ותו עשר שני צרי לבנות את זה .זה קופה להקמת חניוני ציבורי,

איל בישי:

זה כס* צבוע?

עודד ארנו:

זה חשבו מיוחד,

ירו בנו:

איל ,כדי להסביר את זה ,במסגרת הקרנות יש לנו מספר קרנות ,השבחה,
סלילת כביש ,סלילת מדרכה ,צנרת ,יש לנו קר נוספת שמצטרפת לרשימה,
שיודעת להיגבות בגי מקרי שבה אתה יודע להשית את החוק הזה ,שהוא
חוק קיי ,רק כא פשוט זה לא היה עד היו ואתה יודע להשית את זה על
המבנה או בעל הנכס,

איל בישי:

מדובר על פרוייקט ספציפי?

ירו בנו:

לא ,באופ ...לכל אחד.

איל בישי:

לא ,אני לא שואל סת,

עודד ארנו:

כל פרוייקט זה,

איל בישי:

הרי יש פה איזה סגה מסוימת ע פרוייקט שאי לו חניה ורצו לעקור פה
גינה ,ודובר ג ש על כופר חניה במקו .הא זה בהקשר הזה?

עודד ארנו:

זה נולד בהקשר בעקבות התביעה ,כשהסיכו הוא שזה יל ,במקו שה
בפועל יבנו את זה וזה יהיה מוכ עד יו השלמת הקומה זה יל לקר חניה
והכס* יכנס לקר החניה .כבר יש החלטה של שמאי ויבנה .יש זמ עשר שני
לבנות את זה.

איל בישי:

יש זמ עשר שני ובינתי יהיה פה כאוס תחבורתי.

עודד ארנו:

במקו שכבר היה היו מוכ,

11

איל בישי:

אז זה מחזיר אותנו לאישור שנית לבנות עוד קומה במקו אולי הכי
פרובלמטי מבחינת חניה בגדרה .זה מה ששאלנו כל הזמ ,למה,

ירו בנו:

אז אני אסביר בצורה מאוד ברורה כדי שג הפרצופי או חלק מהפרצופי
שכא לכאורה מביני אולי יבינו את זה טוב יותר.

איל בישי:

פרצופי לא מביני ,מוח מבי.

ירו בנו:

הקומה השנייה אני אומר כא ,לא חייבה היתר .התב"ע הזאת הוכנה
מקדמת דנא ,לא הובאה מעול לאישור המליאה .הסכ הפיתוח בגי
התשתיות סביב המבנה הזה הובא לאישור המליאה לפני כשנתיי או
שנתיי וחצי א זכרוני אינו מטעני.
כתוצאה מזה שראינו שלא מוקמת כא עוד קומה ,ביקשנו וכפינו את החוק
ואת ההתניה לבניית הקומה השנייה לנושא החניה .וביקשנו להקי את
החניה בחזית המועצה כולל תוכנית ברורה ומסודת.
רצה הגורל והוגשה תביעה כנגד המועצה ,מבלי להיכנס להיבט האחר .הוגשה
תביעה כנגד המועצה ובגי התביעה הגיעו לפשרה.
 .1שזה לא יבנה בחזית המועצה.
 .2תוק אותה קר שעליה אנחנו מדברי,
 .3בסופו של דבר ,על בסיס אותו כס* שאנחנו עשויי לקבל מאותה קומה,
יבנו מספר מקומות חניה בחלק האחורי של המועצה ,עודד תעדכ אותי כמה
במספר ,כמה?

עודד ארנו:

היו חסרי  17מקומות ,עבור  17מקומות,

ירו בנו:

עבור  17מקומות חניה ,אתה יכול להגיע עד הקיר של הזה ,כולל השטח
שנמצא מאחור.

עדנה סגל:

עד הבית שלי.

ירו בנו:

עד הבית של עדנה ,עד הסלו של עדנה .ולכ אנחנו נמצאי היו במצב הזה
שאנחנו צריכי לאשר את הקר ולאשר את יכולת החוק לגבי כופר חניה לכל
מא דהוא ,שהוא עכשיו אי לו חניה והוא חייב להעמיד חניה על פי התק,
והוא לא יכול להעמיד אותה כמו במקרה דנ ,כשאישרו את זה .הרי ג
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כשאישרו את התוכנית אישרו את התוכנית ג ע קומה א' וג ע קומה ב'.
זה שכא היה מדרג ,דירוג בבנייה ,זה היה רק יכולת שלנו לאכו* עליה את
נושא החניה וכדי למנוע את אותו כאוס שעליו אתה מדבר.
כרגע מה שיקרה אנחנו נכונ את החוק הזה ,נכונ את אותה קר ,את אותו
חשבו ,נדרוש מה על פי אותו מנגנו שקבוע בחוק לשל לכופר חניה ,בגי
כופר חניה הזה יוקמו עוד  17מקומות חניה כפי שנקבע בחוק ,בניגוד לזה
שיכולנו להקי כא  28מקומות חניה ,מבלי ככה להניד עפע* ובטח לא על
חשבו המועצה .אבל כתוצאה מהתביעה ומהסגה ומהסוגיה שאליה נדרשנו
בשנה האחרונה ,אנחנו נמצאי כרגע במצב הזה.
איל בישי:

אני רוצה להגיד ל שאני חושב שזה ,לא הסעי* הזה מבחינת נולד בחטא
של אישור הבנייה הזו מלכתחילה .אני חושב שא ,זה מה שאני חושב ,אני
חושב שא לא ,לא היה לו פתרו לחניה מסודרת דווקא במקו הזה .א זה
במקו שהוא לא כל כ פרובלמטי אז היה אפשר,

יואל גמליאל :אבל אי בעיה של לדו על זה,
ירו בנו:

איל איל איל אתה,

איל בישי:

בסדר ,אני אומר ל מה אני חושב,

יואל גמליאל :תגיד את זה לעותר בש רדיע,
עדנה סגל:

אבל ג שזה לא טוב,

יואל גמליאל :דווקא הוא לא היה בעד ...אתה יודע למה? בגלל שהוא יודע שהוא אישר את
זה,
ירו בנו:

איל עצור רק רגע ,אתה כנראה לא מבי משהו בכרונולוגיה של הדברי,

איל בישי:

זה מצב נתו שהיה לנו כבר,

ירו בנו:

איל,

יואל גמליאל :מה אתה תמי?
ירו בנו:

זה בעוד איזה מצב נתו וזה בדיוק הטעות שאני רוצה להעמיד את כול.
המצב ,וכדאי שפע אחת ולתמיד נבי את המצב הנתו .כשאושרה תוכנית
היא אושרה כולל קומה ב' ,אני יצרתי לה את המצב שבו אנחנו מבקשי
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מה או דורשי מה למצוא מענה לחניה,
איל בישי:

היה את הסיפור ע יו"ר זמורה שלא רצה לחתו,

ירו בנו:

הוא לא צרי היה לחתו אתה יודע את זה?

איל בישי:

אבל הוא לא רצה ,אבל עובדה שהוא לא רצה.

ירו בנו:

הוא לא היה צרי לחתו.

איל בישי:

חת ממלא מקו שלו שיצא לחופשה.

עודד ארנו:

ת לי להסביר .תוכנית בניי העיר הזו ,אנחנו הגענו לתוכנית בניי עיר
מאושרת ,בקדנציות הקודמות היא אושרה .תוכנית בניי עיר קובעת זכויות.
היתר בנייה מוציאי על פי זכויות .תוכנית הבניי עיר לא לקחה בחשבו
שלמבנה מסחרי ע שתי קומות ע המטרי האלה יש מספיק חניה במגרש.
אני הגעתי לפה ביו שעסקו בטופס  4לקומה הראשונה ,עצרנו אות בלי
סו* עד שה לא ענו בדיוק להיתר ,פתאו ה מגיעי ע קומה שנייה .אני
לא הכרתי את התוכנית ,אמרתי מה יש לה זכויות לקומה שנייה ע כל
הבלאג פה ע החניה עוד יש לה? אכ יש לה זכויות לקומה שנייה .אני
דרשתי מה שזמורה היתה צריכה לדרוש ,אמרתי תביאו לי מאז חניה נראה
מה קורה פה ,אי זה יכול להיות .ה בתמימות מגישי מאז חניה ומראי
 17מקומות חניה על הדר הציבורית.

איל בישי :על הדר הציבורית.
עודד ארנו:

זה אי דבר כזה ,זה צרי בתחו המגרש .ואז זמורה דרשה בעקבות זה
שה חייבי לתת ,למצוא פתרו למקומות החניה החסרי .ואז עשינו,

עדנה סגל:

אז תצביע נגד ,תצביע נגד ,ג אני אצביע נגד וזהו,

יואל גמליאל :אתה בעתירה של ביקשת שיהיה כופר חניה ,אתה אפילו לא יודע מה אתה
עושה ,אתה שות* ,הוא שות* בעתירה,
)מדברי יחד(
איל בישי:

קוד כל דבר אתי ואל תצעק ,קוד כל.

יואל גמליאל :אבל אתה,
איל בישי:

אני עדיי אומר ,אני עדיי אומר,
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ירו בנו:

יואל יואל שנייה ,עדנה ,איל מה אתה עדיי אומר? לא הבנתי.

איל בישי:

אני אסביר לפרצו* שלא מבי ,כהגדרת.

ירו בנו:

לא ,לא.

