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המועצה המקומית גדרה
ישיבת מועצה שלא מ המניי מס' 348
יו א' י' באלול תשס"ט 30.8.09

משתתפי:

יואל גמליאל יו"ר המועצה ,נחמיה עורקבי ,אליאב מזגני ,ציו #ידעי ,דני
דורו ,#יקותיאל תנעמי ,ניר בזק ,רפי חנינה ,דורית ב%#בוחר ,ירו #ב%#נו#

חסרי:

נוגה שור

נוכחי:

אריה לוינגר – גזבר ומזכיר המועצה ,עו"ד מאיר ב #דוד %היועמ"ש ,רפי ב#
חיי(

סדר היו:
סעי" :1
סעי" :2

דיו חוזר – מינוי גזבר מועצה ואישור זכות חתימה
אישור פרוטוקול הנהלה מס'  80מיו רביעי .26.8.09

ס"ק  – 1הארכת חוזי( מסיעי( – הסעות תלמידי( בחינו) המיוחד
ס"ק  – 2אישור תב"ר מס'  904ע"ס  % + 200,000הצללה בביה"ס נאות גדרה ובביה"ס
"אוהל שלו(" ממ"ד
המימו :#קר #עבודות פיתוח.
ס"ק  – 3דיו #בדו"ח כספי 1%6/2009
ס"ק  % 4אישור הגדלת תב"ר מס'  816בס) של  + 150,000פסי האטה.
רחוב יצחק רבי/#רמז
המימו :#קר #עבודות פיתוח
ס"ק  % 5דיווח על פתיחת שנת הלימודי( תש"ע
ס"ק  % 6מינוי נציג המועצה במועצת איגוד ערי( לאיכות הסביבה אשדוד%חבל יבנה.
סעי" :3

בחירת נציגי( למועצה הדתית

יואל גמליאל :ישיבת מועצה מ #המניי #מספר  348יו( ראשו 30.8.09 ,#שעה  19:25באול(
ישיבות בבית המועצה .משתתפי( :דני דורו ,#סג #ממלא מקו( ראש המועצה
רפי חנינה ,חבר המועצה ,דורית ב%#בוחר חברת המועצה ,ציו #ידעי ,אליאב
מזגני ,נחמיה עורקבי ,ניר בזק ,ירו #ב #נו ,#עו"ד יקותיאל תנעמי ,עו"ד ,היוע.
המשפטי של המועצה מאיר ב #דוד ,והמזכיר אריה לוינגר .על סדר היו( :דיו#
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מחודש בהצעה שהתקבלה בתארי) ,6.8.09

סעי" :1

דיו חוזר – מינוי גזבר מועצה ואישור זכות חתימה

יואל גמליאל :דיו #מחודש בהצעה לגבי מינוי גזבר מועצה ואישור זכות החתימה .שאלות.
נחמיה עורקבי :יואל אני חילקתי פה עכשיו את הדפי( של החלטת המועצה .היות ודיברתי
ע( רני פינצ'י והכל היה מאוחר מדי כי לא ידענו שאתה מביא את זה ,אז אני
מבקש א( אפשר לדחות את זה לעוד יומיי( שנקבל את חוות הדעת
המשפטית של רני פינצ'י.
דובר:

מי זה רני פינצ'י?

נחמיה עורקבי :רני פינצ'י הוא מנהל המינהל של השלטו #המקומי .וזה מה שהוא אמר לי:
להודיע לכ( ,אי #אפשרות לדו #דיו #חוזר על פי סעי ,50 0יש לכ( את זה ביד
לכל אחד ,שהסעי 0אומר' :בכפו 0לסעי 13 0לחוק הבחירה לא תועמד לדיו#
הצבעה או הצעה לביטול החלטה או הצעה לדיו #מחודש' ,ואתה פה ביקשת
בדיו #מחודש' ,אלא לאחר שעברו שלושה חודשי( ממועד ההחלטה או
ממועד דחיית ההצעה ,לפי העני ,#אלא ע( דרישת חברי המועצה' .א( אנחנו
הולכי( לפי סעי,13 0
יואל גמליאל :רגע ,אבל תמשי) לקרוא.
נחמיה עורקבי :לפי  40אחוז ,או  40אחוז ,יפה .אבל כל זה כפו 0לסעי .13 0סעי 13 0אומר חד
משמעית' :ראש רשות רשאי להביא תו)  48שעות משעה שנתקבלה החלטה
במועצה ,להודיע בכתב לחברי המועצה על רצונו להביא את ההחלטה לדיו#
חוזר במועצה או על יו( דיו #חוזר' היות ואתה לא הבאת את זה,
יואל גמליאל :דיו #מחודש.
נחמיה עורקבי :דיו #מחודש אתה לא יכול לדו #על פי סעי 50 0אלא א( כ #הודעת  48שעות.
היות ולא הודעת  48שעות אני מבקש לדחות את זה בשלושה חודשי(.
יואל גמליאל :הבנתי .יש לנו הצעה מהיוע .המשפטי שלנו לגבי ,קוד( כל יש דרישה מניר
בזק שהגיש לי שש חתימות ,כולל אני מצר 0ג( את החתימה שלי ,שבע
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חתימות לדיו #מחודש ,בנושא שהועבר ג( ליוע .המשפטי ,ופה יש לנו חוות
דעת מהיוע .המשפטי,
נחמיה עורקבי :אפשר לראות את המסמ) הזה? ה 30.8 %זה רק אתמול .וע( כל זה זה עדיי#
סותר,
יואל גמליאל :יש בקשה של ניר ,ג( חתימות ,לגבי הנושא הזה .יש עוד שאלות? יש כא#
חוות דעת שמונחת,
נחמיה עורקבי :רגע .יש לי עוד שאלות .עכשיו אנחנו צריכי( לדו ,#אתה רוצה לדו #בכל אופ#
אתה מתכוו #לדו #בנושא,
יואל גמליאל :אני מתכוו #לדו.#
נחמיה עורקבי :יש לי שאלה .מי קבע את תנאי המכרז של הגזבר א( אפשר לדעת?
יואל גמליאל :מה השאלה בדיוק,
נחמיה עורקבי :מי הכתיב את התנאי( לגזבר .יצאת למכרז ,מי הכתיב את התנאי( ,אתה,
משרד הפני(?
יואל גמליאל :אנחנו יצאנו למכרז ,משרד הפני( בדק את המכרז ,אישר אותו.
נחמיה עורקבי :לא בדק ,אני שואל על תנאי המכרז.
יואל גמליאל :אני עוד פע( אומר .משרד הפני( בדק את המכרז ואישר אותו ,והיה זוכה
שאני חושב שהוא נכס למועצה המקומית גדרה.
נחמיה עורקבי :יואל ,השאלה שלי היתה שונה .מי קבע את מסלול המכרז ,יש לי פה תנאי
מכרז .הוא עמד בתנאי המכרז?
יואל גמליאל :עמד בתנאי(.
נחמיה עורקבי :מי קבע את תנאי המכרז ,זו השאלה שלי.
יואל גמליאל :אמרתי ,עוד פע( ,המועצה ע( משרד הפני( קבעו את תנאי המכרז ומשרד
הפני( אישר את המכרז כמו שהוא.
נחמיה עורקבי :או קיי .אני רוצה להבי .#אתה יצאת למכרז פנימי לפני כ?#
יואל גמליאל :יצאנו למכרז פנימי.
נחמיה עורקבי :ומכרז חיצוני אחר כ)?
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יואל גמליאל :כ.#
נחמיה עורקבי :מדוע? למה?
יואל גמליאל :מה זה למה
נחמיה עורקבי :כי לא היו מועמדי(? למה.
יואל גמליאל :לא היו מועמדי(.
נחמיה עורקבי :א( היה מכרז פנימי ,לא היו מועמדי( .ואתה שינית את המכרז הפנימי
והחיצוני? שינית את תנאי המכרז במטרה,
יואל גמליאל :עוד פע( ,המכרז יצא למכרז פומבי שאושר על ידי משרד הפני(.
נחמיה עורקבי :שאלתי שאלה אחרת .הא( שונה המכרז הפנימי,
יואל גמליאל :נחמיה ,אני לא מתכוו #להתעמת אית).
נחמיה עורקבי :לא ,אני שואל שאלה אני רוצה לקבל תשובה ברורה.
יואל גמליאל :אני עונה ל) תשובה ,אתה יכול לא לקבל אותה .זו התשובה.
נחמיה עורקבי :אני שואל שאלה ברורה .אני רוצה להבי .#שונה המכרז הפנימי ,בי #המכרז
הפנימי לחיצוני?
יואל גמליאל :נחמיה ,נתתי ל) תשובה ,זו התשובה שקיבלת ,וזו התשובה שלי.
נחמיה עורקבי :לא הבנתי .המכרז החיצוני תוא( למכרז הפנימי? על פי חוק זה אסור ,כמו
שאני יודע.
יואל גמליאל :על פי חוק ,אז תיגש למוסדות שהחוק,
נחמיה עורקבי :זאת אומרת שאתה כ #שינית את המכרז החיצוני?
יואל גמליאל :אני עוד פע( מסביר ל) ,המכרז יצא ,מכרז פומבי שאושר על ידי משרד
הפני(.
נחמיה עורקבי :המכרז שונה בי #החיצוני לפנימי?
יואל גמליאל :אני עוד פע( ואני חוזר על זה .המכרז אושר על ידי משרד הפני(,
נחמיה עורקבי :תנאי המכרז ,אני לא מדבר כרגע על המכרז .אני שואל שאלה ברורה יואל
ופשוטה .תנאי המכרז שונו בי #מכרז חיצוני לפנימי? זו שאלה פשוטה תענה
לי כ #או לא ,זה מה שאני רוצה לדעת.
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יואל גמליאל :יכול להיות.
נחמיה עורקבי :ומי שינה אות( ,אתה?
יואל גמליאל :יכול להיות.
נחמיה עורקבי :אתה מוסמ) ,היית מוסמ) לשנות אות(? מה אתה עושה לי ככה ,כ #או לא.
יואל גמליאל :תקשיב .אתה עוד פע( חוזר,
נחמיה עורקבי :אני לא חוזר .אני שואל שאלה .יש לי פה מכרז שאתה שינית אותו,
יואל גמליאל :אדו #נחמיה ,אני נתתי ל) תשובה ,יש לי ראיה א( צרי),
נחמיה עורקבי :לא ,יש ל) ראיה פה .כי פה אתה שינית ,אני רוצה להבי #א( אתה שינית או
מישהו אחר שינה את זה.
יואל גמליאל :עוד פע( אני חוזר ,אושר על ידי משרד הפני(,
נחמיה עורקבי :איזה מכרז ,זה המכרז ,יש ל) פה מכרז של משרד הפני( שקיבלת הוראות.
יש פה את המכרז הפנימי שאתה הוצאת ויש פה מכרז חיצוני שאתה שינית.
אתה מוסמ) לשנות את זה?
יואל גמליאל :אני עוד פע( חוזר ואומר ל) ,א( היה תלונות במשרד הפני( ,הוא היה מעלה
תלונות,
נחמיה עורקבי :אני לא שאלתי על תלונות .אני שואל אות) ,עכשיו אני בישיבת מועצה,
יואל גמליאל :א( התנאי( האלה לא היו מקובלי( על משרד הפני( הוא לא היה מאשר,
נחמיה עורקבי :סליחה ,אני רוצה לדעת מי שינה אות( .אתה או משרד הפני(?
יואל גמליאל :נחמיה ,סיימתי את השיחה בנושא.
נחמיה עורקבי :אתה לא יכול לסיי( את השיחה ,אני לא קיבלתי תשובה עוד.
יואל גמליאל :למה ,אתה מאיי( עלי עכשיו?
נחמיה עורקבי :אני לא מאיי( עלי).
יואל גמליאל :סיימתי את השיחה בנושא ,תעבור לשאלה הבאה.
נחמיה עורקבי :זאת אומרת שכ #שינית .בסדר ,הבנתי .עכשיו דודו עבד אצל) בשכר או
בהתנדבות בבחירות?
יואל גמליאל :מה שקשור אלי אני לא מעוניי #לענות ל) ברמקול ,אלה דברי( אישיי(
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שנמצאי( רק אצלי ,כבר ענו ל) על זה ואני לא מתכוו #להגרר לשקרי( של).
הרי טענת שהוא חבר מרכז ,אחר כ) אמרת שהוא לא חבר מרכז ,הרי אנחנו
מודעי( ליכולות של),
נחמיה עורקבי :סליחה ,אמרתי שהוא התפטר.
יואל גמליאל :דר) אגב ,אני שמעתי דברי( יותר חמורי( שאמרת עכשיו לניר בזק ,שהוא
הוציא לי חשבונית,
נחמיה עורקבי :אני לא אמרתי שהוא הוציא חשבונית ,אמרתי שהוא עבד אית) במערכת
הבחירות ואני אומר את זה.
יואל גמליאל :השקרי( של) ידועי( בכל מקו(.
ניר בזק:

אמרת לי שיואל אמר ל) שדודי הוציא לו חשבונית .אתה אמרת לי .עכשיו
אמרת לי .אז אל תגיד אתה לא אמרת.

יואל גמליאל :השקרי( ,אתה ,כל הזמ ,#השקרי( של) לא נגמרי(.
ניר בזק:

פע( אחת צרי) לזה סו 0על השולח,#לשי( את זה,

יואל גמליאל :לפני חמש דקות אמרת לו שהוציא חשבונית,
נחמיה עורקבי :זה מה שאתה אמרת לי .זה אתה אמרת לי אצל ציו ,#ואני אומר את זה חד
משמעית .עכשיו אני שואל שאלה אחרת .הוא עבד אצל) במערכת הבחירות
או לא?
יואל גמליאל :הרי אתה אמרת לפני כמה זמ #שהוא חבר מרכז ואתה התחייבת ואמרת ש,
נחמיה עורקבי :אני לא אמרתי ,סליחה ,אני שאלתי אותו,
יואל גמליאל :וכל השקרי( פה שומעי( אות) ,לפני דקה ,אמרת לניר בזק שאתה יודע שיש
לו חשבונית שהוא הוציא לי.
ניר בזק:

הוא אמר שאתה אמרת לו ,הוא אמר שיואל אמר לו שהוא הוציא לו
חשבונית.

יואל גמליאל :אני לא מתכוו #להיגרר לויכוחי( אית) ולא מתכוו #לענות ל) על שו( שאלה.
נחמיה עורקבי :דני ,אני יכול לשאול אות) ,אתה איש בדר) כלל ישר .הוא עבד איתכ(
במערכת הבחירות.
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אני לא מתכוו #לענות ל) ,והוא לא עבד איתי במערכת הבחירות.

