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המועצה המקומית גדרה
ישיבת מועצה מ המניי מס' 335
ביו ד' 23 ,ביולי 2008

משתתפי:

ירו ב נו יו"ר המועצה ,יואל גמליאל ,מיכאל צארו ,עדנה סגל ,ער שניר,
אליהו רדיע ,איל ב ישי ,עו"ד יקותיאל תנעמי

חסרי:

דודי קו ,רני שרעבי ,רפי חנינה

נוכחי:

אריה לוינגר  גזבר ומזכיר המועצה ,עודד ארנו – מהנדס ,ליאור מדהלה –
אחראי על תשתיות מבני ציבור

יואל גמליאל :אני פותח את הישיבת מועצה מ המניי מס'  335שתתקיי ביו רביעי
.23/7/08
דוברת:

שמתקיימת.

יואל גמליאל :אנחנו נעבור לסעי) ,נוכחי :עדנה סגל ,צארו מיכאל ,ער שניר ,אלי רדיע,
איל ב ישי ,קותי תנעמי ויואל גמליאל.
חסרי דודי קו ,רני שרעבי ,רפי חנינה וראש המועצה ירו ב נו .בוא נראה,
נעבור לבית ספר היסודי?
יואל גמליאל :גזבר ומזכיר אריה לוינגר ,עודד ארנו המהנדס וליאור מדהלה אחראי על
תשתיות מבני ציבור .בואו נתחיל מההתחלה לא?
סעי)  1אישור פרוטוקול הנהלה מס'  71מיו .17/7/08

סעי  – 1אישור פרוטוקול הנהלה מס'  71מיו 17/7/08

ס"ק  :2אישור הגדלת תב"ר מס'  789על ס( 170,000
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סה"כ תב"ר לאחר הגדלה  1,030,000ש"ח
יואל גמליאל :אישור הגדלת תב"ר מספר  789על ס  170,000שקל ,הסדרת מעגל תנועה
ויצמ גמליאל .ס הכל התב"ר לאחר הגדלה  1,030מיליו ,המימו קר
עבודות פיתוח .מי בעד?
אליהו רדיע:

קוד כל מה ,הסברי קצת.

יואל גמליאל :זה יש הסברי ,דר אגב זה ג,
אליהו רדיע :למה למשל דוחי את ויצמ סברדלוב  ,אני שואל מלפני שנתיי,
יואל גמליאל :בסדר ,מה זה קשור לתב"ר הזה?
אליהו רדיע:

לא,

יואל גמליאל :נדו א אתה רוצה אחרי.
אליהו רדיע:

לא ,פשוט לא נעי שיהיה שלט וכתוב ש סיו עבודות  ,2006ת הוראה
להוריד את השלט יואל ,אתה עכשיו יו"ר המועצה.

יואל גמליאל :אבל אנחנו,
אליהו רדיע  :סיו עבודות...
אליהו רדיע :בזכוכית מגדלת הבאה ,בעיתו הבא זה מופיע.
יואל גמליאל :חבר'ה ,מעגל התנועה זה ג כביש גמליאל עד צומת זבולו ...אפרי .זה ג
כולל הכביש ,כולל המדרכות הכל.
דובר:

איזה כביש?

יואל גמליאל :של גמליאל ,הנה הוא יציג את התוכנית.
ליאור מדהלה :יש פה מעגל תנועה שאושר על ידי משרד התחבורה .הפרוייקט הוא בער כ
 50מטר מכל צד על ויצמ ממרכז הצומת ,והפיתוח יעשה עד...
אליהו רדיע  :אז חבל על הריבוד .מה לא חבל? אפשר להשתמש בריבוד?
ליאור מדהלה :לא עשו כת ,כת מצחיק באמצע הכביש ,הוא מפסיק אותו עד שיצא,
אליהו רדיע  :את צריכי לשי את השלטי תו כדי העבודות.
ליאור מדהלה :אני מייש פה הפקעות בחלק שנמצא,
אליהו רדיע :ממערב לגמליאל?
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ליאור מדהלה :ממערב לגמליאל ומזרחית לגמליאל.
אליהו רדיע  :כמה...
ליאור מדהלה :יש פה הפקעה של בער ...אבל את כל המדרכה שגובלת,
אליהו רדיע  :זה השטח של צנעני נכו?
עדנה סגל:

השטח של צנעני ומצי ,איפה שאני נופלת כל הזמ,

יואל גמליאל :מה שצרי ,סו) סו) הגיע הזמ לסדר את זה.
עדנה סגל:

כ ,באמת .בשבת אני חונה,

יואל גמליאל :חבר'ה ,מי בעד? מי בעד?
אליהו רדיע:

רגע זה לא ,אנחנו רוצי לשאול שאלות על הפרוייקט .בפינת זבולו ש
לפחות כמו שהוצג בפנינו בעבר ,ג יש ש תכנו של כיכר.

יואל גמליאל :אי ,א) פע לא היה.
אליהו רדיע:

דובר על זה כא בשולח הזה.

עדנה סגל:

בתחילה דיברנו על זה כ ,דיברנו על זה,

יואל גמליאל :כ ,אבל לא,
אליהו רדיע:

עדנה את זוכרת?

עדנה סגל:

בטח ,דיברנו על זה ואמרת שהמקו הוא קט ,שאי אפשר לעשות ש
כיכר ,דיברנו על זה.

איל ר ישי:

אז אני לא יודע על מה דיברת אבל אי מקו ש,

עדנה סגל:

דיברנו ואני חושבת שג את היית פה.

אליהו רדיע:

אז אי באמת פותרי ש את ה,

דובר:

לאחר בדיקה נאמר לנו שאי אפשר,

עדנה סגל:

אמרו שהכיכר אי אפשר לעשות ש,

יואל גמליאל :אי אפשר אבל אי פותרי ש,
איל ר ישי:

בשביל זה צרי לקחת את הבית של ההורי שלה,

יואל גמליאל :עדנה עדנה ,אנחנו ממהרי לא? יש,
אליהו רדיע :יואל ,אני יודע שאנחנו ממהרי זה בסדר אבל אנחנו צריכי לתת ש
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תשובות ,זה ממש מקו מסוכ.
יואל גמליאל :בסדר ,בגלל זה הגשנו תכנו.
עדנה סגל:

מסוכ מאוד.

יואל גמליאל :יש תכנו על ס  100,000שקל לגבי ג הנושא הזה.
ליאור מדהלה :אני אגיד ל משהו ...תכנו רחוב אפרי.
יואל גמליאל :תכנו של רחוב אפרי פלוס הצומת.
עדנה סגל:

רחוב אפרי ,אבל אישרנו אותו.

ליאור מדהלה :אושר.
עדנה סגל:

נכו.

ליאור מדהלה :נתחיל את התכנו של רחוב אפרי ,נממש את כל ההפקעות על רחוב אפרי,
נוכל לפתוח ולאוורר את הצומת ,לא למעגל תנועה אבל לצומת.
אליהו רדיע :עדנה תדעי ל שעכשיו את מצביעה להפקיע מהמגרש,
דובר:

לא זה מהצד השני.

אליהו רדיע :לא לא ,בסדר גמור.
עדנה סגל:

לא ,א צרי ש.

אליהו רדיע :א לוקחי ,א צרי,
עדנה סגל:

אי מה לעשות ,צרי.

יואל גמליאל :יאללה ,מי בעד? מי בעד?  7בעד ,הוחלט לאשר.
אליהו רדיע :רגע ,אתה באת רק לסעי) אחד?
יקותיאל תנעמי :אני באתי בשביל החינו ,בשביל זה באתי,
יואל גמליאל :קותי ,אז בוא נעבור...
אליהו רדיע  :קותי אני ג...
יקותיאל תנעמי :לא אכפת לי...
אליהו רדיע :רגע אני לא מבי ,אנחנו בוחרי לפי סעי) כבקשת? לא מבי ,זה לא בסדר.
יואל גמליאל :חבר'ה ,אני מביא לפי,
אליהו רדיע :כל אחד בא רק לסעי) הזה,
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יואל גמליאל :לפי בקשה של קותי,
אליהו רדיע :זה לא הגו ג כלפי החברי פה ,אני לא מדבר על התושבי .מה לפי בקשה?
או שאתה הול על סדר יו או שלא ,חבר'ה ,מה קרה לכ? מי שיכול להיות
יהיה מי שלא לא .קותי אני רוצה שאתה תישאר ,אני רוצה שאתה תישאר
אני לא רוצה שתל.
יקותיאל תנעמי :אני לא יכול להישאר נשמה ,אני לא יכול באמת...
יואל גמליאל :סעי) קט  ,3אישור הגדלת תב"ר,
יקותיאל תנעמי :חבר'ה להתראות ביי.
עדנה סגל:

ביי ,בהצלחה.

יואל גמליאל :סעי) קט  ,3אישור הגדלת תב"ר מספר  817על ס  208,261ש"ח ,הקמת פיס
ירוק ,מגרש כדורגל .ס הכל התב"ר לאחר הגדלה  998,261המימו קר
עבודות פיתוח.

ס"ק  :3אישור הגדלת תב"ר מס'  817על ס(  208,261ש"ח
סה"כ תב"ר לאחר הגדלה  998,261ש"ח
איל ב ישי :איפה זה המגרש?
יואל גמליאל :יהיה בקטרה ,נכו?
עדנה סגל:

איפה בקטרה?

ליאור מדהלה :לא לא לא ,במגרש הכדורגל,
יואל גמליאל :אה ,במגרש הכדורגל הגדול.
איל ב ישי :הגדול ,מה עושי ש?
עדנה סגל:

באותו מקו?

איל ב ישי :מה עושי?
אליהו רדיע :יואל ,אני מבקש אל תטענה אותנו.
איל ב ישי :מה עושי?
יואל גמליאל :ראש המועצה ירו ב נו מצטר) לישיבה.
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אליהו רדיע :תדע ל שאני לא הסכמתי שתיפתח ישיבה בלעדי אבל פה לחצו,
דובר:

יאללה ירו ירו.

ירו בנו:

ערב טוב לכול.

איל ב ישי :אני רוצה להגיד ל ירו אתה בבעיה ,אי שהוא ניהל את הסעי) הראשו יש
ל בעיה.
עדנה סגל:

הוא היה עכשיו בטסט.

איל ב ישי :אמנ הוא היה נרגש אבל,
עדנה סגל:

עבר לו.

אליהו רדיע :אני מוכרח לציי שיואל דחה את כל השאלות.
ליאור מדהלה :את רוצי שאני ,לגבי המגרש כדורגל .זה רחוב ראוב רואי קטע ממנו וזה
רחוב ויצמ .המגרש בעיקרו הקיי נמצא פחות או יותר מפה ועד לפה .אחת
הבעיות של המגרש הזה זה היה שהוא נמצא על רמפה מאוד גבוהה ,רואי
את זה באזורי של...
אליהו רדיע:

אבל זה היתרו שלו לא?