איל בישי:

ג א בעתירה הקומה נבנתה ,ג בעתירה א,

יואל גמליאל :תגיד תודה שלא ,תגיד רק חתמתי ...זה נשמע יותר נחמד ,כי אתה פה ,אנחנו
באנו לאור העתירה ,לאור הפשרה,
איל בישי:

אתה יודע,

יואל גמליאל :כופר חניה אתה ביקשת בבית משפט ,הוא ביקש כופר חניה ,אתה באת
ושכנעת אותנו שזה הדבר הכי טוב,
עדנה סגל:

יואל,

יואל גמליאל :אנחנו באנו לישיבת מועצה להחליט ואתה מתווכח,
איל בישי:

הבקשה שלי היתה בכלל שלא יתחילו לבנות.

עדנה סגל:

יואל ,יש לי שאלה,

יואל גמליאל :אי? לא לא,
איל בישי:

הדרישה המקורית ,אני אסביר ל ,א אתה רוצה,

יואל גמליאל :כ ,תסביר לי,
איל בישי:

העתירה המקורית היתה אמורה להיות צו מניעה ,אבל פשוט לא רצינו בגלל
ה,

יואל גמליאל :למה? כי פחדת שיתבעו,
איל בישי:

נכו ,נכו,

יואל גמליאל :כי פחדת...
)מדברי יחד(
איל בישי:

צריכי היינו להפקיד ,היז ,היינו צריכי להפקיד ליז הרי איזשהו סכו
א יגר לו נזק,

עודד ארנו:

אלא מה?

איל בישי:

נכו,

עודד ארנו:

היה נגר לו ,יש לו זכויות ,יש לו זכויות.
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יואל גמליאל :הוא סת מציג פה,
איל בישי:

אני לא מציג,

יואל גמליאל :אתה מתעסק בפוליטיקה,
איל בישי:

אני מתעסק בפוליטיקה? אתה צרי להתבייש ,אתה באמת אתה יודע מה,

יואל גמליאל :ואדו רדיע בכוונה לא נכנס לעתירה שלכ בגלל שהוא ידע שהוא חת לה,
הוא וגפני,
איל בישי:

עזוב עזוב ,אתה,

יואל גמליאל :הוא בכוונה לא נכנס לעתירה ,הרי למה רדיע לא נכנס לעתירה? הוא זה
שאישר ואתה,
איל בישי:

עזוב,

יואל גמליאל :אתה החלטת שאתה לא יודע על מה אתה חות ,ואתה בא פה משגע אותנו
עכשיו על מה שביקשת .אנחנו היו מבצעי את העתירה של אדו איל,
ואני מצטער שאתה לא יודע מה אתה עותר.
איל בישי :העתירה ,אתה לא יודע ,אז אני מצטער להגיד ל שאתה אפילו לא יודע על
מה אתה מדבר.
יואל גמליאל :אני ,יכול להיות,
איל בישי:

אתה יכול לצעוק עד מחר אבל אתה לא יודע.

ירו בנו:

איל איל,

איל בישי:

העתירה הוגשה לפני שהתחילה הבנייה,

יואל גמליאל :לא ,לא נכו,
איל בישי:

אני הייתי ש,

יואל גמליאל :איל ,אני לא יודע איפה היית,
איל בישי:

זה היה ,העתירה המקורית ,קומה שנייה ,תראה אותה,

יואל גמליאל :בחיי לא היה דבר כזה ,בחיי לא היה דבר כזה,
איל בישי:

לא ,ברור ,בגלל שאי חניה.

ירו בנו:

איל איל,

איל בישי:

אתה לא יודע על מה אתה מדבר בכלל.
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ירו בנו:

אני חייב להגיד ל אני במעט מופתע ,בלשו המעטה.

איל בישי:

בסדר ,אתה יכול.

ירו בנו:

אני חייב להגיד ל ,הנושא הזה הוא בגלל העתירה,

איל בישי:

אני יודע,

ירו בנו:

איל ברשות,

עודד ארנו:

העתירה היתה אחרי שהיה היתר בנייה ,אחרי שהיה היתר בנייה הוגשה
העתירה.

איל בישי:

העתירה המקורית היתה למנוע את הבנייה כי אי חניה,

עודד ארנו:

לא לא לא,

יואל גמליאל :אתה לא מבי שזה לא היה מותנה,
ירו בנו:

איל ,אני חייב להגיד,

איל בישי:

אוי נו ,אנחנו יודעי אי בוצע ההיתר ,אי ה קיבלו את ההיתר.

יואל גמליאל :אני אומר ל משהו ,היו אני בטוח שהיית חותמת גומי ,אתה אפילו לא
יודע מה העתירה ואתה לא יודע מה עתרו ואתה אפילו לא הלכת לבית
משפט .אז אתה היית חותמת גומי ,תגיד תשמעו חבר'ה ,חתמתי בטעות אני
חוזר בי ,זה נחמד בסדר ,כי זה לפי העתירה של.
איל בישי:

אני רוצה להגיד ל שאתה קשקש ,אני רוצה להגיד ל,

יואל גמליאל :למה קשקש? זה עתירה של.
איל בישי:

אתה יכול לעשות פה סטנדאפ כמה שאתה רוצה ,אתה יכול לעשות סטנד
אפ כמה שאתה רוצה אבל שוב פע אני אומר ל ,זה שאתה צועק זה עוד לא
עושה אות צודק ,אז תירגע ,תירגע,

יואל גמליאל :אתה עתרת או לא עתרת?
איל בישי:

קוד כל,

יואל גמליאל :לא ,מי עתר?
איל בישי:

אני עתרתי ,אני עתרתי,

יואל גמליאל :אז זה על סמ העתירה של,
איל בישי:

תקרא ,נכו ,זה הפשרה אבל זה לא המטרה ,הפשרה לא היתה המטרה של
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העתירה.
ירו בנו:

אבל זה בעיה של ע עצמ איל.

איל בישי:

אז אני אומר ,אז אני מעלה את הבעיה שלי לא של.

ירו בנו:

איל איל ,אני חייב ,לא יואל ,שנייה,

איל בישי:

בעיה שלי ,בטח שזה בעיה שלי.

ירו בנו:

שנייה שנייה איל ,אני חייב שנייה לעשות סדר בדביר .תראה ,הנושא הזה,

איל בישי:

די די די ,הבנו את הבדיחה הזו נו.

ירו בנו:

איל ,הנושא זה הוא בגי העתירה שלכ,

איל בישי:

אני יודע.

ירו בנו:

שנייה איל דקה ,אני לא הפרעתי ,דקה.

יואל גמליאל :ירו ,הוא לא יודע ,הוא לא ראה את המסמכי ירו.
ירו בנו:

העתירה הזו ,הנושא הזה הוא בגי העתירה שלכ .הנושא של כופר החניה
הוא נושא שלא היה קיי א* פע ,ולכ אנחנו כוללי אותו עכשיו בגלל
העתירה שלכ .כל מה שאתה מחבר בגי העתירה שהגשת על מגרש חניה
שהיה אמור לקו לכאורה ולתת מענה טוב יותר לכאוס שאתה אמרת ,זה
מה שעומדי לפתור היו .זה שזה לא עולה בקנה אחד ע מה שאתה רוצה
שיקרה זה משהו אחד.
שני ,ההיתר שנית נית לידיעת לכל המבנה ,והזכויות שניתנו ניתנו לכל
המבנה .אני ביחד ע המהנדס עצרתי את זה ,על ידי זה שאמרתי ליז אתה
לא תקבל טופס  .4לכאורה ג את זה לא היה צרי .ההתנהלות בזמורה היא
לא רלוונטית לכא .וכל המידע שאת או סליחה שאתה יודע ,אני לא יודע
מאיפה ,אני יכול להגיד ל שמה שאנחנו באי לאשר כא זה בגי פשרה
שאת ביקשת.

יואל גמליאל :ירו ,אני חושב שזה,
איל בישי:

ברור שהפשרה ,ברור שהפשרה היא ,זה לא המקור,

ירו בנו:

לכ אני ממש לא מצליח להבי אות,

איל בישי:

לא ,הפשרה,

18

ירו בנו:

ממש לא מצליח להבי אות,

איל בישי:

אבל פשרה היא ,זה פשרה בדיוק כמו שזה ,זה לא המטרה המקורית ,זה
פשרה.

יואל גמליאל :אני חושב ,קוד כל אני חושב שזה,
איל בישי:

אני מדבר אתו ,אתה אל תקפו .כל משפט נו מה אתה?

יואל גמליאל :אני שואל אות שאלה,
איל בישי:

אל תשאל אותי שאלות נו מה אתה? קופ .כל משפט.

ירו בנו:

הבנתי .מי בעד?  5בעד .מי נגד? .2

עדנה סגל:

אני נגד ,אני רוצה להסביר.

ירו בנו:

שנייה 2 ,נגד ,הוחלט לאשר.

עדנה סגל:

לא לא ,אני רוצה להסביר,

ירו בנו:

ועכשיו תסבירי,

עדנה סגל:

כי אני דואגת ליואל וירו ,מה יהיה ע החניות שלכ ,איפה את תחנו?

יואל גמליאל :לא ,זה הבעיה ...לנו כס* לבנות חניות.
ירו בנו:

זה ההסבר?

