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המועצה המקומית גדרה
ישיבת מועצה שלא מ המניי מס' 344
מיו ד' ,כט' באדר תשס"ט25/03/2009 ,

משתתפי:

יואל גמליאל – ראש המועצה ,דני דורו – סג מ"מ ראש המועצה ,יקותיאל
תנעמי – חבר מועצה ,ניר בזק – חבר מועצה ,נחמיה עורקבי – חבר מועצה,
אליאב מזגני – חבר מועצה ,דורית ב בוחר – חברת מועצה ,ציו ידאי – חבר
מועצה ,רפי חנינה חבר מועצה

חסרי:

ירו ב נו ,נוגה שור

נציגי:

אריה לוינגר – גזבר המועצה ומזכיר המועצה ,ליאור מדהלה – מנהל אג
תשתיות ,עו"ד מאיר ב דודיוע משפטי ,עו"ד אשר אפריאט

על סדר היו:
.1

אשור ערבות בנקאית מבנק הפועלי בגדרה ע"ס  1מליו ש"ח לפקודת אולימפיק
חברה ליזמות פיתוח הספורט ונופש בע"מ ,עפ"י פרוטוקול בית המשפט מיו
.22/3/09
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יואל גמליאל :שעה  18:20באול $הישיבות בבית המועצה .הנושא זה ,אני מבקש לפני
שמעלי $את הנושא ,אנחנו דני $היו $רק לאשר את המיליו מפני שזה נושא
שנדו בבתי המשפט ,היועצי $המשפטיי $יגידו את הדברי .$לכ זה לא דיו,
לא בשביל אנשי $שאוהבי $את הקבל או שלא אוהבי $את הקבל .לכ אני
ג $אציג פה את היועצי $המשפטיי $מאיר ב דוד ואשר אפריאט ואריה
תמשי& בנושא של הדיו.
אריה לוינגר :רק רגע ,ת לי רק להקריא את הנוסח של הערבות.
נחמיה עורקבי :למה אתה מקריא ולא מביא לנו מר לוינגר?
אריה לוינגר :הנה כתוב ,אני החתמתי ,אני שלחתי .או.קיי.
נחמיה עורקבי :לא ,לא כתוב ,למה אי לנו העתק מצור לישיבת מועצה את ה ,את הנוסח
של הערבות? כמה ריבית כמה זה?
אריה לוינגר :אי ריבית בערבות.
נחמיה עורקבי :מה?
אריה לוינגר :אי ריבית בערבויות יש רק שיעור עמלה.
נחמיה עורקבי :יש לי מייל ,קוד $כל יש לי מייל ואתה יכול לשלוח לי במייל.
אריה לוינגר :באמת תעדכ אותנו באמת נחמיה ,תעביר לנו מייל.
נחמיה עורקבי :עדכנתי את הדוברת אגב שהיתה.
נחמיה עורקבי :יואל ,מי שביקש...
אריה לוינגר :אני העברתי לחתימה בי חברי המועצה,
אריה לוינגר :ואני מקריא אותה ככתבה וכלשונה .ואני מוסי דברי $נוספי .$לאשר על פי
פרוטוקול בית המשפט המחוזי מרכז מתארי&  22/3/09ערבות בנקאית
פיננסית אוטונומית בלתי מותנית ובלתי מסוייגת על ס& מיליו ש"ח ,שיהיה
צמוד למדד המחירי $לצרכ ,לפקודת אולימפיק חברה ליזמות פיתוח
הספורט תיור ונופש בע"מ ,לתקופה של  12חודשי ,$אשר ימנו מיו $הוצאת$
ותוקפה יואר& על ידי המועצה עד ולא יאוחר מ 30יו $לפני פקיעתה.
עכשיו תקשיב ,שיעור עמלה אי ריבית אבל שיעור עמלה שהבנק לוקח בדר&
כלל  2.5%לשנה ,דמי טיפול  2,000שקל בתמורה לשעבוד הכנסות עצמיות.
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זה נוסח ההחלטה.
יואל גמליאל :לפני שנמשי& אז אני רוצה שכחנו להגיד ,דני דורו סג מ"מ ראש המועצה,
רפי חנינה ,דורית ב בוחר ,ציו ידאי ,אליאב מזגני ,נחמיה עורקבי ,ניר בזק,
קותי תנעמי.
חסרי :$ירו ב נו...
עו"ד מאיר ב דוד :ערב טוב לכולכ .$שמי מאיר ,אני ...בפע $הראשונה ,אבל לגופו של עניי
של העניי של הבריכה ,אני רוצה לתת כמה ...כל מה ...פרוטוקול ותמלול
יכול לשמש נגדנו בצורה חד משמעית בבית המשפט ,ולכ אני מציע שא $יש
שאלות קונקרטיות אנחנו נפסיק את הדיו לפרוטוקול ונעשה את זה לא
לפרוטוקול ,שדברי $לא יצאו החוצה לצד שני .יש גירסאות כאלה ואחרות
לכ אני מציע בעניי זה חד משמעי ,א $יש שאלות קונקרטיות נעצור את
הדיו ,נבצע דיו לגופו של עניי זוטר ונענה על השאלות בצורה מסודרת.
לגבי התביעה של המיליו שקל .סילוק יד על פי די כרו& בערבות ולכ בית
המשפט התנה את סילוק היד במת ערבות של מיליו שקלי .$היה מדובר על
סכומי $יותר גדולי ,$היה ש $די ודברי $בי הצד שלנו לצד שלה $וזה מה
שהוחלט לבסו.
ניר בזק:

מי החליט בית המשפט?

עו"ד מאיר ב דוד :בהחלט ,אחרת לא היו עושי,$
ניר בזק:

לא ,למה כי נחמיה טוע שלא בית המשפט החליט על מיליו.

עו"ד מאיר ב דוד :ממש לא ,אני הייתי נוכח,
יקותיאל תנעמי :אתה היית נוכח אבל אני קורא פרוטוקול ,אני מכיר קצת פרוטוקול .בית
משפט לא החליט ,את $הגעת $להסכמה .והשאלה שמתבקשת פה זה אי&
התקבלה ההסכמה לפני שבכלל הגיע לישיבת מועצה .את $בעצ $היו,$
נחמיה עורקבי :אתה מרשה לי לענות ל&? זה כמו שעושי $בכל הפעולות .הוא קוד $כל
מאשר ואחר כ& הוא מקבל אישור במועצה .ותסלח לי קותי ג $אתה היית
שות לנושא הזה בנושא של החוזה.
יקותיאל תנעמי :בנושא של מה?
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נחמיה עורקבי :של החוזה.
יקותיאל תנעמי :אני?
נחמיה עורקבי :קוד $כל יצא החוצה ,יצא המכרז ואחר כ& אתה אישרת אותו.
יקותיאל תנעמי :רגע ,אני ,אני התנגדתי לו ...נחמיה ,הייתי מאוד שמח,
ניר בזק:

נחמיה אומר ,מה יכול להיות?