ליאור מדהלה :אי לו יתרו ,היתרו היחיד שעכשיו אנחנו עושי ...זה ליצור רמפה שהיא
תהיה טריבונה מכיוו מערב .כלומר שהשמש תהיה בחלק האחורי של
ובעצ הרמפה תהיה גובלת באזור שמפותח ברחבת חניה ,ובכניסה לנתיבי
אילו תהיה רמפה שבשלב זה תהיה מלאה באדמה ,בשלב שאפשר להחכיר
אותה כמדשאה ובעצ לשבת עליה ולהסתכל על המגרש,
איל ב ישי :אז זה לא במרכז המגרש ,כאילו זה ב...
ליאור מדהלה :לכיוו בית הספר,
ליאור מדהלה :לכיוו בית הספר ,בשלב שני,
איל ב ישי:

לא ,אמרת מערב זה דרו,

דובר:

לא לא.

ליאור מדהלה :זה בעצ מערב .בשלב שני נית להכשיר פה טריבונה ,רואי את החת פה,
רואי את הסוללת עפר ,בשלב שני נית להכשיר טריבונה על גבי אותה
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סוללה ,א נרצה לבנות טריבונה מאב או ממתכת וכדומה .התקציב הזה
כרגע זה עבור עבודות עפר ,עבודות גידור ,עבודות הריסה וקירות,
איל ר ישי  :קירות בטו,
ליאור מדהלה :ברור ,הגידור זה קיר הבטו ,זה גדר שבאה על חומת בטו היקפית ,בחלקה
היא קירות תמ ,ושלא נית יהיה לטלטל את הגדר הזאת .פה באזורי של
השערי יש קירות בהרבה יותר ...ויש פה הכשרה של מערכת תיעול דו
צדדית ,יכול להיות שאני לא אבצע אותה כי אנחנו צריכי לבחור את...
בשלב זה לא עושי עבודות תאורה ולא עושי,
איל ר ישי:

יש שמה תאורה,

ליאור מדהלה :ולא עושי עבודות נטיעות ,נטיעה של דשא ,שתילה של דשא .וא אנחנו נל
על דשא סינטטי לדוגמה אז נצטר מערכת תיעול תת קרקעית שזה משהו
אחר לגמרי .א נחליט על דשא רגיל אז ג כ נצטר ללכת לטיפול של תיעול
בצורה כזו או אחרת .בינתי זה מה שאנחנו מבצעי.
איל ב ישי:

היה פע איזושהי מחלוקת בקשר לבעלות על הקרקע ע ההסתדרות ,היה
איזה ,זה נפתר?

דובר:

רק המבנה...

עדנה סגל:

הוא עוד קיי המבנה הזה בכלל? הוא לא קיי.

אליהו רדיע:

איל ,לא היתה שו מחלוקת .ההסתדרות רצתה שאנחנו נאשר לה הסכ
ע המינהל על בעלות שלה ,זה מה שה לחצו כל הזמ ואנחנו לא הסכמנו.

איל ב ישי:

אז זה בבעלות המועצה?

ליאור מדהלה :שטח ירוק אני חושב .ירוק ירוק.
ירו בנו:

שאלות נוספות? מי בעד? הוחלט לאשר.7.

אליהו רדיע:

האמת היא שאנחנו מעשי על קר עבודות פיתוח ,אני עד כמה שאני זוכר
מהישיבה הקודמת יש  4.5מיליו שקל ,יש התחייבויות כמו משהו כמו 8
מיליו,

דובר:

 7מיליו 5 ,מיליו,
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אליהו רדיע:

 5מיליו? טעיתי בחצי מיליו ,בסדר .עכשיו יש התחייבויות מהישיבה
הקודמת,

דובר:

נכנסו?

אליהו רדיע:

הנה ,4.5 ,עכשיו אנחנו אישרנו משהו כמו  8מיליו עד עכשיו ועכשיו בישיבה
הזאת עוד  10מיליו ,א הקר היתה יודעת לדבר היתה צועקת .לא לא,
ברצינות ,יש צפי להכנסות? מה מה ,מאיפה? זה ,אני חוזר על מה שאמרתי.
פרוייקט שלפני שנתיי וחצי ,ברחוב בנימי יששכר זבולו ,החליפו כבר את
הש של הרחוב ,החליפו לא יודע מה .חבר'ה ,זה בושה וכלימה.

דובר:

מה קורה ע זה?

אליהו רדיע:

שבוע שעבר היה עוד פע פיצו ,/באמת אני אומר .פע אמרת פרוסומות
מנות ,עכשיו זה,

דובר:

אני ג לא הסכמנו בזמנו והחלטנו על מכרז על הכל ,ג תשתיות,

אליהו רדיע :חבר'ה ...שבוע שעבר עוד פיצו /ברחוב הרב,
דובר:

אלי ,אני ביקשתי מליאור לבטל את המכרז של הנחת צינור המי כדי
שיעשה קוד כל את הניקוז ,והוחלט לעשות את זה ביחד.

ליאור מדהלה :אלי ,ל לסיור קבלני עוד שבועיי מהיו ביו ראשו סיור קבלני
לעבודות תיעול ומי.
אליהו רדיע:

הקצב לא תלוי...

יואל גמליאל :טוב ,סעי) ,4
ירו בנו:

פרט יואל את הנושא הזה ובסופו של דבר סיכמנו לעשות את הכל כמקשה
אחת ולא בפרוסות ולא בנתחי כי חבל על הכס) .סעי) קט  ,4אישור תב"ר
מספר ,732

איל ב ישי:

תצביע על  ,3הצבענו?

ירו בנו:

על ס  70,000שקלי להקמת מועדו פיס לגיל הזהב ...ס כל התב"ר אחרי
הגדלה  1070שקלי .מימו קר עבודות פיתוח .הסברי.
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ס"ק  :4אישור תב"ר מס'  731ע"ס  + 170,000הקמת מועדו פיס לגיל הזהב
סה"כ תב"ר לאחר הגדלה  1,070,000ש"ח
ליאור מדהלה :אנחנו קיבלנו הקצבה ממפעל הפיס להקי מועדו נוער,
עדנה סגל:

זה מועדו לא נוער ,זה,

יואל גמליאל :מה קרה לכ? מה אז מה ,הוא רוצה שה יהיו נערי ,מה את,
ליאור מדהלה :המועדו פיס הקשיש בתחילת הדר חשבנו שהוא יוק בתו נתיני נוער,
התחלנו ש את העבודות גידור ,התחלנו עבודות תכנו .הוחלט בסופו של
דבר להעתיק את המועדו פיס לקשיש ,הוא יוק אל מול בית ספר פינס ,יש
שטח חו שנמצא ש .ההגדלה המבוקשת היא משתי סיבות .א' כל העבודות
שביצע הקבל בנתיבי נוע ,שזה כלל מספר מדידות ,פחי וכדומה שהוא
גידר שמה והכי את השטח מבחינת בנייה.
אליהו רדיע:

מה הכי ,מה הוא עשה?

ליאור מדהלה :עשה עבודות גידור ,תיח ,מדד .עשה עבודה של פעמיי מדידה ,אחר כ
חשבנו לקחת את זה קצת יותר צפונה והמרכיב העיקרי ב 70,000שקלי זה
שהוא בזמנו נתנו לו ,הוא נת הנחה על הפרוייקט הזה ועכשיו הוא מבקש
לסגת מההנחה הזו וזה בטיפול של אריה מול היוע /המשפטי של משכ .ס
הכל המסגרת עבור ...וההעתקה הזאת זה  70,000שקלי .אני ביקשתי עוד
 100,000שקלי ,הסיבה היא שלפני שהתחלתי תכנו מפורט אני כבר צופה
שיש שמה בעיית תימו גדולה ,הטופוגרפיה מאוד קשה שמה לכיוו מזרח,
יש שמה שיפוע מאוד חד ,השיפוע הזה מאוד חד מכיוו ,זה נקרא יעקב מאיר
הכה ,זה הרחוב הזה ,פה ,זה פוקס וזה יעקב מאיר הכה והמועדו יוק
באמצע ,ממש באמצע המגרש ,כי בחלק הדרומי שלו זה מיועד,
דובר:

איפה פינס?

ליאור מדהלה :פינס זה פה,
ירו בנו:

הבית ספר ,ממש ממול.

ליאור מדהלה :והשטח מיועד ג להקמה של שני גני.
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דובר:

זה השטח חניה שהיה בשביל,

ירו בנו:

כ,

דובר:

יו העצמאות האחרות?

ירו בנו:

צודק ...אתה רואה היו כבר את הגידול...

ליאור מדהלה :שטח מגודר ,אז ביקשתי עוד  100,000שקלי שיהיה לנו את המסגרת,
לעבודות שאינ כלולות במסגרת המכרז ואנחנו נצטר לתמחר אות בתכנו
המפורט .הבקשה נמצאת בועדה לתכנו ובנייה ,עברה ועדת רישוי .קיבלת
את הנתוני להשלמה ,זה עבר אצלנו בתכנו ,משלימי את כל ה ,הג"ה,
כיבוי אש וכדומה .נקווה שתו שבועיי יהיה לנו היתר ,נתחיל בתכנו
המפורט וחודש חודש וחצי אולי כבר נתחיל לראות קידוחי...
אליהו רדיע :המועצה אישרה את המיקו הזה?
ירו בנו:

של מה?

אליהו רדיע :המיקו של ה ,העתקת הבנייה מרחוב ,מהאזור ש לרחוב פוקס ,פוקס
ליעקב מאיר.
ירו בנו:

המועצה מאשרת כא אישור של ...למה היתה צריכה לאשר את זה?

אליהו רדיע :כי א המועצה טעתה אז המועצה אשמה בזה שמוציאי עוד  70,000שקל.
אבל א לא יודע מי החליט ,אז הוא אש שהוציאו סת  70,000שקל ,לכ
אני אומר תחלק את האחריות בי כולנו ,ג על זה צריכי להצביע ,וא
טעינו ש אז כל אחד ההצבעה שלו עלתה  10,000שקל.
ירו בנו:

אלי ,אני חייב להגיד משהו,

אליהו רדיע :לא ,אני לא אכפת לי שלא נצביע על זה אבל אני אומר ,שיותר טוב שלא יבואו
בטענות לראש המועצה על זה שהמקו לא ,המועצה החליטה ,מה?
ירו בנו:

אני חשבתי שהמקו,

אליהו רדיע :א תרצה ,א לא אני...
ירו בנו:

אני מדבר בצורה הכי ברורה והכי ישירה על השולח ,חשבתי,

אליהו רדיע :אבל זה לא עניי של תשובה ברורה או לא ,הנה עובדה שההעתקה עלתה לנו
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 70,000שקל .א היו מביאי את זה לדיו כא והיו אומרי רבותי אנחנו
הולכי לבנות בשטח של נתיבי נוער מועדו פיס לקשיש ,כול היו אומרי
מה שה חושבי ואז לא היינו עושי את הטעות ומוציאי עוד 70,000
שקל .אתה לא רוצה להצביע ג שהמועצה תאשר ג את המיקו,
לא ,אני אומר ,מבחינתי בעצ שאנחנו מאשרי את התוספת ג על המיקו

ירו בנו:

זה נראה לי הכי הגיוני שיכול להיות .אני חושב שההערה היא נכונה ,צרי
להצביע ג על המיקו ,בסדר ...מי בעד ההגדלה וה,
דובר:

אני זוכר שדנו בזה ירו.