עדנה סגל:

לא לא ,זה לא ההסבר אני צוחקת .שעשית את ה,

ירו בנו:

אני חייב,

יואל גמליאל :כופר החניה היו לאור מה שאני רואה זה דבר חיובי ,שיכניס למועצה הרבה
כס* לבנות חניות בישוב וזה נות פתרו מצוי ,יכול להיות ,הוא אפילו לא
יודע מה הוא הגיש זה בסדר ,אבל אני חושב שזה דבר חיובי.
ירו בנו:

אני חייב להעיר הערה,

יואל גמליאל :היו בגדרה כי זה לא יקרה פה,
עדנה סגל:

אז,

יואל גמליאל :כי היו אנחנו נתקלי בהרבה מקומות שה היו מגיעי משלמי כס* טוב
כדי שיקבלו אישור לחניה ואנחנו נבנה חניה במקומ .אז אני חושב שאפילו,
עדנה סגל:

יש כבר מקו כזה? לא לא ,יש לי שאלה ,יש כבר מקו כזה?

איל בישי:

הקומה הזו מלכתחילה לא היתה צריכה להיבנות.
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ירו בנו:

איל ,את הטענות היית צרי להפנות ,תשמע ,לא ,תשמע יש פה,

איל בישי:

רדיע ,מה זה משנה למי? פה לא היה צרי,

ירו בנו:

אני חושב שיש גבול למה שאפשר לבוא ולהעיר כא.

איל בישי:

בסדר.

ירו בנו:

אני חייב להעיר כא הערה אחת לפרוטוקול .לדעתי לא יעלה על הדעת
שהחברי שהצביעו נגד ה אלה שג הגישו את העתירה ,עכשיו ג
מצביעי נגד הפשרה שה לכאורה ,אני אומר לכאורה כי אולי ה לא
יודעי על מה הפשרה הושגה ,בגי הפשרה שהושגה על יד .ולכ אני חייב
לומר את ההערה הזאת ,נראה לי מאוד תמוה אפילו הזוי ,אי חברי ,אי
המתנגדי מצביעי נגד הצעת הפשרה,

איל בישי:

פשרה משפטית פה זה פוליטי ,מה?

ירו בנו:

איל איל איל ,אני מבקש ,איל ,אני לא מערב כא פוליטיקה .אני מזכיר
לכולנו שהפשרה הושגה בצו בית משפט .כשאתה חתו לכאורה על התביעה
אתה עכשיו מצביע נגד ,נראה לי מאוד תמוה .סעי*  ,9סליחה סעי* .8

ס"ק  ' 8אישור המועצה לגינו שצ"פ במתח מ .אביב

ירו בנו:

סעי* קט  ,8אישור המועצה לגינו שצ"פ במתח מוטקה אביב .אני ישר
אפנה את רשות הדיבור למהנדס כדי שיסביר את השתלשלות הדברי ולאחר
מכ,

מיכאל צארו :אני רוצה להעיר הערה בקשר לנושא הזה בכלל של גינו .אנחנו נמצאי
כרגע בשנת השמיטה ,ואני חושב שאנחנו בי הערי הבודדות שעוברי על
חוק השמיטה .לא יקרה לנו שו דבר א אנחנו נמתי עוד כמה חודשי ע
הפיתוח של הגינות .יש לנו רב מקומי שיכול להדרי מה מותר מה אסור.
בעיקרו מותר לתחזק אבל לבנות גינות חדשות ,אני את ההערה הזאת רוצה
להעיר לפרוטוקול ואני מקווה ,ואני מקווה ג שהמועצה תאות לייש את
זה ,כי בס הכל זה חוק של כל מדינת ישראל ,זה לא רק של גדרה וחשוב
מאוד לשמור על הצביו של המדינה וכל מה שכרו בזה.
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יואל גמליאל :אני מסכי ע מר צארו.
עודד ארנו:

ההערה של נכונה זה רק כתוב פה גינו שצ"פ אבל מדובר במשהו עוד לפני
שנת השמיטה.

ירו בנו:

לא ,הוא דיבר על הערה אחרת שקשורה ,עודד כ.

עודד ארנו:

לא ,כי זה גינו.

מיכאל צארו :אני דיברתי בכללי על כל הגינו.
ירו בנו:

הוא דיבר באופ כללי .כ עודד ,תסביר לחברי שלא מכירי את זה.

עודד ארנו:

זו תוכנית בניי עיר התב"ע של גבעת אביב מה שנקרא ,המערי ,.השכונה
החדשה,

ירו בנו:

שכונת מוטק'ה אביב,

עודד ארנו:

שכונת מוטק'ה אביב .הקו הכחול הוא גבולות התוכנית בניי עיר ,זה
במקביל ג גבול תחו שיפוט גדרה ,זה ממש על גבול התוכנית .תוכנית שג
כ אושרה ותוכננה לפני הרבה שני ,נתנה איזה ,מה שירוק זה שצ"פ זה
שטח ציבורי פתוח.

איל בישי:

הגינות זה ג הבני ש למטה?

עודד ארנו:

זה ג הבני כ .בצורה מאוד משונה היא נתנה מי שצ"פ כזה ,פה זה שטח
ראוי וגדול ,פה היא נתנה מי משולש כזה ,שנגמר באפס .הרוחב המקסימלי
שלו הוא  6מטר ,המינימלי הוא אפס .ונוס* לזה בגלל הטופוגרפיה השטח
הזה מפה ,משולש כזה מותח בקיר תומ בגובה של עד  4מטר .את רואי
זה תוכנית הפיתוח ,זה גינה ציבורית בגובה הרחוב כל אחד יכול להגיע אליה,
פה יש מי משולש כלוא בי שטחי פרטיי של בתי,

ירו בנו:

כא גרה ברכה שרעבי?

עדנה סגל:

כ.

ירו בנו:

ברכה שרעבי ,והיא,

עודד ארנו:

פה יש חתיכת שצ"פ בגובה של  4מטר מפני הקרקע שאי גישה אליו ,לא
לקהל הרחב וג לא לשפע ,ה לא יכולי להגיע לפה לטפל בזה .ע סיו
הפרוייקט ,גמר הפרוייקט ,הגיעו התושבי הגובלי בשטח הזה ואמרו ,יש
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פה שטח בור ,איש לא מטפל בו ,ג את לא יכולי לטפל בו ,תנו לנו לטפל
בו להרוס ,נבנתה פה הגדר של גבול המגרש שלה ופה גדר מקבילה של
השצ"פ .יש ש משולש כזה שאי לא* אחד זכות גישה אליו .היחידי
שיכולי להתעסק אתו זה התושבי האלה.
ערכנו מסמ משפטי שהיה מותנה ,שכול במקביל מתואר לכל מגרש ומגרש,
איזה חלק מותר לו להוריד את הגדר ,ומה שמותר לו לעשות בזה ,מותר
לפרק את הגדר ,נית לגדר את החלקה בהמש לגדר חלקתו .ההיתר הנו
לגינו בלבד ,לא נית לבנות לרצ* להקי מחסני פרגולות וכיוצא בזה
בתחו השצ"פ .הקרקע הנה ותישאר בבעלות המועצה המקומית .למועצה
זכות בכל עת לדרוש מאתנו ,זה ה חותמי על זה נוטריוני ,לפנות את
השטח בהודעה מראש של  30יו ,אי לנו ולא תהיה לנו או לבעלי הזכות
בנכס בעתיד כל דרישות קנייניות ,דרישות פיצוי נזיקי או כל דרישה מכל
סוג שהוא למועצה המקומית גדרה.
במקביל כול ,כל הגובלי חתמו ואכ ה הסירו את הגדר שהפרידה
ביניה וזה קיבל חתיכת קרקע משמעותית ,זה קיבל אפס הוא אפילו לא
השתמש בזה .הכל טוב ויפה ,הכל מופיע בתיקי הבניי שלה ,חתו נוטריו
וזה.
אזרח מסוי שעד היו לא ראינו את פניו ,הוא מסתתר מאחורי כתובת
אינטרנט אדו ורו ,התחיל להפגיז במכתבי מונעי מאתנו ,נותני לאנשי
פרטיי לספח לעצמ רכוש מועצה במקו שאנחנו נטייל ש בטיילת ,הפגיז
את כל העול ע הסיפור הזה .היחידי שהתייחסו לזה זה היה המועצה
לאיכות השלטו .היו לי ,ואגב הוא טע ,הוא קרא לעצמו ועד תושבי רחוב
המערי .והרמב".
קבענו לו פגישה פה אחרי שעות העבודה ,ישבנו חיכינו עד בוש האדו לא
הגיע .הוא המשי ע הפניות שלו ,התיישב על אפי מבקר המועצה ,פניתי
לאיכות השלטו ,הסברתי לה ,כולל צילומי ,כולל הכל טוב ויפה אבל זה
היה צרי לעבור בהלי אישור מליאה ואז אישור הממונה על המחוז.
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אני לא מוכ ,זאת אומרת אנחנו הולכי להלי הזה ,א המועצה תאשר את
זה נעביר את זה לאישור הממונה על המחוז ,א המועצה לא תאשר את זה
נגיד לאדוני לשי מחדש את הגדר ,יהיה ש שטח בור שאיש לא יטפל בו,
איש לא יגע בו ולאיש לא תהיה גישה אליו .זהו ,זה מה ש,
עדנה סגל:

באיזה שטח ,באיזה שטח מדובר ,מה ,מה?

עודד ארנו:

כל התוכנית כולה היא ,77

עדנה סגל:

לא לא ,החלק שבו מדובר,

עודד ארנו:

כל זה ב,

עדנה סגל:

לא ,אני מדברת על כמה מטרי מדובר,

עודד ארנו:

כל ה,

עדנה סגל:

לא ,אני רואה שזה הול וקט אבל,

עודד ארנו:

כל השטח הזה הוא  360מטר מתו  77אל* מטר של התוכנית.