נחמיה עורקבי :עובדות ,עובדות .אני התנגדתי לכל ההליכי $בקשר לבריכה בקדנציה
הקודמת נקודה .אל תכעס עלי ,התחלת העבודה יצאה וכמו שמצוי לי פה
ואתה  11הצביעו בעד ,החוזה של המועצה ואתה בחודש שישי .זה באפריל
וזה בחודש שישי ,אז,
יקותיאל תנעמי :לא לא לא ,נחמיה,
נחמיה עורקבי :קוד $כל מחליטי...$
דורית ב בוחר :בואו נתקד $עניינית.
)מדברי $יחד(
יואל גמליאל :תדו כמה שאתה רוצה תדבר כמה שאתה רוצה .עכשיו אנחנו מדברי ...$את
המילי וזה הדיו,
יקותיאל תנעמי :אני אומר שוב,
יואל גמליאל :ג $קותי,
יקותיאל תנעמי :רק בנושא הזה .ואני חושב שזה לא ראוי שקוד $כל יקבלו החלטה ואחר
כ& יביאו ,אנחנו בעצ $חותמת גומי פה .ואני לא מתכוו להיות חותמת גומי.
זה דבר ראשו .דבר שני ,אני חושב שההסכ $הזה הוא הסכ $גרוע ,מעבר
לזה שלא קיבלו שו $החלטה ,אתה לא היית בדיו ,אריה לא היה בדיו ,אז
מי קיבל את ההחלטה? שני אנשי $שאמורי $לקבל החלטות עבור המועצה
שה $בעצ $הסמכות לא היו בדיו .למה לא היו בדיו? זו שאלה ראשונה .אני
חושב שזה דיו מספיק חשוב עניי של מיליו שקלי $מספיק חשוב לסילוק
יד של הבריכה שאנחנו רוצי $להפעיל את הבריכה ,אני חושב שזה דיו
מספיק חשוב שאנשי $שמקבלי $את ההחלטות ומנהלי $פה את המועצה
יהיו בדיו הזה .אז לא היית $בדיו .אז א $לא היית $בדיו מעבר לזה שזה
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לא תקי שלא היית $בדיו ,מי קיבל את ההחלטה הזו? מי קיבל את
ההחלטה להגיע להסכ $כזה? למה ה $לא היו בדיו? אני רוצה לשמוע אריה,
למה לא היית בדיו? יואל למה לא היית בדיו?
אשר אפריאט :בוא נית רגע את מהל& ה ,את מהל& התביעה ,מהל& הענייני $ואחרי זה
אולי א $יהיו שאלות.
יקותיאל תנעמי :סליחה שאנחנו נפסיק אות& ,אני רוצה לשמוע למה ראש המועצה והמזכיר
לא היו בדיו הזה .זה דיו ,זה תביעה של  8מיליו שקל רבותי ,למה לא
היית $בדיו?
יואל גמליאל :אנחנו ,אנחנו הגשנו את התביעה ,זה לא תביעה של  8מיליו שקלי $זה
היתה תביעה לפנות אותו מהבריכה.
אשר אפריאט :ת לי אני אסביר את העניי המשפטי ותכ ,רק לגבי הצד המשפטי מה שאני
רוצה לומר ,נעי $מאוד ,אשר אפריאט ,אנחנו הגשנו כתב הגנה לתביעה
שהגישה חברת אולימפיק .חברת אולימפיק בעצ $טענה שהיא למעשה
השקיעה  2.7מיליו ש"ח ועוד מע"מ בגי עבודות שיפו שהיא השקיעה
בבריכה של המועצה .נמנע ממנה מלהמשי& להפעיל את הבריכה כיוו שהיו
כל מיני בעיות תשתית שגרמו לה לנזקי $כאלה ואחרי $ואז היא לא יכלה
להמשי& .והיא הפסיקה למעשה להפעיל את הבריכה מהעונה של שנת .2008
אנחנו חששנו שאנחנו נכנסי $עכשיו לעונה נוספת שהיא לא תפעיל את
הבריכה ואנחנו נימצא במצב כזה שהתושבי $פה בגדרה לא תהיה לה$
בריכה.
בסד הזמני $הקצר שהיה לנו הגשנו בקשה ,תביעה סליחה ,תביעה לסילוק
יד .יחד ע $התביעה לסילוק יד הגשנו בקשה לסד דחו לסילוק יד .בדר& כלל
אי מצב משפטי כזה שאתה מגיש תביעה לסילוק יד וג $אתה מבקש סעד
זמני לסילוק יד ,כי כאשר הסעד הזמני חופ לסעד העיקרי בית המשפט לא
נות אותו .הוא אומר עזוב ,בוא נדו בכל התביעה וכו'.
אבל מצד שני היה צור& פה משפטי דחו להסביר לבית המשפט ,שא $אנחנו
לא נקיי $עכשיו את הדיו הדחו הזה אז אנחנו נפסיד עוד עונה .נפסיד עוד
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עונה אז לא ,אז אי בעיה ,נקבע את הדיו ג $לספטמבר אוקטובר ,שו $דבר
לא דחו.
בית משפט באמת במרווח של שלושה או ארבעה ימי $קבע דיו דחו .הוא
אפילו לא איפשר לצד השני להגיש תשובה לבקשה שלנו .ובית משפט למרות
שאנחנו היינו די בטוחי $שהוא יצדד בעמדה שלנו ויבוא ויגיד תשמעו אנחנו
באמת לא מביני $למה את $מחזיקי $אולימפיק ,למה את $מחזיקי $את