נחמיה עורקבי :הוא לא עבד במטה הבחירות? במטה הבחירות.
דני דורו:#

אמרתי ל) מילה אחת .איתי לא.

נחמיה עורקבי :אית) לא ,במטה הבחירות ראית אותו עובד?
דני דורו:#

אי #לי מושג.

נחמיה עורקבי :רפי ,במטה הבחירות הוא עבד איתכ(?
רפי חנינה:

אני לא חושב שאתה מנהל את הדיו ,#מי שמנהל את הדיו… #

נחמיה עורקבי :מה זה שיי) לנהל ,אני שואל שאלה .תגיד לי כ #או לא.
יואל גמליאל :אתה עבדת בועדת חקירה? אתה צרי) להתבייש בשאלות של) .זה כבר חצו0
אפילו.
נחמיה עורקבי :אני חצו?0
יואל גמליאל :כ .#אתה חצו 0כי אתה ,כל שקר שאתה ,אומרי( ל) שאתה משקר אז אתה
מתחיל לספר סיפורי( .לפני כמה זמ #ישבת ,הלכת לכול( ,לאליאב ,לציו,#
לדורית ,לכול( ,אמרת הבנאד( חבר מרכז עבד ע( יואל ,עבד ע( גילה.
נחמיה עורקבי :הוא עבד ע( גילה.
יואל גמליאל :אומרי( ל) ,שלא עבד ע( יואל ולא עבד ע( גילה .הנה אני מתחייב פה ,שהוא
לא עבד ע( יואל ולא עבד ע( גילה ,ואתה כל היו( מנסה בכח להמציא כל
מיני דברי(,
נחמיה עורקבי :או קיי .אז א( כ) אתה שקר.#
יואל גמליאל :ואתה צרי) להתבייש .כי אתה עושה את זה לאור) כל הדר) .אתה,
נחמיה עורקבי :שאלה פשוטה ,אתה יכול לענות פע( אחת את האמת,
יואל גמליאל :אני אענה ל) שאתה חתיכת שקר,#
נחמיה עורקבי :אתה שינית את המכרז או לא שינית את המכרז .את זה אתה ג( לא מסוגל
לענות ,נכו?#
יואל גמליאל :תפסיק ע( כל השקרי( של).
נחמיה עורקבי :בסדר .עכשיו אתה השכרת לו רכב על חשבו #המועצה?
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יואל גמליאל :נחמיה ,אתה ראית שאני השכרתי לו רכב?
נחמיה עורקבי :אני שואל ,אני לא ראיתי ולא אומר .המועצה השכירה לו רכב?
יואל גמליאל :נחמיה ,שאלות יותר ענייניות,
נחמיה עורקבי :שאלות ענייניות ,סליחה ,זה נושא כס 0של המועצה .במידה והשכרת לו רכב
אז זה לא חוקי כמו שאתה יודע ,כי הוא עדיי #לא מונה.
יואל גמליאל :אז יעשו לי חיוב אישי.
נחמיה עורקבי :בסדר .יש מצב לראות את הפרוטוקול של המכרז?
יואל גמליאל :אי #בעיה בכלל.
נחמיה עורקבי :הוא עמד בתנאי(?
יואל גמליאל :אי #בעיה בכלל ,תשאל את קארי #לוי ,היא בדקה את המכרז .לא אני.
נחמיה עורקבי :מה.
יואל גמליאל :קארי #לוי בדקה את המכרז ,לא אני .היא באה במיוחד ,לאור המכרז
הקוד( ,באה לפה ,ישבה שעה בדקה את כל המכרזי( והיא הראשונה
שהצביעה לגזבר שלנו .הראשונה שהצביעה .וא( אתה כל כ) לא מאמי,#
תשאל את קארי #לוי ממשרד הפני( .אז א( קארי #לוי בדקה את המכרז
ואישרה אותו ,היא הסמכות הבלעדית .וא( אתה חולק על קארי #לוי ,אז יש
ל) בעיה.
נחמיה עורקבי :אני לא חולק על א 0אחד .אני חולק על דבר אחד .הוא עמד בתנאי(? זה מה
שמעניי #אותי .פה כתוב לנו ,דרישות תפקיד :ידיעת חוק התקציב ,הכרתו על
כל תקנוניו .הוא יודע ,בדקת( א( הוא יודע? אמרת שהוא לא צרי) בחינה.
הוא יודע? הוא מעול( לא התעסק בתקציב  .הוא מעול( לא היה גזבר.
יואל גמליאל :יש ל) עוד שאלה? לא רוצה לענות ל) על זה .עוד שאלה?
נחמיה עורקבי :למה? שתיקה כהודאה.
יואל גמליאל :כי השאלות של) ה #טפשיות ,אתה בעצמ) לא מבי #שו( דבר מהחיי( של)
ואתה שואל שאלות ,כל הזמ #ממציא דברי( .אתה בכוח מנסה ...
נחמיה עורקבי :אתה צודק ,אני המצאתי את זה .אני המצאתי את המכרז הזה ששינית.
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יואל גמליאל :תשאל את קארי #לוי ,למה היא לא שאלה את השאלות .קארי #לוי זו שבדקה
את המכרז ,לא אני.
נחמיה עורקבי :קארי #לוי היא זו ג( ששינתה את המכרז? מפנימי לחיצוני?
יואל גמליאל :עוד משהו?
נחמיה עורקבי :אני שואל,
יואל גמליאל :עוד משהו?
נחמיה עורקבי :כ .#יש עוד.
יואל גמליאל :יפה ,תמשי).
נחמיה עורקבי :הוא היה גזבר באיזושהי חברה?
יואל גמליאל :עוד משהו.
נחמיה עורקבי :אני שואל שאלה.
יואל גמליאל :לא מעניי #אות) .הוא עבר מכרז כחוק .עוד משהו?
נחמיה עורקבי :הוא לא עבר מכרז כחוק.
יואל גמליאל :עבר מכרז כחוק .יש ל) בעיה תפנה לקארי #לוי.
נחמיה עורקבי :אני רוצה לראות את הפרוטוקול ואת התנאי(.
יואל גמליאל :אתה תפנה לקארי #לוי והיא תת #ל) את הפרוטוקול ,הכל אצלה.
נחמיה עורקבי :אני לא אפנה לקארי #לוי ,אני פונה אלי).
יואל גמליאל :כמו שנתתי ל) מכתב ,תפנה לאדו #אריה לוינגר ,על כל מסמ) כתוב ל)
במפורש ,אתה כל פע( הול) ואומר שאתה לא מקבל מסמכי( .קיבלת מכתב
רשמי ממני ,כל מסמ) שאתה רוצה ,דר) המזכיר ,מראה ל) את כל
המסמכי( שאתה רוצה .אני לא רואה שאתה פונה אליו ,אתה רק פונה
לתקשורת .אתה פונה לשקרי( ,אתה פונה לכל המקומות .אריה ,קיבלת
ממני מכתב לתת לו את כל המסמכי(?
אריה לוינגר :כ.#
יואל גמליאל :יפה.
נחמיה עורקבי :והבאת ,אריה?
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יואל גמליאל :פנית לאריה?
נחמיה עורקבי :כ .#פניתי לאריה לוינגר .ואריה לוינגר הביא לי?
יואל גמליאל :פנית בכתב ,פנית אליו?
נחמיה עורקבי :עשר פעמי( .הבאתי ל) את המסמכי( והוא אמר לי לפנות אלי).
יואל גמליאל :אז זו בעיה של) איתו.
נחמיה עורקבי :או קיי .זו בעיה שלי איתו ,אנחנו נפתור אותה ג( .ג( את זה נפתור .אז אני
מבי #שאתה שינית את המכרז על דעת עצמ) ותהיה לי בריא .תעשה מה
שאתה מבי.#
ניר בזק:

רגע ,מה זה בסעי 13 0א' .ראש רשות רשאי תו)  48שעות שהתקבלה החלטה
במועצה להודיע בכתב לחברי המועצה על רצונו להביא החלטה לדיו #חוזר על
יו( הדיו #החוזר.

נחמיה עורקבי :נכו.#
יואל גמליאל :ת #לו לסיי( ,אני אענה ל).
נחמיה עורקבי :אני סיימתי בשלב זה .אני רוצה כשהוא יבוא ,לשאול אותו עוד שאלות.
סליחה ,צרי) לשאול אותו ג( ,זה דיו #חוזר ,צרי) לחזור פה חזרה.
יואל גמליאל :סיימת? אני לא אחזור עוד פע( לשאול ,כי אני,
נחמיה עורקבי :בשלב זה כ .#אותו אני אשאל.
יואל גמליאל :אנחנו יש לנו  10דקות לפי התקנו #לשאול שאלות.
נחמיה עורקבי :בסדר ,כשהוא יבוא לפה ,אני אשאל אותו ג( עוד  10דקות א( יהיו לי
הערות.
יואל גמליאל :עוד שאלות יש למישהו?
ניר בזק:

אני רוצה לשמוע את היוע .על חוות הדעת.

יואל גמליאל :שאלת את היוע .לגבי סעי?13 0
ניר בזק:

כ .#לגבי סעי 13 0אני רק רוצה לדעת ,שלא יהיה מצב שאנחנו מצביעי(..

יואל גמליאל :החוות דעת .אני אומר ,בואו נית #ליוע .להסביר לכ( את חוות הדעת,
נחמיה עורקבי :קח ל) את זה ,תראה את המכרז שהוא שינה ,אני אסמ #לכ(.
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מאיר ב #דוד :ערב טוב לכול( .יש פה לכאורה שני סעיפי( שחלי( על אותו דבר ,אני מוסי0
לכאורה כי זה לא מדוייק .סעי 13 0של חוות דעתי מונחת בפניכ( ,מיועדת
למטרה שראש המועצה רוצה להשהות או להתלות את ההחלטה ...תוק.0
ואז את הפרוצדורה ,כמו שציי #נחמיה ,שצרי) להודיע תו)  48שעות בכתב
לחברי המועצה ש ...תו)  10ימי( אמור להית הדיו #בהחלטה ,כאשר אפשר
להקדי( את הדיו #מעבר ל 10 %ימי( בחתימה של  40אחוז מחברי המועצה.
זה סעי .13 0כמו שאני אמרתי ,בהשוואה בי #הסעיפי( ,סעי 13 0מדבר על
החלטה חיובית ,כלומר הצעה ...ואילו סעי 50 0מדבר על שתי סיטואציות
למעשה .לכ #הוא יותר רחב מסעי 13 0ולכ #בסיטואציה שלנו סעי 50 0חל
ולכ #סעי ,50 0על פי סעי 50 0אפשר להקדי( את זה ,מעבר לשלושה חודשי(,
בשתי סיטואציות .1 :כשראש המועצה מבקש זאת בכתב ,או ש 40 %אחוז
מחברי המועצה מבקשי( להקדי( ,וזה מה שאנחנו עושי( כעת.
נחמיה עורקבי :סליחה ,אבל כתוב ל) ,בכפו 0לסעי 13 0שאומר  48שעות .זה כתוב .כל סעי0
 50כפו,0
ניר בזק:

אבל כתוב בסעי 0ב' הדיו #החוזר יהיה בישיבה מיוחדת של המועצה
שיתקיי( תו)  10ימי( מיו( שהתקבלה החלטה או תו) פרק זמ #קצר יותר,
א( דרשו זאת  40אחוז מחברי המועצה.