ירו בנו:

אי?

דובר:

אני זוכר שדנו בכל הנושא הזה.

ירו בנו:

הסברנו את זה אז כא בהנהלה ואלי כנראה לא היה...

אליהו רדיע:

אני לא הייתי בהנהלה זה בטוח.

ירו בנו:

בסדר ,או.קיי .מי בעד?  7בעד ,הוחלט לאשר.

ס"ק  :5אישור תב"ר  728ע"ס  300,000ש"ח –
בניית בי"ס יסודי מ"מ חדש )גווני שלב א'(
ירו בנו:

ס"ק  ,5אישור תב"ר  728ע"ס  350,000ש"ח ,בניית בי"ס יסודי ממלכתי דתי
גווני חדש שלב א'.

)מדברי ברקע(
אריה לוינגר :לגבי הנושא של התב"ר ,אנחנו קובעי את התב"ר ,זו הבנייה של גווני שלב
א' ההקמה ...התב"ר במקורו היה  3,752,480מיליו ,מתו זה היה השתתפות
מפעל הפיס  1,700מיליו והכנסות מקרנות הרשות היה  1,050מיליו,
החשבו ,אנחנו עשינו את התב"ר כי החשבו הסופי קצת הגיע למצב שאנחנו
היו חייבי לקבל  300,000שקל ,מתו זה אנחנו אמורי לקבל מפעל
הפיס  197,000שקל והיתרה לחשבו המועצה ,אבל ס הכל ההגדלה זה
 300,000שקל.
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אליהו רדיע :רגע ,ההגדלה בלי התוספת של מפעל הפיס?
אריה לוינגר :לא ,מפעל הפיס ...להעביר את זה ,עדיי חייבי לנו כס).
ליאור מדהלה :חייבי לנו עוד כ 200,000שקלי,
אליהו רדיע:

אז זהו ,זה צרי להגיד לזה ,ל,

ליאור מדהלה :זה במקורות ,במקור של התב"ר,
אליהו רדיע:

לא ,אבל לפנינו אי .א היה,

דובר:

פה לא מופיע,

אליהו רדיע:

לא ,א היה כתוב את זה ג בהצעה אז זה היה בסדר.

ליאור מדהלה 200,000 :שקלי מפעל הפיס מהמועצה המקומית גדרה...
ער שניר:

תגיד לי ,אי אפשר להתקזז אתו על הפשלות שהוא עשה ש? דברי שצבע
שמתקל) ודברי כאלה?

ליאור מדהלה :זה דווקא הקבל השני.
ער שניר:

למה? אמרת אבל ,זה שלב א' ,הקבל הראשו ,הקבל הראשו עשה את
הפשלות.

ירו בנו:

מה שאתה מדבר על הזה זה הרשקובי./

יואל גמליאל :מי בעד? נו מה עכשיו ,נו ,מי בעד?
אליהו רדיע :אבל הוא שואל שאלה ,מה זה מי בעד ,מה ,אתה לא רוצה לענות לו?
ער שניר:

למה ככה? קבל עשה עבודה ,עבודה לא טובה ,אנחנו עכשיו חייבי לו כאילו
כס) ,אני אומר צרי לבדוק ,תשמע ,יש דברי שהוא לא עשה טוב ,אנחנו
יודעי שיש דברי שהוא לא עשה טוב .תשמע זה איזשהו,

ירו בנו:

ער אבל שנייה ,ער ,א אתה רואה כא זה מדובר בשלב א' .שלב א' זה היה
קבל אחר שרונית שהוא היה כא,

דובר:

זה לפני שלוש שני,

ירו בנו:

במאבקי קשי מאוד אתנו ,ביקש הרבה יותר כס) ואני,

ער שניר:

ג האחריות על זה זה  5שני,

דובר:

לא לא לא...
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ירו בנו:

זה על שלב א' ,זה לא על הקבל,

אליהו רדיע:

הוא אומר לו ,הוא מדבר ע הצבע אומר לו חסר ל שתו שנה אתה
מתקל) ,אחרי שנה ויו מתקל).
מי בעד? אלי אתה אתנו? סליחה ,איל אתה אתנו?  7בעד ,הוחלט לאשר.

ירו בנו:

ס"ק  ,6אישור הגדלת,
ליאור מדהלה :תודה רבה ,להתראות.
דובר:

לא אתה הול?

דובר:

חכה ,שב אתנו.

ירו בנו:

ליאור נו ,אני מבקש שתישאר אתנו.

ליאור מדהלה :הילדי שלי מחכי לי.
דובר:

חסר לנו חברי מועצה ,שב.

ירו בנו:

אישור הגדלת תב"ר מס'  843על ס  350,000שקל ,שיפוצי קי /במוסדות
חינו ,ס הכל התב"ר לאחר הגדלה .730

)מדברי ברקע(

ס"ק  :6אישור הגדלת תב"ר מס'  843ע"ס  350,000ש"ח – שיפוצי קי /במוסדות חינו(
סה"כ תב"ר לאחר הגדלה –  730,000ש"ח
ירו בנו:

שאלות ,שיפוצי קי ,/עשינו עבודה על העבודה שהיתה בשעתו ואושרה
בישיבה הקודמת ,ואנחנו נדרשי להגדיל עוד ב ,350ס הכל ההגדלה של
התב"ר ,ס הכל לאחר הגדלה זה  730,000שקלי.

איל ב ישי :זה כולל התיכו?
יואל גמליאל :לא ,מה פתאו.
איל ב ישי:

אה ,לא?

אליהו רדיע:

יש פירוט של מה עושי או ש,

דובר:

כ כ ,יש.

יואל גמליאל :התיכו השנה קיבל הכל ממפעל הפיס.
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איל ב ישי:

לא ,אני שואל ,אתה עונה לי תמיד בציניות ,אני שואל ברצינות,

יואל גמליאל :לא ,גמרנו ,התיכו קיבל...
אליהו רדיע:

יש? צרפת לניירת הזאת או ש ,אריה? אה? לא?

אריה לוינגר :לא ,אי לי פירוט של העבודות.
אליהו רדיע:

אז אי ,מה ,אז מי החליט שמעלי?

אריה לוינגר :יש מכתב ממנהל המחלקה לחינו,
אליהו רדיע:

אז אנחנו יכולי לראות? אנחנו רוצי ,אנחנו לא יודעי מה עושי ב350
הראשוני נצביע עליו ,אולי צרי מיליו שקל ולא ?350

ירו בנו:

לא לא ,אנחנו טועני שג אחרי מה שהוצג ג את זה ...כדי שהדברי
האלה יהיו ...רגע ,על סמ מה ,איפה העבודה שעשה רפי ושלו? יואל אתה
יכול להוסי) לנו עוד פרטי על זה?

יואל גמליאל :זה מה שרפי בא והגיש בעצ את התב"ר על ס  350זה כולל עבודות של
הנערי שמועסקי בחלק מהעבודות .זה תוספת לגווני ...אוהל שלו.
אליהו רדיע:

מה זה כולל ההגדלה? מה?  ,350מה עושי ע ?350

יואל גמליאל :צביעה,
אליהו רדיע:

צביעה 350,000 ,שקל צביעה?

יואל גמליאל :לא ,זה ג כולל שג,
אליהו רדיע:

אל תשכח ,גווני למשל זה מבנה חדש,

יואל גמליאל :דר אגב עובדת עכשיו חברת משכ לעבודות ב,
אליהו רדיע :זה לא קשור מי עובד ,צריכי לדעת על מה ש ,לי לא אכפת להצביע בעד
אבל...
יואל גמליאל :אני יודע שהמסמ הוגש על ידי רפי ,אי לי את זה פה ,על ידי רפי ב חיי.
הוא הגיש הרבה יותר,
אליהו רדיע:

ג א לא יוגש מסמ ,מישהו צרי לדעת בעל פה מה זה,

איל ב ישי:

הוא היה צרי להיות פה להסביר לנו,

אליהו רדיע:

עבודות נערי  350,000שקל?
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יואל גמליאל :לא ,לא נערי חלק מזה ,חלק מאוד קט יחסית דווקא.
אליהו רדיע:

מה זה בחיי? זה לא רציני .את רוצי סת להצביע?

יואל גמליאל :מה שקשור לחינו,
אליהו רדיע:

מה זה קשור? אבל אתה,

איל ב ישי:

אתה קיבלת פירוט?

אליהו רדיע:

אנחנו לא.

יואל גמליאל :קיבלנו פירוט,
ירו בנו:

אנחנו בישיבת הנהלה קיבלנו פירוט והסבר מרפי ב חיי על ה,

אליהו רדיע:

אבל הנה פרוטוקול של ההנהלה ,פרוטוקול הנהלה לא כתוב כלו,

עדנה סגל:

אבל לא קיבלנו ,אבל אי פה ,אי פירוט כלו ,אי פירוט של כלו,

אליהו רדיע:

לא כתוב כלו בפרוטוקול הנהלה.

עדנה סגל:

שו דבר .אי ש פירוט של שו דבר.

יואל גמליאל :בסדר ,אבל זה לא,
עדנה סגל:

פרוטוקול הצבעות,

יואל גמליאל :פה זה נושא של גני ,זה גני בתי ספר,
אליהו רדיע:

יואל ,אי שו בעיה ,תשמע ,אי לנו שו בעיה...

יואל גמליאל :לא הבנתי.
אליהו רדיע:

אי שו בעיה לאשר רק,

יואל גמליאל :אני לא יודע למה יש פה פשלה שלא קיבלת...
איל ב ישי:

בוא ,אני יכול להציע הצעה? בוא נאשר את זה בכפו) לזה שישלח פירוט,
בסדר?

יואל גמליאל :אי בעיה.
אליהו רדיע:

איל ,אתה יכול להצביע בעד או נגד ,אתה לא יכול להציע בוא נאשר.

ירו בנו:

אני מקבל את ההצעה של איל,

יואל גמליאל :שישלחו לה את הפירוט.
ירו בנו:

אני אומר כא ,לנו בישיבת הנהלה הוצג בצורה מפורטת על ידי מנהל
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מחלקה לחינו,
אליהו רדיע:

הנה פרוטוקול הנהלה אי,

עדנה סגל:

לא כתוב,

ירו בנו:

אליהו דקה .הוא הציג את זה כא בצורה נורא ברורה את התוספות שצרי.
התקלה שזה לא נמצא אצלנו כרגע כא והתקלה שרפי לא נמצא כא אבל זה
כבר סיפור אחר ,אני אדאג להעביר לכ מחר את התוספות כפי שהוצגו לנו
בישיבת ההנהלה על ידי מנהל המחלקה לחינו.