המועצה שבויה בידכ .$בית משפט בא ואמר רגע ,אני מבי אותכ ,$אבל מצד
שני אני לא מבי למה קבל שביצע פה ,או סליחה מפעיל שביצע פה עבודות
כאלה ניכרות את $רוצי $לשלוח אותו כלאחר יד מהמקו $בלי שהוא יקבל
פיצוי כלשהו.
ולכ ניהלנו איזשהו דיו אי& להגיע אתו לאיזשהו הסדר כדי שהוא ימסור לנו
מצד אחד את הבריכה ואנחנו מצד שני נראה איזשהו רצו טוב שאנחנו
באמת רוצי $לבוא אתו בדי ודברי $כדי ליישב את הסכסו& ואת המחלוקת
שיש אתו.
מה דעתי על התביעה שלו אני חושב שזה בפורו $אחר .אני אי לי בעיה ג$
לתת לכ $את דעתי בעניי מה הסיכויי $שלו אבל ,בתביעה ,אבל כרגע לגופו
של עניי חשבנו ,ואנחנו סבורי $שהסד בעצ $לקבל סד שהוא התוצאה
הסופית של התביעה לסילוק יד בדיו אחד ,אני חושב שבו ראייה נכונה של
טובת התושבי .$א $טובת התושבי $שלנו זה להפעיל את הבריכה כמה
שיותר מהר ,אז אני חושב שהמהל& או התוצאה שהגענו אליה באותו דיו,
אפילו שזה במחיר של המצאת ערבות של מיליו ש"ח זה עדיי ערבות זה,
הערבות בעצ $נועדה לדבר אחד ,להבטיח ,שא $ינת פסק די סופי בתובענה
שאולימפיק הגישה נגד המועצה ,אז יהיה מאיפה לגבות את התשלו .$כי הוא
בא וטע שלמועצה אי כספי $והיא לא יכולה לעמוד בהתחייבויות שלה .אז
השופט רצה לתת לו איזושהי סוכריה להראות לו הנה ,המועצה כ מוכנה
לעשות כברת דר& כלשהי לטובת& .אז הנה בוא אתה תשחרר .נכו שיש ל&
זכות עיכבו על הבריכה בוא אתה תשחרר את הבריכה .אבל מנגד המועצה
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ג $כ הולכת לקראת& והיא מפקידה ערבות בנקאית ,להראות רצו טוב של
פשרה בעניי או של קיו $ההתחייבויות שלה א $בכלל יפסק.
אז אני חושב שבסופו של דבר להגיע לתוצאה כזאת בדיו אחד בצורה כזאת
אני חושב שזה תוצאה שהיא הולמת או יותר נכו הסדר שהוא ראוי ,הסדר
שהוא הרבה יותר מאשר סביר ,ואני חושב שהוא הסכ $טוב.
יכול להיות שבמצב הנוכחי להפקיד ערבות של מיליו ש"ח זה אולי יכול
להוות איזשהו נטל כרגע כספי למועצה ,אבל אני חושב שא $שוקלי $מנגד
את הפתרו שזה פותר ,את ההפעלה של הבריכה ,אני חושב שזה פתרו טוב.
זהו .א $יש לכ $שאלות בעניי הזה אני אשמח להשיב.
השאלה למה א אחד לא היה במועצה ,כשקיבלתי את ההחלטה ליאור כ,
ליאור היה ,סליחה.
נחמיה עורקבי :לא ,חס וחלילה אני שואל ,העו"ד יענה.
יקותיאל תנעמי :אני תמיד מעדי לשמוע מהאד $עצמו ולא מהמיופה כוח.
נחמיה עורקבי :אני לא מבי אות& ,יש מישהו שאמור לשלוח אותו ,הוא לא נשלח ,אי לו
מה לחפש שמה.
יואל גמליאל :שאלת שאלה קיבלת תשובה .אני אדאג לשלוח את אנשי המקצוע ,אנשי$
הכי טובי $במערכת שייצגו אותנו בבית משפט.
יקותיאל תנעמי :אז אתה לא הכי טוב במערכת?
יואל גמליאל :אני חושב שליאור עשה את זה על הצד הטוב ביותר.
יקותיאל תנעמי :אז מי קיבל את ההחלטה? מי קיבל את ההחלטה להסכ $הזה?
יקותיאל תנעמי :אי& קיבלת?
נחמיה עורקבי :אי& קיבלת א $לא היית ש?$
יואל גמליאל :אחרי שדנתי את $בטלפו והתייעצו אתי אני החלטתי שכדי שהתושבי$
יהיה לה $מענה בשנה הזו החלטתי לעשות את ההסכ $הזה.
נחמיה עורקבי :יואל ,אני יכול לשאול,
יקותיאל תנעמי :למה לא הסכמת $להעביר את זה לבוררות ,למה?
נחמיה עורקבי :קוי ,אני יכול לשאול שאלה במחילה? קותי ,שנייה ,לא הערה ,שנייה .אתה
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מוכ לסגור רגע את המיקרופו ושהוא יגיד לנו קוד $כל מה הסיכויי $שלנו
במשפט?
יואל גמליאל :מה אתה עכשיו מדבר ,חו מזה מה זה קשור בכלל לדיו עכשיו?
)מדברי $יחד(
יואל גמליאל :אני מבקש לא לענות על שאלות כאלה ,פה זה לא דיו ...יש שופטי$
ששופטי ,$לנו יש...
נחמיה עורקבי :תשמע ,אני מקוד $דיברתי ע $היוע המשפטי,
דובר:

אתה אמרת חמש דקות ואני הול& להצביע.

נחמיה עורקבי :סליחה?
דובר:

אמרת זה חמש דקות ואני הול& להצביע?

נחמיה עורקבי :אני דיברתי מקוד $ע $היוע שלנו ובשביל טובת העניי אני מבקש ,בכדי
שאני לא אצטר& לדבר כשהרמקול פתוח ,לסגור את הרמקול ולקבל סקירה.
יואל גמליאל :אחרי הדיו.
נחמיה עורקבי :לא ,אני לא מוכ אחרי הדיו ,לא אחרי ההצבעה .במידה ולא אז אני
אצטר& לשפו& את מה שיש לי פה ,בסדר? אני לא יודע א $זה יהיה כל כ&
טוב ,אז אני מבקש.
יואל גמליאל :אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה ,אנחנו הזהרנו אות& שיכול לגרו $נזק.
נחמיה עורקבי :יש פה חוות דעת של זה שאמור לעשות את העבודה ,אגב ,כל ההנדסה אמור
לבצע את העבודה?
יואל גמליאל :אני כבר אמרתי ל& בפע $הקודמת ,אני לא יודע א $אתה דואג לקבלני$
בשביל היזמי $במקו $לדאוג למועצה.
נחמיה עורקבי :יואל ,אני דואג בצורה שאני דואג למי שאני,
יואל גמליאל :אני בא ואומר נחמיה לא רוצה לדו את& בנושא הזה .יש פה הצבעה בנושא,
נחמיה עורקבי :יש פה הצעה ,יש פה הצבעה בנושא הזה ,אגב ,בנושא הזה,
יואל גמליאל :יש דעה משפטית ואני לא רוצה לדו .יש הצעה,
נחמיה עורקבי :יש הצעה והבחור הזה הול& לעשות את העבודה? כל הנדסה?
יואל גמליאל :אני עוד פע $אמרתי ל& ,יש עכשיו דיו על המיליו שקל ,תרצה לעשות
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ישיבה,
נחמיה עורקבי :לא ,אני רוצה להבי למה ,אני רוצה,
יואל גמליאל :תגיש שאילתא ,נדו בשאילתא של& עוד שבועיי,$
נחמיה עורקבי :לא ,אבל זה לא יכול להיות שאילתא,
יואל גמליאל :בנושא של&,
נחמיה עורקבי :אני רוצה להצביע בעד המיליו אבל אני רוצה לדעת מה הסיכויי $שלי
להפסיד אות $או לא להפסיד אות .$או להפסיד יותר או להרוויח ,זו
השאלה.
יואל גמליאל :אתה צודק נחמיה ,הדיו עכשיו זה על הא $להעביר את המיליו,
נחמיה עורקבי :אי שו $קשר,
יואל גמליאל :זה בית משפט,
נחמיה עורקבי :יואל ,זה לא שיי& למשפט.
יואל גמליאל :לא יעזור פה א $אנחנו נדו עכשיו .יש עכשיו הצעה בבית משפט ,הנה ג$
קותי יגיד ל&,
נחמיה עורקבי :סליחה,
יואל גמליאל :זה הא $אנחנו מאשרי $את המיליו שקל לשי $בבית משפט או לא לשי$
את המיליו .דיו בנושא ,עזוב ,אתה רוצה תגיש שאילתא,
ניר בזק:

קותי החליט שאנחנו כבר חותמת גומי,

יקותיאל תנעמי :חותמת גומי,
ניר בזק:

למה? א $אנחנו נצביע נגד אז זה לא יהיה ,אז למה אתה חותמת גומי?

יקותיאל תנעמי :לא הבנתי.
ניר בזק:

א $נצביע עכשיו כולנו נגד,

נחמיה עורקבי :אבל כבר חתמת $בעד.
יקותיאל תנעמי :אתה מדבר אתי על מה,
נחמיה עורקבי :על מה אתה מדבר? קוד $כל שחתמת בעד אי& אתה יכול להצביע נגד
פתאו?$
ניר בזק:

למה לא? אני עכשיו משנה את דעתי.
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דורית ב בוחר :אנחנו לא ,אי פה אנשי מקצוע שיכולי $לקבל החלטה בנוש ...אנחנו
צריכי $להחליט א $אנחנו בעד או נגד.
יקותיאל תנעמי :לא לא ,אני מסכי $ע $מה שאת אומרת אבל אבל,
יואל גמליאל :אני חושב מה שצרי& לעמוד לנגד עינינו זה הילדי ,$שהילדי $יהיה לה$
בריכה,
דורית ב בוחר :נכו,
נחמיה עורקבי :יש סיכוי שתהיה השנה בשיטה הזאת?
יואל גמליאל :ביולי אוגוסט וזה לא מעניי אותנו,
יקותיאל תנעמי :בכל מחיר?
יואל גמליאל :עכשיו ,מי שלא,
נחמיה עורקבי :לא בכל מחיר.
)מדברי $יחד(
ניר בזק:

שאלו אות& שאלה פשוטה מיליו כ או לא ,ערבות,

נחמיה עורקבי :השנה תיפתח הבריכה? סליחה ,ת לי אני שואל את השאלות .תיפתח
הבריכה ואתה תקבל על זה אישור של מתכנני $וכל מה שצרי& והכל יהיה...
דורית ב בוחר :בטח ,מה?
נחמיה עורקבי :שנייה ,אני יודע מה אני אומר.
)מדברי $יחד(
נחמיה עורקבי :תגיד כ או לא.
יקותיאל תנעמי :כשאני נתבע לא רוצה בוררות .כשאני נתבע לא רוצה בוררות ,רוצה
שהדיו יהיה בבית משפט...
)מדברי $יחד(
נחמיה עורקבי :כמה זמ לוקח להכי את זה ,כמה זמ לוקח לתב"ר?  350,000שקל ,הנזק
הוא מעל  1.5מיליו.
יואל גמליאל :נחמיה נחמיה ,באמת  ...הדיו היו ,$לגבי הא ,$הא $כדאי ,הדיו היו$
הא $אנחנו מאשרי ,$זה החלטה של בית משפט ,פה ג $אי הרבה משחק ,זה
החלטה הא $אנחנו מאשרי $את הפסיקה של השופט ,הא $אנחנו מפקידי$
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מיליו שקל לטובת זה שהיז $יצא מהבריכה ואנחנו ניכנס ונפעיל אותה
השנה כמוב ע $ועדת מכרזי ,$ע $שיפו הבריכה ,וא $לא אז הבריכה לא
תיפתח השנה .זה הדיו .לכ א $אתה רוצה לדו על הנושא הזה,
דורית ב בוחר :אחר כ& נדו על כל הדברי,$
יואל גמליאל :אני אקח את השאילתא של& ונגיש אותה לדיו אבל זה לא,
נחמיה עורקבי :יואל ,זה כמו שאתה נתת הוראה לא לתת את המסמכי ,$לתת מסמכי$
ולא לתת מסמכי $אבל עזוב את זה .השאלה שלי היא פשוטה .השנה תיפתח
הבריכה?
יואל גמליאל :נחמיה,
נחמיה עורקבי :אני רוצה להצביע בעד ,לא  ...בעלי מקצוע ,ה $בעלי מקצוע.
יואל גמליאל :עוד פע $אתה מתחיל ,הוצאתי ל& מסמ& לפני חודשיי ,$ואמרתי ל& כל
מסמ& שאתה רוצה ,יש מסמ& שיצא לפני חודשיי $וכל מסמ& שאתה רוצה,
שלחתי אות& לאריה לוינגר .אני לא יודע למה עד היו $אתה לא הול& לאריה
לוינגר ,הול& לכול $חו מלאריה לוינגר.
נחמיה עורקבי :הלכתי ג $לאריה לוינגר ואריה ,טוב,
יואל גמליאל :עזוב ,זה לא הנושא.
נחמיה עורקבי :לא הנושא .אני רוצה לשאול שאלה ,אני רוצה להצביע בעד המיליו,
יואל גמליאל :רק לגבי המיליו.
נחמיה עורקבי :לגבי המיליו .אתה יכול להבטיח לי ,אתה יכול להבטיח לי שהשנה הבריכה
תיפתח? כי א $היא תיפתח יש לנו סיבה,
יואל גמליאל :בטח ,אנחנו נעשה את הכל שהיא תיפתח.
נחמיה עורקבי :לא שנעשה ,מבחינה ,בדקת,$
)מדברי $יחד(
ניר בזק:

הוא יעשה את הכל ,כולנו נעשה את הכל.

דובר:

למה הוא מה זה הוא? כולנו נעשה את הכל שהבריכה תיפתח.

דורית ב בוחר :נאשר את המיליו ואפשר להוציא מכרז .אפשר להוציא מכרז אפשר
להתחיל לשפ ,זה הכל,
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נחמיה עורקבי :אני רוצה לקבל הבטחה שנפתח את הבריכה ,אבל א ... $בשביל מה אני
מאשר את המיליו?
דורית ב בוחר :למה עושי $עכשיו דיו? יכולנו לעשות את זה בספטמבר.
נחמיה עורקבי :א $אני יודע שאני כמעט משוכנע שלא יהיה מסוגל לעמוד בה,
יקותיאל תנעמי :למה זה לא קרה שנה שעברה ,שאלה מעולה ,מעולה.
דורית ב בוחר :זה שיושב פה היה צרי& לענות.
נחמיה עורקבי :לא לא לא ,סליחה סליחה,
דורית ב בוחר :זה שיושב פה.
נחמיה עורקבי :סליחה דורית ,מי שיושב פה צרי& לענות כי הוא חת.$
ניר בזק:

לא נכו ,אני רוצה שאתה תענה על זה .הוא טוע ,לא נכו,

)מדברי $יחד(
יקותיאל תנעמי :ניר ניר עזוב,
דובר:

חבר'ה ,ע $כל הכבוד למשחקי $פה בסו אנחנו נשל $פה  8מיליו בגלל
השטויות שאנחנו מדברי $פה.