רפי חנינה:

כמה הקיצוני מקבל?

עודד ארנו:

זה קיבל,

רפי חנינה:

 6כפול  60 ,10מטר?

עודד ארנו:

לא לא לא.

עדנה סגל:

כמה הגדול ביותר?

רפי חנינה:

כמה?

עודד ארנו:

פה זה  6מולו זה ,פה זה כבר ,4

עדנה סגל:

כי זה הול וקט,

עודד ארנו:

הוא קיבל הכי הרבה ואלה קיבלו ,זה הגיע עד,

רפי חנינה:

בסביבות  50מטר,

עודד ארנו:

לא ,הוא קיבל הכי הרבה,

עדנה סגל:

רואי את זה.

עודד ארנו:

אחד קיבל ,6 ,8

עדנה סגל:

או.קיי.

עודד ארנו:

יש ג צילו לדבר הזה.
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ירו בנו:

שאלות? מי בעד? כמה אנחנו?  7בעד ,הוחלט לאשר.

ס"ק  ' 9אישור הצעת החברה למשק וכלכלה להלוואת גישור בס(  1,100,000ש"ח
למימו ביצוע הנחת קווי מי בכפר אוריאל

ירו בנו:

ס"ק  ,9אישור הצעת החברה למשק וכלכלה להלוואת גישור בס 1,100,000
שקלי למימו ביצוע הנחת קווי מי בכפר אוריאל .התנאי  22תשלומי
של  50אל* שקל כל אחת ,ריבית פריי פלוס  ,1ס הכל  .28,359אריה בוא
תסביר לה במה מדובר.

אריה לוינגר :העברתי לכ את לוח הסילוקי .אנחנו חתמנו הסכ ע קבל בש יצחקי
שהיה זכיי של החברה למשק 1,137,000 ,שקלי עלות עבודה כולל מע"מ
לביצוע קווי מי בכפר אוריאל .לצור,
רפי חנינה:

כפר אוריאל מה זה אומר ,איזה רחובות?

ירו בנו:

זה הכל ,זה לכיוו בנימי ,זה המש של,

אריה לוינגר :יששכר ,לצור ביצוע העבודה החברה למשק הציעו לנו לקבל הלוואת גישור
בס של  22תשלומי של  50,000שקל כל אחד ,זה נגמר ב ,2010נראה קצת
רחוק ,כאשר הריבית זה  28,000שקלי מתו  1,100מיליו ,זה ריבית
בהחלט סבירה .וזה לגבי הביצוע ,הצעה לביצוע בהלוואת גישור של קווי מי
ברחוב אוריאל.
יואל גמליאל :ביקשתי מהאדו עודד להעביר לנו את הנושא של הניקוז .אנחנו מדברי ע
עצמנו עודד .בזמנו אישור לעשות שמה ניקוז וצנרת מי וזה נשאר רק...
צנרת מי.
עודד ארנו:

אי לי תשובה לזה כרגע.

מיכאל צארו :תו כמה זמ?
עודד ארנו:

של זה?

ירו בנו:

ברגע שנאשר את זה,

יואל גמליאל :זה ברור ,אנחנו מדברי על הניקוז ,תו כמה זמ אפשר להעביר הצעה,
הצעה כוללת ,אומד לפחות?
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עודד ארנו:

אני חושב שליאור אמר שהוא העביר משהו.

איל בישי:

שאלה לי ,ההלוואה מותנית בזה שזכיי שלה יבצע את,

אריה לוינגר :לא לא ,זה מכרז באמצעות החברה למשק ,פטור ממכרז ,זה לא,
איל בישי:

כי הבנתי פע ,קראתי בזה שה די יקרי יחסית.

ירו בנו:

אני רוצה הערה אחת לסדר,

יואל גמליאל :א נחנו מדברי פה ,ירו ,אנחנו מדברי פה על קווי מי ו ,מה לגבי הכביש
עצמו ,החפירות?
ירו בנו:

נתקד בלוחות זמני ברורי וזה לא עוד פע נאמר כא דברי וג לא
יקבלו מענה ,אני בשבוע שאנחנו חוזרי בו מ החג במהל השבוע ארצה
לעשות כא ישיבת מליאה כדי להשלי את כל החסר ,ג על אומד המדרכה,
סליחה ,יוצא לנו קצר מדי .בשבוע של לאחר יו העצמאות ,זה יוצא השבוע
של ה 14/5כמדומני ,יו רביעי  14/5אנחנו נדו כא במסגרת מליאה ,אחד
בלהביא לכא את אומד עבודות הניקוז ולהביא לכא את אומד עבודות
המדרכה של סעי* קט  4ו.5

יואל גמליאל :לא צרי אומד ,אנחנו כבר אישרנו את זה ,אנחנו אישרנו את זה כבר לפני
שלוש שני .הכל מאושר ,צרי לעשות מכרז ולהביא פה לאישור ,לאשר את
הסכו,
ירו בנו:

לא התב"ר ,זה על פי התב"ר,

יואל גמליאל :אנחנו אישרנו תב"ר בזמנו,
איל בישי:

על כמה?

יואל גמליאל :על  1,600מיליו,
אריה לוינגר :לא לא 1,400 ,מיליו,
יואל גמליאל 1,400 :מיליו כי אז ,א היית עושה אז זה היה  1,400מיליו ,לא עשית זה
עלה,
אריה לוינגר :לא היה מכרז אי אני אעשה?
ירו בנו:

מה אתה מציע?

יואל גמליאל :אני מציע שליאור יוציא מכרז של משק וכלכלה ויביא את זה לישיבה הבאה
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להנהלה לאשר את זה מצדי באותה שיטה ,אי לי בעיה רק שיביא את זה
לאישור .כבר אישרנו תב"ר זה לא צרי עוד פע לאשר ,עוד פע לבוא לאשר
את האומדו.
ירו בנו:

לא ,אבל יכול להיות שאנחנו צריכי להגדיל את התב"ר,

יואל גמליאל :נגדיל אותו אז אנחנו נציע,
ירו בנו:

הישיבה הבאה שתהיה לאחר חג העצמאות,

יואל גמליאל :זה לא הוג שכבר דיווחנו לאנשי והאנשי מחכי ואנשי שמה,
ירו בנו:

זה לא,

יואל גמליאל :שוחי במי,
מיכאל צארו :אבל באותו עניי דיברנו על רחוב אפרי ועצרנו את התב"ר כדי לקבל אומד
כולל ההפקעה.
ירו בנו:

פיצול התכנו ,ברחוב אפרי אמרנו שעושי תכנו כזה.

מיכאל צארו :כ ,אישרנו,
ירו בנו:

אישרנו  100,000לתכנו יצאו כבר לתכנו.

מיכאל צארו :איפה זה עומד?
ירו בנו:

לא יודע איפה זה עומד כרגע מבחינת ה ,בוא ,יואל עוד פע ,תגיד עוד פע
את התוספת של,

יואל גמליאל :לעשות מכרז ולהביא את זה לפה להמש אישור ,א אי מספיק כס*
להגדלת התב"ר.
ירו בנו:

לישיבה הבאה שתהיה אחרי יו העצמאות צרי להביא לכא את האומד
של עבודות הניקוז שנאשר את זה כדי להתחיל את זה,

מיכאל צארו :ג את רחוב אפרי ,התכנו של רחוב אפרי,
ירו בנו:

איפה זה עומד מבחינת הזה,

מיכאל צארו :לדעת איפה זה עומד.
ירו בנו:

להביא ג עדכו איפה זה עומד מבחינת רחוב אפרי ,בסדר גמור .מי בעד?
הוחלט לאשר 7 ,בעד.

ס"ק  ' 10אישור הגדלת תב"ר מס'  ' 769פיתוח כניסה דרומית וצפונית בס(:
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 125,000ש"ח
המימו :הקצבת משרד הפני

ירו בנו:

סעי* קט  10אישור הגדלת תב"ר   769פיתוח כניסה דרומית וצפונית בס
 125,000שקלי הקצבת משרד הפני .מי בעד? הוחלט לאשר 7 ,בעד.

ס"ק  ' 11אישור הגדלת תב"ר  ' 703תכנו בס(  200,000ש"ח
המימו :קר לעב' פיתוח

ירו בנו:

ס"ק  11אישור הגדלת,

איל בישי:

למה היה אגב ההגדלה ,לא הספיק התב"ר הראשו?

ירו בנו:

לא ,פשוט ה ,התב"ר אושר וה הורידו ואנחנו אחר כ ביקשנו מה
להוסי* ולכ ה הוסיפו .אישור ,ס"ק  ,11אישור הגדלת תב"ר  703תכנו
בס  200,000שקלי ,מימו קר לעבודות פיתוח .שאלות ,הערות?

איל בישי:

מה זה התב"ר הזה?

ירו בנו:

תב"ר שאנחנו צריכי לתכנ ,פה רחוב אפרי ,מחר זה,

איל בישי:

מה זה?

עודד ארנו:

עבודות תכנו שאי לה תב"ר,

ירו בנו:

זה תכנו שאנחנו רוצי לעשות,

עודד ארנו:

בעקבות אחרי התכנו אפשר יהיה להוציא תב"ר לפי דרישה.

ירו בנו:

לדוגמה,

עודד ארנו:

קוד כל צרי את רחוב ב גוריו,

איל בישי:

כס* לתכנו זה מה שרוצי?

