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  המועצה המקומית גדרה

  743 'מס מ� המניי� ישיבת מועצה

  09.8.6 ט"תשס אבב ז"ט' היו�  

  

דני , יעציו� יד, מזגני באליא, נחמיה עורקבי, ר המועצה"יו יואל גמליאל   :משתתפי�

  דוד יהלומי.,ניר בזק, יקותיאל תנעמי ,דורו�

   נוגה שור, נו�%ירו� ב�, בוחר%דורית ב�, רפי חנינה,   :חסרי�

עודד , מנהל בכיר –ליאור מדהלה , מזכיר המועצהגזבר ו –אריה לוינגר   :נוכחי�

  .גזבר נבחר –דוד יהלומי , מהנדס המועצה –ארנו� 

  : סדר היו�
 .15.7.09מיו�  79' אישור פרוטוקול הנהלה מס .1
 
  .* 160,000: ס"ע יגאל אלו�' ג� ילדי) רח 867ר "תבהגדלת אישור  – 1ק "ס   

  .� עבודות פיתוחקר: המימו�    
  
  *  170,000: ס"ע יוסב, בורג ' � ילדי) רחג, 868' ר מס"תבהגדלת אישור  – 2ק "ס   

  .קר� עבודות פיתוח: המימו�  
  
עבור הנגשת כתות לליקויי שמיעה פלוס *  150,000ס "ע 896' ר מס"אישור תב – 3ק "ס   

  :מזג� לבתי הספר הבאי)
  *  30,000   % נאות ראשוני)ס "בי  
  *  30,000   % שלו)%אוהלס "בי  
  *  30,000   % ב צומחת"חטס "בי  
  *  30,000   % אזורי גדרהס "בי  
  *  30,000  ד"נתיבי נוע) ממס "בי  

  
  *  150,000  כ"סה        
  הקצבת משרד החינו-: המימו�  

  
התקנות במתק� ספורט אול) ספורט *  600,000בס- של  897' ר מס"תב אישור   % 4ק "ס   

  .צנלסו� גדרהיישובי כ
  * 400,000    המועצה לסדר הימורי) בספורט: המימו�  
  *  200,000    קר� עבודות פיתוח        

  
, צבי צילקר' י אינג") לשעות אימו� ליווי אישי ע"אישור הסכ) ע) המפע   % 5ק "ס   

  * 24,735ס "ע, לשעבר ראש העיר אשדוד
  * 17,315ס "מהעלות הכוללת ע 70% משרד הפני) :המימו�  
  השלמת המימו� ממקורות המועצה      

  
  .חבל יבנה%מינוי נציג המועצה במועצת איגוד ערי) לאיכות הסביבה אשדוד   % 6ק "ס   
  
בבית המועצה והכנה לקליטת ' השלמת קומה ג*  1.500,000ר "אישור תב – 7ק "ס   
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  .הוועדה המקומית לתכנו� ובניה
  .מימו� ביניי) קר� עבודות פיתוח: המומו�    

  
למימו� שכר *  150,000בס- של  2009אישור תוספת לתקציב המועצה לשנת  – 8ק "ס   

  .לגזבר
  

 מינוי גזבר מועצה ואישור זכות חתימה אישור   :2סעי' 
  
  הכנת מיפוי פוטוגרמטרי ומיפוי תחבורתי ותמרור  898ר "אישור תב – 9ק "ס   

  .*  50,000ס "ע
  .קר� עבודות פיתוח: המימו�    

  
מסגרת תקציבית למחשוב רכישת  * 120,000: ס"ע, 899' ר מס"אישור תב – 10ק "ס   

  שרתי) לבית המועצה
  .קר� עבודות פיתוח: המימו�  

  
  

' פרק ב. 2007ח משרד הפני) לשנת "דו –ח מעקב לתיקו� ליקויי) "דיו� בדו   :3סעי' 
  .ח"לדו' פרק ג, ח"לדו

  
%סדרי) בטיחותיי) בצומת פיינברגה*  1,000,000ס "ע 900' ר מס"אישור תב  :4סעי' 

  פינס
  * 700,000  משרד התחבורה   : המימו�  
  * 300,000  קר� עבודות פיתוח       

  
   2009סימו� כבישי) ומתקני בטיחות *  48,697ס "ע 901' ר מס"אישור תב  :5סעי' 

  *  34,088  משרד התחבורה  :המימו�  
  * 14,609  קר� עבודות פיתוח      
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 6.8.09 חמישישמתקיימת ביו)  347ישיבת מועצה מ� המניי� מספר ותח אני פ  :יואל גמליאל

חבר , סג� ממלא מקו) ראש המועצה דני דורו�: נוכחי).  20:10בשעה 

, חבר המועצה נחמיה עורקבי, חבר המועצה אליאב מזגני, ציו� ידעיהמועצה 

דורית : חסרי). חבר המועצה ד יקותיאל תנעמי"עו, חבר המועצה ניר בזק

  . נו� ונוגה שור%ירו� ב�, רפי חנינה, בוחר%ב�

  .15.7.09מיו�  79' אישור פרוטוקול הנהלה מס: 1סעי' 

קר� : המימו�.* 160,000: ס"יגאל אלו� ע' ג� ילדי) רח 867ר "אישור הגדלת תב: 1ק "ס

  .עבודות פיתוח

: המימו�*  170,000: ס"בורג  ע ,יוס' � ילדי) רחג, 868' ר מס"אישור הגדלת תב: 2ק "ס

  .קר� עבודות פיתוח

  .15.7.09מיו)  79' אישור פרוטוקול הנהלה מס, 1סעי,   :יואל גמליאל

ג� ילדי)  867ר "אישור הגדלת תב, 1ק "אנחנו מתחילי) לפי סדר היו) בס  :אריה לוינגר

 2ק "ג) בס. קר� עבודות פיתוח: המימו�.* 160,000: ס"יגאל אלו� ע' רח

 170,000ס "יוס, בורג ע' ג� ילדי) רח, 868' מס ר"אישור הגדלת תב, במקביל

מהנדס המועצה יסביר לכ) את מהות . קר� עבודות פיתוח: המימו�. *

  .ההגדלה

מישהו צרי- להיות בוועדת ? אני יכול לשאול שאלה, לפני שהוא מסביר: נחמיה עורקבי

 אנחנו יכולי)". קר� פיתוח"אני רואה פה יותר מדי בזמ� האחרו� . הביקורת

ח כמה כס, יש לנו בכלל "אפשר לקבל דו? לדעת כמה כס, יש בקר� פיתוח

אני חושב . השאלה כמה כס,, לכתוב אי� בעיה, כי להוציא אי� בעיה? בקרנות

  . שעל פי חוק ועל פי ההיגיו� אנחנו צריכי) לדעת א) יש כס, ולא רק לאשר

רוני ואחרי זה משרד כל מה שאתה מאשר הוא אישור עק, כמו שאתה יודע  :יואל גמליאל

  . רי) א) הוא לא רואה שיש לזה כיסוי כספי"הפני) לא מאשר את התב

  ?יש לנו כס, בקר� פיתוח. השאלה שלי היא אחרת. זה לא שיי-: נחמיה עורקבי

אנחנו המועצה יכולי) לאשר מחר , א) אתה צרי- לדעת. אני עוד פע) חוזר  :יואל גמליאל

*  20,000יכול להביא אחר כ- להביא אתה , *מיליו�  100ר על ס- "תב
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  .ר"את התב*  20,000ולאשר לפי 