נחמיה עורקבי :ניר ,א( הוא הודיע  48שעות ,אתה צודק.
יואל גמליאל :נחמיה ,בוא תקשיב .אחרי זה א( יהיה ל) שאלות תשאל.
מאיר ב #דוד :אני לא אשקר ,הנושא הזה מורכב .אני מאתמול בלילה שנחמיה הביא את
המכתב עד  ,6:50שלחתי פקס ,חוות דעת שלי ,עברתי על כל הטענות ,הפכתי
וחקרתי .אני לא מצפה שבחמש דקות תבינו ,אבל אני אומר לכ( שהשוני בי#
שני הסעיפי( האלה הוא מהותי .1 .מדבר רק על סיטואציה של דיו #חוזר ,על
המשמעות של החלטה שהתקבלה ,וזה כתוב בסעי ,13 0החלטה שהתקבלה
במועצה ,ולעומת זאת בסעי 50 0מדובר על החלטה שבוטלה או ...דיו#
מחודש .ואנחנו כרגע בדיו #מחודש ,מי שיקרא את חוות הדעת שלי יבי ,#היא
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ממוקדת בנושא זה.
יקותיאל תנעמי:מה זה ,באיזה כפיפות יש בי #סעי 50 0ל ,13 %זה מה שחסר לי .אני עברתי
על הסעיפי( ,ומה שלי חסר זה במה כפו 0סעי 50 0ל .13 %כמו שאתה מפרש
את זה ,זה בהחלט פירוש שנית #לאכול אותו ,אבל עדיי #אני מנסה להבי#
במה הוא כפו .0א( ננסה להבי #במה הוא כפו 0נגיע לאיזשהו תימוכי#
לפירוש של) .אבל כל עוד אי #לנו ,אנחנו לא יודעי( ,אי #לנו כפיפות.
מאיר ב #דוד :אני ציינתי שלושה שוניי(.
יקותיאל תנעמי:לא שוני .במה הוא כפו .0סעי 50 0אומרי( ,בכפו,0
מאיר ב #דוד :ת #לי להסביר .אני אנסה לרדת לסו 0דעת) .הסעיפי( לא  ...לכ #יש שלושה
שוניי( בי #סעי 13 0לסעי .50 0סעי 13 0יש בו את התנאי של התלייה ,מה
שאי #בסעי .50 0כלומר ,המהות של סעי 13 0למעשה ,לתת לראש המועצה
זכות וטו .זה אומר שא( הוא רוצה ,החלטה שהתקבלה לא לעינו ,לא לרוחו,
הוא יכול לבוא ע( הפרוצדורה של סעי 13 0לבצע שינוי .או קיי? לכ #זה
ספציפי התלייה .מעבר לזה ,השוני ,שוב פע( ,תפתח את מה שכתוב ,יש את
שלושת השינויי( האלה בצורה מפורשת ,ואני אוכל להגיד ל) .יש ג( דפי
עזר .השוני הוא שוב ,כמו שאמרתי ,אמרתי ,שי( לב טוב ,בסעי ,13 0יש
הת ...מאוד מהותיות .סעי ,13 0מי שראשי ,רשו( בסעי 13 0א' ,ראש רשות
רשאי ,לעומת זאת ,בסעי 50 0ג( ראש המועצה וג(  40אחוז מחברי המועצה.
עכשיו תגיד לי ,ג( זה נתו #ב13 %ב .אבל לא 13 ,ב' נות #סמכות לחברי
המועצה רק להקדי( את זה מ 10 %ימי( .לעומת זאת יש לו סמכות להקדי(,
בסעי 50 0ג( חברי מועצה מ 40 %אחוז ,יוכלו להקדי( את הדיו #משלושה
חודשי( .זה השוני .תסתכל היטב.
יקותיאל תנעמי:עוד פע( ,מה הוא כפו,0
מאיר ב #דוד :אני מסביר .ולכ #חוק הבחירה ,הרי מה ,לגבי הישיבה ... ,יתנו כוח לראש
הרשות ,וזה המהות של מה שנקרא ,החלטה שראש המועצה לא חפ .ביקרה,
יכול לשנות אותה ולהטות אותה עד לשינוייה .וזו הפרוצדורה בסעי.13 0
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אמרו ,בכפו 0לזה ,א( זה דבר שהוא רוצה להתלות ,הוא חייב להשתמש
בסעי .13 0א( הוא לא רוצה להתלות או לא יכול להתלות ,מה שבמקרה
הזה ,מביא את זה לדי #מחודש במועצה לפי סעי ,50 0יכול להקדי( את זה
מעבר לשלושה חודשי( בשתי סיטואציות :או שראש המועצה מבקש בכתב,
או ש 40 %אחוז מחברי המועצה מבקשי(.
יקותיאל תנעמי :אבל  40אחוז מחברי המועצה יש ל) פה.
מאיר ב #דוד :עכשיו ,בוודאי שיש לי.
יקותיאל תנעמי:לא ,בסעי.50 0
מאיר ב #דוד :נכו.#
יקותיאל תנעמי:אז מה הכפיפות ל ,13%לא הצלחתי להבי.#
מאיר ב #דוד :השוני,
יקותיאל תנעמי:לא שוני,
מאיר ב #דוד :מה הכפיפות?
יקותיאל תנעמי:בדיוק .משהו מסעי 13 0אמור לחול על סעי .50 0כפו .0מה מסעי ,13 0ולכ,#
מאיר ב #דוד :אני חוזר ,אני מסביר .בסיטואציה,
יואל גמליאל :בהמש) לשיחתי ע( קארי #לוי ,בנושא ,אמרה לי להעלות את זה לדיו#
מחודש.
נחמיה עורקבי :סליחה ,קותי ,הערת ביניי( .אתה העלית את זה בעקבות ההצעה שלו של ה%
 40אחוז או בעקבות זה שאתה ,כראש רשות? באיזו סמכות העלית את זה?
יואל גמליאל :היא כרגע דיברה איתי בקשר לזה שאתה דיברת איתה.
נחמיה עורקבי :נכו .#דיברתי איתה .אני שואל שאלה.
יואל גמליאל :אני שאלתי אותה ,אז היא אמרה לי להעלות את זה לדיו #מחודש ,ונעלה את
זה לדיו #מחודש.
נחמיה עורקבי :אתה הבאת לי פה מכתב ,ששבעה בחרו ,מעל  40אחוז ,דיו #מחודש בעקבות
הבקשה של,
ניר בזק:

שלי ,כ.#
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נחמיה עורקבי :סליחה ,רק בעקבות הבקשה שלו ,לא בגלל שאתה ניסית להעלות את זה? אני
רוצה להבי ,#אני לא מבי .#יש בקשה שלו ויש הצעה של) .למה העלית את זה,
בגלל ההצעה שלו? אני לא הבנתי ,זה לא תשובה .זה לא תשובה ,קיבלתי פה
מכתב שלו ,בוא אני אשאל אות) אתה ,מאיזה סיטואציה עכשיו הסעי 0הזה
עלה ,בגלל הבקשה שניר בזק ביקש והחתי( אנשי( ,או בגלל שיואל,
מאיר ב #דוד :מבחינתי זה לא משנה ,מבחינתי שניה( ,אתה שואל שאלה אני עונה ל) ,אולי
לא מה שאתה רוצה לשמוע ,אבל אתה מבקש אותי לענות .מבחינתי זה לא
משנה מי .שניה( רשאי( .ג( ראש המועצה רשאי ,וג(  40אחוז מחברי
המועצה רשאי( .ולכ #השאלה של) לא רלוונטית מבחינתי .מי ש ,רק ראש
פנה אלי או  40אחוז מחברי המועצה.
נחמיה עורקבי :אני רוצה לדעת למה זה עלה עכשיו לדיו .#בגלל שניר ביקש או בגלל שיואל
ביקש?
ניר בזק:

כ .#בגלל שאני ביקשתי.

יואל גמליאל :לא ,אני רוצה לשמוע מיואל .הוא המוסמ) לענות .לא אתה.
ניר בזק:

אני עונה ל) ,אני הגשתי בקשה.

נחמיה עורקבי :זה נכו ,#בגלל הבקשה שלו אתה העלית את זה ,יואל?
מאיר ב #דוד :הוא יכול היה ג( להגיש בקשה א( הוא רוצה.
נחמיה עורקבי :זה אני יודע ,הוא יכול להגיש בקשה ,אני יודע .השאלה שלי פשוטה .הוא
הגיש את הבקשה יואל ,או בגלל שניר ביקש .זו השאלה שלי.
מאיר ב #דוד :א( שני הגורמי( מוסמכי( ,אי...#
יואל גמליאל :עד שתתנצל במה שאתה אומר שאמרת שהוא חבר מרכז והוא התפטר,
נחמיה עורקבי :סליחה ,קוד( כל הוא לא חבר מרכז ,הודעתי,
יואל גמליאל :עד שלא תתנצל ,אני פשוט לא יכול להתייחס .אתה אומר דברי( לא נכוני(.
נחמיה עורקבי :לגבי חבר מרכז אני אמרתי במפורש .אני אבדוק ,והוא לא חבר מרכז.
בדקתי ,הוא לא חבר מרכז ,הוא התפטר .אמרתי את זה ,ואמרתי את זה לניר
בזק,

 – 07698ישיבת מועצה 348

15

א' באלול תשס"ט
 30.8.09ע.א

יואל גמליאל :לפני כמה זמ?#
נחמיה עורקבי :הוא התפטר ע( מופז ,הוא היה ע( מופז ,עבר איתו לקדימה.
יואל גמליאל :אז עבר לקדימה.
נחמיה עורקבי :יפה .אז אמרתי .לפני כ #הוא היה חבר מרכז ליכוד.
יואל גמליאל :אז הוא כבר לא כמו שאמרתי לאנשי( ,כבר לא בליכוד ,אז התקדמנו .ועכשיו
אמרת לניר לפני  10דקות,
נחמיה עורקבי :שאתה אמרת לי ואני עדיי #עומד בזה,
יואל גמליאל :שאני אמרתי ל),
נחמיה עורקבי :שהוא עבד אית) בכס .0שילמת לו,
יואל גמליאל :אני מודיע פה לפרוטוקול ,אתה מחר תקבל ממני תביעה בנושא .אתה ס)
הכל ממשי) ע( השקרי( של) כל הדר).
נחמיה עורקבי :יואל ,אתה אמרת לי את זה אבל לא משנה .השאלה שלי ,זה לא שיי) בכלל
לשאלה.
יואל גמליאל ... :לפגוש אות) כדי להגיד ל) דברי( כאלה.
נחמיה עורקבי :השאלה שלי פשוטה .אתה העלית את הנושא הזה בעקבות הבקשה של ניר או
בעקבות הבקשה של) ,זו השאלה המהותית.
יואל גמליאל :היוע .המשפטי יתייחס אלי).
נחמיה עורקבי :לא ,היוע .המשפטי לא יכול להתייחס אלי .מבחינתו ,הוא אומר שאי #בעיה.
השאלה אתה ,למה העלית את זה.
יואל גמליאל :השאלה הבאה.
נחמיה עורקבי :זה לא שיי) לשאלה הבאה ,אני לא קיבלתי תשובה לשאלה הזו.
דובר:

הוא לא העלה את זה ,ניר העלה את זה.

נחמיה עורקבי :יפה .בגלל שניר העלה? זו התשובה שאני רוצה לדעת.
יואל גמליאל :שאלה הבאה.
נחמיה עורקבי :יואל ,אתה תענה לי בבקשה .אתה העלית את זה בגלל שניר ביקש?
יואל גמליאל :השאלה הבאה.
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נחמיה עורקבי :אי #ל) מה לענות?
ניר בזק:

פנו אלי חברי המועצה ,שאלו אותי .אני ראיתי את הסעי 0הזה ,פנו אלי,
חתמו ,אמרתי אי #שו( בעיה ,אני מעלה את זה בפניו,

נחמיה עורקבי :אתה בקשת ממנו ,ובזכות זה ,זו השאלה שיש לי.
ניר בזק:

אני לא יודע א( עכשיו בזכות זה או לא .אני יודע שאני הבאתי את הבקשה.

נחמיה עורקבי :זכות) להגיש בקשה ,אני לא פוסל ,זכות) וזה בסדר .לפי מה שהיה צרי)
להיות ,השאלה שלי ,הא( זה עלה לדיו #בזכות הבקשה של) או שיואל העלה
את זה.
ניר בזק:

אני לא חי בתו) הכליות של יואל .אני לא חי בכליות של יואל .אני הגשתי לו
בקשה.

מאיר ב #דוד :אני רוצה לענות לקותי ,שיהיה לפרוטוקול,
נחמיה עורקבי :אבל לא קיבלתי תשובה לשאלה שלי .אני רוצה לדעת מי העלה את זה לסדר
היו(.
מאיר ב #דוד :אני עניתי ל) ,אתה לא מסתפק בתשובה שלי.
נחמיה עורקבי :אני רוצה ,סליחה ,השאלה שלי לא מי אפשר ,לא מי יכול ,מי יכול בסדר,
שמעתי ,שניכ( .השאלה שלי מי העלה את זה לסדר היו( .יואל ,ראש
המועצה או ניר בזק .זו השאלה שיש לי.
מאיר ב #דוד :זה משנה ל)?
נחמיה עורקבי :בטח שזה משנה לי .א( זה  40אחוז או יואל .א( זה יואל זה משהו אחר וא(
זה ניר אני אתקו 0את זה בצורה אחרת .זה מה שא ני רוצה לדעת ,אני יכול
לקבל תשובה.
ניר בזק:

רגע ,עכשיו ג( אני אתחיל לקבל מכתבי( ממשרד הפני(?

נחמיה עורקבי :א( יהיה צור) ג( אתה תקבל ,אבל לא ממשרד הפני( ,אל תדאג ,ממני,
בצורה חברית .יואל ,אני לא קיבלתי תשובה.
יואל גמליאל :עניתי ל).
נחמיה עורקבי :לא ,לא ענית לי.
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יואל גמליאל :היוע .המשפטי יענה ל).
נחמיה עורקבי :היוע .המשפטי לא יכול לענות ,סליחה ,מה התשובה של)?
יואל גמליאל :זו התשובה שלי.
נחמיה עורקבי :מה התשובה של)? לשתוק.
יואל גמליאל :היוע .המשפטי יענה ל).
נחמיה עורקבי :היוע .המשפטי ,אתה יכול לענות לי בבקשה,
יואל גמליאל :אני מבקש ממ) לענות לו,
מאיר ב #דוד :אני אמרתי לו .אני אמרתי שלוש פעמי(,
נחמיה עורקבי :אני שואל שאלה,
מאיר ב #דוד :אי #לי תשובה אחרת אלי).
נחמיה עורקבי :סליחה ,אני לא שאלתי למי מותר להעלות את זה .אני הבנתי אות) שמותר
ל 40 %אחוז או לראש רשות .זה עלה לדיו #כרגע בזכות ה 40 %אחוז או בזכות
זה שיואל רצה?
מאיר ב #דוד :מבחינתי התשובה מתייחסת לשניה( ביחד.
נחמיה עורקבי :סליחה ,אתה לא יכול להגיד לי התשובה מתייחסת לשניה( ביחד.
מאיר ב #דוד :אתה שואל שאלה רטורית ,אני עונה ל) תשובה רטורית.
נחמיה עורקבי :אני קיבלתי זימו #לישיבה שבה מופיע הסעי,0
יואל גמליאל :סיימנו ,קיבלת תשובה.
נחמיה עורקבי :אני לא קיבלתי תשובה.
יואל גמליאל :אתה לא תקבל תשובה כמו שאתה רוצה לקבל .נחמיה ,אתה לא ,אתה
ממשי) להפריע.
נחמיה עורקבי :אני לא קיבלתי תשובה ,קיבלתי זימו #לישיבה שבו מופיע על הגזבר ,אני
רוצה לדעת מי הזמי #אותי לזה.
יואל גמליאל :קיבלת תשובה ,עכשיו ..יש למישהו עוד שאלות?
נחמיה עורקבי :יואל ,אני יכול לקבל תשובה מי הזמי #אותי?
יואל גמליאל :אני נות #ל) נחמיה עוד  5דקות בהמש) ל 10 %דקות שדיברת .קח את כל
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השאלות בעול( ,תקבל תשובה ואחרי זה הצבעה.
נחמיה עורקבי :בזה אני רוצה לסגור את השאלה שלי .קיבלתי זימו #לישיבה לגזבר .אני
רוצה לדעת מי זימ .#אתה או ניר ,זה מה שאני רוצה לדעת ,תשובה פשוטה.
יואל גמליאל :קיבלת תשובה מהיוע .המשפטי.
נחמיה עורקבי :לא קיבלתי תשובה .לא שאלתי מי יכול לזמ .#לא שאלתי מי יכול,
ניר בזק:

אני לא זימנתי את הישיבה.

נחמיה עורקבי :אתה ביקשת אותה.
ניר בזק:

אני ביקשתי שזה יעלה ,כ.#

נחמיה עורקבי :אז מה אני אומר ,אתה ביקשת או יואל?
ניר בזק:

עוד פע( אני אומר ל) ,אני לא בכליות של יואל.