ירו בנו:

רק לתכנו .רחוב ב גוריו ,בי כיכר פינס לכיכר מנח בגי .דוגמה73,000 ,
שקלי ככה התכנו.

עודד ארנו:

למה דוגמה? זה אמיתי.

ירו בנו:

זה אמיתי.

איל בישי:

אני שואל כמעט כל ישיבה ,כמה כס* יש בקר לעבודות פיתוח היו?

יואל גמליאל :יש ,יש מספיק.
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איל בישי:

אני שמח שאתה מצחיק את ראש המועצה,

יואל גמליאל :לא מצחיק ,אני ,אתה יודע,
איל בישי:

שאלתי אותו,

יואל גמליאל :שואל שאלות ,משרד הפני לא מאשר שקל א אי ל כס* בקופה אז מה
זה משנה? אתה יכול לאשר עד מחר.
איל בישי:

אני שאלתי ,אני דיברתי על פרוצדורה? אני שאלתי אותו כמה כס* יש.

ירו בנו:

איל ,אי לי את הנתו כרגע אבל אני מסביר עוד פע,

איל בישי:

למה אתה קופ .על כל דבר?

ירו בנו:

את הנושא של אישור תב"ר .הראשי תיבות של תב"ר זה תקציב בלתי רגיל,
אתה מאשר תקציב בלתי רגיל,

איל בישי :בלי קשר לזה,
ירו בנו:

שנדרש להיות מאושר על ידי משרד הפני והוא מאשר ובלבד שיש לנו,

איל בישי:

זה לא קשור לתב"ר הזה ,אני שואל באופ כללי.

ירו בנו:

אי לי כרגע את הנתו ,לא יכול להגיד ל .מי בעד?  6בעד ,הוחלט לאשר.
מיקי צארו יצא .חבר המועצה מיקי צארו יצא.

ס"ק  ' 12אישור הגדלת תב"ר  ' 780עב' ביוב בס(  300,000ש"ח
המימו :קר לעב' פיתוח

ירו בנו:

סעי* קט  ,12אישור הגדלת תב"ר  780עבודות ביוב בס  300,000שקלי.
שאלות ,הערות? מי בעד?

איל בישי:

רגע ,מה? תסביר לי ,אני לא הייתי בישיבת הנהלה א אתה לא שמת לב.

יואל גמליאל :אז הגיע הזמ שתגיע.
עדנה סגל:

לא קראת? לא ,ג ש לא היו דיבורי ,הרבה דיבורי.

איל בישי:

טוב ,שמה ה אוטומטי ,אנחנו לפחות ת לנו צ'אנס,

יואל גמליאל :הגדלה של תב"ר ביוב,
איל בישי:

איזה ביוב ,איפה ,של מה?

יואל גמליאל :זה קווי ביוב שצרי להחלי* אות ,חיבורי לתושבי ,קווי שמחברי

28

היו תושב בונה רוצה קו ביוב ,צרי להוציא לו קו ביוב,
איל בישי:

כמה היה התב"ר המקורי?

יואל גמליאל :זה תב"ר שאי לו סו* ,מגדילי אותו כל הזמ ,עד שיגיע בקדנציה תגיד סו*
סו* אישרתי תב"ר של מיליו ,מה אתה רוצה?
ירו בנו:

בוא ,איל ,אני חייב להעיר כא הערה,

איל בישי:

לא ,אני שואל ,זה שאלת ת אמנ אבל,

ירו בנו:

תשמע ,השאלות צריכות איזשהו בסיס או על רקע של ידע תיאורטי בסיסי,

יואל גמליאל :כמה היה התב"ר הקוד?
איל בישי:

אני לא יודע,

ירו בנו:

אז אני אגיד ,שנייה,

אריה לוינגר :ג כ ,300
יואל גמליאל,300,000 :
ירו בנו:

איל ,תב"ר שהוא תקציב בלתי רגיל הוא תקציב שעליו אתה יכול להשית
ולהוסי* כל הזמ אל מול הזה כדי לא ליצור מצב שאתה בגרעו .המימוש של
העבודות האלה הוא לחיבורי לתושבי חדשי ,שאתה כנראה מכיר טוב
ממני את כמות הזה,

יואל גמליאל :החלפת צנרת,
ירו בנו:

התושב משל ,אנחנו יודעי להכניס את זה לקר הרלוונטית .השאלה של
כמה כס* יש בקרנות ג כא היא עכשיו לא רלוונטית,

איל בישי:

לא ,זו שאלה כי אני לא יודע כתוב עבודות ביוב,

ירו בנו:

טוב,

איל בישי:

בדר כלל תב"ר זה לעבודה ספציפית.

יואל גמליאל :זה אותה תשובה כמו סעי* ,1
ירו בנו:

זה ממש לא נכו,

איל בישי:

הערה לסדר ,או.קיי.

ירו בנו:

אז זה ממש לא נכו.

איל בישי:

או.קיי .הערה לסדר .אני יכול לשאול אות שאלות בלי שהסג של יקפו?.
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ירו בנו:

ההערה היא לא לסדר היא הערה.

יואל גמליאל :אנחנו יש לנו אירוע ,אתה מעכב אותנו .למה עשינו את זה בשש? יש לנו
אירוע.
איל בישי:

איזה אירוע יש ל?

יואל גמליאל :של עמי בסו השכ של,
ירו בנו:

ג אתה מוזמ.

איל בישי:

מה?

יואל גמליאל :השכ של ירו ,תשמע.
עדנה סגל:

מה יש לו?

ירו בנו:

מתחת.

עדנה סגל:

חתונה?

יואל גמליאל :הבת שלו מתחתנת.
ירו בנו:

מי בעד?  6בעד ,הוחלט לאשר.

ס"ק  ' 13אישור הגדלת תב"ר  ' 756עב' מי בס(  200,000ש"ח
המימו :קר לעב' פיתוח

ירו בנו:

סעי*  ,13אישור הגדלת תב"ר  756עבודות מי בס  200,000שקלי על
אותו רעיו ועל אותו משקל.

יואל גמליאל :אני יכול לשאול את השאלה בסעי* ?11
ירו בנו:

מי בעד?  6בעד ,הוחלט לאשר.

ס"ק  ' 14אישור הגדלת תב"ר  ' 724עב' חשמל בס(  437,735ש"ח
המימו :קר לעבודות פיתוח

ירו בנו:

סעי* קט  ,14אישור הגדלת תב"ר  724עבודות חשמל בס  437,735שקלי,
עבודות חשמל .הוגש לכ פירוט מסודר.

עדנה סגל:

זה בדיוק ?735

ירו בנו:

בדיוק בדיוק ,בדיוק ככה .מי בעד?  6בעד ,הוחלט לאשר.
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ס"ק  ' 15אישור הגדלת תב"ר  ' 790פיקוח בס(  250,000ש"ח
המימו :קר לעב' פיתוח

ירו בנו:

ס"ק  ,15אישור הגדלת תב"ר  ,790תב"ר פיקוח בס  250,000שקלי מימו
קר לעבודות פיתוח .שאלות?

איל בישי:

פיקוח של מה?

ירו בנו:

פיקוח של החברות שיודעות לתת פיקוח על העבודות הקבלניות ,וזה פיקוח
הנדסי ,לזה הכוונה .מי בעד?  6בעד ,הוחלט לאשר.

ס"ק  ' 16אישור הגדלת תב"ר  ' 746סלילת מדרכות וכבישי בס(  200,000ש"ח
המימו :קר לעב' פיתוח

ירו בנו:

ס"ק  ,16אישור הגדלת תב"ר  746סלילת מדרכות וכבישי בס 200,000
שקלי .שאלות? מי בעד? רפי אתה אתנו?  6בעד ,הוחלט לאשר.

ס"ק  ' 17אישור הגדלת תב"ר  ' 745עב' גינו ופיתוח בס(  200,000ש"ח
המימו :קר לעב' פיתוח

ירו בנו:

סעי* קט  ,17אישור הגדלת תב"ר  ,745עבודות גינו ופיתוח בס 200,000
שקלי .שאלות?

יואל גמליאל :זה שנת שמיטה או לא שנת שמיטה?
ירו בנו:

זה לא קשור ,אנחנו יודעי לעשות כא את ההשקעה בתשתיות בעיקר של
הגינו .מי בעד?  .6הוחלט לאשר.

עדנה סגל:

גדרה התחילה לפרוח.

ס"ק  ' 18אישור תב"ר  ' 834עב' צמ"ה בס(  150,000ש"ח
המימו :קר לעב' פיתוח

ירו בנו:

ס"ק  ,18אישור תב"ר  834עבודות צמ"ה  ציוד מיכני הנדסי בס 150,000
שקלי .שאלות? מי בעד? איל אתה יכול לשאול א אתה רוצה.
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איל בישי:

לא לא ,אני שואל ,מה זה?

ירו בנו:

אז אני אסביר,

איל בישי:

לא לא,

ירו בנו:

אני ראיתי את הפרצו* של,

איל בישי:

לא לא ,מה זה עבודות צמ"ה זה טרקטורי?

ירו בנו:

עבודות טרקטור על מנת שיוכל לעשות באמת את ניקיו השטחי,

איל בישי:

אבל זה לא מכרזי?

ירו בנו:

לא קשור .קוד כל אתה מאשר תב"ר .מאשר תקציב .המכרז יכול
להתרחש,

איל בישי:

מזה יוצא מכרז ,או.קיי .בסדר.