אליהו רדיע:

אני לא מצביע בעד ,אני בכל מקרה ,אי בפנינו כלו,

ירו בנו:

או.קיי .בסדר.

אליהו רדיע :אחרי ישיבת הנהלה ואחרי ,בודאי הוא דיבר פה,
ירו בנו:

בגלל לוחות הזמני אני לא חושב שאני יכול ג להתכנס כא עוד פע...
לוחות זמני במשרד הפני ואני לכ מבקש להעלות את זה להצבעה.

אליהו רדיע:

מה זה שיי למשרד הפני?

ירו בנו:

מי בעד? הוחלט לאשר 6 ,בעד .מי נגד?

אליהו רדיע:

אני רוצה לנמק .לא הוגש בפנינו שו אומד,

ירו בנו:

אתה נגד או נמנע? שאני פשוט,

אליהו רדיע:

אני נגד אבל אני רוצה לנמק למה אני נגד.

ירו בנו:

או.קיי 1 .נגד,

אליהו רדיע:

אתה שאלת מי נגד ,נכו?

ירו בנו:

לא ,אני שאלתי מי נגד.

אליהו רדיע:

אז אני הצבעתי ,עכשיו אני רוצה לנמק למה .או.קיי .לא הוגש בפנינו שו
מסמ שמסביר קוד כל מה עושי בסכו הקוד שאושר ,ועד כמה וכמה
בתוספת הזאת של  350,000שקל .כל אחד מסביר שהיתה פה פשלה ,אני לא
יודע של מי .אבל לדעתי אני ג הייתי מצביע בעד א היה מישהו מסביר
אפילו בעל פה .בינתי שמעתי רק דבר אחד ,משפט אחד מיואל ,עבודות של
הנערי .זה מה שאני שמעתי .לא זה ,זה מה ...זה בסדר.
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ירו בנו:

ההסתייגות של נאמרה נשמעה ואני רוצה להתקד קדימה.
ס"ק  ,7הקמת ועדת תכנו ובנייה בגדרה.

ס"ק  :7הקמת ועדת תכנו ובנייה בגדרה
ירו בנו:

מצור) לכ ג המסמ של הממונה על המחוז ,וג המסמ ,שלחתי לכל
אחד מכ בדואר את המסמ שלי ,שיודע לבוא ולהציג .אני אסביר שנייה את
השתלשלות הדברי כדי שאנשי יבינו ג את לוחות הזמני וג את
המשמעותיות.
ג בעקבות ההתנהלות של הועדה אבל בעיקר ולאור העובדה שאנחנו ג מעל
 15,000תושבי ,יש החלטה עקרונית של השר לבחו את הביטול של הועדות
המרחביות והעתקת לרשויות עצמ.
התהלי הוא ,הנושא לאחר שיש כא את הדיו וההחלטה של המליאה,
הנושא יובא לדיו ביו שני הקרוב בועדה המחוזית ,אני וראשי הרשויות
הרלוונטי ה מוזמני לש כדי להיות שותפי לדיו ע המשמעויות
שאנחנו יודעי להשמיע אות כא ,תכ) נשמע ,נית לכ ג את רשות
הדיבור לנושא הזה .לאחר שזה יאושר בועדה המחוזית ויעלה למועצה
הארצית לאישור ,ובהתא לאישור המועצה הארצית זה יועבר לאישור השר.
אני מאמי שהתהלי הזה יקרו עור וגידי במהל  .2009ההחלטה הזו לא
כוללת בתוכה ,זה בטח יעלה אז אני מראש אומר את זה ,את המשמעויות
התקציביות וכוח האד ,זה כרגע החלטה עקרונית שיודעת להגיד ,מליאת
המועצה מסכימה לא מסכימה ,מאשרת לא מאשרת .זה ,כשזה יגיע למצב
שנפרוט את זה לכדי משהו אופרטיבי מוחשי אז כבר נביא לכא לדיו את
המשמעות התקציבית ...רשות שלנו רשות לבד ,עוד רשות ,מה המשמעות של
כוח אד וכל מה שקשור למיקו בישוב וכיוצא בזה .התייחסויות? כ יואל.

יואל גמליאל :קוד כל כול יודעי את ההתנהלות של זמורה בשני האחרונות.
התושבי מתעכבי חודשי עד שה מקבלי היתר .חו /מזה שאנחנו
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משלמי לזמורה סכו קבוע של כמה משלמי?
דובר:

 10אחוז,

יואל גמליאל :לא 10 ,אחוז זה מהיטלי השבחה ,אבל משלמי ג מחיר קבוע של 700800
אל) שקל ,אנחנו משלמי,
איל ב ישי:

 10אחוז כל היטל השבחה נשאר לזמורה?

יואל גמליאל :כ .לא זוכר את הפרטי אבל אני חושב שאנחנו ,לא רק שאנחנו לא
משלמי יותר אנחנו משלמי פחות.
אליהו רדיע:

בי  800ל 900א אני לא טועה.

ירו בנו:

המכסה שלנו היא,

יואל גמליאל :אנחנו נחסו כס) במערכת כי הכל כמעט פה ,יש מהנדס ,יש את לימור ,יש
כמעט כול ,אולי עוד איזה תפקיד אחד או שניי א לא קצת יותר.
איל ב ישי:

אתה צרי מהנדס...

יואל גמליאל :אני חושב שזה דבר שצרי לבר עליו ,והגיע הזמ.
איל ב ישי:

על איזה טווח זמ מדובר?

ירו בנו:

מהל .2009

יואל גמליאל :יגיע.2010 ,
ירו בנו:

עזוב ,אני כרגע דיברתי ע שוקי ,אמרתי לו ,אני ג כ,

יואל גמליאל :בעצ היו אנחנו נדאג שזה יהיה.
אליהו רדיע:

יואל באמת נגע בנקודות נכונות ,למה כדאי ,אני שאני לא מסכי אתו שבס
הכל מבחינת כוח אד זה יהיה רק ,המהנדס כבר נמצא,

יואל גמליאל :אמרתי יעלה יותר זול,
אליהו רדיע:

לשי עליו עוד מאה טו ועוד זה,

יואל גמליאל :אמרתי יעלה יותר זול.
איל ב ישי:

יש הערכה כמה ועדה ,כמה תקני תצטר ועדה מקומית?

אליהו רדיע:

ידיד ב ישי ,אני תסלח לי שאני ,אני מדבר אתה,

איל ב ישי:

סיימת לא?
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אליהו רדיע:

לא ,לא סיימתי .אני קוד כל עוזר ליואל ,אני אומר שהוא צדק בזה שהוא,
הוא הסביר לנו ,השאלה היא א בכל זאת כדאי לנו ,א יש איזה נקודות
שבגלל כדאי לנו להצביע על זה שלא תהיה לנו בעיה במקומית ,אלא יש
נקודות שכדאי ,אני שואל את ראש המועצה.

ירו בנו:

ש?

אליהו רדיע:

שיש אולי סיבות שכדאי לנו להמשי במתכונת ,יואל הזכיר פה לרשות...
רשות מקומית ,לרשות נוספת ולאו דווקא ,להינתק מזמורה ולהצטר) לרשות
אחרת נניח .השאלה א כדאי לנו להמשי במתכונת של ועדה מרחבית ,לא
במתכונת של חמש רשויות או להיות גדרה נטו.

ירו בנו:

אני יכול להגיד שג ,ג בס הכל הכלכלי וג ,שגוזר בתוכו ,מושקע בתוכו
כוח האד ,על פניו נכו שהרשות הזאת תהיה עצמאית .אני חושב שכל
רשות ,קטנה דוגמת בני עיש או זה דבר שיכול להוות כא עוד נטל .פתח
במשקל התקציבי ,כי המכסות של כל הרשויות הסובבות אותנו ,ג א
כנראה יהיו לבד ,אנחנו נהיה לבד ,מדברי על מזכרת בתיה וקרית עקרו
שכנראה יהיו ביחד ובני עיש עוד לא סגור לא יצטרפו.
לאור הידיעה שלי שבני עיש ,שבוני ש פרגולה ומוחאי כפי ,כי פשוט
אי שמה עתודות בנייה,

אליהו רדיע:

אל תזלזל ,אני מבקש,

ירו בנו:

סליחה,

אליהו רדיע:

אני תובע ...מבני עיש,

ירו בנו:

או.קיי .וקרית עקרו נכו שעכשיו אישרו ש תוכנית מאוד זה אבל היא כבר
לא תהיה רלוונטית לועדה שתקו,

יואל גמליאל :נשאיר את זמורה ,זמורה תישאר ע בני עיש ,בני עיש,
ירו בנו:

על פניו נכו שבכל מונח ובכל היבט שלא נסתכל על זה ,נכו שתהיה לנו כא
ועדה עצמאית ,ואני רוצה משהו לומר כא ,לא כל כ בהיבט התקציבי אלא
בהיבט של השהות ,את שומעי את זה לבד מחברי כנראה אולי ג את
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חווית את זה .המצב שמה מבחינת כוח אד פקח אחד על שתי רשויות
מאוד גדולות זה לבד מדבר בפני עצמו ,בודקת תוכנית אחת לשתי רשויות זה
מדבר בעד עצמו ,מהנדסת אחת ,עשינו מניי של  52אל) תושבי זה ס הכל
המצטבר של כל הרשויות ,זה דבר הרי שלא יעלה על הדעת .שלא לדבר על
המצב של נורמות השירות נקרא לזה ככה ,מבלי לפגוע באנשי ,כי כל אחד
עושה את מלאכתו נאמנה לפחות לפי דעתו ,אני חושב שנכו יהיה שאנחנו
נל לנושא הזה וניקח אותו אחר כבוד נבנה אותו כא במועצה המקומית.
איל ב ישי:

שאלתי א יש איזושהי הערכה כמה תקני,

ירו בנו:

תראה ,אני יכול להגיד ל לפחות מהיכרות שלי מועדות אחרות מקומיות,
ברשויות קטנות ,כאלה שג כ נאבקו .אנחנו כנראה בנושא של בודקי
תוכניות ,צרי להוסי) כא עוד תק עוד תק וחצי ,פקחי שניי,

יואל גמליאל :בי  4ל 5עובדי.
איל ב ישי:

שני פקחי?

ירו בנו:

תשמע ,א רוצי לעשות פיקוח מסודר ,זה כנראה יהיה שני פקחי.

אליהו רדיע:

פקחי בנייה,

ירו בנו:

זה לא אומר שמה שהיה היו היה טוב ,אבל שוב פע ,אני אומר ל כרגע
דברי שה עוד לא בדוקי מבחינה תקציבית.

דובר:

א לא נחזיר את דרור מהגינו ,מה הבעיה?