נחמיה עורקבי :מאיר ,סליחה ,הוא אמר שאתה צרי) לענות לי .אני שואל שאלה,
מאיר ב #דוד :אני עניתי ל),
נחמיה עורקבי :אני לא שאלתי מי מסוגל מבחינת החוק .אני שאלתי שאלה .אני קיבלתי
זימו #מניר בזק או מיואל ,ממי קיבלתי את הזימו ,#מי ביקש להעלות את
ההצעה הזו ,יואל או ניר בזק?
יואל גמליאל :ההצעה כשנעלה אותה ,אנחנו נעלה אותה ,ואתה תשמע בדיוק מה ההצעה.
נחמיה עורקבי :אני יודע מה ההצעה .ההצעה כתובה ברור ,אני יודע .מי העלה אותה ,מי
ביקש אותה?
יואל גמליאל :ביקש אותה מי שביקש ,קיבלת תשובה מהיוע .המשפטי,
נחמיה עורקבי :מי? ניר?
יואל גמליאל :בוא נמשי) הלאה.
נחמיה עורקבי :אני לא שאלתי ,תראה ,אתה מנסה להיות ,אני שואל שאלה פשוטה .לא מי
יכול .אני לא שאלתי מי יכול .שאלתי מי הזמי.#
יואל גמליאל :נחמיה ,תחזור על השאלה.
נחמיה עורקבי :מי ביקש את הבקשה לדו #בנושא גזבר.
יואל גמליאל :אותה תשובה כמו בפע( הקודמת .תחזור על השאלה.
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נחמיה עורקבי :אותה תשובה .אני אחזור על השאלה עוד  10פעמי( כשאתה תחליט לענות
לי,
יואל גמליאל :אתה סיימת?
נחמיה עורקבי :לא ,כשאתה תדבר אני אדבר לתו) הרמקול .א( אתה רוצה את אותו משחק
אי #בעיה.
יואל גמליאל :נעשה הצבעה ונמשי) הלאה ,לכ #זה לא משנה,
נחמיה עורקבי :אתה לא תוכל להמשי) הלאה ,כי אני אכנס לפרוטוקול ,אתה יודע ,אתה
מכיר את המשחק.
יואל גמליאל :אי #בעיה ,תיכנס לפרוטוקול ,אנחנו מכירי( שאתה....
מאיר ב #דוד :אני יכול לענות ל,
נחמיה עורקבי :אתה יכול לענות לי על השאלה?
מאיר ב #דוד :אני עניתי על השאלה.
נחמיה עורקבי :עוד פע( .תענה למה שאני שואל ,לא למה שאתה רוצה .אני רוצה ,סליחה,
יואל גמליאל :הוא מפריע ,הוא בריו ,#זה בעיה.
נחמיה עורקבי :אני פחות בריו #ממ).
מאיר ב #דוד :מה השאלה שנשאלה,
נחמיה עורקבי :השאלה שלי מאיר ,השאלה שלי שלא קיבלתי עליה עדיי #תשובה .ביקשתי
לדעת מי ביקש להעלות את הסעי 0הזה .יש לי פה שתי שמות .אני רוצה
לדעת ראש המועצה ביקש או ניר ביקש ,זה מה שאני מבקש לדעת .אפשר
לקבל תשובה לזה?
יואל גמליאל :אתה תקבל עוד תמונה בעיתו .#אל תדאג .הנה יש פה צל( ,ית #ל) ,יכתוב,
אתה תהיה מבסוט ,עוד תמונה בעיתו .#אתה רוצה עוד שלוש דקות לתמונה?
צל( אותו מהכיוו #הזה.
נחמיה עורקבי :אי #בעיה .מאיר ,ראש הרשות ביקש ממ),
מאיר ב #דוד :עניתי אבל.
נחמיה עורקבי :אתה לא ענית לשאלה שלי ,אני לא שאלתי מה החוק .את החוק אני הבנתי.
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מאיר ב #דוד :ג( כשאני משיב ל) ,ג( א( משהו לא מוצא ח #בעיני) ,זו התשובה שלי.
נחמיה עורקבי :אבל אתה לא משיב לי.
מאיר ב #דוד :אני השבתי ל) .שאלת אותי ,אמרתי ל) ,שמבחינת הסעי 0שני הגורמי(
יכולי( להגיש.
נחמיה עורקבי :אני לא שאלתי מי יכול להגיש .סליחה .עשרה אנשי( יכולי( להגיש .שאלתי
מי הגיש ,מה אני שאלתי ,מי הגיש? לא שאלתי,
מאיר ב #דוד :אתה שואל לתשובתי? אני לא אשנה אותה.
נחמיה עורקבי :סליחה ,אני לא שאלתי אות) מי יכול .אני שאלתי מי הגיש .אני יכול לקבל
תשובה מי הגיש?
יואל גמליאל :טוב ,יש ל) שאלה אחרת? קיבלת תשובה.
נחמיה עורקבי :לא קיבלתי תשובה.
יואל גמליאל :ג( א( זה לא מוצא ח #בעיני) ,קיבלת תשובה.
נחמיה עורקבי :יואל ,אני לא קיבלתי תשובה ,אני רוצה לדעת מי הגיש .ניר ביקש? בזכות ניר
העלית את זה?
מאיר ב #דוד :אני רוצה לענות לניר,
נחמיה עורקבי :אתה חייב ג( לענות לי קוד(.
מאיר ב #דוד :עניתי ל) אבל.
נחמיה עורקבי :אתה מוכ #לענות לי לשאלה ,לא למה שאתה רוצה? אני לא שאלתי אות) מה
החוק .החוק הבאת לי אותו מפורש וברור .ש 40%אחוז,
יואל גמליאל :נחמיה אני קורא אות) לסדר פע( ראשונה.
נחמיה עורקבי :אתה יכול לקרוא לי עוד  200פע( ותזמי #משטרה א( אתה רוצה .אי #לי
בעיה.
יואל גמליאל :נחמיה אני קורא אות) לסדר עוד פע( ,ת #ליוע .המשפטי לענות ל,
נחמיה עורקבי :היוע .המשפטי לא ענה לי לתשובה ,סליחה .אתה ביקשת מהיוע,.
ניר בזק:

אני ג( אומר ל) ,אני הגשתי בקשה.

נחמיה עורקבי :בעקבות זה בא הדיו #הזה?
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אני לא יודע ,אני לא חי בכליות של יואל .מה ,אני חי בכליות שלו? אני יודע
א( זה בגללי או בגללו? אני ראיתי את ההצעה לחוק ,פנו אלי חברי מועצה,
אמרו לי למה ההצעה הזו צריכה לעלות .אמרתי שקראתי וכתוב  40אחוז,
חייב  40אחוז ,החתמתי אות( ,הגשתי לו הצעה ,אמרתי לו קח,

נחמיה עורקבי :ובשביל זה הוא העלה את זה ,זה מה שאני שואל?
ניר בזק:

לא יודע ,אני לא יודע ,מה ,אני חי בכליות שלו? אני לא יודע א( הוא העלה
את זה או לא בגללו .זה כבר הצעה שלו.

מאיר ב #דוד :שניה( באותה..
ניר בזק:

לא יודע ,באמת שאני לא יודע .אני אומר ל) בשיא הכנות ,אני לא יודע .אני
אומר ל) לגבי .אני פניתי אליו,

נחמיה עורקבי :שיעלה את הנושא ,ואז הוא העלה את הנושא,
ניר בזק:

והוא אמר לי ,אי #בעיה ,תגיש לי מה שאתה רוצה ,אני אבדוק את זה ,זה
הכל.

נחמיה עורקבי :זאת אומרת ,לפי מה שאתה אומר ,בעקבות בקשה של) הוא העלה את
הנושא הזה לדיו.#
ניר בזק:

אני לא יודע ,יכול להיות.

יואל גמליאל :סיימת ,נחמיה?
נחמיה עורקבי :אני לא קיבלתי תשובה עוד.
יואל גמליאל :לא משנה .סיימת?
נחמיה עורקבי :בינתיי(.
יואל גמליאל :יפה .תקראו לציו #ונעשה הצבעה.
נחמיה עורקבי :רגע .הוא עוד לא ענה לקותי.
מאיר ב #דוד :אני רוצה לענות לקותי.
נחמיה עורקבי :אבל עוד לא ענית לי.
ניר בזק:

הוא ענה ל).

נחמיה עורקבי :אתה לא ענית לי.
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אתה ,אתה צרי) לבוא לישיבות ,הסברתי ל)  1000פע( ,ע( ריטלי .#תבוא ע(
ריטלי #תבי #את התשובות.

נחמיה עורקבי :אני מעדי 0לא לענות ל) ,ניר.
ניר בזק:

עזוב ,אני לוקח ריטלי .#מה הבעיה .תבוא ע( ריטלי ,#תאמי #לי יהיה לנו קל
בישיבות ,צ'יק צ'ק .במקו( להעביר בתי ספר ,להתעסק ע( דברי( חשובי(,
תראה מה אנחנו מתעסקי( .הוא אמר ,הוא לא אמר ,הוא כ #אמר.

מאיר ב #דוד :שאל אותי קותי מה הכפיפות של  13ל .50 %קותי ,זה ההצעה שהתקבלה,
ואיפה ש ...זו הצעה שנדחתה .אני חוזר .הצעה שהתקבלה ,זה לפי סעי.13 0
הצעה שנדחתה ,אי #כפיפות ולכ #הסעי ... 0זאת שבפרוטוקול.
נחמיה עורקבי :אבל כתוב בסעי 50 0דיו #חוזר ,ופה את( ביקשת( דיו #חוזר.
מאיר ב #דוד :דיו #מחודש .אמרתי ל) שיש ש( שני דברי( ,עורקבי ,תקשיב למה שאמרתי.
נחמיה עורקבי :דיו #מחודש ,ומה ביקשנו פה עכשיו ,בישיבת מועצה ,לא דיו #מחודש?
מאיר ב #דוד :דיו #מחודש.
נחמיה עורקבי :יפה ,אבל אתה לא יכול לפי סעי.13 0
מאיר ב #דוד :לא ,החלטה שהתקבלה.
יואל גמליאל :תקרא לכול( ש( להצבעה .לפני שנחמיה ישאל עוד פע( את השאלה.
ירו #ב #נו:#

למע #הגילוי הנאות ,את מר יהלומי אני זוכר מהצבא ,הוא לא כל כ) זוכר,
יצא לנו מעת לעת להפגש ,אני אומר את זה כא #כפתיח .הבאתי קורות חיי(,
ועכשיו כשראיתי את הפרצו 0אני זוכר פרצופי( לא רע .זו הערה ראשונה.
הערה שניה ,זה אלי) יואל ,יש כא 48 #שעות לקבל תגובה ותשובה מרני
פינצ'י הממונה על השלטו #המקומי במשרד הפני( .אפשר באמת לחכות 48
שעות ,זה לא כצעקתה ,כי בנשימה אחת ,לא שאלתי את האד( ,אבל אני
מאמי #שהאד( ראוי .א( הוא נבחר ג( בועדת  ...כדת וכדי ,#אני חושב
שהאד( ראוי ,ג( קראתי את הפרוטוקול חזור ושנה ,וראיתי את התשובות
שהוא אמר וג( את התשובות שהוא עכשיו נשאל עוד פע( .השאלה היא א(
אפשר לעשות פאוז ,ולהגיד או קיי 48 ,שעות ,נחכה לתגובה ,נקבל תשובה
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ונראה ,כי בשביל הלי) תקי ,#המילה תקי ,#שוב פע( ,ג( מהדברי( שלי
אפשר להבי #מה אני חושב על האד( אבל בגלל הלי) תקי #אני חושב שאפשר
להמתי #עוד  48שעות ולקבל תשובה.
יואל גמליאל :יואל ,בוא נסכ( דבר כזה .ההלי) תקי ,#ההלי) עבר בצורה חוקית מכרז של
משרד הפני( ,נבדק על ידי קארי #לוי לפני המכרז ,אנחנו העברנו את זה
במליאה הקודמת ועכשיו אנחנו מביאי( את זה ,לאור שנחמיה ביקש אנחנו
עושי( דיו #מחודש ,כדי להעביר את זה בצורה נכונה .לאור המכתב שנחמיה
נת #לי ,אני דיברתי ע( קארי #לוי והיא אמרה לי תעשה דיו #מחודש ,כדי
שאי) אומרי( ,לא יהיה ,ג( אתה יודע וג( אריה יודע .הבקשה למנות גזבר
זו בקשה של משרד הפני( וה( אפילו איימו עלינו שא( אנחנו לא נוציא
מכרז ה( יוציאו מכרז.
)מדברי( ביחד(
יואל גמליאל :אני לאחר ,אני אומר ,אני רוצה לנהל את המועצה הזו בצורה טובה ותקינה
לאור שמצאתי ליקויי( של גביה מנוה קודש מליו #שקל ,לא נגבה כספי(
מחברת בליליוס ,לא נגבו מליוני( ,אני גביתי בער)  2מליוני שקלי( מחובות
העבר לשוט 0ואני כבר לא מדבר על הקרנות ,אני לא מדבר על הרבה דברי(.
לכ #ג( צריכי( גזבר מקצועי שיעשה את העבודה .זה כס 0ציבורי וכס0
ציבורי לא הפקר .אני חושב שהגיע הזמ #שהמועצה תתנהל בצורה טובה ע(
אנשי מקצוע ,ע( כל הכבוד לפוליטיקה ולכותרות שרוצי( פה חברי המועצה,
אני חושב שזה לא נכו #לחכות ,נחמיה יכול היה לתת את המסמ) מפינצ'י
כבר בבקשה הראשונה ,כשהוא לא נת #את זה ג( בבקשה השניה ,לכ #אנחנו
לא צריכי( להיגרר .ואני לא רוצה שיגררו אות) ,ואתה באמת הלכת לכיוו,#
ובסו 0אתה יודע שהגעת אית( לפשרות ,בכל מיני ,שגרמו נזק למועצה .ג(
בזמנ) אתה הוצאת את המועצה למכרז .ג( בזמנ) הפוליטיקה משכה אות)
לכיוו ... #יכול להיות,
נחמיה עורקבי :הוא ג( הוציא אות( לבחינה לפני המכרז ,אגב ,הוא ג( הוציא את כול(