ירו בנו:

המכרז יכול להתרחש רק אל מול תב"ר מאושר .מי בעד?  6בעד .הוחלט
לאשר.

ס"ק  ' 19אישור בחירת יו"ר ועדת מלגות חבר המועצה רפי חנינה

ירו בנו:

ס"ק  ,19אישור בחירת יו"ר ועדת מלגות חבר המועצה רפי חנינה .שאלות?

יואל גמליאל :ירו ,ג ועדת תמיכות או ש,
ירו בנו:

תמיכות זה בגלל ה,

איל בישי:

מה אומר ה ,תסביר לנו אריה מה זה התמיכות.

יואל גמליאל :מה ,נבחר ציבור לא יכול לתת אישור לועדת תמיכות ,אתה בטוח?
אריה לוינגר :הכלל הוא ,אני אגיד לכ את הכלל ,הכלל הוא שיש ועדה מקצועית בדומה
לועדה המקצועית של ועדת ,שבודקת את המכרזי של השלטו המקומי,
ועדה מקצועית שהיא בודקת את הנושא של התמיכות .המליאה רשאית
להקי ועדת משנה לנושא של תמיכות של חברי מועצה ,כשלב ביניי בי
הועדה המקצועית למליאה .לא,
יואל גמליאל :יו"ר ועדת משנה...
)מדברי יחד(
ירו בנו:

ואז רפי חנינה יו"ר ועדת משנה לנושא תמיכות ויו"ר ועדת מלגות.
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יואל גמליאל :כ ,אבל צרי ועדה ,הועדה היא תבחר את איל?
ירו בנו:

אנחנו צריכי לבחור ועדה מתוכנו?

יואל גמליאל :אני בוחר כ ,אני בוחר את איל,
איל בישי:

אל תבחר אותי ,תודה רבה.

יואל גמליאל :למה?
רפי חנינה:

אז עדנה ,עדנה,

עדנה סגל:

לא אני,

יואל גמליאל :עדנה? עדנה בקושי באה היו .לא ,את איל נו,
איל בישי:

רגע ,אני הול להצביע נגד פה ,מה אתה,

יואל גמליאל :תצביע נגד עצמ ,אתה יכול להתפטר אחרי שלושה חודשי.
איל בישי :לא ,אני רוצה להגיד משהו,
ירו בנו:

עשית את זה בסעי* אחר ,אתה יכול להצביע ג עכשיו נגד ,זה בסדר ,מותר
ל.

איל בישי:

לא ,אני אגיד ,יש לי פה בעיה.

יואל גמליאל :למה?
איל בישי:

יש לי בעיה ב,

יואל גמליאל :בישיבה ,בישיבה,
רפי חנינה:

אז תעיר את ההערות של בועדה,

איל בישי:

רגע,

יואל גמליאל :בישיבה הבאה נעלה את זה.
ירו בנו:

טוב ,אנחנו נאשר עכשיו את הסעי* כפי שהוא ואנחנו,

איל בישי:

לא ,אני מדבר על הסעי* הזה ,לא על הסעי*,

ירו בנו:

דקה דקה איל ,אנחנו,

רפי חנינה:

לא ,ירו ,אנחנו נאשר את הסעי* הזה ע ועדת משנה ולגבי חברי הועדה
נקבע את זה יותר מאוחר.

אריה לוינגר :ועדת משנה זה לא על סדר היו ,אני מציע להביא לישיבה הבאה.
רפי חנינה:

אבל ...שלא היו על סדר היו והבאנו אות.
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אריה לוינגר :אבל לא נושא כזה מהותי.
עדנה סגל:

תגיד לי ,כל כמה זמ את נפגשי? בוא נגיד ככה .כל כמה זמ הועדה
הזאת?

רפי חנינה:

פע בשנה.

עדנה סגל:

פע בשנה?

רפי חנינה:

כ.

עדנה סגל:

אז לא אכפת לי להיות.

רפי חנינה:

אז עדנה ,גמרנו.

ירו בנו:

מה הרכב הועדה שצרי להיות מבחינת המועצה?

יואל גמליאל :יכול להיות שלושה חמשה.
רפי חנינה:

ועדת משנה.

ירו בנו:

מבחינת ועדת המשנה מה הרכב הועדה שצרי להיות?

אריה לוינגר :אתה זוכר את המספר? שלושה עד חמשה?
איל בישי:

רפי עדנה ואני.

יואל גמליאל :רפי עדנה אני קותי וער.
ירו בנו:

רפי עדנה אתה קותי וער.

יואל גמליאל :כ.
ירו בנו:

אנחנו מעלי לאישור את רפי חנינה שיו"ר ועדת מלגות ,זה סעי*  .19ואני
מוסי* כא את סעי* ,כדי שנעשה סדר ,נדפיס את כל הנושאי לסדר ,את
סעי*  ,8אני בכוונה אומר  8כי פשוט היו נושאי לפני כ ,סעי*  8לא מופיע
כא כי יש עוד שלושה נושאי אחרי אז לכ אני אומר את זה ,סעי* ,8
בחירת ועדת משנה לנושא תמיכות .יו"ר הועדה חבר המועצה רפי חנינה,
חברי יואל סג מ"מ ,ער שניר ,עדנה סגל דוד וקותי תנעמי .מי בעד?

איל בישי:

רגע ,יש לי הערה .אני,

יואל גמליאל :חשבתי שאתה מצביע.
איל בישי:

אני יש לי איזה בעיה בכל ההתנהלות של ועדת ,יו"ר ועדה ,ועדת מלגות .כל
הקטע הזה של הברוגז להתפטר כי לא היה לו תקציב ,לא אושר לו תקציב
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לאחר מכ ,זה איזה סוג של איזשהו בעיניי היה,
ירו בנו:

נראה לי שזה עבר מהמושב ההוא למושב אלי ,זה בסדר.

איל בישי:

יכול להיות ,אני ,דיברנו על זה ג ב,

ירו בנו:

זה לא רלוונטי לנושא אבל א אתה רוצה אתה יכול להעלות את זה בסדר
גמור.

איל בישי:

אני רוצה להגיד למה אני מצביע נגד.

ירו בנו:

כ.

איל בישי:

אני רוצה להגיד למה אני מצביע נגד.

ירו בנו:

אה ,אתה רוצה להגיד למה אתה מצביע נגד?

איל בישי:

בודאי .עכשיו ,לאחר מכ בתקציב האחרו שאישרנו ,אישרנו הגדלה פתאו
משמעותי של תקציב המלגות שזה ,כמוב זה משהו מבור ,אבל ההתנהלות
כלומר של הסוג של כוחניות של להתפטר ואז לחזור וע כל האיומי שהיו
מסביב כולנו יודעי ,אני בעיניי,

יואל גמליאל :הוא התפטר כי לא היה לו תקציב,
ירו בנו:

יואל יואל ,איל,

איל בישי:

לא צרי להתפטר,

ירו בנו:

חבר המועצה איל ב ישי,

איל בישי:

להתפטר ולחזור ,מה?

יואל גמליאל :עכשיו יש תקציב הוא חוזר,
ירו בנו:

איל,

יואל גמליאל :תגיד לי להיות יו"ר ועדה בלי תקציב?
ירו בנו:

יואל יואל ,עזוב ,איל ב ישי ,אתה אמרת כא מילה שאני חייב להרי גבה
עוד פע .ההתנהלות ,אתה עכשיו,

איל בישי:

ההתנהלות שלו,

ירו בנו:

אתה עכשיו מלי,

איל בישי:

של ,ההתפטרות של לא היתה במקו לדעתי.

ירו בנו:

מה זה רלוונטי לדיו? מה זה רלוונטי לדיו?
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איל בישי:

אני עכשיו מתבקש לאשר אותו שוב ,אני אומר מלכתחילה כל ההתנהלות
הזאת לא היתה,

ירו בנו:

אז אני אומר ל שא אתה ,א עסקינ בהתנהלות ,אני לא יכול ,שנייה
יואל דקה ,יואל שנייה ,יואל שנייה ,אתה מדבר על התנהלות,

איל בישי:

אמרתי ל את זה בארבע עיניי ג וג לו אמרתי את זה,

ירו בנו:

איל ,איל,

איל בישי:

ההתנהגות הזו לא,

ירו בנו:

אני לא,

איל בישי:

הרי אתה יודע למה אני הצבעתי בעד התקציב ואמרתי ל שאני אצביע בעד,
נכו? זה בדיוק בגלל הדברי האלה,

ירו בנו:

איל,

איל בישי:

בדיוק בגלל הדברי האלה,

ירו בנו:

איל ,אני אומר ל עוד פע,

איל בישי:

ותגיד לי שזה לא היה האיו הזה בזמנו,

ירו בנו:

אני מבקש,

רפי חנינה:

לא היה בכלל איו כזה,

איל בישי:

עזוב נו,

ירו בנו:

אני מבקש הבהרה,

רפי חנינה:

נושא סליחה ,נושא של המילגות זה כבר מאושר לפני זה ,בלי שו קשר,

איל בישי:

אתה השתתפת באישור של ההנהלה של התקציב?

רפי חנינה:

בלי ,בלי שו קשר,

איל בישי:

אתה השתתפת בהנהלה באישור?

רפי חנינה:

זה לא קשור,

איל בישי:

זה כ קשור,

רפי חנינה:

זה לא קשור.