ירו בנו:

אני עוד לא מדבר על דברי שה זה ולכ ,יש את הנושא של ארכיו שזה
חלק שהוא מחוייב המציאות,

איל ב ישי:

בקיצור  ,56טוב.

ער שניר:

אני רוצה להעיר ,דיברת לגבי שירות ירו ,אני מקווה ששירות לא רק שהוא
יהיה שונה אלא במהותו יהיה שונה ג מהשירות שהיו התושבי מקבלי
מהמועצה .כי היו השירות שהאנשי מקבלי מהמועצה הוא עדיי שירות
במרכאות הסתדרותי.

ירו בנו:

בתחו ההנדסה?
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ער שניר:

בכל ,בהרבה תחומי ,לא אגיד בכל התחומי בהרבה תחומי .זאת אומרת
שצרי להיות במאות ,זמורה היו ה בעצ חושבי שאנשי עובדי
בשבילה ,ה עובדי בשביל לתת שירות לאנשי אחרי .והתפיסה פה
צריכה להיות שונה לגמרי ,ג ממה שיש היו .ג היו במועצה ירו סלח לי
אבל השירות פה הוא לא טוב ,לא טוב בהרבה תחומי .וא השירות הזה
ישאר אותו דבר כמו שהיו מקבלי ,לא עשינו כלו בזה .אני רואה במעבר
הזה במהות שירות ולאו דווקא חיסכו כס) ודברי כאלה .אז אמרת יפה
שירות אבל השירות צרי להיות,

איל ב ישי:

זה עוד חזו למועד,

עודד ארנו:

יש פה נקודה מהותית אחת שזה הנושא שהועדה המקומית זה אנשי
המליאה ,זה תלוי לפי הגודל,

יואל גמליאל :יש ועדת משנה ,הועדת משנה,
עודד ארנו:

זה לא משנה,

)מדברי יחד(
איל ב ישי:

עכשיו כשבאי אלי בטענות אתה אומר זה זמורה.

יואל גמליאל :אני מציע שנשמע מה שאומר מהנדס המועצה ,חבר'ה ,הוא אומר דבר חשוב
מאוד .כ כ ,בבקשה.
עודד ארנו:

ההחלטות לגבי כל נושא התכנו והבנייה בגדרה עצמה ה בידיי של חברי
הועדה שה חברי המועצה של גדרה .מה שקורה היו בזמורה זה,

יואל גמליאל :לא נכו ,זה לא נכו ,בועדה מקומית ע כל הכבוד ...ועדה מקומית יש ועדת
משנה שמורכבת ממהנדס וממזכיר ומאנשי מקצוע ,שה המחליטי וה
מעבירי את זה תו עשרה ימי ,אני עברתי דווקא היו ...ומעבירי את
ההחלטות לחברי המליאה ,א יש מישהו שלא מתנגד אז זה עובר אוטומט
ולא בא למליאה ורק א יש התנגדויות זה מגיע,
ירו בנו:

יש סמכות רישוי ויש מליאה.

עודד ארנו:

יש רשות רישוי,
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)מדברי יחד(
ירו בנו:

או.קיי .בואו ,כ,

עודד ארנו:

בידי ועדה מקומית יש את ה,

ירו בנו:

או.קיי.

אליהו רדיע:

מה שאומר ,אני רוצה לחדד את מה שאומר ידידנו מהנדס המועצה עודד.
אני לא רוצה לקרוא לזה יתרו ,אני בעד הקמה של ועדה מקומית מהרבה
מאוד סיבות אחרות אבל בוא לא נקל ראש במה שאומר פה מהנדס המועצה.
עד היו יכולנו להאשי ,יש זה ,א משהו לא בסדר זמורה,

יואל גמליאל :אנחנו לא צריכי לחפש תרוצי להאשי ,אנחנו צריכי לדעת שהועדה
צריכה להיות פה ולתת שירות כמו שצרי.
אליהו רדיע:

סליחה סליחה ,ת לי ,אני רוצה להבהיר נקודה אחרת .בוא נגיד היו ברגע
שתוק הועדה צרי ג לקחת בחשבו שהועדה הזאת תהיה מושפעת
מלחצי פוליטי ,על אישור כזה או לא אישור אחר ,זה לא ועדה מקצועית
במתכונת של ועדה מרחבית ,אלא ועדה שהמרכיב שלה מרכיב פוליטי
במקורו ובבסיסו .זה שיש,

יואל גמליאל :אלי ,אבל בכל מקו,
ירו בנו:

יואל דקה ,יואל ,אלי אלי ,אני חייב להתייחס למה שאתה אומר,

יואל גמליאל :הרי בכל האר /כמעט יש ל  200רשויות עצמאיות ,אז מה? זה לא,
ירו בנו:

אלי ,אני חייב להתייחס למה שאתה אומר .סליחה,

ער שניר:

השאלה אי מנהלי את זה,

יואל גמליאל :יותר טוב ממרחבי,
ירו בנו:

ער ער דקה,

יואל גמליאל :מרחבי זה אסו .זה אסו.
ירו בנו:

אלי ,לועדה יש ,לועדה יש ,לועדה,

אליהו רדיע:

אתה רוצה שאני אבהיר יותר? אני אבהיר יותר,

דובר:

אתה לא צרי להבהיר זה ברור לנו,
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ירו בנו:

אלי ,אלי ,לועדה יש למעשה שני גופי מחליטי,

אליהו רדיע:

למי שרוצי שיגיע הפקח יגיע למי שלא רוצי לא יגיע.

ירו בנו:

אלי ,יש לועדה ,יש לועדה הזו למעשה שני גופי מחליטי ,אחד זה סמכות
רישוי שהיא באה ובודקת א זה תוא תב"ע והיא יודעת ג להעביר את זה,
ואני יכול להגיד שאולי יש איזושהי עדנה בעת האחרונה ע סמכות הרישוי,
כל שאר הדברי מגיעי למליאה .הרכב הועדה הוא פונקציה ישירה של גודל
מועצה ,אני לא יודע א זה כול או חלק ,אבל על פניו שמה יצטרכו
להידרש ,לקבל את ההחלטות על החריגי ,על הזה .א יהיו לחצי או.קיי.
בוא נתמודד את.

יואל גמליאל :עירייה שגודלת,
אליהו רדיע:

לא אמרתי לא ,אני רק אומר,

יואל גמליאל :מי בעד? ירו,
ירו בנו:

טוב ,מי בעד?  7בעד ,הוחלט לאשר.

ס"ק  :8שינוי תב"ר  – 837בס(  ,422,000שינויי והתאמות במוסד
תיכו אזורי מתח ישורו – הקצבת משרד החינו(
יואל גמליאל :כול בעד ,נואמי שעה.
ירו בנו:

ס"ק  ,8שינוי תב"ר ,837

אליהו רדיע:

יואל דיבר בהנהלה,

ירו בנו:

שינוי והתאמות,

אליהו רדיע:

אנחנו לא דיברנו בכלל...

ירו בנו:

שינויי והתאמות במוסד תיכו אזורי מתח ישורו .המימו הקצבת משרד
החינו בס  422,000שקל .שאלות?

יואל גמליאל :אי ,זה,
ירו בנו:

מי בעד?

אליהו רדיע :רגע ,מה זה? מה מה?
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ירו בנו:

מימו.

יואל גמליאל :מי בעד?
אליהו רדיע:

לא ,מה זה? באמת אני לא,

ירו בנו:

 422,000שקל ממשרד החינו לביצוע עבודות במתח ישורו.

אליהו רדיע:

נו.

ירו בנו:

מי בעד?

אליהו רדיע:

הצבענו בפע הקודמת על,

יואל גמליאל :לא ,אבל זה עכשיו מימו משרד החינו ,קיבלנו עוד תוספת.
דובר:

קיבלת כס) ,תצביע נו ,ת לי ללכת,

אליהו רדיע :לא ,אבל אי קרה שקיבלנו מכול? מה אנחנו,
ירו בנו:

אי? קיבלנו מכול ואתה תכ) תגיע לסעי) הבא ,אלי אני אסביר את מה
שאתה אומר בסעי) הבא ,בסדר? מי בעד?

אליהו רדיע:

חבר'ה מה ,אני רוצה להצביע,

ירו בנו:

אלי,

אליהו רדיע:

אי קורה שאני מקבל על אותו פרוייקט,

ירו בנו:

אז אני ,אלי ,אלי,

אליהו רדיע:

אוהבי אותנו? מה?

יואל גמליאל :יש קשרי.
ירו בנו:

אתה מוכ להקשיב?

אליהו רדיע:

מה?

ירו בנו:

אני ,נגיע לנושא הבא,

אליהו רדיע:

אני ג בעד שנקבל,

ירו בנו:

אני ,אלי ,אני אומר עוד פע ,אני בסעי) הבא אסביר את מה שאתה זה כי
הוא,

אליהו רדיע:

אנחנו מצביעי על סעי) שנקבל הסברי בסעי) הבא ,בסדר.

ירו בנו:

מי בעד סעי) קט ?8
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אליהו רדיע:

בסעי) הבא נקבל הסברי.

ירו בנו:

הוחלט לאשר ,או.קיי .עכשיו .תכ) אני אסביר.

ס"ק  :9המרת הקצבת מפעל הפיס ע"ס  450,000ש"ח )תב"ר – (837
פיתוח והכשרת מבנה למוסד חינוכי
ירו בנו:

ס"ק  ,9הקצבת ,המרת הקצבת מפעל הפיס על ס  450,000שקל תב"ר ,837
פיתוח והכשרה מבנה מוסד חינוכי על ס הפירוט הבא :החלפת  40עמדות
מחשבי תיכו אזורי  168,000שקלי ,ציוד וריהוט תיכו אזורי 143,000
שקלי ,ציוד וריהוט ג ילדי רמז  90,000שקל ,ציוד וריהוט ג ילדי לוט
 49,000שקל .אני אסביר .אני ביקשתי מכל המקומות שאפשר לאור
החשיבות של הקמת השלוחה הזאת ,ביקשתי,

יואל גמליאל :זה לא שלוחה ,זה לתיכו האזורי.
ירו בנו:

שנייה ,דקה .ביקשתי את מקורות המימו לנושא הזה .לאור האומד הגדול
ולאור זה שהדחיפות זה ,אישרו לי למעשה שלושה גופי .מפעל הפיס ,משרד
הפני ומשרד החינו .אני לאור האפשרות תיעול של הכספי בצורה נכונה
בנושא של ציוד וריהוט ,שאי אפשר לקחת את זה משני הגופי האחרי,
אנחנו ממירי את מה שקיבלנו בגי ההחלטה בישיבה הקודמת ,ועל פי
הפירוט הזה .זה עונה אולי ,אני מקווה ,על הערת שאלת אלי קוד בנושא.

איל ב ישי:

תגיד ,יודעי מה הול להיות ש בעוד שנה כשיקימו את הבית ספר?