? ר"יש לנו כס, בתב. אני שואל שאלה אחרת. הבנתי. תודה רבה על הנוהל: נחמיה עורקבי

  ?מתי אנחנו יכולי) לדו� בנושא תקציבי פיתוח

  .יש כס,, בטח שיש, יש  :יואל גמליאל

  ?ח מלא כמה יש"אפשר לקבל דו: נחמיה עורקבי

  .אני אדבר ע) אריה שיעביר ל-  :יואל גמליאל

  .כמו שהתחלת מדצמבר לדבר ע) אריה שיית� לי: נחמיה עורקבי

כדי שהמזכיר החדש ידבר את- , בגלל- אנחנו מחליפי) את אריה עכשיו  :ניר בזק

  .ברצינות יותר

 תוספות שאנחנו –אבטחה וגילוי אש , התוספת היא קוד) כל למתקני חשמל  :עודד ארנו�

שה) לא כלולי) בתקציב משרד החינו- ולא , באופ� קבוע עושי) לגני) שלנו

מה שאנחנו מקבלי) על . מתקני החצר, נוס, לזה. כלולי) במרחב גני הילדי)

אנחנו . לא מתאי) לנו ואנחנו משדרגי) אות), פי המרחב ועל פי התק�

  .עושי) מתקני חצר יותר משוכללי) ויותר טובי)

אנחנו מאמיני) . הוראה לליאור להוציא עכשיו מכרז שנתי פומבי נתתי  :יואל גמליאל

  . שבמכרז פומבי נוזיל את הסכו) בהרבה

  .זה ג) מעכב. בילד אי� בתו- ההצעה של הג� לא שזה לחב: יקותיאל תנעמי

הכל . מגלשות ומצללות, יש פה בתי בובות. זה מורכב ג) מהצטיידות. לא  :עודד ארנו�

  . בפני)

  .לי אי� בעיה: ייקותיאל תנעמ

  ?מי בעד  :יואל גמליאל

  :הצבעה  

  6בעד   

  נגד אי�  

   1: נמנע  

  הוחלט לאשר  

  . אני רוצה ללמוד את הנושא, אני נמנע: נחמיה עורקבי
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  .לא לשכוח את הגני) הבאי), יואל  :ניר בזק

  .אנחנו נוציא עכשיו מכרז פומבי  :יואל גמליאל

  .יה מכרזכמו בבריכה שש) התחייבת שיה: נחמיה עורקבי

אנחנו מוציאי) עכשיו מכרז פומבי . ת� לנו לעבוד, אנחנו אוהבי) אות-  :יואל גמליאל

ואנחנו מאמיני) שעכשיו במכרז פומבי נצליח להוזיל את הנושא של בניית 

  .הגני) באלפי שקלי)

  ?באותו סגנו� מכרז שהוצאת את הבריכה. אני שואל: נחמיה עורקבי

עבור הנגשת כתות לליקויי שמיעה פלוס מזג� *  150,000ס "ע 896' ר מס"אישור תב – 3ק "ס

  :לבתי הספר הבאי)

עבור הנגשת כתות לליקויי *  150,000ס "ע 896' מסר "אישור תב, 3ק "ס  :יואל גמליאל

  .שמיעה פלוס מזג�

 % שלו)%אוהלס "בי,* 30,000   % נאות ראשוני)ס "בי   :לבתי הספר הבאי)  :אריה לוינגר

 אזורי גדרהס "בי, * 30,000 % )הצפו� החדש(ב צומחת "חטס "בי, * 30,000  

 –המימו� . * 150,000כ "סה, * 30,000 ד"נתיבי נוע) ממס "בי, * 30,000 %

  .זה בהקצבה מלאה של משרד החינו-. הקצבת משרד החינו-

  ?מי בעד  :יואל גמליאל

  :הצבעה  

  .בעד פה אחד  

  ?לליקויי שמיעה אתה בעד  :ניר בזק

עד , מה ששיי- לקר� פיתוח. אני מצביע, מה שאני מקבל מתנה. אני קורא: קבינחמיה עור

  .אני לא מצביע בעד, שלא אקבל את הנתוני) כמה כס, יש

להתקנות במתק� ספורט אול) ספורט יישובי *  600,000בס-  897' ר מס"אישור תב: 4ק "ס

  .כצנלסו� גדרה

להתקנות במתק� ספורט אול) *  600,000בס-  897' ר מס"אישור תב, 4ק "ס  :אריה לוינגר

צה להסדר הימורי) בספורט עבמימו� המו. ספורט יישובי כצנלסו� גדרה

בזכותו של דני קיבלנו . * 200,000והיתרה קר� עבודות פיתוח *  400,000

הקצבה מקר� המתקני) להקצבת מועצה מקומית גדרה עבור התקנות 
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  . ביר לכ)דני יס. * 400,000ושיפוצי) במתק� הספורט 

  . האול) הזה בעייתי. לאור הבעיות שיש באול) והנזילות  :יואל גמליאל

  .בקדנציה הקודמת השקענו כס, רב בגג: יקותיאל תנעמי

  . ג) בקדנציה שלנו השקיעו: נחמיה עורקבי

השנה עוד . הוצאנו מאות אלפי שקלי). אני זוכר את הסיפורי) ע) גפני: יקותיאל תנעמי

  ?פע)

  . זו הפע) הראשונה שנצליח באמת  :יואל גמליאל

אבל , צרי- לקחת פע) אחת ולהוציא כפול, א) זה עולה לנו כל כ- הרבה: יקותיאל תנעמי

  .לפתור את הבעיה מהשורש

. ר הזה כבר יושב פה חודש וחצי ולא עשינו אתו כלו)"התב. ת� לי לענות ל-  :�ודני דור

חברות שמתמחות מ, קיבלנו כל מיני הצעות מחיר מכל מיני מקורות

אחד אומר , בהצעות ראינו שאחד אומר לשפ2 את הגג. באולמות ספורט

אפילו את הצעות , עצרנו הכל. להחלי, את הגג ואחד אומר משהו אחר

קוד) כל הוא בא . באר2 1הבאנו קוסטרוקטור שנחשב למספר . המחיר

 ישבנו. בדק ונת� הצעה, הוא הסתכל על האול). בהתנדבות לקטע הראשוני

אני מבי� את , הוא שרטט את הגג ואמר. אני והוא, ברק, יהודה יחיזקיליא�

. הוא נת� הצעה מסוימת אי- לגמור את נושא הגג אחת ולתמיד. כל הבעיות

הוא . זהו סוג של אטימה עליונה שתהפו- אותו ליציקה אחת והוא לא ייזל

  א) נחלי, את כל הגג זה יעלה. ג) מוזיל את העלויות של העבודה

  . *מיליו�  0.5 

  .הוא נות� ג) אחריות  :יואל גמליאל

  . באר2 1זהו קונסטרוקטור מספר   :�ודני דור

, אבל בכל מקרה. אני לא מכיר אותו ואני סומ- על מה שאתה אומר פה: יקותיאל תנעמי

  . הייתי לוקח עוד הצעה

אחד . היו שני קונסטרוקטורי) מטע) החברות שמה� ביקשנו הצעת מחיר  :�ודני דור

תיקוני) , אמר שצרי- להחלי, את הגג ואחד אמר שצרי- לתק� אותו

אמרתי שאני לא עובד ככה ואני לא עושה את הטעויות . אימפרוביזוריי)
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ג) יהודה אמר . הבאנו את השלישי שבא ע) השיטה שלו, ואז. האלה יותר