איל בישי:

זה כ קשור .אל תגיד זה ,אל תסתכל לי בעיניי ותגיד לי זה לא קשור.

רפי חנינה:

לא לא ,זה לא קשור בכלל ,הנושא,
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איל בישי:

אוי נו,

רפי חנינה:

עובדה שהנושא של התקציב של המילגות כבר היה קיי בתקציב ..הופיע,

איל בישי:

אתה השתתפת,

רפי חנינה:

אי שו,

איל בישי:

אתה השתתפת?

רפי חנינה:

נמנע ממני להגיע ,זה לא קשור לזה.

יואל גמליאל :תשמע ,כולנו יודעי שאדו רפי אחד הדברי שמעניי אותו ומעניי אותו
בקדנציה הזאת זה הנושא של מלגות לסטודנטי ,וזה קרוב ללבו .יכול
להיות שזה לא קרוב ללב איל ,הוא הביע את המחאה שלו בזמנו בגלל שלא
היה תקציב לסטודנטי ,היו לאחר שאושר תקציב ,אחרי התקציב אנחנו
ביקשנו ממנו שיקח את זה בחזרה וידאג לסטודנטי בגדרה ,וזה דבר מבור
ואני חושב שאתה צרי להרי לו יד ,שני ידיי ,כי אתה ב אד שאכפת ל
מהסטודנטי.
איל בישי:

קוד כל ,קוד כל,

יואל גמליאל :א לא היה אכפת ל מהסטודנטי זה משהו אחר,
איל בישי:

קוד כל כמי שרוצה להיות ראש מועצה זה שתי ידיי ולא שני ידיי,

יואל גמליאל :שני הידיי בסדר ,יאללה ,קיבלתי תיקו ,אה? א אתה מבסוט יאללה.
העיקר שתצביע בעד ,אה?
ירו בנו:

אני חוזר ,סעי*  19אישור בחירת יו"ר ועדת מלגות חבר המועצה רפי חנינה.
מי בעד?  6בעד ,הוחלט לאשר.

יואל גמליאל :לא ,6 ,הוא לא הצביע,
ירו בנו:

מי נגד?  1נגד ,עדיי הוחלט לאשר.

סעי:8 /

כינו והקמת ועדת משנה לנושא תמיכות :יו"ר רפי חנינה ,חברי :מיכאל
צארו ,ער שניר ,עדנה סגל דוד ,יקותיאל תנעמי

ירו בנו:

סעי*  ,8כינו והקמת ועדת משנה לנושא תמיכות .הרכב יו"ר חבר המועצה
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רפי חנינה,
יואל גמליאל :אני מבקש להחלי* את צארו ,שצארו,
ירו בנו:

חבר מיקי צארו ,חבר ער שניר,

איל בישי:

הבחירות מתקדמות,

ירו בנו:

חברה עדנה סגל דוד ,חבר יקותיאל תנעמי .מי בעד?  7בעד ,הוחלט לאשר.

איל בישי:

אני שמח שאתה מנדב אנשי ומוציא את עצמ ,אהבתי את זה.

.2

אישור הגדלת תב"ר מס'  772הקמת מועדו פיס לגיל הזהב ,בס( של  90,549ש"ח
סה"כ התב"ר לאחר ההגדלה בס(  900,000ש"ח
המימו :הקצבת מפעל הפיס בס(  809,451ש"ח
קר עבודות פיתוח בס(  99,549ש"ח

ירו בנו:

סעי*  ,2אישור הגדלת תב"ר  ,772הקמת מועדו פיס לגיל הזהב בס
 ,90,549סה"כ התב"ר לאחר ההגדלה  900,000שקלי ,המימו הקצבת מפעל
הפיס בס  ,809,451קר עבודות פיתוח  .99,549אריה הסברי.

אריה לוינגר :המועצה כאשר אישרה את התקציב של תב"ר  772הקמת מועדו פיס לגיל
הזהב ,אנחנו אישרנו על פי הקצבת מפעל הפיס  809,451וזה אושר על ידי
משרד הפני בפברואר  .2007על פי המכרז של החברה למשק ,נבחר זכיי
בש א.י.ל .סלע ,כאשר ההצעה שלו היתה הזולה ביותר  900,000שקל,
וההפרש ,90,000
ירו בנו:

,99,549

אריה לוינגר :סליחה 99,549 ,ואת ההפרש הזה אנחנו צריכי לכסות מקר עבודות פיתוח.
עדנה סגל:

איפה זה יהיה? איפה?

ירו בנו:

יבנה בסופו של דבר מול בית ספר פינס.

יואל גמליאל :איפה שהיה אמור פע להיות בית החייל בתוכנית.
דובר:

 ...פינס פוקס סליחה?

ירו בנו:

ממש בפינה הזאת ,כמעט מול השער של ...מי בעד?  7בעד ,הוחלט לאשר.

3.

אישור פרוטוקול ועדת הקצאות קרקע מיו 12/3/08
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ירו בנו:

סעי*  ,3אישור פרוטוקול ועדת הקצאות קרקע מיו  .12/3/08אריה.

אריה לוינגר :לא ,זה אבי.
ירו בנו:

אבי.

אבי ברו:

טוב ,ארבע עמותות הגישו בקשות להקצאות קרקע ,מתוכ אחת לא הגישה
את המסמכי ולכ בישיבת הועדה היא נפסלה על הס* עד הישיבה הבאה.
העמותה הראשונה זה מלדי ,ה תורמי ביגוד וריהוט לנזקקי .הבקשה
שלה ,ה עובדי כבר במקלט ,ה מבקשי לסגור את החלק שמעל
המקלט שכבר קיי ,זה סוג של מעטפת .ה לא הגישו את כל המסמכי ,ה
התבקשו להגיש את המסמכי הנוספי ,ה הגישו אות שבוע שעבר,
כלומר אפשר ,מבחינת הועדה ה בסדר ,לשיקולכ.
העמותה השנייה זה תורת אמת גדרה ,היא מבקשת להקי מדרשה וישיבה.
זה העמותה של הרב ,נכו? של הרב צוברי .יואל ,בעזרת יואל מצאנו חלקת
קרקע ,אני לא זוכר איזה רחוב זה,

יואל גמליאל :רחוב חגי.
אבי ברו:

רחוב חגי .העמותה עומדת בכל הקריטריוני.

עדנה סגל:

איפה זה חגי?

אבי ברו:

זה על גבול קדרו.

יואל גמליאל :חגי זה מרחוב נפתלי,
איל בישי :נפתלי,
אבי ברו:

כ,

איל בישי:

אז איפה?

)מדברי יחד(
אבי ברו:

שטח ציבורי חו ,זה  2.7דונ ,יש את התזכיר של המהנדס ,אי בעיה לבנות
ש.
עמותה שלישית זה מוסדות תורה ותפילה ,זה עמותה שמתפללת היו בבית
כנסת ברחוב ,בג העצמאות ,זה קט לה .קיי ,העצמאות פינת פינס
במקלט ,יש כרגע קרקע של חצי דונ באזורי גדרה שג היעוד שלה הוא לא
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רק ציבורי הוא ג לבית כנסת.
עדנה סגל:

נו.

אבי ברו:

מבחינתנו ה עומדי בכל הדרישות ,כל המסמכי הוגשו.

איל בישי:

אז זה יהיה ג בית כנסת לסביבה ש?

אבי ברו:

כ ודאי ,לשיקולכ ,מבחינת הועדה ה עומדי בכל הקריטריוני.

ירו בנו:

שאלות? מי בעד? מי בעד?  7בעד ,הוחלט לאשר .סעי*  ,3סעי* .4

.4

אישור פרוטוקול ועדת הנחות לתשלומי חינו( מיו .11/2/08

ירו בנו:

סעי*  4אישור פרוטוקול ועדת הנחות לתשלומי חינו מיו  .11/2/08חבר
המועצה רפי חנינה.

רפי חנינה:

חברי הועדה ישבה והחליטה לגבי  53בקשות שהוגשו ,המטרה שלנו זה היה
להכניס את רוב האנשי פה למעגל תשלומי ,חלק אנחנו נתנו לה הנחות
בעיקר על קר קרב ,במקרי חריגי אנחנו דנו בנושא של הסעות .חלק מה
דחינו כי מצאנו לנכו שלא ,לא מגיע לה .אבקש לאשר את הפרוטוקול.

איל בישי:

יש קריטריוני? כאילו אי את,

רפי חנינה:

על פי תלושי משכורת ,על פי מכתבי מהרווחה .בעיקר מכתבי מהרווחה.

איל בישי:

כל מי שמופיע פה הוא חייב להיות,

רפי חנינה:

לא,

איל בישי:

לא?

רפי חנינה:

על פי תלושי משכורת ,רוב האנשי פה זה מהרווחה .התייחסות שלנו,

ירו בנו:

מי בעד?  7בעד ,הוחלט לאשר .עוד שלושה סעיפי מחו .לסדר היו .סעי*
 ,5אישור תב"ר להקמת שני גני ילדי.

.5

אישור תב"ר להקמת שני גני ילדי

ירו בנו:

סעי*  ,5אישור תב"ר להקמת שני גני ילדי .רפי ת את ההסבר היכ ה
הולכי להיות מוקמי ואת ההתנהלות שהיתה מול משרד החינו.
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איל בישי:

איפה אתה רואה את זה?

ירו בנו:

אתה לא רואה את זה כי מעבר לסדר היו ואמרתי את זה .תסביר היכ
אמורי להיות מוקמי שני גני הילדי ואנחנו ,אריה אחר כ יאמר ג את
ההצעת מחיר שלה ונתקד קדימה.