 – 07698ישיבת מועצה 348

24

א' באלול תשס"ט
 30.8.09ע.א

לבחינה לפני המכרז.
יואל גמליאל :יכול להיות ירו #שא( היית עומד ואומר שצרי) לבחו #את הגזבר באותו רגע,
אז יכול להיות ש 2008%לא היה נגמר ע( גירעו #של  3.5מליוני שקלי( ,יכול
להיות שהיה ל) כספי( שהיית עושה פרויקטי( ,יכול להיות שהתמונה היתה
נראית אחרת .לכ #אני לא נגרר אחרי פוליטיקאי( שמחפשי( כותרות ,אני
רוצה לנהל את המועצה בצורה הכי טובה ע( האנשי( הכי טובי( ולכ #כל
אחד והמקצוע שלו .אתה יודע שמינינו את אריה לוינגר לפני כחמש שני(
כממלא מקו( ,אי #לנו גזבר בפועל ,לכ #אי #לי ג( טענות לגבי אריה בקטע
הזה של הגזברות ,ואני דורש ,כי חבל ,כל יו( שעובר נגר( נזק למועצה .ואני
רוצה להצביע לגזבר שנבחר כדי #ואני לא נמש) אחרי פוליטיקאי(
שמחפשי( כותרות ולמשו) שלושה חודשי( ולמשו) חודש ,הרי זה מועצה
מקומית גדרה ,צרי) פה גזבר ,צרי) מי שיגבה את הכספי( .צרי) מי שינהל
את הכספי( כמו שצרי) ,ומה לעשות ,היתה ועדה מקצועית שבחרה אותו
כגזבר .יש ל) תלונות ,תפנה למשרד הפני( .לכ #אני מעלה את זה להצבעה,
אני מבקש את האמו #של) ירו ,#ואת האמו #של החברי( כדי שבאמת נוכל
לעבוד ,כי יש לנו חינו) ,יש לנו נושא של תשתיות ,יש לנו נושא של שירות
לתושב ,יש לנו כל נושא של איכות הסביבה ,יש לנו את הנושאי( שאנחנו
צריכי( לטפל בה( ואנחנו לא יכולי( להמש) אחרי נחמיה שהוא בא ע(
תלונות ,בסדר ,הוא מחפש כותרות וזה בסדר .אני ג( לא בא אליו בתלונות.
ג( הוא משקר בדר) כמה שקרי( ,וג( זה בסדר ,כי זה מה שהוא יודע
לעשות .אבל אני בא ואומר ,אני מבקש ,אחריות של ראש מועצה לשעבר,
לתת פה אחריות כדי שיהיה לנו גזבר ,כדי שנוכל לנהל את הישוב הזה.
ומספיק ע( כל הפוליטיקה וכל הקומבינות וכל הדברי( האלה שמנסי(
לעשות לנו מחו .למערכת ,אני חושב שזה לא מכובד ,אני חושב שאנחנו לא
צריכי( להגרר אחרי הדברי( האלה ,ואני חושב שאנחנו צריכי( לבחור גזבר,
כי לא יכול להיות שהמועצה חמש שני( בלי גזבר ,לכ #אנחנו היינו בחמש
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שני( האחרונות ב 13.5 %מליו #שקל גירעו #וא( אולי היית עושה את זה ביו(
הנכו #לפני חמש שני( ,יכול להיות שהמועצה היו( היה לה פלוס של  15מליו#
שקל .לכ #אני בא ואומר ,א( זה עומד כדי להציל את הישוב הזה ולנהל אותו
כמו שצרי) ,ולא לשחק ע( הקטנות של נחמיה ,לנסות למשו) פה עוד חודש
עוד חודשיי( ,עוד שלוש ,ע( כל מיני סיסמאות ,ומביאי( לו חוות דעת
מקצועיות ,אני חושב שאנחנו צריכי( לקבל אחריות ,אנחנו צריכי( לדאוג
שהישוב הזה יהיה כמו שצרי) .כ) אני רואה את זה .ועכשיו אני לא נכנס לכל
מיני קטנות.
נחמיה עורקבי :יואל תודה על התשובה שנתת לי שאמרת לפי מה שהבנתי או שאני טועה,
יואל גמליאל :אתה כל הזמ #טועה ,זה בסדר,
נחמיה עורקבי :סליחה ,אתה אמרת את זה לפרוטוקול שהוא הל) הוא עבר את הבחינות של
משרד הפני( ,המכרז הזה של משרד הפני( ,המכרז החיצוני קיבלת ממשרד
הפני( .למה אתה שותק? שתיקה כהודאה .אי #תגובה או מה?
ירו #ב #נו:#

אני מפריד בי #עצ( ההחלטה על קיו( התהלי) ועל התהלי) שהתקיי( ועל
הבחירה ועל היכולת האישית של האד( ,אני מאמי #שא( ישבה על המדוכה
ועדה והחליטה אז מגיע לבנאד( .אני אומר שיש כא #משהו טכני .ו...
החלטה ,קיבלו החלטה ,אני רוצה להצביע בעד ,אבל בצורה,

יואל גמליאל :אתה צרי) לכבד את עצמ) כחבר מועצה ,אנחנו פרלמנט שנות #מדיניות
ואנחנו קובעי( את המדיניות של המועצה .א( יש חילוקי דעות או מישהו
שיגיד לנו שאנחנו ,עד היו( שנחמיה מדבר לא ראיתי שו( מסמ) שפנו אליו
לא משרד הפני( ,הרי הגו 0המבקר אותנו זה משרד הפני( .העלינו את
הנושא הזה לדיו #מחודש ,אפילו משרד הפני( לא פנה אליו .אתה יודע
שמשרד הפני( על כל דבר ישר פונה אלי) .אומר ל) לא תקי ,#כ #תקי,#
תעמוד.
נחמיה עורקבי :שפיצר לא פנה אלי)? קארי #לא פנתה אלי)? לא? קארי #לא הודיעה ל).
יואל גמליאל :אני בא ואומר ,אי #שו( מסמ) ממשרד הפני( שפנה אלי .אנחנו באנו לפה
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כדי שבאמת ,למע #ייראו ,רוב חברי המועצה תומכי( בהצעה של הגזבר ,לכ#
העליתי את זה עוד פע( כי בפע( הקודמת ,אי) אומרי( ,רפי היה באירוע,
נוגה היתה באירוע ,אז בסדר ,בא נחמיה העלה את הנושא ,העלינו את זה עוד
פע( לדיו #מחודש ,כדי לתת ולהראות שהמועצה המקומית גדרה לא עשתה
מחט 0והמועצה המקומית גדרה בחרה בגזבר ראוי,
נחמיה עורקבי :יואל ,הוא שימש כגזבר באיזו חברה מסוימת? למה אתה לא יודע לענות?
בחוזה פה במכרז כתוב שהוא צרי) לשמש כגזבר .סליחה ,פה יש את המכרז
שמופיע שהוא צרי) להיות גזבר.
ניר בזק:

אכלת כבר את הזמ #שלנו.

נחמיה עורקבי :אתה לא ממהר ,אני לא ממהר.
ניר בזק:

אתה לא ממהר ,אנחנו ממהרי( .יש לנו עוד כמה דברי( לעשות .במקו( רבע
שעה ,חצי שעה.

נחמיה עורקבי :סליחה ,אני לא רוצה לקבל רבע שעה ,אני רוצה לקבל הבנות ושיענו לי .א(
הוא שותק ,בטח שאני אדבר ,ג( חצי שעה.
ניר בזק:

נגמרה כבר הקלטת.

יקותיאל תנעמי:אני באמת מתחבר למה שירו #אמר מסיבה פשוטה ,כי אני סבור שג( א(
נקבל את הפרשנות של היוע .המשפטי שלנו ,עדיי #יש בעייתיות בקיו(
הישיבה ,כדי שלא נצטר) שוב להגיע לפה ,אולי באמת מ #הראוי כדאי לקחת
 48שעות .אני סבור שזה נכו #לעשות כדי ל ...שהעסק יל) ויתגלגל.
ניר בזק:

ואז אתה תצביע בעד?

נחמיה עורקבי :יכול להיות שג( אני אצביע בעד .מה הקשר?
ניר בזק:

אתה תצביע בעד? אתה תביא אותנו עוד פע( לפה כדי להצביע נגד אז
נצביע ...נבוא כבר אחר כ) ע( היוע .המשפטי.

)מדברי( ביחד(
דובר:

זכותכ( לעשות מה שאת( רוצי(.

יואל גמליאל :מי בעד ההצעה? מי נגד.
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בעד –  7בעד
נגד –  2נגד
נמנעי – ירו נמנע.
הוחלט לאשר

סעי" :2

אישור פרוטוקול הנהלה מס'  80מיו רביעי .26.8.09

ס"ק  – 1הארכת חוזי( מסיעי( – הסעות תלמידי( בחינו) המיוחד:
אריה לוינגר :סעי 2 0אישור פרוטוקול הנהלה מס'  80מיו( רביעי  26.8.09סעי 0קט,1 #
הארכת חוזי( מסיעי( הסעות תלמידי( בחינו) המיוחד .לפי ההחלטה של
ההנהלה הוחלט לאור חוות הדעת של היוע .המשפטי שהונחה בפני המועצה
הוחלט להארי) את חוזי ההסעה של המסיעי( הקיימי( שזכו במכרז
הקוד( ,עד לפרסו( מכרז חדש.
נחמיה עורקבי :מאיר ,אני יכול לשאול אות)? מאיר ,יש לי פה את המכתבי( שאתה שלחת,
את חוות הדעת המשפטית של) ,שב .6.7 %כשהמכרז היה ב 2.6 %נכו ?#למה עד
היו( המתנת ע( זה והבאת לנו את המסמ) ,אפשר לדעת? חוות דעת מכרז
מספר  ,5ב .6.7 %הוצאת אותו ,נכו ,#המכרז היה ,ב 6.7 %הוצאת שהוא פסול,
בסדר? המכרז היה ב .2.6 %שבוע אחרי זה ,חודש אחרי ,הוצאת ,ב 2.6 %יצא
המכרז ,נפתח המכרז .ב 6.7 %אתה פסקת את מה שפסקת שהוא לא תקי .#זה
נכו #מה שאני אומר ,לפי חוות הדעת שיש לי פה?
מאיר ב #דוד :מה השאלה?
נחמיה עורקבי :אני שואל א( זה נכו #קוד( כל ,בוא נתחיל מזה.
מאיר ב #דוד :המסמכי( מדברי( בעד עצמ( .אתה שואל אותי שאלה אני עונה ל) ...למה
עבר חודש ,זו השאלה של)?
נחמיה עורקבי :כ.#
מאיר ב #דוד :אני אענה ל) .מזגני ישב בועדת מכרזי( ,שלושה ,מועדת מכרזי( ,היו דיוני(

 – 07698ישיבת מועצה 348

28

א' באלול תשס"ט
 30.8.09ע.א

נוספי( בי #לבי #שבו התחבטנו ,שאלנו ,ענינו ,אייל הביא חוות דעת ,אני
הבאתי חוות דעת ,בי #לבי ,#לכ #ההחלטה נפלה ב.6.7 %
נחמיה עורקבי :מתי? ב 6.7 %אתה כתבת ,סליחה ,בוא תראה ,אולי אני לא מבי #ברור .בוא
נראה מה כתבת לנו פה .יש לי פה ,ב 6.7 %כתבת מכתב?
מאיר ב #דוד :מה הבעיה לא הבנתי.
נחמיה עורקבי :המכתב יצא ב 6.7 %והוא חיכה חודש עד שהוא הגיע אלינו ,חודשיי(.
מאיר ב #דוד :זו טעות סופר.
נחמיה עורקבי :אז אני שואל .מתי הוא יצא?
יואל גמליאל :בהמש) לתביעה שאתה ג( רוצה להגיש נגדי תרשו( טעות סופר,
מאיר ב #דוד :מה התארי) הסופי ,אני יכול להסתכל במחשב ולהגיד ל) מתי נוסח המכתב.
אני את #ל) תשובה.
נחמיה עורקבי :בסדר .אז הוא לא נוסח ב?6.7 %
מאיר ב #דוד :לדעתי לא ,אני אבדוק את זה ,אני את #ל) תשובה ,ברשות).
יואל גמליאל :מתי ישבנו?
דורית ב%#בוחר:ישבנו לפני שבועיי(.
נחמיה עורקבי :ישבת( ,פה כתוב ב ?2.6 %פה כתוב ,זה מכתב שלו .ביו( ה ,2.6 %בסדר ,מה
אני שואל ,והוא הוציא אחר כ) מכתב ב .6.7 %ומתי אני קיבלתי אותו? עכשיו.
ופה מה מופיע לי? חברי מועצה.
יואל גמליאל :פתחת את התיבה עכשיו.
נחמיה עורקבי :זה לא היה בתיבה ,אדוני .סליחה ,אי #שו( מסמ) בתיבה ,אנחנו קיבלנו את
זה ע( הזימו #לישיבה.
יואל גמליאל :הכל בגלל שאתה לא בועדת מכרזי(.
נחמיה עורקבי :קוד( כל אני מחוייב ,חבר מועצה אני חבר מועצה ,מה לעשות? הייתי צרי)
לקבל את זה,
יואל גמליאל :לישיבת מליאה.
מאיר ב #דוד :אתה תקבל הבהרות..,
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נחמיה עורקבי :עכשיו מה הבקשה שלכ( ,לפסול את המכרז?
יואל גמליאל :הבקשה שלנו זה להארכת חוזי( מסיעי( ,הסעות תלמידי( בחינו) המיוחד.
זו ההצעה.
נחמיה עורקבי :אבל היה מכרז .אני יכול לדעת מה קרה ע( המכרז?
מאיר ב #דוד :היו תשע הצעות במכרז .אני את #הקדמה למכרז שידעו על מה מדובר .מדובר
על הסעות לחינו) המיוחד ,זה מכרז שלא מוצא על ידי המועצה אלא על ידי
משרד החינו) ,אנחנו רק הצינור .המכרז הוא מכרז אחיד שבו אסור לעשות
שינויי( במכרז ,אחיד .זה המילה ,מבחינת אחידות ,לפרס( אותו אחד
ואות( אנשי( .הנושא העיקרי פה הוא הערבות ,יש נוסחה בתו) החוזה
שאומרת ככה :הערבות צריכה להיות נגזרת מההצעה היומית .רושמי(
הצעה יומית ,מכפילי( ב 220 %יו( שזה הימי( של חינו) ,כפול  5אחוז ,זה
צרי) להיות ערבות המכרז שצריכי( להגיש .מתו) תשעת המציעי( ,כל
תשעת המציעי( טעו בערבות .שבעה קבעו ערבות גבוהה,
נחמיה עורקבי :בכמה?
אליאב מזגני :לא ,אחד את המינימו(,
מאיר ב #דוד :צודק ,אחד את המינימו( וכל השמונה טעו.
נחמיה עורקבי :באיזה אחוזי(?
מאיר ב #דוד :אני אביא ל) לראות .לדעתי זה לא משמעותי ,אני מסביר את ה ...כל
השמונה טעו ,שישה למעלה ,שניי( למטה .ואחד היה על פי המינימו( כמו
שאמר מזגני נכו .#בעקרו ,#מכיוו #שכול( טעו בערבות ואחד מאושיות
המכרזי( ,דיני המכרזי( האושיה הכי חשובה ,שוויו #בי #המציעי( ולכ #א(
אני עכשיו אטיל על מישהו לתת יותר או לתת פחות ,מבחינתי לא עמדתי
בשוויו .#לכ #מה שאמרתי לועדת מכרזי( לבטל למעשה או לבטל את כל
התשעה או לקבל את כל התשעה .זה מה שאני סברתי ,זה מה שהצעתי
לועדת המכרזי( .עשו הצבעה בועדת המכרזי( ,היה תיקו ,היה שניי(
ושניי( ,למעשה זה דחיית ההצעה .הבאנו את זה לשולחנו של ראש המועצה.
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ביטול המכרז אמור להביא לנו כל  ...לחינו) מיוחד ולא להסעות רגילות,
ביקשנו ממשרד הפני( אישור להארכת החוזי( של המסיעי( של שנה
שעברה,
נחמיה עורקבי :לכמה זמ?#
יואל גמליאל :שנה.
מאיר ב #דוד :כמו שצרי) ,כמו שאישרו לנו עד להוצאת מכרז חדש ,כאשר כבר אני אומר
לכ( ,אנחנו נפעל לשנותו לפי מה שאנחנו צריכי(.
נחמיה עורקבי :אבל אתה לא יכול לשנות ,אתה אומר זה כללי של המשרד הפני(,
ניר בזק:

הוא אומר ל) נפעל לשנות אותו .לא אמרנו נקבע לה( ,נפעל לשנות אותו.