נחמיה עורקבי :לא ,אני,
דובר:

נחמיה ,יש לנו כוונה שהבריכה תיפתח,

נחמיה עורקבי :לא יש לנו כוונה ,יש לנו פה בעלי מקצוע,
יואל גמליאל :אני מבקש עוד פע $נחמיה אני מבקש ממ& ע $הדאגה של& ,השאלה היא
שאלה ,עזוב את השאלה,
דורית ב בוחר :נחמיה ,אנחנו רוצי $בריכה צרי& לאשר,
יואל גמליאל :אנחנו ...לאשר ,יש עוד שאלה בנושא? נעשה הצבעה.
נחמיה עורקבי :אני לא קיבלתי,
דורית ב בוחר :אני ממהרת לגווני ,$אני ממהרת .את $מוזמני $כולכ $לבית ספר גווני$
אגב.
נחמיה עורקבי :לפי הבדיקות שעשית ,$אפשרי לפתוח את הבריכה לפי כל אומד הנזקי?$
יואל גמליאל :אנחנו נעשה הכל שהבריכה תיפתח.
נחמיה עורקבי :לא נעשה,
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דורית ב בוחר :ג $בשבת.
יואל גמליאל :א $אני הייתי הקדוש ברו& הוא הייתי אומר ל& כ בטוח.
נחמיה עורקבי :לפי הבדיקות שעשית והאומד של זה ,עכשיו ...ההדסה צרי& לעשות? מה
זה סעי  7ו?3
דורית ב בוחר :נחמיה ,נעשה את זה בדיו נפרד נחמיה ,נעשה את זה בדיו נפרד.
נחמיה עורקבי :א $אתה אומר יוצא מכרז אני רוצה לדעת א $זה עושה את העבודה או לא.
דורית ב בוחר :לא יודע ,זה עדיי לא נסגר מי עושה את העבודה.
נחמיה עורקבי :זה לא יכול להיות שהוא יעשה אותה.
דורית ב בוחר :אז מה אתה אומר? אתה שואל ואומר לא?
ניר בזק:

יש מכרז ,ועדת מכרזי $וזה יקבע לפי המכרז.

)מדברי $יחד(
יקותיאל תנעמי :אני שואל שאלה אחרת ,הוא רצה לתת לנו דיבידנד ,סגור את הפרוטוקול
ת לי את הדיבור.
)מדברי $יחד(
יואל גמליאל :קותי ישאל שאלה ואנחנו נעשה הצבעה.
יקותיאל תנעמי :אני רוצה לדעת למה קיבלו פה החלטה ללכת לבוררות בכלל ,אני חושב
שכנתבעי $האינטרס שלנו לא להיות בבוררות.
דורית ב בוחר :אבל אז לא היינו ...בזמ.
יקותיאל תנעמי :אי לזה שו $קשר ,אי לזה שו $קשר ,אני אומר שלא היו צריכי $להגיע
להסכ $זה.
דובר:

ערבות זה ערבות.