  . שחבל שלא חשבנו על זה

  .ת זה ג) לבית רחלאפשר לאמ2 א, א) כבר חשבו על הדבר הזה  :ניר בזק

  . הוא יל- לבדוק את בית רחל, אגב  :�ודני דור

כמו . תקנו והיו עוד ועוד תקלות. כבר טיפלנו בנושא הזה והיו תקלות 1998ב : נחמיה עורקבי

יעלה לנו כפול אבל נוציא את זה ? הא) לא כדאי לחשוב, שיקותיאל אומר

  .הגג לקחת עוד שתי הצעות  להחלי, את כל. פע) אחת לתמיד

  .יש ל- ארבע הצעות  :ניר בזק

עדי, לשל) פע) . האול) הזה עלה לנו פי שלוש בגלל כל התיקוני) האלה: נחמיה עורקבי

  . אחת לתמיד

  ?זה לא היה בקדנציה של- שהקימו אותו  :ניר בזק

, זו היתה הדר- שהובילה אותי כדי להביא את הקונסטרוקטור הספציפי הזה  :דני דורו�

את  –הוא עשה את כל האולמות הכי גדולי) באר2 . מקו)כדי שיראה את ה

  . שפיי) ועוד, יד אליהו

מבחינת כל הליקויי) ? האול) הזה בטיחותי. אני רוצה לשאול את ליאור: נחמיה עורקבי

  ?שיש בו היו) יש ל- אישור בטיחות לאול)

  .הכשירו אותו. ח"יצא איזשהו דו  :ליאור מדהלה

  .ח בטיחות"כל שנה יש דו   :עודד ארנו�

  .ספציפית, אני שואל על השנה: נחמיה עורקבי

  .ס"זה באחריות המתנ  :יואל גמליאל

אתה . כי זה מבנה של המועצה והאיגוד יושב ש), זה באחריות של המועצה: נחמיה עורקבי

, יש אישור בטיחות למבנה. ממונה על מבני ציבור ואני שואל שאלה פשוטה

  . זה מה שאני רוצה לדעת? או לא

  . אני לא יודע להגיד ל-: ליאור מדהלה

אתה ממונה על המבני) של ? מתי אני יכול לקבל ממ- תשובה בבקשה: נחמיה עורקבי

  .הציבור

  .אני אבדוק את זה ואת� ל- תשובה  :ליאור מדהלה
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  ?תו- שבוע להערכת-: נחמיה עורקבי

  .אני אבדוק   :ליאור מדהלה

  .ה עד ספטמברנחכ. אני מבקש תשובה בהקד): נחמיה עורקבי

  ?מי בעד  :יואל גמליאל

  :הצבעה  

  .בעד פה אחד  

ר בלשע, צבי צילקר' י אינג") לשעות אימו� ליווי אישי ע"אישור הסכ) ע) המפע: 5ק "ס

  .ראש העיר אשדוד

צבי ' י אינג") לשעות אימו� ליווי אישי ע"אישור הסכ) ע) המפע, 5ק "ס  :אריה לוינגר

משרד  70%: המימו�. * 24,735על ס- , לשעבר ראש העיר אשדוד, צילקר

  .והשלמת המימו� ממקורות המועצה 17,315הפני) 

  ?מי מממ�: יקותיאל תנעמי

  .24,735משרד הפני) נות�   :אריה לוינגר

  .אתה פותח את התקציב שהוא לא מאושר במילא. יש פה סעי, תקציבי: נחמיה עורקבי

  . ישורקיבלנו א*  17,315על ה . הוא מאושר  :יואל גמליאל

  ?מאיפה אתה מביא את זה? מאיזה סעי, תקציבי זה יורד מהתקציב: נחמיה עורקבי

  . את ההשלמה מאירגוניות  :יואל גמליאל

  ?מאירגוניות 17,735אתה מוריד את ה : נחמיה עורקבי

  . * 7000את ה   :יואל גמליאל

  .זה יוצא מסעי, אירגוניות, בסדר: נחמיה עורקבי

  ?מי בעד  :יואל גמליאל

  :הצבעה  

  .בעד פה אחד  

  חבל יבנה%מינוי נציג המועצה במועצת איגוד ערי) לאיכות הסביבה אשדוד: 6ק "ס

חבל %מינוי נציג המועצה במועצת איגוד ערי) לאיכות הסביבה אשדוד, 6ק "ס  :ריה לוינגרא

  .יבנה

  ?מי בעד. אנחנו ממני) את ליאור מדהלה  :יואל גמליאל



  ט"ח בסיוו� תשס"י  9  346ישיבת מועצה  – 05067
    10.6.09  

  :הצבעה  

  .בעד פה אחד  

הייתי ש) מועמד אבל משרד הפני) דרש שלא יהיו ש) יותר מדי נציגי ציבור   :יאליואל גמל

, ויתרתי ומהרשות שלנו נשלח את ליאור. כמו ראשי רשויות אלא רק עובדי)

  . שהוא ג) מקצועי וג) יבדוק את הדברי) כמו שצרי-

  .אמרת שאי� לו זמ�: נחמיה עורקבי

  . יי)המינוי שלו ייכנס בעוד שבוע  :יואל גמליאל

בבית המועצה והכנה לקליטת הוועדה ' השלמת קומה ג*  1,500,000ר "אישור תב: 7ק "ס

  .המקומית לתכנו� ובנייה

בבית המועצה והכנה ' השלמת קומה ג*  1,500,000ר "אישור תב, 7ק "ס  :אריה לוינגר

  . מימו� ביניי) קר� עבודות פיתוח. לקליטת הוועדה המקומית לתכנו� ובנייה

בנוס, פנינו ואנחנו רוצי) לגייס מקורות מימו� ג) ממשרד הפני) וג)    :דהלהליאור מ

אבל המצב הוא שאנחנו צריכי) להכי� מער- רציני . ממשרדי) אחרי)

המעטפת בקומה העליונה גמורה ונשאר לבצע את כל . לקליטת הוועדה

בצד הצפוני פיר המעלית . החלקי) הפנימיי) של הצד הדרומי של המועצה

צרי- להכי� את כל הנדרש . אבל צרי- לסיי) את הנושא של המעליתמוכ� 

  .כדי לקלוט את הוועדה

  ?יש תוכנית  :אליאב מזגני

  . יש תוכנית ראשונית והיו) אני מתחיל לעבד אותה לקראת תכנו� מפורט   :ליאור מדהלה

  .להערכה כמה זה עולה? למה אנחנו לא רואי) אותה פה: נחמיה עורקבי

יהיה חדרו� בכל הקומה ? יהיה בסיכומה של התוכנית מקו) לחברי מועצה  :אליאב מזגני

  ?הזאת

  ?אי- אנחנו מאשרי), א) זו רק תוכנית ראשונית: יקותיאל תנעמי

  . תוכנית מפורטת, לא תוכנית ראשונית  :יואל גמליאל

. היו אומדני) ישני). אני הכנתי את הקומה העליונה לפני מספר שני)   :ליאור מדהלה

חידשתי פחות או יותר את כתבי הכמויות ואני מרענ� קצת , הערכה עשיתי

  .את החומר כי עברו כמה שני) מאז
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  . אני לא יודע מתי עשית) את זה: יקותיאל תנעמי