יואל גמליאל :כ.
איל ב ישי:

מה הול להיות ש?

יואל גמליאל :איפה ,מה?
איל ב ישי:

ישורו,

ירו בנו:

יש זה ,יש קידו נוער...

אליהו רדיע :אז בינתי לא נצטר קידו נוער?
ירו בנו:

לא ,כרגע נתמקד במקו שאנחנו...
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אליהו רדיע:

אני ראיתי ש כיתות שה היו ...בית ספר יסודי ש או משהו?

ירו בנו:

זה בהחלט יכול להוות רמה גבוהה יותר למה ש,

איל ב ישי:

טוב,

ירו בנו:

מי בעד?  ,6אלי?

אליהו רדיע:

אני פשוט לא מבי את הזה לכ אני לא מצביע.

ירו בנו:

 6בעד הוחלט לאשר ,מי נגד? מי נמנע?

אליהו רדיע:

אני נמנע כי אני פשוט קשה לי להבי את זה אבל,

ס"ק  :10אישור תב"ר  855ע"ס  418,000ש"ח – שיקו תשתיות וכבישי במתח ישורו
ירו בנו:

ס"ק  ,10אישור תב"ר  855על ס  418,000שקל ,שיקו תשתיות וכבישי
במתח ישורו .המימו משרד הפני  14,000שקל וקר עבודות פיתוח
 18,503שקלי .מי בעד?

עדנה סגל:

מה הולכי לעשות ש?

אליהו רדיע:

קיבלנו מיליו וחצי לטובת פרוייקט אחד .אז תשתיות כבישי מתח
ישורו עולה הסכו הזה?

יואל גמליאל :כ ,עוד חסר.
אליהו רדיע:

מה עושי ש?

ירו בנו:

מה זה ,מה עושי?

אליהו רדיע:

כ .מה יש ש? יש ש בס הכל המבנה הזה,

ירו בנו:

שאלת אני אסביר,

יואל גמליאל :יש גדרות ,יש סליחה,
אליהו רדיע:

עוד זה בשלב של חיזוק השאלה .יש לנו בס הכל את המבנה הזה המרכזי
איפה שהיה המתנ"ס ,היה שמה המבנה הזה של בית ספר נו ,של המועדו,

ירו בנו:

נו,

אליהו רדיע:

לקשיש,

ירו בנו:

נו,
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אליהו רדיע:

זה מה שיהיה ש.

ירו בנו:

כ ,אבל אתה צרי,

אליהו רדיע:

איפה יש לנו עוד מבנה?

יואל גמליאל :לא ,זה סלילה,
אליהו רדיע:

זה סלילה למבנה,

יואל גמליאל :זה כניסה ,הכניסה,
אליהו רדיע:

אתה צרי לעשות מגרש ...אתה צרי לעשות גדרות ,אתה צרי לעשות כביש
גישה ,אתה צרי לעשות חניה ברחוב העצמאות כי יש ג של המתנ"ס בחלק
התחתו ,ג שבלול ,כל הדברי האלה עולי כס).

יואל גמליאל :וזה מענק משרד הפני.
אליהו רדיע:

תראו לנו משהו מאיפה ...שאפשר יהיה,

יואל גמליאל :ליאור הל.
אליהו רדיע:

חבר'ה...

יואל גמליאל :לא ,אז אני אומר,
אליהו רדיע:

עושי  400בוא נצביע,

ירו בנו:

אני אומר ל מה עושי שמה.

אליהו רדיע:

אבל אני רוצה ,אסור לי לדעת מה? מחר,

דובר:

אבל הסברנו ל מה.

יואל גמליאל :משרד הפני לא מאשר כלו א לא מקבל תוכנית נו.
ירו בנו:

אלי ,אלי ,אני מסביר ל ,אלי אני מסביר,

אליהו רדיע:

אתה יודע מה עושי? א אתה יודע אני מצביע ג בעד .מה? תסביר לי מה.

דובר:

אז אני אסביר ל.

אליהו רדיע:

כ ,מאיפה הכניסה מאיפה זה ,מאיפה מה? למטה ג שבלול אתה יודע? אני
חשבתי שכל המבנה הזה נטו לבית ספר...

ירו בנו:

אלי ,אתה רוצה לשמוע תשובות או ש,

אליהו רדיע:

לא ,הוא,
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ירו בנו:

אז ת לי להסביר ל .משפצי ומשפרי את כביש הגישה מרב גמליאל ,יש
שמה את החורשת עצי הקטנה הזאת שמשמה יכנסו ,וכל המרחק ,כל
החלק האחורי של מבנה בני עקיבא עד הג והקשישיה הזקניה שיש ש,
אתה לא מקשיב.

אליהו רדיע:

יש משהו שאני לא רוצה שישמע לפרוטוקול אבל אני יכול להגיד ל אותו
אחר כ.

ירו בנו:

אז אל,

אליהו רדיע:

אז לכ ...באמת אני אומר.

ירו בנו:

או.קיי .אז אני אומר עוד פע ,שיפור כביש הגישה מרב גמליאל ,ביצוע
מגרש חנייה בכל החלק האחורי של המפעל המוג וה,

אליהו רדיע:

כ בבקשה.

ירו בנו:

המפעל המוג ובני עקיבא ,ביצוע מדרכה,

יואל גמליאל :יאללה בוא נחזיר את הכס) למשרד הפני,
ירו בנו:

ביצוע,

יואל גמליאל :נות לנו משרד הפני,
ירו בנו:

ביצוע מדרכה,

אליהו רדיע:

למה אתה קצר רוח? אני לא מבי,

יואל גמליאל :אני צרי לנסוע אתה כל פע,
אליהו רדיע:

אז תיסע מה ...אתה יכול לנסוע,

ירו בנו:

אלי,

אליהו רדיע:

אתה פתחת את הישיבה בגלל שאתה,

יואל גמליאל :אלי ,אתה דיברת כל ...כמו כל  11חברי מועצה ,באמת ,ישיבה אחת ת לנו,
אליהו רדיע:

העיקר זה לא לדבר שטויות,

יואל גמליאל :ג ,לא משנה ,אבל דיברת כל הזמ.
ירו בנו:

אלי ,ביצוע מדרכה לכל,

אליהו רדיע:

אתה יודע מה עושי ,אני לא יודע מה עושי.
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ירו בנו:

ביצוע מדרכה לכל אורכו של ...שוב פע ממגרש החניה של נצח ישראל.

אליהו רדיע:

עושי משהו ג במגרש כדורסל? לא.

ירו בנו:

מסדרי ג את מגרש הכדורסל.

איל ב ישי:

המבנה ש של,

ירו בנו:

אי?

איל ב ישי:

השלד ש של מרכז שבזי שהיה,

ירו בנו:

נו ,לא נוגעי,

איל ב ישי:

יש שמה את השלד הזה.

ירו בנו:

לא נוגעי בו.

איל ב ישי:

לא נוגעי בו?

אליהו רדיע :זה הזדמנות לבנות ש את בית הספר התיכו...
ירו בנו:

מי בעד?

אליהו רדיע:

באמת אני אומר.

ירו בנו:

מי בעד? הוחלט לאשר 7 ,בעד.

אליהו רדיע:

ירו באמת זה רעיו,

ירו בנו:

ס"ק  ,10אישור תב"ר  855על ס ,סליחה ,ס"ק ,11

יואל גמליאל :סעי) .11
ירו בנו:

אישור תב"ר  856ע"ס  150,000שקל ,הצללה ברחבה המרכזית בבית ספר
גווני ,מימו קר עבודות פיתוח.

ס"ק  :11אישור תב"ר  856ע"ס  150,000ש"ח להצללה ברחבה מרכזית בי"ס גווני
ירו בנו:

בית ספר גווני מכל מה שהשקיעו בו ג ע העצי ששתלו בו ונטעו בו ,אי
בו צל ואני ג ע סיור שעשיתי ג ע ליאור וג ע יואל וג ע המחלקה
לחינו ,נכו יהיה לעשות שמה הצללה כדוגמת מה שעשינו בבית ספר פינס,
שאפשר לגלול אותה ונגלול אותה בחור).

אליהו רדיע:

שנתיי לפני שנוטעי את הע /כבר יש צל.
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ירו בנו:

או.קיי .מי בעד?  7בעד ,הוחלט לאשר.

ס"ק  :12אישור תב"ר  857ע"ס  645,000ש"ח – שיקו רח' הבילויי
הקצבה – משרד הפני
ירו בנו:

אישור תב"ר  857ע"ס  645,000שקלי ,שיקו רחוב הבילויי ,המימו
הקצבת משרד הפני בס,

עדנה סגל:

בשעה טובה,

ירו בנו:

 645,000שקלי .מי בעד? לפני שער הול אני זה ,אני מיד אסביר ל.

אליהו רדיע:

מה אתה רוצה? אני מבטיח ל שאני אצביע בעד ,מה אתה? אני מבטיח ל
נו ,אני מצביע בעד.

ירו בנו:

ער ,אז תישאר כא עוד שתי דקות אני אסביר מה עושי ש .אנחנו,

דובר:

כבר התחילו לעבוד לא?

ירו בנו:

לא לא ,שנייה ,לא לא ,מה שכרגע עושי זה עבודות של חברת באר במימו
חברת באר ,ה ג עומדי לסגור את הרחוב במהל אוגוסט בלילה ,בכל
לילה למש  5ימי ,זה נקודה ראשונה .אנחנו כרגע משפצי את בית פוקס,
ואת רואי שמה ,שבוע הבא כבר תראו כמעט את הגג מתחיל לקרו עור
וגידי ,וזה מתבצע במסגרת השיתו) פעולה בי משרד התיירות ואנחנו כדי
לעשות משהו טוב יותר ,שיודע כרגע בשלב ראשו,

דובר:

מה ע השימור ירו?

ירו בנו:

אי?

דובר:

מה ע השימור?

דובר:

זה במסגרת השימור,

ירו בנו:

הבית דפוס במסגרת השימור.

דובר:

אתה צרי לעשות גג קלאסי כמו שהיה פע ,אתה לא תעשה גג,

ירו בנו:

כרגע אנחנו ,אני ביקשתי את ה,

יואל גמליאל 645 :למה זה  ,לבית פוקס? לא,
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ירו בנו:

לא לא ,זה לא לבית פוקס ,זה ,יהיו מספר חלופות שאנחנו נתלבט בה בתו
המועצה ונוציא אות ,זה ליצור מצב שבו קוד כל הרחוב הזה כרחוב ותיק
נראה אחרת ,נראה טוב יותר ,בי א זה יהיה ריבוד של המדרכות וסידור
שלה בצורה מסודרת,

יואל גמליאל :אני מבקש לסדר את האזור ...כדי שאנחנו נוכל להגיד שהוא,
עדנה סגל:

הוא לא גר ברחוב הבילויי,

אליהו רדיע:

הוא לא גר בכלל ברחוב הבילויי ,הוא גר בגב של רחוב הבילויי.