מאיר ב #דוד :אנחנו נפעל לשנות אותו במשרד החינו) .כי המצב כמו שהוא היו( עלול ...
של הנושא ,באופ #עקרוני ,אי) שהוא נראה היו( ,הוא לא תקני.
יואל גמליאל :אני מבקש ג( לאור שמעלי( פה דברי( ,הדברי( האלה יכולי( ג( להגיע
לבית המשפט ולכ #א( רוצי( להעלות דברי( אני מבקש לסגור את ההקלטה.
נחמיה עורקבי :קוד( כל יש לי פה דיני מכרזי( ,וחילקתי את זה לכול( .אתה לא יכול לסגור
את ההקלטה ,אני מסרב שתסגור את ההקלטה.
)מדברי( ביחד(
מאיר ב #דוד :ברגע שאתה אומר דברי( שה( יכולי( להתפרש כאילו יש שחיתות,
נחמיה עורקבי :אני לא אמרתי שחיתות ,סליחה .לא ,אני לא אמרתי שחיתות .אני מקריא
פסק די #בכדי שלא נסתב) ע( פסק הדי #הזה .יש ל) פה החלטה של השופט
חשי,#
מאיר ב #דוד :אי #בעיה ,א( אתה מדבר לא באופ #ספציפי לגבי העניי ,#תגיד מה שאתה
רוצה להגיד.
נחמיה עורקבי :יש לנו פה ,אני חילקתי לכ( פה דיני מכרזי( ,ביטול מכרז והענקת פטור
מחובת מכרז לאחר פתיחת הצעות .ופה השופט חשי #בעצמו אומר באיזה
משפט, ,לעומת זאת ,במקרה',אני לא מקריא את הכל ,רק את העיקר.
'לעומת זאת ,במקרה שבו בוטל המכרז לאחר שנפתחו ההצעות ,החלטת
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הביטול פוגעת בציפיותיה( של המשתתפי( ופותחת פתח לשחיתות ולהעדפה
אסורה .ביטול בשלב זה יכול למשל לנבוע מהכוונה ממציע מסוי( מלזכות
במכרז או מתו) רצו #להתקשר ע( מציע אחר ,או מי שכלל לא השתת0
במכרז' .עכשיו אנחנו צריכי( ועדת פטור ,וג( א( היא נוכחה לדעת שעריכת
מכרז נוס 0לא תביא תועלת ,אי #כא #פטור שנסיבותיו ,מאלה .אני אקרא ל)
עכשיו את הסיכו(' .לסיכו( ,בהתא( לפסק די ,#גו 0ציבורי אינו יכול
להתקשר בחוזה ע( ספק בפטור ממכרז ,ג( לאחר שכבר פורס( מכרז באותו
נושא ,והצעות המציעי( נפתחו' .היות ונפתח המכרז ,אני לא חושב שמישהו
מוסמ) לסגור את המכרז .א( הוא לא היה נפתח ,ואני ג( הייתי יו"ר
מכרזי( .א( הוא לא היה נפתח ,מאיר אתה צודק ,אי #בעיה בכלל .אבל היות
והוא נפתח ויש זוכי( ,אני לא מוצא לנכו,#
מאיר ב #דוד :אני אענה ל) .ראה ,כל מה שכתוב זה נכו ,#אני לא יכול להגיד שהוא לא
צודק ,אבל הוא מדבר על נסיבות מיוחדות ,הנסיבות שלנו כא #שונות .מעבר
לזה ,אנחנו לא הארכנו ,ביקשנו בקשה מיוחדת ממשרד הפני( להארי) את
החוזה בשנה נוספת בהתא( לנסיבות של המכרז הזה .כלומר אנחנו ביטלנו
את המכרז לפי הנסיבות האלה והעברנו בקשה למשרד הפני(,
נחמיה עורקבי :ביטלת(?
מאיר ב #דוד :בוודאי.
נחמיה עורקבי :מתי?
מאיר ב #דוד :מה זה מתי? ראש המועצה ,לפי החוק ,לפי החוק ראש המועצה רשאי לבטל
מכרז על פי המלצות ועדת מכרזי(.
נחמיה עורקבי :אז בשביל מה הבאנו את זה לדיו?#
יואל גמליאל :הבאנו לדיו #להארכה .לא הבאנו ביטול .הארכת חוזה.
מאיר ב #דוד :קארי #לוי ממשרד הפני( ביקשה מאיתנו על מנת לקבל הארכת חוזי(,
ביקשה את ההצעה הקודמת,
יואל גמליאל :לא ביטול ,הארכת חוזי( בסעי 0הסעות תלמידי( בחינו) המיוחד.
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מאיר ב #דוד :היא ביקשה את החוזה הקוד(,
נחמיה עורקבי :אני רוצה לשאול שאלה אחרת .אתה פה כותב שבוטל המכרז .יש לי פה יו"ר
ועדת מכרזי( .בוטל המכרז? אתה ביטלת אותו ,סגרת אותו ,כיו"ר ועדה?
רפי חנינה:

מה ,אתה מנהל את הדיו #או היו"ר? מה אתה שואל אותו?

נחמיה עורקבי :רפי ,ע( כל הכבוד ,יש לו יוע .משפטי ויש לו עוד יוע .משפטי ,עוד אחד? אי#
בעיה.
רפי חנינה:

אבל אתה לא יכול לשאול אותו,

נחמיה עורקבי :אני יכול לשאול כל אחד את מה שאני רוצה .אתה מוסמ) לענות או לא
לענות ,רפי .אני רשאי לשאול מה שאני רוצה במליאת המועצה .זו זכותי
כחבר מועצה ,מה לעשות .אז אני ,אל תשלול ממני את הזכויות שלי .אני
רוצה לשאול שאלה ,בוטל המכרז?
מאיר ב #דוד :אני אענה ל) .הנושא עלה בועדת מכרזי( והיה תיקו ,שניי( נגד שניי( בעד.
שני חברי ועדת מכרזי( הצביעו נגד ,שני חברי ועדת מכרזי( הצביעו בעד ,וזה
דחיית ההצעה .כלומר המכרז בוטל .ביקשנו מראש המועצה ,הבאנו את זה
לשולחנו שיחליט מה לעשות א( לבטל את המכרז או לתת הנחיה .ראש
המועצה החליט לבטל את המכרז .על פי חוק .אתה רוצה שאקריא ל) את
הסעי?0
נחמיה עורקבי :שניה .יו"ר הועדה לא יכול היה לזמ #עוד פע( את הישיבה ,שיביא את
החמישי שיגיע?
יואל גמליאל :ב 1.9%צרי) להביא מסיעי(,
נחמיה עורקבי :אי #שו( קשר ,אתה תביא את המסיעי(.
יואל גמליאל :אתה לא מעניי #אות) מה שקורה בגדרה .מעניי #אות) מקבלני( ,מעניי#
אות) מספקי( ,מעניי #אות) מהכל ,חו .מבאמת מה טובת הציבור .יש לנו
לעשות הסעות ב,1.9 %
נחמיה עורקבי :יואל ,אני שואל שאלה ,ולמה חיכית עד עכשיו? א( המכרז נפתח,
יואל גמליאל :אני קיבלתי את המכתב מועדת מכרזי( לפני אולי שבועיי(%שלוש .א( אני
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לא טועה.
נחמיה עורקבי :יש הבדל בי #שבועיי( לשלוש ,אגב,
יואל גמליאל :בשלושה שבועות אי אפשר לעשות מכרזי( ,לצערי.
נחמיה עורקבי :סליחה ,המכרז נפתח בחודש שישי או בחודש חמישי.
יואל גמליאל :אתה שאלת אותי שאלה מתי קיבלתי מכתב מועדת מכרזי( .שאלת שאלה
מתי קיבלתי אני כראש המועצה את המכתב,
נחמיה עורקבי :ב 2.6 %נפתח המכרז,
יואל גמליאל :אתה שומע ,לכ #אני אומר ל) עוד פע( ,מתי קיבלתי את המכתב,
נחמיה עורקבי :הנה ,זה וזה,
אליאב מזגני :זה קארי #לוי נתנה,
נחמיה עורקבי :נו זה קארי #לוי .אתה שלחת לה ,מתי נפתח המכרז?
אליאב מזגני :ב 5.8 %היתה הצבעה ,2%2
נחמיה עורקבי :ולמה לא זימנת ,רגע ,המכרז בוטל? אתה לא צרי) להביא את זה למליאת
המועצה?
מאיר ב #דוד :אני אקריא ל) סעי,0
יואל גמליאל :אני קיבלתי מכתב ,כמו שאליאב אומר ,בסביבות ה ,8.8 %בדקתי ,ראיתי
שהמכרז ,פסלתי ,הוצאתי בקשה למשרד הפני(,
נחמיה עורקבי :מתי ,ב?8.8 %
אליאב מזגני :באזור ה .10.8 %היה  2%2ודנו בנושא מה זה אומר  .2%2לא ידענו מה זה  2%2אז
לקח כמה ימי(,
יואל גמליאל :אני חושב שטובת הציבור ,אני פועל למע #טובת הציבור ,לטובת התלמידי(,
אני פועל לפי החוק והכל בסדר .מי בעד?
נחמיה עורקבי :רגע ,הוא לא נת #לי את ההסבר של ה,
מאיר ב #דוד :אני מקריא ל) מהחוק ,בסדר?
נחמיה עורקבי :סליחה ,ת #לי להבי .#אתה קיבלת את המכתב ב.10.8 %
יואל גמליאל :נחמיה ,עניתי כבר בפרוטוקול,
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נחמיה עורקבי :אבל הישיבה היתה ב .18.8 %מה ,קיבלת לפני?
יואל גמליאל :אני לא יודע מתי הביא לי את זה ,בגלל זה אני אומר ,אני לא זוכר מתי הביא
לי.
נחמיה עורקבי :הוא אמר ב .10 %זה מה שאמר אליאב .אליאב ,אתה סגרת את המכרז,
ביטלת אותו?
יואל גמליאל :לא משנה.. ,
נחמיה עורקבי :ת #לו לענות ,הוא רוצה לענות.
אליאב מזגני :עלתה שאלה בנושא,
מאיר ב #דוד :אני אגיד ל) .סעי ,23 0ביטול מכרז" :המועצה המקומית רשאית לבטל מכרז
א( ועדת מכרזי( החליטה על כ) וראש המועצה אישר את החלטתה"
למעשה כשאליאב ,יו"ר ועדת מכרזי( ,פנה לראש המועצה ,יש תיקו  2%2יש
לנו בעיה ,הביא את זה לשולחנו של ראש המועצה ,ראש המועצה רשאי
להחליט על ביטול.
נחמיה עורקבי :סליחה ,תקריא לי עוד פע( את החוק.
מאיר ב #דוד :המועצה המקומית רשאית לבטל מכרז א( ועדת מכרזי( החליטה על כ),
נחמיה עורקבי :א( ועדת המכרזי( .ועדת המכרזי( החליטה על ביטול מכרז ,מר אליאב?
מאיר ב #דוד :אז אני מסביר ל),
נחמיה עורקבי :אליאב ,אליאב יו"ר הועדה ,הוא רשאי להחליט.
אליאב מזגני :ועדת המכרזי( ב 5.8 %התכנסה .עמדה על הפרק שאלה .היו שתי חברות,
היתה שאלה א( הערבות הנמוכה של שתי החברות פסולה או לא פסולה.
היה תיקו  .2%2דנו בנושא וראינו ש ,אמרנו לראש המועצה שהתוצאה תיקו,
וזה לטיפולו ,להמש) ניהול שלו .אני כראש ועדה  2%2לא יכול להחליט.
נחמיה עורקבי :אתה כראש ועדה אתה קבעת שהמכרז מבוטל?
ניר בזק:

הוא לא יכול ל ...ראש המועצה,

יקותיאל תנעמי:אני אעשה פה קצת סדר .ההצעה שעמדה בפני הועדה היא לא הא( לבטל
את המכרז או לאשר את המכרז .זה לא מה שעמד בפני הועדה .פה הטעות.
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אני חושב שאנחנו לא נוכל ,המכרז שריר וקיי( ,לא בוטל בשו( דר) חוקית.
אילו ההצעה שעמדה בפני הועדה הא( לבטל או לא לבטל והיינו מגיעי(
לשוויו ,#באמת אתה צודק ,א( יש שוויו ,#החוק אומר מפורשות ,יעבור
להחלטת ראש הרשות ,ראש הרשות יכול להכריע ולפסול את המכרז .אלא
מאי? ההצעה שעמדה בפני ועדת המכרזי( היא בכלל לא הא( לבטל .אי#
בא,0
יואל גמליאל :קותי ,אתה היית בועדת מכרזי( וישבנו ,היינו קוד( כל מאשרי( ,ואחר כ)
דני( על מחלוקות .פה לא דנו לאשר .פה דנו ישר הא( זה מאושר  2%2או לא
מאושר  .2%2אנחנו הרי היינו ביחד בועדת מכרזי( ,אז לא היה פה ,אני
קיבלתי החלטה ,מה שהועבר אלי ,הא( ,שההחלטה עברה אלי .זה מה שעבר
אלי .ובהחלטה היה הא( זה מאושר  ,2או לא מאושר  .2לא היתה הצבעה,
קוד( כל,
יקותיאל תנעמי:איזו החלטה עמדה בפני ועדת מכרזי( זה האישיו ,ולא,
יואל גמליאל :הרי אני ואתה היינו בועדת מכרזי( ,אתה אל תגיד החלטה .הא( אנחנו
מאשרי( את ההחלטה ,ועכשיו דני( ,הא( אנחנו פוסלי( או לא פוסלי( ,פה
לא היתה ...
נחמיה עורקבי :יואל ,אתה לא יכול לפסול החלטה שנפתחה .אני ג( הייתי יו"ר ועדת
מכרזי( ,אני יודע על מה אני מדבר.
יקותיאל תנעמי:אתה יכול לבוא ,לקבל החלטה לגבי מציע ספציפי ,לבטל ,אי #שו( בעיה.
לפסול אותו או לא לפסול אותו .וזה מה שעמד בעצ( בהחלטת הועדה הא(
לפסול מציע ספציפי ולא לפסול את המכרז .ולכ #המכרז לא בוטל ,חבר'ה,
אנחנו פה שוגי( ,אני אומר לכ( ,אנחנו שוגי( ,אנחנו צפויי( לבעיות ,המכרז
לא בוטל .מאיר ,אי #מה לעשות .אתה צודק ,א( ההחלטה בועדה הא(
לבטל ,ויצא תיקו ,יצא שוויו ,#צודקי( .זכותו של ראש המועצה לבטל .אלא
מה? המכרז לא בוטל ,חבר'ה ,תבינו את זה ,פה אנחנו שוגי( ,אנחנו עושי(
טעות ,ואני אומר לכ( ,אנחנו צפויי( לבעיות.
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קותי ,אבל במכרז לא קבעו מי זכה מקו( ראשו ,#מי שני .לא החליטו ,לא
היתה החלטה.

נחמיה עורקבי :לא היתה החלטה א( לפסול את השניי( או לא לפסול את השניי( .על זה
היה דיו ,#לא היה דיו #א( לפסול את המכרז או לא.
יקותיאל תנעמי:אתה מדבר על השניי( הספציפיי( האלה .הא( אני מאשר אות( ,בואו
נבדוק אות( במכלול ,או שאני פוסל אות( על הס.0
ניר בזק:

זה לא נכו #אבל ,ההחלטה לביטולו,

נחמיה עורקבי :אני אראה ל) את המכתב של אליאב.
יקותיאל תנעמי:מה שאני אומר לא נכו ?#אני לא הייתי בישיבה ,אתה היית .זה לא נכו?#
ניר בזק:

כ.#

יקותיאל תנעמי:אז אני אביא ל) את הפרוטוקול.
ניר בזק:

תביא את הפרוטוקול.

נחמיה עורקבי :קותי ,אומרי( דברי( לא נכוני( .אני קיבלתי מכתב ב ,11.8 %מאדו #אליאב,
כותב ל) :הנדו – #מכרז 5%2009 ,הסעות חינו) מיוחד .הנני מתכבד להודיע)
בזאת כי ועדת המכרזי( בישיבה מתארי) ה 5.8.2009 %לא הגיעה להחלטה
במכרז הנ"ל .הצביעה תיקו .זה מה שאני קיבלתי ,לכ #אני החלטתי ,בהתא(
לאמור ,הנושא מועבר להמש) טיפול) בהתא( לנהלי( ,מצ"ב פרוטוקול'.
זהו .זה מה שקיבלתי .עכשיו אני אומר ל) עוד פע( ,לא קיבלה החלטה,
יואל גמליאל :מתי היא ישבה? תראה לי אותו עוד פע(.
נחמיה עורקבי :זה המכתב שאני קיבלתי .לכ #אני אמרתי ,שועדת מכרזי( בישיבה לא הגיעה
להחלטה במכרז הנ"ל .מה זה לא הגיעה להחלטה? אי #מכרז ,הוא לא
מאושר ,תפסיקו.
יואל גמליאל :אפשר לראות את המכתב הזה?
אליאב מזגני :לא הגענו להחלטה ,יואל,
)מדברי( ביחד(
יואל גמליאל :מה היתה השאלה,
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אליאב מזגני :לא יכולתי להחליט מי מנצח ומי מפסיד .לא היתה החלטה.
נחמיה עורקבי :לא היתה החלטה במה ,מה השאלה היתה?
יואל גמליאל :השאלה היתה לפסול את המכרז או לא.
נחמיה עורקבי :אתה לא היית במכרז .א( אתה היית אז היתה החלטה כי היה  3לפה.
לפחות ,אתה לא היית .אז עוד פע( זה טעות סופר? אני מבי #שעוד פע( יש
טעות סופר.
מאיר ב #דוד :אל תהיה ציני,
נחמיה עורקבי :אני מדבר ברצינות ,אתה פה כותב לי 'בישיבת ועדת מכרזי( מיו( ה18.8 %
נערכה הצבעה והיו שני קולות בעד ,אישור המכרז ושני קולות נגד .ופה הוא
כותב ,זה משנה ,התאריכי( .פה הוא כותב שהישיבה היתה בכלל ב 5.8 %אז
תחליטו באיזה יו( היה המכרז.
אליאב מזגני :מה השאלה של).
נחמיה עורקבי :בישיבת ועדת מכרזי( מיו(,
אליאב מזגני :אבל היו כמה ישיבות .אז מה הבעיה ,אני לא מבי #מה הבעיה .היתה ג(
ישיבה ב 18%וג( ב.15 %
נחמיה עורקבי :איפה מה שיצא ב?18 %
מאיר ב #דוד :המכתב נשלח ליואל ב.11 %
נחמיה עורקבי :אבל עוד פע( ,מתי היתה ישיבה? אז מתי הוא נת #את ההחלטה לפסול את
המכרז?
מאיר ב #דוד :אני יכול להגיד ל) מתי ,בסדר?
נחמיה עורקבי :כ ,#כ #זה משנה.
מאיר ב #דוד :יצא ב.11.8 %
נחמיה עורקבי :ולמה אי #לנו את המסמכי( האלה ,מאיר? את( אחר כ) שואלי( ,א( היית
מביא את זה בצורה מסודרת ,היית חוס) את כל הזמ #הזה .כי יש לנו
תשובות מוכנות .השאלה שלי פשוטה ,יושב פה יו"ר ועדת מכרזי( .השאלה
שלי פשוטה .אתה דנת בלפסול את המכרז או לא לפסול את המכרז?
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אליאב מזגני :אני אגיד ל) מה השאלה שדנו בה ,אני אפתור ל) את הבעיה .הא( לראות
בפגמי הערבויות שנתגלו כפג( מהותי ולפסול את שתי ההצעות שהגישו
ערבות נמוכה .זה ההצעה 2%2 ,היו.
נחמיה עורקבי :יפה .אז ההחלטה היתה הא( לפסול את ה?2 %
אליאב מזגני :אז אי #לי החלטה.2%2 .
נחמיה עורקבי :על  2ההצעות הנמוכות ,לא על כל המכרז.
אליאב מזגני :זה מה שעלה בדיו .#אני הקראתי ל) בדיוק ,על שתי החברות .לא היתה לי
החלטה מי זכה ומי לא זכה ,וא( לפסול אות,#
ניר בזק:

אני הייתי בישיבה הזאת .כשהוא העלה את הבעיה על שתי ההצעות שה #היו
למטה ,אני אמרתי שלדעתי ,עוד פע( ,וזו דעתי ,וג( שאלתי יוע .משפטי,
הוא אמר לי א( המכרז למעלה או למטה ברגע שיש תחשיב ,הוא לא חוקי,
מסיבה פשוטה כי אי #שוויוניות .א( אתה ואני ניגשי( למכרז ,ואתה אומר
אני ש( מליו #שקל על המכרז ,זאת אומרת ,אתה בגלל שאתה עשיר ,אתה
בטוח תזכה במכרז .ואני בגלל שאני אי #לי כס ,0אז אני אצטר) ל,

נחמיה עורקבי :מה הקשר?
ניר בזק:

יש קשר .למה עשו תחשיב?

נחמיה עורקבי :ניר ,היות ואני ג( הייתי בועדת מכרזי( ,אתה חייב,א( אתה מביא הצעה
נמוכה ,א( אתה נות #יותר ,אי #בעיה בערבות בנקאית .א( אתה נות #פחות
יש בעיה.
מאיר ב #דוד :למה אתה אומר את זה?
נחמיה עורקבי :בוא נשב אני ואתה על דיני מכרזי( ואני אוכיח ל) את זה .א( אתה מביא
יותר ,בצ'ק בנקאי אי #ל) בעיה .א( אתה מביא פחות יש ל) בעיה.
יואל גמליאל :אני אגיד מה השיקול שהיה לי ,מאיר .השיקול הוא כזה ,הא( הערבות
בנקאית שאנחנו מסמני( אותה 40,000 ,שקלי( .וב 40,000 %שקלי( ,מישהו
נת #יותר 50,000 ,ומישהו נת 39.9 #הוא פסול ,כי קבענו,
נחמיה עורקבי :וא( מישהו נת ,40,100 #הוא ג( פסול?
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יואל גמליאל :עכשיו אני אמרתי ל) ואני אחזור ,א( תכנס לועדת מכרזי( קצת תקרא ש(
מה שאתה יכול לתק ,#את ההחלטות ,א( יש בה #טעות סופר וזה .לאור זה
שכול( טעו בחישובי( ,לאור זה שכל המכרז לא הוגש כמו שצרי) בקטע של
החישובי( ,עלתה שאלה שעלתה בועדת מכרזי( .הא( מאשרי( את זה ככה
או מאשרי( את זה ככה .לא היתה החלטה .הגיעה אלי כמה ימי( ,ב ,11 %דנו
על זה ,ב 17 %הוצאתי בקשה ,כדי ש ,אני ידעתי שבמכרז הזה אנחנו נגיע
למהל) של ויכוחי( ,הגשתי בקשה דחופה לאשר לי הארכת מכרז ,כדי
לעשות תיקו #למכרז הנ"ל ולהוציא אותו בצורה תקינה .ככה נהוג במערכת
מתוקנת.
נחמיה עורקבי :אי) הוצאת ב 17 %וב 17%הוא טוע #שהיתה ישיבת ועדת מכרזי( .ומעבר לזה
שפה בפרוטוקול ,ישבו לדו #על שתי הצעות ,לא על כל ההצעות .על שתי
הצעות א( לפסול אות ,#לא על ה.8 %
יואל גמליאל :מי בעד?
בעד –  6בעד.
נגד – 2
נמנע – .2
הוחלט :לאשר
ס"ק  – 2אישור תב"ר מס'  904ע"ס  + * 200,000הצללה בביה"ס נאות גדרה ובביה"ס
"אוהל שלו" ממ"ד
המימו :#קר #עבודות פיתוח.
אריה לוינגר :סעי 0קט ,2 #אישור תקציב בלתי רגיל מספר  904על ס)  200,000שקל,
הצללה בית הספר נאות גדרה ,ובבית הספר אוהל שלו( ממ"ד ,המימו :#קר#
עבודות פיתוח.
יואל גמליאל :כמו שאנחנו יודעי( ,אנחנו ,בהמש) לתת שירות בנושא החינו) .מי בעד?
נחמיה עורקבי :רגע ,רגע ,למה מי בעד? יש לי עוד שאלה .אני רוצה להבי .#אנחנו הבאנו
תב"ר לגבי הצללה,
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אני לא מבי ,#מה זה ,זה ...די ,יש עשר דקות ,הבנאד( מגזי( ,זה כבר לא,

נחמיה עורקבי :אני רוצה לשאול שאלה קצרה .אנחנו הבאנו ,יש תב"ר להצללה .עד כמה
שזכור ,הוא נגמר?
יואל גמליאל :זה לגני שעשועי( ולא,
נחמיה עורקבי :אני עדיי #חוזר לאותה שאלה ששאלתי אות) ג( בישיבה הקודמת .אנחנו
יכולי( לקבל כמה כס 0שלנו בקר #פיתוח?
יואל גמליאל :אריה ,בישיבה הבאה? בסדר .בישיבה הבאה תדאג שזה יהיה .מי בעד?
נחמיה עורקבי :אני נמנע ,עד שאני לא מקבל,
יואל גמליאל :נחמיה נמנע.
נחמיה עורקבי :עד שאני לא מקבל דו"ח כמה כס 0יש לנו ,אני לא מצביע מקר #פיתוח.
תצביעי ,יש לכ( תשע.
דובר:

אני אומר שאתה נגד הצללה.

נחמיה עורקבי :אני לא אמרתי נגד ,אני אמרתי נמנע .תגידו מה שאת( רוצי(.
ניר בזק:

את זה אני רוצה לשמוע את הכתב שמפרס( את זה ,שאתה מצביע נגד
הילדי(.

נחמיה עורקבי :אני לא הצבעתי נגד .אני הצבעתי נגד?
ניר בזק:

זה אנחנו נראה את הפרוטוקול ,לא את השטויות האלה שפה.

נחמיה עורקבי :אני רוצה לדעת מאיפה את מוציאה את הכס .0יש כס 0בקר #פיתוח או אי#
כס 0בקר #פיתוח? הוא מסתיר ממ) במש) שנה כמה כס 0יש בקר #פיתוח.
כשאני אדע ,אי #לי בעיה.
ירו #ב #נו:#

הדו"ח שמדבר על הרבעו #השני של  2009מציג בצורה מאוד ברורה את מצב
הקרנות ואת מצב ,דו"ח ה ,ואפשר ללמוד את כל הדברי( האלה.