  .2004%2005בער- ב    :ליאור מדהלה

  .לדעתי לפני: יקותיאל תנעמי

  .לא   :ליאור מדהלה

אנחנו . נו תוכנית כדי שנחווה דעתנוהשאלה א) לא כדאי באמת להציג ל: יקותיאל תנעמי

  .*מיליו�  1.5ר של "מאשרי) פה תב

  . אבל זה למכרז   :ליאור מדהלה

  ?מכרז לסיו) הבנייה: יקותיאל תנעמי

  .זה ישנה, א) נעשה אומד� ובסו, יחליטו שרוצי) רצפות פרקט. כ�   :ליאור מדהלה

  ?מה יש לי, א) אני עולה היו) במדרגות: יקותיאל תנעמי

  . חלל. למעלה אי� כלו)   :ור מדהלהליא

  ?הסכו) הזה הוא לבנייה בלבד: יקותיאל תנעמי

  . ג) הריהוט. לרכישות והכל. לא רק הבנייה  :יואל גמליאל

  ". מימו� ביניי)"אבל כתוב פה , אולי אני לא מבי� טוב: נחמיה עורקבי

אנחנו , לכ�. י)יש לנו היו) בעיה של חדר, בלי קשר לחדר לחברי המועצה  :יואל גמליאל

צריכי) לבנות את הלשכה למעלה לוועדה ולשחרר חדרי) כדי לתת יותר 

מגיעי) לפה נכי) שלא מצליחי) לעלות לקומה העליונה . מענה לתושבי)

. המקו) לא מכבד את חברי המועצה ולא את ראש המועצה. ואי� מעלית

יהיה צור- ויכול להיות ש* מיליו�  1.5אנחנו מאשרי) עכשיו את האומד� של 

אחרי כ� נוציא את זה לבדיקות ונביא לכא� א) . ביותר ויכול להיות שפחות

הגשתי ג) בקשות לביטוח לאומי לגבי המעלית . נוריד או נעלה את הסכו)

אנחנו ג) שולחי) לכל . וכמה דברי) אחרי) ואולי נצליח לקבל מה) תקציב

אנחנו . ל כס,כדי לנסות לקב, ג) לוועדה של משרד הפני), מיני גופי)

צריכי) להתכונ� כי הבעיה של משרד הפני) היא שאנחנו רוצי) את הוועדה 

אנחנו צריכי) , לכ�. ה) לא מתאמצי), כשאי� מקו). פה אבל אי� לנו מקו)

אנחנו רואי) את . הגיע הזמ� שנעביר את הוועדה לפה. להכי� את המקו)

וצה ולנו כמעט עושה מה שהיא ר" זמורה"כש, המאבקי) שלנו ע) הקבלני)
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  .ואי� יכולת להשפיע בנושא

  ?למה זה מימו� ביניי): יקותיאל תנעמי

  .נעשה העברה, כי א) נקבל ממקורות אחרי)   :ליאור מדהלה

  .נוריד  :יואל גמליאל

א) . מה שבטוח עקרונית שהכל הוא במימו� שלנו. אז זה לא מימו� ביניי): יקותיאל תנעמי

  . חלק יהפו- למימו�, נקבל

  .זה נקרא מימו� ביניי)  :גמליאל יואל

  ?אתה יכול להביא לנו נתו� כמה זה יעלה בס- הכל ומה עושי): נחמיה עורקבי

  .ברגע שנסיי) ונחליט: ליאור מדהלה

  ?תסיי) את המבנה: נחמיה עורקבי

  . אנחנו מדברי) על כולל רכישות  :יואל גמליאל

נביא , א) יהיו שינויי). 2004ית של היא לפי התוכנ* מיליו�  1.5התוכנית של   :יואל גמליאל

  . את זה למועצה לשינוי

  ?אפשר לקבל את התוכניות האלה: נחמיה עורקבי

  . אתה יכול מחר ללכת לליאור והוא יראה ל- את התוכניות  :יואל גמליאל

אבל צרי- שרמת , אני לא מכיר את התוכנית ולא ראינו אותה. יש לי בקשה: יקותיאל תנעמי

צרי- שיהיה יפה וצרי- להשקיע כדי לעשות את זה . בוהההגימור תהיה ג

  . ברמה

את) מביאי) לנו לפה בלי לראות . אני לא מצליח להבי� את הניהול הזה: נחמיה עורקבי

  . תוכניות

  ?מי בעד  :יואל גמליאל

  .אני נגד: נחמיה עורקבי

  :הצבעה  :יואל גמליאל

  בעד  6  

  נגד  1  

  הוחלט לאשר  
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  למימו� שכר לגזבר*  150,000בס- של  2009לתקציב המועצה לשנת אישור תוספת : 8ק "ס

*  150,000בס- של  2009אישור תוספת לתקציב המועצה לשנת , 8ק "ס  :יואל גמליאל

בחרנו ועכשיו . משרד הפני) הכריח אותנו למנות גזבר. למימו� שכר לגזבר

  . תשאלו, הגזבר דודי יציג את עצמו וא) תרצו לשאול שאלות. אנחנו ממני)

  ?על מה אתה מדבר עכשיו: נחמיה עורקבי

אישור מינוי גזבר מועצה ואישור זכות  – 2וסעי,  8ק "אנחנו מדברי) על ס  :יואל גמליאל

  . חתימה בכל הבנקי) וכל מוסדות השלטו�

  . אני שואל עוד פע), היות ואנחנו דני) פה בתקציב: נחמיה עורקבי

ולאחר מכ� דודי יציג  8ק "נדו� קוד) בס. סעיפי)אני מציע שנפצל את ה: יקותיאל תנעמי

  . את עצמו ואז זה היה המינוי

  . 8ק "נדו� בס, בסדר  :יואל גמליאל

השאלה שלי היא א) . וזה נושא תקציב*  150,000יש כא� . אני רוצה להבי�: נחמיה עורקבי

ולהראות מאיזה סעי, מראש לישיבה ימי)  10לא צרי- לתת הזמנה של 

עד כמה שאני , אתה פותח תקציב ובכל מה ששיי- לתקציב. יוצאתקציבי זה 

לפתוח ספר תקציב ולהודיע לנו , ימי) מראש 10ההזמנה צריכה לבוא , יודע

  .מאיזה סעי, תקציבי זה

היא אמרה שבכל מצב יש לנו . שאלתי את משרד הפני) את השאלה ששאלת  :יואל גמליאל

   1.7לנו תקציב מותנה היא שמה , למי שלא יודע. תקציב מותנה בצד

תהיה בדיקה של רואה . אבל זה חובה ולכ� התקציב הזה נכנס. *מיליו� 

  .אחרי הרבעו� הזה התמונה תתבהר. חשבו� שכבר בודק את כל החישובי)

  ?מתי המותנה הזה משתחרר: נחמיה עורקבי

  .נתחיל להתווכח על המותנה, אני מאמי� שנהיה מאוזני) בחציו� ואז  :יואל גמליאל

  .שאתה לוקח את זה מהאירגוניות, פה אמרת לפחות דבר הגיוני: נחמיה עורקבי

  .זה נכנס למותנה  :יואל גמליאל

אי� שו) , שנית. לא אישרו ל- את התקציב עדיי�. פה אי� לנו אישור מתוקצב: נחמיה עורקבי

מאיזה סעי, תקציבי אתה מוציא . סעי, תקציבי לגזבר במה שאתה הגשת

  .ה מה שאני רוצה לדעתז? מהספר תקציב
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הרי היא לקחה . נכנס לתקציב הקיי) במותנה*  150,000התקציב הזה של   :יואל גמליאל