יקותיאל תנעמי :אני הייתי מסכי $לקבל ג $פסיקה של  2מיליו להפקיד בערבות ,אני לא
בטוח שבבית משפט היה נות את זה .אני ממש ממש לא משוכנע .המועצה
שלנו יש לה כס ,אי שו $בעיה ,אבל לא משנה .אז או.קיי .בסדר .אני לא
מבי למה היינו צריכי $ללכת לבוררות.
אשר אפריאט :אני אענה ל& .היה דיו שלא לפרוטוקול די ארו& בעניי הזה .הטענה שלנו
מצד אחד היא שמי שגר $בעצ $לנזקי $לבריכה זה המפעיל ,אולימפיק.
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עכשיו ,מצד אחד אנחנו רוצי $לשפ מהר ולהיכנס לבריכה ולהפעיל אותה,
ומצד שני אנחנו ג $לא רוצי $שהערבות תימש& .עכשיו א $אני הייתי מנהל
את התיק הזה בבית משפט שאני הנתבע קותי צודק ולא היה לי שו $חשש,
הייתי מנהל את התיק הזה לפחות ארבעחמש שני ,$מכדרר אותו כמו
שאומרי $בעגה המקצועית כמה שיותר זמ .אבל מצד שני יש לי ערבות שאני
לא רוצה סת $להשאיר אותה מופקדת ,ומנגד יש לי דבר אחר שהוא הרבה
יותר בעייתי זה העניי הראייתי ,שנייה ,זה העניי הראייתי.
אני רוצה היו $מישהו מקצועי שידו כמה שיותר מהר בעניי .היו $שיש מצב
עובדתי שאפשר עוד לבוא ,לשלוח שמאי ,לשלוח בעלי מקצוע ,לבוא לבדוק
בדיוק את הבריכה לפני שאני עושה כל מיני שיפורי $ושיפוצי $בבריכה שאז
הקבל יבוא ויגיד היי סליחה ,את $עכשיו נכנסת $לבריכה ,עשית $כל מיני
שינויי ,$פגעת $לי בראיות שהיו לי ,שיכלו לשמש אותי בתביעה שלי.
אז אנחנו רצינו שמצד אחד ,אנחנו נוכל לקיי $את ההלי& הזה ולגמור אותו
כמה שיותר מהר ,ומצד שני שלא יגר $לנו נזק ראייתי על ידי זה שאנחנו
נמשו& ואחרי ארבע שני $הוא יבוא ויגיד מה אני יודע מה היה פה ,עכשיו
את $מביאי $שמאי?
אנחנו ביקשנו כבר למנות ,בהתחלה ביקשנו למנות שמאי ומומחה הנדסי,
שהוא יבוא ,יבדוק את המצב של הבריכה וינציח את זה .השופט אמר לא .יש
סדרי די ,בוא נחכה ,בינתיי $הבריכה תישאר סגורה ,נחכה ,יגיע שמאי ,יגיע
מומחה הנדסי .יבדקו את הטענות שלכ .$נחכה לראות אולי ג $חור אחד
נראה איפה היא כמות המי ,$איפה יש לחצי $ומצד שני מה אנחנו נגיע
לאיזה מצב? שהבריכה תישאר סגורה כל אותו זמ.
לכ הסכמנו שמי שזה יהיה יהיה רק שופט בדימוס וג $שנוכל לערער על
הפסיקה שלו .אחד החששות בבוררות זה שאתה מגיע למישהו וא $הוא טעה
אתה נשאר בהחלטה שלו וזהו ואתה לא יכול לעשות הרבה .אנחנו הלכנו,
בדיוק ,הלכנו לבוררות שהיא תיפתר ,כלומר שמצד אחד היא תיחת& בצורה
בהירה ומצד שני שיהיה לנו ג $את המנגנו של הערעור.
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דורית ב בוחר :יש מנגנו ערעור ,נהדר.
יקותיאל תנעמי :אני עדיי לא חושב,
יואל גמליאל :נחמיה ,אני מבקש שתצביע בעד.
יקותיאל תנעמי :אני עדיי לא חושב שהנימוקי $האלה באמת טובי $ללכת לבוררות ,אני
חושב שהנימוקי ,$אני חושב שהנימוקי $האלה ה $בדיוק הנימוקי$
שבגלל $לא צרי& ללכת לבוררות ,שיחלו הזמ .הראיות ,מה?
דובר:

הוא אמר שהוא מצביע בעד מצלמי $אותו.

יקותיאל תנעמי :אי מצב ,אי מצב ,זה כמו פרס ,שמעו .אני חושב שמהנימוקי $האלה
בדיוק לא היה צרי& כ שהראיות ילכו ,שהראיות ילכו לאיבוד אי לי שו$
בעיה .אני נתבע פה ,אני לא צרי& להוכיח כלו $הוא צרי& להוכיח .מעבר לזה
אני יכול לתאר את המצב ,אי שו $בעיה .אני עדיי חושב ,אני לא יודע מה
מסתתר מאחורי העניי הזה שהדיו יתנהל דווקא בבוררות ולא יתנהל בבית
משפט .אני לא מבי את זה ולכ אני מתנגד ,צל $אותי מתנגד.
נחמיה עורקבי :לא ,אני מצביע בעד ,אני רוצה לשאול רק שאלה אחרת .אתה יכול פה ,הנה
אריה פה לידנו ,קוד $כל כמו שהוא אמר ,במיידי מישהו שיערי& את
הנזקי ...$זה אחד .שתי ,$אבל השאלה שלי היא אחרת ,אתה יכול להגיד
לאריה שמחר יביא לי את המסמכי $שביקשתי? הוא יביא לי מחר? אריה
אתה שומע? א $לא מחר אתה לא עובד.
יואל גמליאל :מי בעד?
אריה לוינגר 8 :בעד.
יואל גמליאל :מי נגד?
אריה לוינגר 1 :נגד.
יואל גמליאל :הישיבה ננעלה ושיהיה יו $טוב לכול.$
______________________

_______________________

יואל גמליאל

אריה לוינגר

ראש המועצה

גזבר המועצה