רפי חנינה:

מתו הבקשות שהגשנו למשרד החינו ואושרו לנו ...של גדרה ,נתנו לנו
בינתיי שני גני ילדי ,כשאנחנו בעצ ביקשנו לקבע אות במקומות שהכי
נדרשי .אחד ברשפי שזה אזור שמתפתח ואי ש ג אחד אפילו ואחד זה
הדו של רחוב האור ,יש ש כבר ג שהמועצה הקימה אותה על חשבונה ולכ
יש ש ג .זה בעצ נות לנו את ההכנסה לפחות לשנה הקרובה.

איל בישי:

ביקשנו חמשה ואישרו שניי?

רפי חנינה:

כ ,ככה ,זה משרד החינו תמיד אתה מגיש,

איל בישי:

לא ,אבל הצור הוא באמת חמשה או הגשנו חמשה כדי שיאשרו שניי?

עדנה סגל:

הגני הפרטיי...

רפי חנינה:

אני אסביר ל ,הבעיה שלנו כשמשרד החינו...

)מדברי יחד(
רפי חנינה:

אנחנו צריכי בעצ ג גני טרו חובה של המועצה המקומית גדרה.

ירו בנו:

אריה ,תג מחיר.

אריה לוינגר :תגי מחיר זה המחיר שמפעל הפיס נות היו לג ילדי חד כיתתי 700,000
שקל.
ירו בנו:

 700,000שקל ,זה אומר שאנחנו מאשרי כא שני תב"רי ,מה מספר
אריה? שני תב"רי שמספר?

איל בישי:

כמה מסתכ העלות של ההקמה?

אריה לוינגר,835 :
ירו בנו:

תב"ר ,835

אריה לוינגר :זה ג ברחוב רשפי ,ו 836זה ג הדו ברחוב האור.
ירו בנו:

שמעת?  835בשכונת רשפי ו 836ברחוב האור פינת הברוש ,רחוב האור.
מי בעד?
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דובר:

כמה יצא לנו?

ירו בנו:

 800,000לכל אחד 7 .בעד ,הוחלט לאשר .המימו,

אריה לוינגר :הקצבות מפעל הפיס.
ירו בנו:

.6

הקצבות מפעל הפיס ו/או משרד החינו.

פיתוח ישורו

ירו בנו:

סעי*  6שג הוא לא מופיע אצלכ ,פיתוח ישורו .אני את כא את רשות
הדיבור לרפי ב חיי ואחר כ לעודד שיסביר במה מדובר ,כולל תג מחיר.
הכשרת מבנה,

יואל גמליאל :יותר ממה שזה פיתוח זה בעצ התאמת מבנה למוסד חינוכי בעצ.
עדנה סגל:

מה זה ישורו ,המתנ"ס ,אגודה או.קיי .אגודה.

רפי ב חיי :מאחר וה פרוסי במבני שיש לנו בגדרה לאור הצור הדחו* ביותר...
לפתוח בית ספר חדש ,תיכו נוס* על פי מספר הילדי ,התיכו המקומי
האזורי לא יכול יותר להכיל א* ילד אחד ,הוא נמצא בעוד* תלמידי ש...
איתרנו מקו שנקרא מתח ישורו ,מקו הכי טוב ,הכי נכו ,הכי מתאי
הכי הול שג ית לנו מעני ג לצרכי אחרי בעזרת הש בשני
הבאות ,אז לכ,
איל בישי:

זה רק לשנה אחת?

רפי ב חיי :לשנה אחת זה רק אנחנו מתכווני לאכלס אותו בחינו ,אבל הוא ית לנו
מעני חינוכיי ג לשני הבאות א אתה ,כלומר א אנחנו ליתר דיוק.
דובר:

זה מול המרכז לעיוור הזה?

רפי ב חיי :כ כ ,זה ש,
עדנה סגל:

היה בית ספר,

)מדברי יחד(
דובר:

זאת אומרת שבשנת הלימודי הקרובה רוצי לאכלס ש כמה כיתות?

רפי ב חיי :ארבע כיתות ע המנהלה שלה ,מחפשי מעבדה,
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איל בישי :אבל אי זה מתבצע? כלומר ,מורי למשל מורי מקצועיי שהוא נגיד יש לו
שעה ראשונה בכיתה ושעה שנייה נגיד,
רפי ב חיי :אז מי שמכי את מערכת השעות לוקח את כל הדברי בחשבו .אלה בס
הכל צרכי פדגוגי ,עד לקביעת צוות מוסד ,קרי אחרי המבנה החדש ,זה
בעצ כיתות בחסותו של התיכו האזורי ,בניהולו של התיכו האזורי ,ע כל
הפרמטרי האזוריי ,והמנהל בית הספר אמו וית מענה לכיתות כאלה,
אי שו בעיה .היה פיקוח על הכיתות,
ער שניר:

אפשר לדעת איזה כיתות הולכות ללמוד ש שנה הבאה? אה זה לפי אזורי,
לא ,אבל איזה כיתות ,ז' ,ח'?

רפי ב חיי :ז' ,כיתות ז'.
ער שניר:

זה רק כיתות ז'.

רפי ב חיי :זה תיכו צומח הרי ,שנה הבאה ה יהיו ח' ואחרי כ יהיו ט'.
ער שניר:

וה ישארו ש בח'?

רפי ב חיי :לא ש ,עוברי למקו החדש.
איל בישי:

אה ,אלה שיהיו שנה הבאה ז',

ער שניר:

ה יעברו לתיכו החדש או לחזרה,

ירו בנו:

לתיכו החדש.

רפי ב חיי :לא יחזרו חזרה.
ער שניר:

לא יחזרו חדשה לתיכו היש.

איל בישי:

לא הבנתי שנייה ,זה בספטמבר אמור להיות מאוכלס?

רפי ב חיי :בספטמבר יאוכלס,
איל בישי:

אז אלה שיהיו בכיתה ז' בספטמבר ה ש?

ירו בנו:

כ.

איל בישי:

הבנתי.

ער שניר:

אנחנו צריכי להוריד את הנושא של האי זה נקרא ,נו ,החטיבה .זה דבר
שהוא,

ירו בנו:

בוא בוא בוא ,יש לזה,
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איל בישי:

זה צור ארצי זה ,זה הקטסטרופה של החינו באר ,.זה הקטסטרופה.

ירו בנו:

עד כא היה הסבר ,עד כא היה הסבר בנושא,

איל בישי:

א יש משהו שהרס את החינו זה הקטע הזה של החטיבות.

ירו בנו:

עד כא ההסבר בתחו ה,

עדנה סגל:

זה רק בישובי מועצות אזוריות,

ירו בנו:

חינוכי פדגוגי ,עודד ,הסבר על התכנו ועל ה ,בואו בואו בואו.

)מדברי יחד(
ער שניר:

רפי ,מועצה מקומית לא יכולה לעשות שו דבר בנושא? מועצה מקומית לא
יכולה לשנות שו דבר בנושא?

)מדברי יחד(
ער שניר:

שאלה עקרונית ,אנחנו יכולי להחליט פה לבטל את החטיבה?

איל בישי:

לבטל את החטיבה,

דובר:

המגרש ספורט שמה קשור לזה וזה חשוב מאוד שיהיה ,המגרש צרי ג
קצת שיפו ..שישפצו על הדר ג את המגרש.

ער שניר:

זה לוגיסטיקה ,זה לא בעיה לעשות .עזוב ,עזוב ,זה לוגיסטיקה ,אני מדבר
את באופ כללי ,הא יש אפשרות לנו לשנות את זה?

איל בישי:

נבדקה אפשרות באיזה מחוז...

)מדברי יחד(
איל בישי:

על מה ההתלחשות אנחנו יכולי לדעת? צוחק ,מה אתה?

דובר:

מה הבעיה לעשות  450ולגמור את הכדורסל שמה?

דובר:

תב"ר  450,000 837שקל.

ירו בנו:

אנחנו מעלי,

יואל גמליאל :שלא תגידו אחר כ זה ,שיהיה רשו שהכדורסל,
עדנה סגל:

על איזה מקו מדובר?

יואל גמליאל :על הבית של ,על ישורו.
עדנה סגל:
)מדברי יחד(

על ישורו? הבית שלי פה ,אמא שלי כבר לא,
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תב"ר ,מה מספר התב"ר? תב"ר  837על  450,000שקלי מימו משרד

ירו בנו:

החינו ו/או מפעל הפיס ,ההשלמה לכל הקצבה שתתקבל תהיה על חשבו
קר עבודות פיתוח .צרי הגדרה נוספת? מי בעד?  7בעד ,הוחלט לאשר.

.7

פעילות בטיחות בדרכי

סעי*  ,7אחרו .פעילות בטיחות בדרכי .ציו בר אשר ראש המטה של

ירו בנו:

הפעילות בדרכי נוכח כא .אני אומר את ההקצבה .כ ציו.
ציו בר אשר :מדובר בתקציב שאושר לנו על בסיס פעילות שעשינו בשנה שעברה וג על
בסיס תוכנית שהגשנו לשנת העבודה הבאה .ועל סמ התוכנית הזאת אושרו
לנו נכו לעכשיו  77,000מימו  80%של משרד התחבורה ,של הרשות
הלאומית לבטיחות בדרכי
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אריה לוינגר

ירו ב נו

מזכיר המועצה

ראש המועצה