  .מותנה והורידה אותו* מיליו�  1.7את ה 

  .זה מה שאני שואל? מאיזה סעי, תקציבי? מאיפה היא הורידה אותו: נחמיה עורקבי

עוד . לא יודע ממה היא הורידה בכלל אנחנו עד היו) דני) אתה ולכ� אני עוד  :יואל גמליאל

כל פע) היא שולחת מסמכי) ואנחנו . לא באנו לישיבה כדי לדו� בתקציב

אני אומר עוד . מחזירי) לה מסמכי) וזה אחד הוויכוחי) ע) משרד הפני)

מעבירי) אותו למשרד הפני) , את התקציב הזה אנחנו מאשרי), פע)

  .והולכי) לאשר את התקציב

. אני עדיי� לא מצליח להבי�, ע) כל הכבוד. אני לא מצליח להבי� עדיי�: נחמיה עורקבי

אתה צרי- להוריד מאיזה סעי, תקציבי אחר ולהכניס את , בתקציב שהגשת

מאיזה סעי, אתה מתכוו� . כ- אני מבי� אי- זה צרי- להתנהל. * 150,000ה 

  .זו השאלה? להוריד

 1.7לאור זה שהיא אמרה שיש , נשב ע) משרד הפני). אני אומר עוד פע)  :יואל גמליאל

מזה אנחנו מורידי) ומזה אנחנו , במותנה הזה נדע להגיד. מותנה* מיליו� 

  . לא מורידי)

  ?*מיליו�  1.7מאיפה ירד ה : נחמיה עורקבי

  .עוד לא ישבנו אתה ואנחנו לא יודעי)  :יואל גמליאל

  ?מאיזה סעי, היא הורידה ל-: נחמיה עורקבי

  . אני לא יודע  :ואל גמליאלי

  ?הנושא של מאיפה מורידי) יגיע למליאה  :אליאב מזגני

  .בטח, כ�  :יואל גמליאל

לאחר מכ� נגזור את . הא) צרי- או לא צרי-, אני רוצה לדבר באופ� עקרוני: יקותיאל תנעמי

שיביא , אני חושב שא) משרד הפני) רוצה להכריח אותי. העניי� של הגזבר

 מהשוט,*  150,000אנחנו מדברי) כרגע על . לנו כס, אי�. את הכס,

  . זהו סכו) ענק. מהשוט, בשנה הבאה*  600,000מדברי) על ו

  . אתה מוכרח  :יואל גמליאל

אני לא הול- לעשות לו חיי) , א) משרד הפני) יכריח אותי. לא מוכרח: יקותיאל תנעמי
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קצת הצלחנו . אני חושב שברמת הגזברות נעשתה עבודה טובה, אישית. קלי)

  .להוריד את הגירעו� המצטבר

  .גירעו� בשנה שעברה* מיליו�  4  :יואל גמליאל

משרד הפני) מכריח אותי . אני חושב שאריה בס- הכל עושה עבודה טובה: יקותיאל תנעמי

זהו . מהשוט, בשנה הבאה*  600,000זה . אבל אני לא הול- לאשר את זה

אני . י) לאשר בכלל את העניי� הזהסכו) עצו) ואני חושב שאנחנו לא צריכ

פגענו בסטודנטי) בקדנציה , התקציב שלנו לא אושר. מתנגד לתיקו� התקציב

פתאו) היתה פה הוצאה ומשרד הפני) הוריד לנו קוד) כל את  –הקודמת 

כמו שאמרתי בתחילת . המתנות שיש לנו ה) התמיכות והמלגות. המתנות

אי� מלגות ואי� , א נראהשהתקציב כמו שהו, השנה באישור התקציב

האישור הזה לדעתי הוא מכת מוות לסעיפי) האלה ואני חושב שלא . תמיכות

אני לא מאשר ושמשרד הפני) יכריח אותי . ו� לעושת את זהכטוב ולא נ

הוא יכול לקבל את ההחלטה והוא לא , א) משרד הפני) חושב אחרת. לאשר

שקיעי) ותורמי) שיתנו כחברי מועצה שמ, אנחנו. צרי- את החלטת המועצה

אני לא הול- . שיעשה את זה אחרת, א) משרד הפני) חושב אחרת. לנו לעבוד

  . להגיד למשרד הפני) שאני מסכי) לזה

ג) אני חושב , לא רק משרד הפני) חושב שצרי- גזבר מקצועי, קוד) כל  :יואל גמליאל

ל הוא אב, אריה עשה את העבודה טוב כמה שהוא יכול. שצרי- גזבר מקצועי

מיליו�  13סיימנו את חמש השני) האחרונות ע) גירעו� של . לא איש מקצוע

כולל , 2008ועד  2004א, שנה המועצה לא סיימה תקציב מאוז� מאז שנת . *

. *מיליו�  4ואולי יהיה * מיליו�  3אני מאמי� שהגירעו� יעבור את ה . 2008

, לכ�. יא כס,הוא צרי- לדעת להב, א) אתה מדבר על איש מקצוע, לכ�

כדי שנוכל לתת מלגות . בקטע הזה אולי לא קלעת במטרה, יקותיאל

צרי- שהגזברות תעבוד כמו , ותמיכות ועוד הרבה תקציבי) לפעילות ותרבות

, א) לא נתנהל בצורה עניינית. שצרי- ושבגזברות יהיה כס, לדברי) האלה

דווקא הפו- , בוא נסכ) את הנושא הזה שבקטע הזה. לא נוכל לעשות את זה

אבל , אריה עשה הכל. הגזברות לא תפקדה טוב לא בגלל שאריה לא רצה –
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* מיליו�  81מועצה מקומית גדרה מתנהלת בס- של , בנתו� הקיי) היו)

זו מערכת מורכבת שצרי- לדעת לעבוד אתה . פיתוח* מיליו�  40שוט, ועוד 

  . בצורה נכונה כדי שנוכל לנהל את היישוב הזה כמו שצרי-

לא , או במספר שני) מסוימות, העובדה שסיימנו בגירעו� בשנה מסוימת: קותיאל תנעמיי

, היא בהחלט יכולה ללמד בדיוק הפו-. על כ- שהגזבר לא היה טובמלמדת 

כי אילו לא היה מבצע , הגזבר היה מעולה, שלמרות שסיימת בגירעו� כזה

ו� להציג את זה לא נכ, לכ�. הגירעו� היה עצו) יותר, פעולות מסוימות

  . זה אולי יתרו�, הגירעו� הזה ככישלו� של הגזבר

  .א, אחד לא חושב שזה כשלו�  :ניר בזק

א) מישהו . אבל זה מה שנרמז, "כישלו�"נכו� שהוא לא השתמש במונח : יקותיאל תנעמי

ה) אחראי) על ההוצאות . אש) אלה יכולי) להיות דווקא הקברניטי)

  . צאותוהגזבר בגדול לא אחראי על ההו

אתה עכשיו מציג את זה פה כאילו שעכשיו יש . זה לא סותר את מה שאמרת  :ניר בזק

מודי) לו מאד על כל . אי� לנו בעיה ע) אריה. לנו בעיה מול אריה בתור גזבר

  .השירות שהוא עשה בכל השני) של העבודה

  .בהתנדבות  :יואל גמליאל

. המועצה וזה הייעוד שלו כי הוא מזכיר, ובהתנדבות הוא עשה את זה  :ניר בזק

אני חושב שזה יותר . מביאי) איש מקצוע שיתעסק רק בעניי� של הכספי)

מביאי) , נכו� שא) עד היו) לא התנהלו כמו שצרי- ע) הכספי) של המועצה

אולי ישכילו להבי� שכ� יישאר כס, . איש מקצוע שינהל רק את עניי� הכספי)