ירו בנו:

הוא גר ברחוב הבילויי ,המרפסת שלו ברחוב,

אליהו רדיע:

אני מודיע לפרוטוקול שב ישי אסור לו להצביע ...גר ברחוב,

איל ב ישי:

נהפו הוא ,אני מצביע,

ירו בנו:

מי בעד?

דובר:

גילוי נאות.

ירו בנו:

 7בעד ,הוחלט לאשר .ער שניר יצא מהישיבה.

ס"ק  :13אישור תב"ר  858ע"ס  50,000שקלי – צביעת מעברי חצייה ברחבי הישוב
וכ צביעת אדו לב בסמיכות למוס"ח
ירו בנו:

ס"ק  ,13אישור תב"ר  858ע"ס  50,000שקלי צביעת מעברי חצייה ברחבי
הישוב וכ צביעת אדו לב בסמיכות למוסדות חינו .המימו קר לעבודות
פיתוח .מי בעד?

אליהו רדיע:

אני רוצה להעיר משהו פה באמת בקשר לצביעה יש דברי שאנחנו מתבזי
בה .יש פה ליד תחנת האוטובוסי פה לאור רחוב ויצמ אדו לב ,א יש
אדו לב אז אי אוטובוס יכול לעצור ש?

ירו בנו:

אדו לב ,כתו צהוב או אדו לב?

אליהו רדיע:

אדו לב ,ליד אוריא ופה ליד הספריה ,א כבר צובעי שיתקנו את הדבר
הזה שלא נתבזה.

ירו בנו:

נתק ג את זה .מי בעד?  6בעד ,הוחלט לאשר .איפה אנחנו?
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יואל גמליאל :ס"ק .14

ס"ק  :14אישור הגדלת תב"ר  735ע"ס  – 61,000רכישת מדי מי
ס"ק  ,14אישור הגדלת תב"ר  ,735רכישת מדי מי על ס  61,000שקלי

ירו בנו:

במימו קר עבודות פיתוח .אריה.
זה לא יכול להיות מהמסגרת של המשק סגור של המי?

דובר:

יואל גמליאל :מה זה?
ירו ,האמת היא ש ...עושי בכס) ,למשל ,הרי פה רואי DSBT ,TSIS

אליהו רדיע:

 752בסדר ,יש פה פירוט ג מה אנחנו...
מיקי לא אתה הול?

ירו בנו:
)מדברי ברקע(
אליהו רדיע:

לא ,אני אומר שזה יפה שהציגו בפנינו אבל פרוייקט של  60,000שקל אנחנו
מקבלי פירוט עד אפילו יש פה ג אט מחברת חצי צול,

ירו בנו:

אלי ,אתה אומר עכשיו משהו לחיוב או לשלילה? ת לי להבי.

אליהו רדיע:

חצי צול ,אנחנו מקבלי פירוט עד הפרוייקט של  730,000שקל.

יואל גמליאל :אני רוצה להגיד לפרוטוקול אלי רדיע ,שאמרתי ל שאדו נפתלי יביא לנו
 1,600מיליו ממשרד הזה קיבלנו  1,600מיליו.
אליהו רדיע:

ממה?

יואל גמליאל :ממשרד הביטחו.
ירו בנו:

ממשרד הביטחו.

אליהו רדיע :ממשרד הביטחו?
יואל גמליאל 1,600 :מיליו ,לא האמנת ולנפתלי,
אליהו רדיע:

לא שאני לא האמנתי ,אתה לא מבי ,קוד כל,

יואל גמליאל :כתוספת לתקציב,
איל ב ישי:

שמונה וחצי ,אפשר להתקד קצת?

ירו בנו:

טוב ,בוא תסכ,
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אליהו רדיע:

ברגע שהוחלט שמשרד הביטחו ישל היה צרי ...במקרה הזה נכו.

יואל גמליאל :אז אני,
אליהו רדיע:

אתה רוצה שאני אגיד לא לפרוטוקול מה הוא היה צרי לעשות נפתלי? אני
לא אגיד.

ירו בנו:

מי בעד?

יואל גמליאל :לא לא ,בחברי לא פוגעי.
אליהו רדיע:

כ ,בחברי לא פוגעי.

ירו בנו:

 5בעד ,הוחלט לאשר.

עדנה סגל:

טוב ,אני הולכת ,להתראות.

ירו בנו:

זה חשוב חשוב ,שני בתי ספר ואחרי זה אני אשחרר אות ,בסדר?

עדנה סגל:

או.קיי.

ירו בנו:

אישור הגדלת תב"ר מס' ,ס"ק  ,16אישור הגדלת תב"ר מס',

יואל גמליאל.15 :
ירו בנו:

סליחה .ס"ק  ,15אישור הגדלת תב"ר  830לבניית בית ספר יסודי רביעי על
ס מיליו שקל .תיקו ,מיליו שקל .ס הכל התב"ר לאחר הגדלה 3,996,374
שקלי.

ס"ק  :15אישור הגדלת תב"ר  830ע"ס  2,052,125ש"ח – בניית בית ספר יסודי רביעי
סה"כ לאחר הגדלה  5,193,499ש"ח
אליהו רדיע:

עוד פע ,עוד פע ,ס הכל התב"ר מה ,הגדלה לכמה? הגדלה בכמה?

ירו בנו:

ההגדלה היא במיליו.

אליהו רדיע:

הגדלה במיליו ,אז צרי להיות ,א זה ,אה ,או.קיי .מה התב"ר ,מה הסכו
הקוד?

אריה לוינגר 2,996,374 :זה הקצבת פיס.
אליהו רדיע:

עכשיו על כמה יעמוד הזה?

אריה לוינגר 3 :מיליו.

34

ירו בנו:

 3מיליו,

אליהו רדיע:

ולמה אנחנו מבקשי רק מיליו ,למה לא  2מיליו כמו הזה?

ירו בנו:

כי עשינו כא עבודה ,בדיקה מסודרת,

עודד ארנו:

בינתי היו האומדני יותר מדויקי,

אליהו רדיע:

זה פער של מיליו.

ירו בנו:

כ.

עודד ארנו:

וצמצמנו ,תמיד השלב הראשו של בית ספר הוא הרבה יותר יקר מכל שאר
השלבי ,כי צרי לעשות תשתיות כבר לא לכל הבית ספר ,א כי רק...

אליהו רדיע:

או.קיי .הבנתי ,אומדו ,בסדר.

ירו בנו:

מי בעד?  5בעד ,הוחלט לאשר.

ס"ק  :16אישור הגדלת תב"ר  806ע"ס  250,000שקל  +תכנו בי"ס יסודי חדש שלב ב'
ירו בנו:

ס"ק  ,16אישור הגדלת תב"ר  806תכנו בית ספר יסודי חדש השלמת תכנו
שלב ב' על ס  250,000שקל ,קר המימו קר עבודות פיתוח כמימו ביניי
עד קבלת תקציב משרד החינו ,זה כדי להתחיל ע התכנו עכשיו ולא
להשתהות ולחכות עד שנקבל את התכנו,

אליהו רדיע:

אתה מדבר על מה?

ירו בנו:

שלב ב'.

אליהו רדיע:

או.קיי .שלב ב' ,אבל אני רוצה לשאול לגבי הזה,

ירו בנו:

מי בעד?

אליהו רדיע:

שלב ב' זה בסדר .למה לנו הרבה זמ מה 1/2006עד היו ,זה ממש ,זה
ביזיו .אי אנחנו לא מספיקי בקצב,

עודד ארנו:

זה שאתה עושה פרסו פרוגרמה ,אחר כ יש את הנושא של אישור תקציב
תכנו ,אחר כ יש את תהלי התכנו ותקציב הבנייה הגיע ב 25/5/2008לפני
חודש...

אליהו רדיע:

ידידי המהנדס ,אני במקרה יודע מה צריכי לעשות .אבל לדעתי אנחנו
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פספסנו לפחות ,אני לא מגזי  10חודשי .א היינו מצמצמי ב 10חודשי
היו עדיי היה לנו בית ספר יסודי ולא צריכי לסגור את כל כיתות,
ירו בנו:

אבל אתה מכיר את הדברי טוב מכולנו ,ואני אומר ל שבקטע הזה של
משרד החינו,

אליהו רדיע:

לא ,לא בגלל זה ,לדעתי,

ירו בנו:

משרד החינו ,אתה צודק עד ה,28/5

אליהו רדיע:

משרד החינו לא אש בזה ,אנחנו לא היינו בסדר.

ירו בנו:

ההרשאה התקציבית התקבלה ב.27/5

אליהו רדיע:

כי אנחנו היינו צריכי לעשות פעולות אחרות מה 1/2006לא עשינו כלו.
א היינו רצי על הדבר הזה ,מה שאתה עושה עכשיו ,מביא ,מקדי את
התכנו של שלב ב' ,ככה היה צרי לעשות.

עודד ארנו:

את התכנו לביצוע ,לביצוע למכרז לא את התכנו...

אליהו רדיע:

לא משנה ,אני מדבר פה הסעי) הזה זה יפה מאוד זה מצוי ,סעי)  16כ,
סליחה ,כ סעי)  16זה רק מראה מה היה צרי לעשות .אבל,

ירו בנו:

מי בעד?  6בעד ,הוחלט לאשר.

ס"ק  :17אישור תב"ר  829ע"ס  3,431,882ש"ח – הקמת בי"ס על יסודי חדש
סה"כ לאחר הגדלה  8,611,762ש"ח
ירו בנו:

ס"ק  ,17אישור תב"ר  829הקמת בית ספר על יסודי חדש ע"ס  1.5מיליו.
ס הכל תב"ר לאחר הגדלה  6,468,921שקלי ,המימו קר עבודות פיתוח.
ג כא לאחר בחינה מחודשת,

אליהו רדיע :זה על יסודי חמישי?
ירו בנו:

אי?

אליהו רדיע :על יסודי חמישי?
ירו בנו:

על יסודי שני ,זה על יסודי,

אליהו רדיע :סליחה ,זה על יסודי,
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ירו בנו:

שני ,זה שני .מי בעד?

אליהו רדיע :ג כא בעניי הזה ירו ,מדצמבר  ,2005אנחנו עמדנו ג על הגדר לא עשינו
כלו .אנחנו ג ,הרי בעצ אנחנו יודעי כבר מה יש לנו פה,
ירו בנו:

רגע אנחנו ,בסעי) הבא תראה שאנחנו מפיקי לקחי,

אליהו רדיע :עוד פע אתה ...סעי) אחר ,זה בסדר ,זה ג שיטה ,אבל אני אומר ל שזה
ביזיו בשבילנו ,וכמו שאני רואה היו ,אנחנו נצטר עוד תקציב לשיפו/
ישורו ,כי בשנת הלימודי הבאה לא יהיה בית ספר יסודי ,בית ספר על
יסודי נוס).
ירו בנו:

בוא ,נדו בסעי) הזה כשנגיע לזה,

אליהו רדיע :בסדר ,נדו.
ירו בנו:

מי בעד?