הו מקצועי שמתעסק נכו� בעניי� בגלל שיהיה מיש, למלגות ולדברי) אחרי)

  .זו דעתי. הכספי)

אתה צרי- לשנות , לשנות דיכ. אני חולק על דעת- ואני לא חושב שזה ישנה: יקותיאל תנעמי

אני לא חושב שאפשר להאשי) פה את . את בניית התקציב של-, את הפעולות

  .אריה

  . אתה מאשי), אנחנו לא מאשימי)  :יואל גמליאל

אמרת שאתה רוצה להחלי, כי הוא לא . אמרת שהוא לא טוב, ה האשמתאת: נחמיה עורקבי
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  .טוב

רק , את) אומרי) שהוא טוב והוא מצוי�? למה להחלי,, א) הוא טוב: יקותיאל תנעמי

אל תזרקו לנו חול , בואו נקרא לילד בשמו. שאנחנו צריכי) איש מקצוע

כ) לומר שהוא לא זה לגיטימי וזו זכות. תגידו. אריה לא טוב, תגידו. בעיניי)

את) . את) רוצי) להחלי, כי הוא לא טוב ואני אומר לכ) שהוא טוב. טוב

אני רוצה לקחת . ואני לא רוצה להוציא אות)*  600,000רוצי) להוציא 

קוד) לכ� היה דיו� על אול) הספורט וג) בפע) . אות) למטרה אחרת

דני יותר אני רוצה להאמי� היו) ל. הקודמת ששיפצו אות) דברי) נאמרו

אבל ג) בפע) . שבאמת נעשית פה עבודה מקצועית ,ממה שרציתי להאמי� אז

זה היה כישלו� . הקודמת ששיפצו את הגג אמרו בדיוק את אות) דברי)

הגיע איש מקצוע מדהי) שלא . ואנחנו מוציאי) עכשיו מאות אלפי שקלי)

וני) היו בדיוק אות) טיע. היה בעול) עד היו) ולא היה באול) עד היו)

אני רוצה להאמי� לדני יותר מאשר רציתי . והיו) אנחנו עוד פע) שומעי)

, אני אומר שוב. אבל אלה אות� טענות ועושי) את אות� טעויות, להאמי� אז

*  600,000אי� שו) סיבה שאנחנו כחברי מועצה נגרו) למועצה הוצאה של 

) את) רוצי. אריה עושה עבודה טובה למועצה. מהשוט, בשנה הבאה

אני מודיע לכ) זאת , את) טועי) בתכלית הטעות. זו לא הדר-? לחסו-

, לדעתי. אני מתאר לעצמי שהוא מוכשר, אני עוד לא מכיר את הבחור. חגיגית

אנחנו צריכי) . אנחנו צריכי) להחליט מה ההוצאות. ג) הוא לא יעשה

רק כ- נוכל להתגבר . לצמצ) איפה שצרי- לצמצ) ולהפסיק את הבזבוזי)

  . וזו אחריות שלנו בשורה התחתונה זהו בזבוז, חבל. עמוד בתקציב מאוז�ול

יכול להיות שבגלל . אני מצטער שאתה לא יודע מה תפקיד הגזבר, יקותיאל  :יואל גמליאל

ניהלת גופי) גדולי) אתה לא מבי� שגזבר זה לא לעסוק ע) כס, נכנס  שלא

. נהל את הכספי)לדעת ל, לכתוב, אלא להביא יותר משאבי), וכס, יוצא

והתפקיד שלו לנווט  15%ו  10%משרדי הממשלה בבוקר אחד מורידי) ל- 

להביא יותר הכנסות ולדעת , לחסו- בהוצאות –את התקציב של המועצה 

א) אנחנו . זהו הלב של המערכת בכל מקו). אי- לפעיל את המערכת
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בר הגז, ס ועל מועצה"על מתנ, א) מדברי) על עמותות, מדברי) על חברה

. הוא הלב של המועצה והתפקיד שלו הוא להתעסק רק בנושאי כספי)

סו, סו, אחרי עשרי) שנה יהיה , התפקיד שלו הוא לדאוג שבמועצה הזאת

כס, שאפשר לעשות בו דברי) כמו שצרי- ולא לסגור כל פע) פה נקודה וש) 

צריכי) , אנחנו כחברי מועצה. כשמשרד הפני) שולח חשב מלווה, הנקוד

שיש פה אנשי) רציניי) שמוכיחי) , הפני) יראה אותנו כגו, רציני שמשרד

אני , ר"כשאני רוצה להגיש תב. ח כמו שצרי-"למשרד הפני) שמגישי) דו

אני צרי- . ר הזה יישלח כמו שצרי- ושהכס, יגיע לפה בזמ�"צרי- שהתב

 יש. אני צרי- לשל) לספקי) בזמ� ואת המשכורות בזמ�, שהשוט, יהיה בזמ�

אנחנו , משפחות שמתפרנסות כא� וא) המערכת לא תעבוד נכו� 240%250לנו 

  אני יודע שבשנה שעברה היו לנו. מסכני) ג) את הבית של האנשי)

יכול , וא) אני לא הייתי בול) את זה מהתחלה וקצת משתולל* מיליו�  4

. בואו נראה את הדברי) בצורה אחרת. להיות שלאנשי) לא היתה משכורת

שאתה שומר חסד נעורי) ואתה , ל"שאתה איש מפד, קותיאלי, אני מבי�

  .צרי- להגיד את הדברי)

אני אוציא ל- פרוטוקולי) מהקדנציה הקודמת כשאת התשבחות . לא, לא: יקותיאל תנעמי

  .את) חילקת) לאריה ולא אני

  .אני ג) עכשיו אומר  :יואל גמליאל

  ?אי- אמרת: יקותיאל תנעמי

צרי- להביא אנשי . אבל אריה הוא לא איש מקצוע, יה מצוי�אני אומר שאר  :יואל גמליאל

  . מקצוע לתפקיד

  .שאריה בחור טוב במוב� הרע של המילה: יקותיאל תנעמי

הוא לא התמודד כי הוא לא עמד . הוא בחור מצוי� אבל לא בתפקיד גזבר. לא  :יואל גמליאל

א משרד הפני) אמר לנו שא) לא נוציא מכרז הו. בתנאי) של הגזברות

  .אריה יודע את זה. יוציא

  .אני לא הול- לעזור לו. שיוציא מכרז: יקותיאל תנעמי

אני צרי- גזבר , כראש מועצה. אני עוזר לעצמי, אני לא צרי- לעזור לו  :יואל גמליאל
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, יות ע) עובדי)עיש לנו ב –אני צרי- את אריה . שיעסוק רק בנושא הכספי)

זה התפקיד של אריה . יירת והחוזי)יש לנו בעיות ע) כוח אד) ובעיות ע) הנ

. לא הרווחנו אותו לא פה ולא ש). והוא הזניח אותו בגלל שהוא היה גזבר

  . לא סת) המערכת עובדת ככה. אני אומר שכל אחד והתפקיד שלו

היינו צריכי) לשבת על . לא הגזבר. יש מנהיגי) שקובעי) את המדיניות: נחמיה עורקבי

ו) הוצאות בכל מיני מותרות כאלה ואחרות התקציב ולדאוג שיהיו מינימ

, אבל א) המנהיגי) אומרי) לגזבר. ואז לא היתה לנו בעיה של תקציב

האחריות של . זו לא האחריות של הגזבר, תחתו) ותוציא הוצאות מיותרות

מי שחות) ראשו� הוא ראש . הגזבר היא על ההכנסות והוא חות) שני

היינו . שה) אנחנו, מהמנהיגי)כל המדיניות של ההוצאות באה . הרשות

יש לנו את ההכנסות שאנחנו יודעי) והיינו צריכי) . תקציבלדו� בצריכי) 

. לעניות דעתי הוא מנופח. לדו� בתקציב ולדאוג שהתקציב לא יהיה מנופח

  .הגזבר מביא ל- נתוני) כמה כס, יש. היו הרבה דברי) שאפשר לחסו- בה)

  .בסדר זה, אתה יכול להתנגד  :יואל גמליאל

אני . אני יודע שאני יכול להתנגד אבל אני יכול לדבר בלי שתפסיק אותי: נחמיה עורקבי

חושב שאריה מספיק טוב ואנחנו צריכי) להתחיל לצמצ) בכל ההוצאות 

לא להתחיל לבזבז על כל מיני פעולות כאלה . ובאמת להבריא את המועצה

  .לעניות דעתי, שה� מיותרות, ואחרות

  ?מי בעד  :יואל גמליאל

  :הצבעה  

  בעד 5  

  .נגד 2  

  .הסעי' אושר  

  

  אישור מינוי גזבר מועצה ואישור זכות חתימה : 2סעי' 

אישור מינוי גזבר מועצה ואישור זכות חתימה בכל חשבונות , 2סעי,   :יואל גמליאל

  .אני מבקש שדודו יציג את עצמו. הממשלה והבנקי) וכל מה שצרי- כגזבר
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כמו שאתה מביא לי את שאר ? אי- קוראי) לגזבר? בלנו מסמכי)למה לא קי: נחמיה עורקבי

זו אותה שיטה . היה צרי- להגיע ג) הנספח של הגזבר, המסמכי) והנספחי)

  . אתה מביא לי ש) ומבקש שנצביע. שאתה מתנהג כרגיל

  . היתה ועדה של משרד הפני) שבחרה את הגזבר בצורה טובה  :יואל גמליאל

את) כותבי)  ?למה זה לא הגיע לפה ע) אסמכתאות כדי שאדעאני שואל : נחמיה עורקבי

  ?ש) מותר לדעת". מינוי גזבר"

  .דודו יציג את עצמו  :יואל גמליאל

ניגשתי למכרז של גזבר המועצה לפני מספר . שמי דוד יהלומי. שלו) לכול)  :דוד יהלומי

 אני מביא אתי ניסיו� של כל השני) במגזר העסקי. שבועות ונבחרתי לתפקיד

. בתפקידי ניהול שוני) ומגווני), האחד. שבו עבדתי בשני תחומי) מרכזיי)

בדר- , בשש או שבע שני) אחרונות עסקתי בייעו2 אסטרטגי עסקי לחברות

זה התחלק ג) לעבודה של תכנו� אסטרטגי עסקי . כלל חברות גדולות במשק

מה כ. לחברות וג) ליווי מנהלי) בכירי) ביישו) אותה אסטרטגיה שנבנתה

אני רואה בתפקיד הזה , קוד) כל. מילי) על התפקיד ואי- אני רואה אותו

קצת למדתי על המקו) בימי) האחרוני) ואני , מבחינתי. אתגר מאד גדול

אבל זה לא מדאיג אותי אלא יוצר אצלי אתגר . יודע שאני נכנס למצב לא קל

אבל אני ג) רואה את , אני מאמי� שיש פה הרבה מה לעשות. גדול

נתקלתי פה באנשי) שה) ע) הרבה רצו� טוב . פוטנציאל הגדול שיש ליישובה

מקו) ה) כאלה שג) המיקו) וג) לויכולות וג) המאפייני) הפיזיי) של 

 אפשר לקד) את המקו) הרבה. למועצה על כל מאפייניה יש פוטנציאל גדול

לקצ2 בהוצאות , האחד: ג) מבחינת איזו� תקציבי שהוא שני דברי), מאד

חלק , ג) לגבי הנושא של קיצו2 בהוצאות. הכנסות, והשני, א מתחייבותשל

על ידי ייעול של המערכות אפשר . לא מבוטל מזה יכול לבוא מייעול המערכות

. יותר נכונה ויותר מקצועית, לחסו- בהוצאות על ידי עבודה יותר חכמה

אל ע) כל הפוטנצי, על ידי הכנסות עצמיות –להביא לפה משאבי) , כמוב�

על ידי תרומות שאפשר , על ידי משרדי הממשלה השוני), שיש פה בגדרה

  .לגייס
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  ?עבדת כגזבר באיזה מקו): נחמיה עורקבי

אבל בהשכלה שלי יש לי תואר שני במנהל עסקי) מהמרכז , לא עבדתי כגזבר  :דוד יהלומי

ניהלתי את הכספי) של . ניהלתי מערכות לא קטנות. הבינתחומי בהרצליה

  .האלה לא כגזבר המערכות

  .הוא אמר שהוא רוצה גזבר מקצועי: נחמיה עורקבי

  ?סדר גודל של תקציבי) בחברות שעבדת בה�  :אליאב מזגני

זה לא התפקיד אלא . סדר גודל של עשרות מיליוני) עד מאות מיליוני)  :דוד יהלומי

ניהלתי מערכות כספיות גדולות ע) . מה) תחומי האחריות –הניסיו� 

  .אחריות

  .יואל אמר שהוא צרי- גזבר מקצועי שיש לו תעודות: מיה עורקבינח

  .הוא מכי� תקציב  :יואל גמליאל

. אתה מנהל המועצה והוא מנהל חברה. הוא היה מנהל. הוא בדיוק כמו-: נחמיה עורקבי

  .אבל הוא לא גזבר ורואה חשבו�

  .הוא לא אמר שהוא מנהל חברה  :אליאב מזגני

  .כבר התקדמנו. מודה ל- שסו, סו, אמרת שאני מנהלאני , נחמיה  :יואל גמליאל

  .לטוב וליותר טוב. נכו�. אתה מנהל את המועצה: נחמיה עורקבי

  .לא לשנות את המשפט הזה בפרוטוקול בשו) אופ�  :אליאב מזגני

אני מאמי� שאני מביא אתי ניסיו� מקצועי וכלי) . אשלי) את התשובה  :דוד יהלומי

  .מתאימי) לניהול הכספי

  . לא ראיתי את המכרז? מה תנאי הס,: מיה עורקבינח

. אני מבקש לא לזלזל בכבוד הגזבר שיהיה שלנו. הוא נבחר פה אחד, קוד) כל  :יואל גמליאל

  .אני מבקש קצת כבוד

  .אני לא מכיר אותו. אני שואל כדי להכיר אותו. אני לא מזלזל בא, אחד: נחמיה עורקבי

היא . ה לפה ובדקה את כל החוזי) ואת כל תנאי הס,קרי� ממשרד הפני) בא  :יואל גמליאל

אני יכול להגיד לכ) שקרי� הצביעה ראשונה ותמכה בו וכול) . אישרה את זה

יש לנו מועמד מצוי� שמנהל חברות שמנהלות תקציבי) של . החליטו פה אחד

  . יש לנו פה מועמד ראוי שאני מאחל לו בהצלחה. *מיליו�  300יותר מ 



  ט"ח בסיוו� תשס"י  21  346ישיבת מועצה  – 05067
    10.6.09  

  .הצלחה לנו ביחד אתו: נחמיה עורקבי

אני יכול להגיד לכ) שהוא . כי א) הוא לא יצליח אנחנו ג) לא נצליח, לנו ולו  :יואל גמליאל