אליהו רדיע :זה בטוח.
ירו בנו:

 6בעד ,הוחלט לאשר.

אליהו רדיע :תש"ע לא יהיה בית ספר על יסודי נוס).

ס"ק  :18אישור הגדלת תב"ר  774ע"ס  680,000ש"ח – תכנו בי"ס על יסודי חדש
תכנו שלבי ב'+ג'
ירו בנו:

ס"ק  ,18אישור הגדלת תב"ר  774תכנו בית ספר על יסודי חדש ,תכנו
שלבי ב' וג' בלבד על ס  680,000שקלי .המימו קר עבודות פיתוח .מי
בעד?

אליהו רדיע :זה ביזיו.
ירו בנו:

 6בעד ,הוחלט לאשר.

אליהו רדיע :ממש ביזיו ,כ.

ס"ק  :19תב"ר מס'  – 703ע"ס  500,000ש"ח  +תכנו ומדידות
ירו בנו:

ס"ק  ,19תב"ר מס'  ,703תכנו,
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אליהו רדיע :יואל מבסוט כי הוא רוצה שבית ספר ,שהתיכו,
ירו בנו:

תכנו ומדידות על ס  500,000שקלי,

יואל גמליאל :למה אתה ...עוד שבועיי.
אליהו רדיע :כ ,עוד שבועיי.
ירו בנו:

מימו קר עבודות פיתוח ,עודד ,הסברי,

אליהו רדיע:

יואל שולח את שלוחותיו.

יואל גמליאל :יש לי שות).
ירו בנו:

את רוצי שניגש ישר להצבעה? ניגש ישר להצבעה.

אליהו רדיע:

על מה ,על מה אתה מדבר?

עדנה סגל:

תסביר,

ירו בנו:

אני כבר עברתי לס"ק  19ואני רוצה שעודד יסביר למה צרי את זה ,אז את
רוצי שנרו /ישר להצבעה נרו /ישר להצבעה.

עודד ארנו:

כל עבודה ,כל תב"ר שאנחנו מבקשי אנחנו צריכי להגיש אותה מבוססת
על ,אנחנו צריכי מראש למדוד ,לתכנ ,להגיש הצעת תכנו מפורטת ,כמעט
לפרטיה ,א זה משרד התחבורה ,א זה מבני שאנחנו יוזמי ,שיפו,/
שינוי ,הגדלה.

אליהו רדיע:

למה  500ולא ?800

עודד ארנו:

זה מהניסיו של מה שהיה התב"ר,

אליהו רדיע :בכפולות של .5
ירו בנו:

זה ג לאור הערת שלא לשעבד כל כ מהר את הקר ,וא הקר היתה
יכולה לצעוק אז היתה צועקת.

אליהו רדיע:

לא ,זה עוד חצי מיליו או  10מיליו,

עודד ארנו:

אני אגיד לכ שדבר הכי פשוט עולה  4050אל) שקל ,לא תב"ר תב"ע ,שלא
לדבר על תב"עות יותר גדולות,

אליהו רדיע :למדידות צרי אפילו יותר ,אבל לא משנה ,מדידות והכנה של תוכניות כי
אחרת אי אפשר ...אבל א אנחנו הולכי ומאשרי עבור פרוייקט כזה או
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פרוייקט אחר ולא עושי כלו חבל .אז אנחנו משעבדי כס) ...לפחות על
הנייר.
ירו בנו:

מי בעד?  5בעד ,הוחלט לאשר.

ס"ק  :20אישור הגדלת תב"ר  790ע"ס  – 400,000ניהול פיקוח
ירו בנו:

ס"ק  ,20אישור הגדלת תב"ר מס'  790ניהול פיקוח על ס  400,000מימו
קרנות פיתוח .עודד.

עודד ארנו:

כל עבודות הפיקוח נוספות,

אליהו רדיע:

בגלל שיש לנו סעי) קוד אתה צרי עוד ,בסדר ,בסדר.

ירו בנו:

לא ,זה הפרוייקט,

אליהו רדיע:

לא ,לא ,בסדר בסדר.

עודד ארנו:

זה הפרוייקטי שצריכי להיות מפותחי ,פיתוח צמוד וא זה,

יואל גמליאל :עודד ,אתה לא מבי שצרי לדבר בקצרה?
אליהו רדיע:

הוא לא דיבר? בשביל מה השארת אותו עד עכשיו? ת לו לדבר.

יואל גמליאל :מה?
אליהו רדיע:

השארת אותו עד עכשיו...

יואל גמליאל :לא ,אבל בשביל מה? מה?
אליהו רדיע:

ת לו לדבר ,מה?

עודד ארנו:

עבודות פיקוח צמוד שהמועצה חייבת לעשות,

ירו בנו:

מי בעד?  6בעד ,הוחלט לאשר.

ס"ק  :21אישור פרוטוקול ועדת הנחות בחינו( מה20/5/08+
ירו בנו:

ס"ק  ,21אישור פרוטוקול ועדת הנחות בחינו מה,20/5/08

דובר:

למה ירו ,מה ע...

ירו בנו:

אתה פשוט יצאת והמשכנו,

דובר:

אה ,אישרו הכל?
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ירו בנו:

כ .ס"ק  ,21אישור פרוטוקול ועדת הנחות בחינו מה ,20/5/08שאלות,
הערות? כ.

דובר:

צארו לא היית בישיבה?

אליהו רדיע:

את לא חברה בכלל ,לא כתוב שאת חסרה אז את לא חברה.

עדנה סגל:

נכו ,אני רואה.

מיכאל צארו :ירו ,אני רוצה לדעת מה ע תעודת זהות ,82782
ירו בנו:

אי?

עדנה סגל:

קבענו שאני כ בישיבה לפני .לא יודעת למה אני חסרה ,או שסת,

ירו בנו:

כ אלי ,אני את .להת' תודה רבה.

עדנה סגל:

ירו בישיבה לא הקודמת ,כי לא הייתי בישיבה שלפני הקודמת ,לדעתי
היתה לפני ה ,20הוחלט שאני אהיה בועדת הנחות עד כמה שזכור לי .ואני
לא רואה שאני קיימת .ועדת הנחות בחינו ,חינו.

יואל גמליאל :לא ,במיסי היא לא נמצאת.
עדנה סגל:

לא לא ,בחינו ,ואני לא רואה שאני קיימת פה.

אליהו רדיע:

א היו רושמי שהיא חסרה היא היתה יודעת שהיא קיימת.

עדנה סגל:

נכו .אני רואה פה שהיתה ישיבה,

דובר:

קיומ בחסרונ.

אליהו רדיע:

היא מסכימה אתי ,מה אתה רוצה?

עדנה סגל:

כ ,לא ,אבל עד...

ירו בנו:

עדנה עדנה שנייה ,אלי רצה להתייחס.

עדנה סגל:

ירו ,אני התנדבתי ובכל זאת,

אליהו רדיע:

קוד כל מה זה  50% ,50%ממה?  50%על הכל 60% ,רק ...מה מה?

ירו בנו:

מיקי ,מיקי ת כא התייחסות לאור העובדה שאתה היית בועדה,

דובר:

אבל הוא היה חסר בישיבה.

אליהו רדיע:

אי אתה יכול להסביר?

מיכאל צארו :אני יכול להגיד ל את העיקרו שעל פיו אנחנו...
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אליהו רדיע:

צארו ,אתה לא יכול להסביר כלו,

איל ב ישי:

לא היית,

אליהו רדיע:

אתה לא היית ,אי תסביר?

מיכאל צארו :אני יכול להסביר ל את העקרונות,
אליהו רדיע:

איזה עיקרו ,מה עיקרו?

מיכאל צארו :בכל ישיבה,
אליהו רדיע:

אני אשאל אות עוד שאלה ,מי זה  22מספר אישי  ,2681מי זה?

ירו בנו:

מה זה רלוונטי אלי?

אליהו רדיע:

אני אגיד ל,

ירו בנו:

מה זה רלוונטי?

אליהו רדיע:

אני אגיד ל,

ירו בנו:

דנו הרי בנושא הזה בישיבה הקודמת ,וג קיבלת את הפרוטוקולי ע
איסור לפרס מחמת צנעת הפרט,

אליהו רדיע :ירו ירו ירו ,זאת הטעות ,זאת הטעות ,אנחנו חברי מועצה אנחנו לא
מפרסמי לפרוטוקול ,לא הולכי בראש חוצות ואומרי מי קיבל מי לא
קיבל .יש פה ,רק רגע,
מיכאל צארו :הפרוטוקול פתוח לציבור,
אליהו רדיע:

רק רגע,

ירו בנו:

למה למנוע מהציבור פרוטוקול,

אליהו רדיע :מי אמר? איזה פרוטוקול?
ירו בנו:

א אתה מדבר עכשיו על ש ועל כתובת,

אליהו רדיע:

א ,על מה אני מדבר? כ,

ירו בנו:

אתה לא יכול ...לציבור,

אליהו רדיע:

אני תקשיב ,קוד כל אנחנו דנו כא במליאה על ועדת הנחות במיסי,
וכשדנו היה ברור לכל חבר מועצה שהוא אומר רבותי ,אני רוצה לשאול על
מספר  ,2למה הוא קיבל רק  20%צרי לקבל  .50א) פע לא דיברנו בשמות.
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אבל ריבונו של עול ,אני לא ,אני כמי שמאשר לא יכול לקבל לידי את
השמות? מה זה שב"כ ,מה זה מוסד? מה זה החלטות ,אני הערתי את זה
בפע הקודמת ,ואני מעיר את זה עכשיו ,ומי יו"ר הועדה לא נמצא ,ומי
שרוצה להסביר לנו לא היה .חבר'ה ,את עושי צחוק ,בגלל הדבר הזה
את תפגעו באנשי שבאמת מגיע לה.
יואל גמליאל :זה ג נכו .מי בעד?
איל ב ישי:

אני רוצה ,אני,

אליהו רדיע:

אני אומר ,אני ,בלי ש,

יואל גמליאל :ירו ,בקדנציה הבאה תבקש לשפר את זה ,יאללה.
אליהו רדיע:

בלי שיו"ר הועדה יבוא לפנינו ויסביר ובלי שנקבל שמות אני לא מתנגד למת
הנחות אבל אני מתנגד לזה שא) אחד לא מסביר לנו ,וג זה שאי שמות .אני
לא צרי לפרס את השמות אבל ריבונו של עול ,אני מאשר...

יואל גמליאל :ירו תמשו את הסעי) עד שרפי יבוא ,עזוב נו.
ירו בנו:

נמשו את הסעי) מסדר היו ,רפי ית לנו הסבר .תודה רבה לכול ואני
נועל את הישיבה.

__________

__________

אריה לוינגר

ירו ב+נו

גזבר/מזכיר

יו"ר הישיבה
ראש המועצה
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