הוא היה . הוא צנוע אבל יש לו רקורד מאד רציני. מועמד מוכשר והוא נבחר

א) יש . נית� את הכבוד למועמד שלנו. ל בתפקידי) בכירי)"סמנכ, ל"מנכ

  . שאלות, לכ) שאלות מקצועיות

  ?יש ל- ניסיו� בעבודה מול משרדי ממשלה: יקותיאל תנעמי

  . ג)  :דוד יהלומי

  .אתה נראה לי אד) ראוי. היה סעי, קוד). זה לא אישי: יקותיאל תנעמי

. אל תיקח את זה אישית, כמו שיקותיאל אמר, קוד) כל. יש לי כמה שאלות: נחמיה עורקבי

אני מבי� שלא היית גזבר בשו) . אני שואל עניינית כדי לדעת בלי לפגוע

  ?אמרת שהוא עבר את תנאי המכרז, יואל. לפי מה שאמרת, מקו)

  .עבר אותו. אמרתי שנבדק על ידי קרי� ממשרד הפני)  :יואל גמליאל

עבדת אתו : עוד שאלה. בסדר. אתה פרסמת מכרז והוא עבר את כל הנתוני): נחמיה עורקבי

  ?בבחירות למועצה

  .לא  :דוד יהלומי

  ?לא עזרת לו? לא היית במטה הליכוד פה בגדרה: יה עורקבינחמ

  .לא  :דוד יהלומי

  .אני מבי� שאתה חבר מרכז ליכוד: נחמיה עורקבי

  .לא  :דוד יהלומי

  ?ג) לא עבדת ע) גילה במטה הליכוד: נחמיה עורקבי

  .לא  :דוד יהלומי

כמו , "אד)"� כל אד) בתפקיד הזה אמור לעבור בחינה במכו: שאלה ליואל: נחמיה עורקבי

הוא עשה את הבדיקות האלה ועבר . שעבר במחלקת הרווחה רפי ב� חיי)

  ?אות)

עושי) בדיקות רק למי שחושבי) . ה) לא צריכי) לעשות בדיקות, קוד) כל  :יואל גמליאל

  . שהוא לא מתאי)

הגשת) מכרז לגזברי) ואת כול) שלחת) לפני , במכרז לפני כשנתיי): נחמיה עורקבי
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  ?מה קרה שפתאו) לא. ת בדיקותהמכרז לעשו

שולחי) לבדיקות רק א) לא . המועמד נבחר פה אחד על ידי כל המועמדי)  :יואל גמליאל

בוחרי) מועמד ראוי באותה ישיבה ורוצי) לבדוק מבי� מועמדי) ראויי) 

עמד בתנאי , הוא נבחר פה אחד. זו לא בחירה שמחייבת את המכרז. אחרי)

  .י) והכל בסדרנבדק על ידי משרד הפנ, הס,

אבל אי- אתה מסביר את זה שבמכרז הקוד) לפני שנתיי) אילצת) את כל : נחמיה עורקבי

  ?הוא היה מועמד יחיד. המועמדי) להיבדק לפני שבאי) למכרז

  .יכול להיות שלפני שנתיי) לא היו מועמדי) ראויי)  :יואל גמליאל

  ?בפע) הזו הוא היה מועמד יחיד: נחמיה עורקבי

  .היו עשרה מועמדי)  :אליואל גמלי

אני  ?הכל מסודר? על פי חוק, כמו תעודת יושר, והוא הביא את כל התעודות: נחמיה עורקבי

אני מקווה שהוא עבר את כל התנאי) כמו שאת) . מתכוו� לבדוק את כל זה

אבל אני חושב שהוא מינוי פוליטי והוא עזר , אני מקווה שאני טועה. אומרי)

שתדעו . אבל אבדוק את זה, בטוח במיליו� אחוז אני כמעט. ל- בבחירות

נבדוק . אני ראיתי אותו פה, א) אני לא טועה. שהוא כ� עבד אתו בבחירות

  .אני חושב שזה מינוי פוליטי. את זה ואני מתכוו� לכתוב על זה

  ?מי בעד  :יואל גמליאל

  :הצבעה  

  בעד 5  

  נגד 2  

  .הסעי' אושר  

ס "יפוי פוטוגרמטרי ומיפוי תחבורתי ותמרור עהכנת מ 898' ר מס"תב אישור:  9ק "ס

50,000 *.  

  .אני צרי- לעזוב, אני יוצא: יקותיאל תנעמי

הכנת מיפוי פוטוגרמטרי ומיפוי תחבורתי  898' ר מס"אישור תב, 9ק "ס  :אריה לוינגר

  . במימו� קר� עבודות פיתוח*  50,000ס "ותמרור ע

  ?מי בעד  :יואל גמליאל
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  :הצבעה  

  בעד 5  

  .דנג 1  

  הסעי' אושר  

מסגרת תקציבית למחשוב רכישת שרתי) *  120,000ס "ע 899' ר מס"אישור תב: 10ק "ס

  לבית המועצה

  .10ק "ס  :יואל גמליאל

מסגרת תקציבית למחשוב *  120,000ס "ע 899' ר מס"אישו תב, 10ק "ס  :אריה לוינגר

  . רכישת שרתי) לבית המועצה במימו� קר� עבודות פיתוח

  ?מי בעד  :ליואל גמליא

  :הצבעה  

  בעד 4  

  נגד 1  

  הוחלט לאשר  

  .נדו� בסו, 3בסעי, : אריה לוינגר

+הסדרי� בטיחותיי� בצומת פיינברג*  1,000,000ס "ע 900' ר מס"תב אישור: 4סעי' 

  .פינס

הסדרי) בטיחותיי) בצומת *  1,000,000ס "ע 900' ר מס"תב אישור, 4סעי,   :אריה לוינגר

וקר� עבודות פיתוח *  700,000משרד התחבורה : המימו�. פינס%פיינברג

300,000 * .  

  ?מה הולכי) לעשות ש)  :אליאב מזגני

  . מעגל תנועה: ליאור מדהלה

  ?מי בעד  :יואל גמליאל

  :הצבעה  

  בעד 5  

  .הוחלט לאשר  
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  .2009סימו� כבישי� ומתקני בטיחות *  48.697ס "ע 901' ר מס"אישור תב: 5סעי' 

סימו� כבישי) ומתקני בטיחות *  48,697ס "ע 901' ר מס"אישור תב, 5סעי,   :אריה לוינגר

  . * 14,609וקר� עבודות פיתוח *  34,088במימו� משרד התחבורה  2009

  ?מי בעד  :יואל גמליאל

  :הצבעה  

  .בעד 5  

  .הוחלט לאשר  

א) . הזמ� קצר ויש לנו פה לדו� הרבה? 3אפשר לדחות את הדיו� בסעי, : נחמיה עורקבי

אני מערי- שיש לנו ישיבת . נדו� בזה, 2007לקבל את כל הדוח של אפשר 

  .מועצה בשבוע הבא

אני מקבל את הבקשה של נחמיה ודוחה את ? אתה מבקש לדחות את זה  :יואל גמליאל

  .אנחנו נועלי) את הישיבה ושיהיה ערב טוב לכול). 3הדיו� בסעי, 

  

  

  

  

  

  
      

  יואל גמליאל
  ר הישיבה"ראש המועצה ויו

  יה לוינגראר  
  מזכיר המועצה
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