יואל גמליאל :הוא לא יודע לקרוא את הדו"ח.
נחמיה עורקבי :אני לא יודע לקרוא את הדו"ח נכו.#
ניר בזק:

הוא עוד לא עשה שיעורי בית על זה ,הוא צרי) ללכת לעור) די #שלו .אחר כ)
הוא בא ע( שאלות.
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יואל גמליאל :עוד פע( ,נחמיה ,בוא ,כדי שאני אגיד ל) נחמיה ,פע( אחת שתלמד .אישור
תב"רי( זה לא אומר שצרי) להיות בקר #כס ,0בסו 0משרד הפני( בודק שקל
תמורת שקל ,א( יש ל) כיסוי הוא מאשר את התב"ר וא( אי #ל) כיסוי הוא
לא מאשר את התב"ר .תב"ר זה אישור מסגרת.
מאיר ב #דוד :אנחנו נחזור לדו"ח הכספי מיד.
ס"ק  + 4אישור הגדלת תב"ר מס'  816בס ,של  * 150,000פסי האטה.
רחוב יצחק רבי/רמז
המימו :קר עבודות פיתוח
מאיר ב #דוד :היה לנו תב"ר ,אנחנו פשוט מגדילי( אותו,
יואל גמליאל :נחמיה ,שאלה.
נחמיה עורקבי :אי #לי שאלות ,תעשו ,עוד פע( ,כל עוד אני לא מקבל דיווח על כמה כס 0יש
לי בקר #פיתוח ,אני לא מצביע ,אני נמנע.
יואל גמליאל :מי בעד?
בעד – 8
נגד – אי מתנגדי
נמנע – 1
הוחלט לאשר
נחמיה עורקבי :עד שאני לא אקבל את הדו"ח ,אי #לי מה לקבל.
יואל גמליאל :טוב ,אני רוצה לקפו .לסעי.5 0
ס"ק + 5

דיווח על פתיחת שנת הלימודי תש"ע

יואל גמליאל :דיברו על פתיחת שנת הלימודי( ,דורית תת #סקירה לגבי שנת הלימודי( וג(
אני קצת את .#אנחנו השנה באמת לקחנו את הנושא של העניי #של תשתיות
חינוכיות כולל פרויקטי( חינוכיי( ומנסי( לשדרג את המועצה המקומית
גדרה ,להרי( את נושא החינו) בגדרה לרמה הכי גבוהה שאפשר באזור .אני
את #לדורית קצת להגיד דברי( כיו"ר ועדת חינו) על העבודה המשותפת
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ביחד לגבי קידו( החינו) בגדרה ואני את #לרפי ג( ואני אסיי(.
דורית ב%#בוחר:אני את #סקירה על הפרויקטי( שאני הייתי מעורבת בה( .באמת עמלנו
רבות כדי שמספר פרויקטי( חשובי( ייכנסו לתוק 0כבר בשנת הלימודי(
הקרובה ,שנת הלימודי( תש"ע .החל מפרוייקט הסייעות ,החל מהשנה
הקרובה תשולבנה סייעות למער) כיתות א' בישוב ,כל בתי הספר היסודיי(
כולל אוהל שלו( ,סייעת במימו #המועצה והשתתפות של הורי( על ס) של
 + 400לחודש .הסייעות נבחרו במכרז ,בהלי) תקי ,#הוגשו ,את( תקבלו
באמת מסמ) שמרכז את כל התהלי) ומציי #את כל השתלשלות הענייני( עד
לרגע זה .הסייעות רואיינו על ידי המנהלות ,שובצו לכיתות ,נפגשו ע(
התלמידי( וערוכות להכנס למער) השוט 0של הלימודי( .פרויקט נוס0
שאנחנו מכניסי( השנה זה פרוייקט מצויינות בשיתו 0חברת פרוייקט
מצוינות  ,2000אנחנו מכניסי( מצויינות לבתי ספר יסודיי( לכיתות ה',
מדובר בשעתיי( מצויינות של חשיבה מתמטית ושעתיי( של חשיבה מדעית,
כשהכוונה שבשנה הבאה זה ג( ייכנס לשכבות ו' ,ופרוייקט בתהלי) מקביל
המתרחש בחטיבות הביניי( ,לכיתות ז' ,ח' ,ט' ,שעתיי( מתמטיקה ושעתיי(
מדעי( .אנחנו השנה הולכי( ג( לקראת סדרה של הרצאות ישוביות בנושאי
חינו) שוני( ,הכוונה באמת להראות לישוב שהחינו) בראש סדר העדיפויות
בהתא( לסיסמה שיואל מוביל ,אנחנו במהל) כל השנה נפרוש בי7%8 #
הרצאות שונות בתחומי חינו) שוני( בה( אני מתייעצת ע( אנשי מקצוע,
ההרצאות תתקיימנה במתנ"ס ,יוזמנו כל ההורי( ,כבר הרצאה ראשונה
את( מוזמני( ,חולקו הזמנות ב ,19 %ל 13.9 %הרצאה בנושא 'שלו( כיתה א',
כל ההורי( של כיתה א' מוזמני( לדו #במעבר מהג #לבית הספר וכל הסוגיות
השייכות לנושא זה .אנחנו רכשנו מטע( ראש המועצה שי לתלמידי( של
כיתות א' ,יחולק לה( שי ביו( הראשו #קופסת אוכל' ,בגדרה חושבי( ירוק',
ואלו הפרויקטי( שכרגע מונחי( על הפרק.
יואל גמליאל :אני עוד אשלי( את הנושא של מה שדורית שכחה שזה אופק חדש ,בכל בתי
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הספר היסודיי( הצלחנו לקבל ממשרד החינו) אופק חדש שזה ישדרג את
החינו) בגדרה ,ואני אשאיר קצת דברי( למנהל מחלקת החינו) רפי ב #חיי(,
לפני שאני אמשי) ונראה ,מי ששוכח ,אני אתק.#
דורית ב%#בוחר:עוד נושא נוס 0קט #ששכחתי ג( ,זה מסדר בוקר ,אחת לשבועיי( בכל בית
ספר בישוב ,אנחנו ננהיג מסדר בוקר בימי שישי ע( המנו ,#הנפת הדגל ודבר
המנהל.
דובר:

למה לא כל יו(?

דורית ב%#בוחר:כרגע ,המנהלות ,אחת לשבועיי( ,אנחנו נהפו),
דובר:

מה שנקרא ,להלח( בזהירות .או שעושי( מסדר בוקר או שלא עושי( מסדר
בוקר.

דורית ב%#בוחר:עושי( מסדר בוקר אחת לשבועיי( ,כדי לא לפגוע.
ירו #ב #נו:#

דורית ,אני אומר ל) כא ,#א( עושי( ,מחשבה חיובית ונכונה ונבונה ,לעשות
אחת לשבועיי( זה צחוק מהעבודה.

יואל גמליאל :אני לוקח מה שירו #אמר ואני חושב שאנחנו בהחלטת מליאה ,נעביר את זה
בהחלטת מליאה שאנחנו מבקשי( פע( בשבוע ,כל יו( שישי ,מסדר קבוע ,כל
יו( שישי ,מסדר בוקר בבתי הספר ,ללמוד את ההמנו #של מדינת ישראל.
דורית ב%#בוחר:הכוונה שלנו היתה באופ #קבוע ,המנהלות אמרו שזה קשה אבל בהחלטת
מליאה אני מקבלת וזו דעתי,
נחמיה עורקבי :טוב ,רפי ,בקצרה.
רפי חנינה:

טוב ,בעקרו ,#חו .מכמה דברי( קטנטני( שכנראה צריכי( להפתר מחר ,שנת
הלימודי( תיפתח במועד ותיפתח בצורה טובה ,יש חידושי( לעומת שני(
שעברו שהשנה עמדנו בתנופת בניה גדולה מאוד .אנחנו בעצ( פותחי( שלושה
בתי ספר חדשי( .חטיבת ביניי( צומחת ,חדשה ,בית ספר יסודי צומח חדש,
אוהל שלו( כבר בעצ( עשינו את ישיבת הפתיחה ע( ההורי( בתחילת
השבוע ,בסו 0השבוע שעבר ,יש גידול של  11אחוזי( בס) הכל בכלל מערכת
החינו) ,א( תרצו הכנתי לכ( פה מסמ) שמסכ( את מספרי התלמידי(
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בעצ( בכול( ,את הגידול ,אני רוצה להקריא אותו לכולכ( ,ברשותכ( .ס)
הכל חו .מבית ספר רעות שיש ש(  36תלמידי( בכיתות א' אפשר כבר לראות
מעכשיו שבבית ספר גווני( יש קצת פחות מ 30 %תלמידי( בכיתה ,כלומר
הורדנו באמת את המפלס .בנאות ראשוני( שזה בית הספר החדש יש 33
תלמידי( בכיתות א' ,בבית הספר אוהל שלו( יש  59תלמידי( בכיתות א'
שזה בעצ( שתי כיתות ,טיפ טיפה פחות באחוזי( ב 30 %תלמידי( ,נרד למטה
לטבלה ,ס) הכל יסודיי( בתשס"ט  ,2,052ס) הכל בתש"ע ,יש  ,2,252בדיוק
גידול של  10אחוזי( .ס) הכל יסודי לא כולל כיתות א' ,כ) וכ) בתש"ע כ)
וכ) וס) הכל גידול באחוזי( של  5אחוזי( .אחר כ) פילחתי כולל אוהל שלו(
או לא כולל אוהל שלו( ,אנחנו רואי( שס) הכל כיתות א' כולל אוהל שלו(
יש גידול בס) הכל ב 31 %אחוז.
נחמיה עורקבי :הכי הרבה באר..
רפי חנינה:

כ .#ס) הכל כיתות א' ,לא כולל אוהל שלו( ,זה מרי( את זה ל 34%אחוז .אני
רוצה להזכיר לכ( שהייתי פה לפני חודשיי( ,דיווחתי על  42אחוזי( ,כי אז
לקחתי בחשבו #שיש לי  447תלמידי( ,זה אומר שיותר מהצפוי נשארו בעצ(
בג #חובה .יש כא #נתו #עוד יותר מעניי ,#הייתי רוצה להקריא לכ( את
הטבלה בדקותיי( שנשארו לי .התיכו #הדתי נתיבי נוע(  310תלמידי( יהיו
 336תלמידי( נכו #להבוקר ,זה  4אחוז גידול ,חטיבה צומחת  307תלמידי(,
לא נית #פה בעצ( לדבר על גידול כי זה צמיחה .ס) הכל תיכו ,#הכוונה אזורי
פלוס חטיבה עליונה 1,177 ,תלמידי( ,את( רואי( שביחס לתשס"ט כמעט
ואי #גידול ,זה בעצ( החדשי( שעברו ,זה אומר כניסה מול היציאה .גני טרו(
חובה א( את( מסתכלי( ,זה בעצ( כא #הנתו #הכי מעניי .#תסתכלו שבגני
טרו( חובה יש  422תלמידי( בתשס"ט אבל בתש"ע יהיו  515תלמידי( .זה
אומר שבעוד שנתיי( יהיה כא #פיצו .רציני מאוד מאוד בכיתות א' ,לעומת
זאת  ...הפוכי( .גני ילדי( חובה יש  492בתשס"ט .אני רציתי להראות גידול,
פה זה לא גידול .גני חובה בתשס"ט יש  492תלמידי( ,בתש"ע הנוכחית 468
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זה אומר שבכל זאת היתה שנה של זינוק ופתאו( שנה של ירידה .כי יש
שנתיי( ככה שנה ככה  .גני ילדי( פרטיי( יש גידול .אצלי גני( פרטיי( זה כל
מה שלא כולל את המועצה המקומית .זה כולל חינו) חרדי זה כולל ש"ס ,זה
כולל מעיי #החינו) התורני ,בעצ( ש"ס זה החינו) החרדי ,המתנ"ס ,פצפו,#
ילדותי ,כל הדברי( היפי( האלה ,בתשס"ט היו  1,028בתש"ע יש ,1,150
גידול של  12אחוז ,ס) הכל תלמידי( תשס"ט היה  ,5,602ס) הכל בתש"ע יש
 ,6,205ס) הכל גידול כללי במערכת החינו) של  11אחוזי( .בס) הכל אני
רוצה לומר שקיבלנו היו( אישורי בטיחות ,בעצ( כבר לפני שבוע ,על כל
המוסדות ,למעט שני בתי הספר החדשי( שה( בעצ( לא ת"פ של שלמה
מידני ,אני חייב לקבל אישורי בטיחות של הקבל #הבונה ,מהנדס הבטיחות
של החברה .רק אז משרד החינו) ית #את האישור וכ #הלאה .לגבי אופק
חדש ,הקרוואני( הוצבו ,חלק מה( כמוב #ישמשו לצור) אופק חדש ,קנינו
ריהוט שופרא דשופרא ,כרגע המחיצות הורכבו בבתי הספר ,אבל כיוו#
שהריהוט הוא תלוי גודל של מחיצה ,הריהוט יגיע ביומיי( שלושה אחרי כ,#
זה לא מעכב ולא שו( דבר ,ממילא עד שיכילו וכ #הלאה ,עד שיכילו את
הנושא של אופק חדש יקח עוד זמ #כהנה וכהנה וזה בכלל לא מעכב .לגבי
החידושי( יואל ,כפי שהזכרת קוד( ,אני מקווה באמת שיצלח הנושא הזה
של מינהל עצמי בבתי הספר ,א( כי אני צופה מעט קשיי( כי לא ראי גדרה
כראי רחובות ,לא ראי גדרה כראי אשדוד .אני את #לכ( דוגמה קטנה,
באשדוד אשתי סיפרה לי על מזגני( שנגנבו בסביבות פסח ,מבית מסוי( היכ#
שהיא עובדת ,כיוו #שזה בית ספר במינהל עצמי והמנהל אמור לדעת מאיפה
הוא לוקח את המזגני( ,עד היו( אי #מזגני( בבית ספר .א( זה היה בגדרה,
היו מרימי( את כולנו ,צרי) לדעת את הדברי( האלה.
אליאב מזגני :מה קורה ע( מנהלי( ,מנהלות ,הכל סגור?
רפי חנינה:

מנהלות ככה ,כל בתי הספר שובצו מנהלי( בזמ ,#חו .מבית הספר גווני(
שבו בעצ( נאנסנו על בתי המשפט בדיוני( .היו( נבחרה מנהלת ,כפי
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שדווחתי מקוד( בש( רחלי ,גברת מחולו .#זהו .בעצ( ליוויתי את בית הספר
גווני( עד ליו( זה שנפגשנו ע( ההורי( של כיתות א' ,המצב ש( אפשר לומר,
נרגע ,מבחינת הלח .של ההורי( .לכ #בשיקלול של הדברי( ,שנת הלימודי(
תיפתח במועדה בצורה ,כמה שנית #יותר אופטימלית.
אליאב מזגני :בדקו את כל בתי הספר?
רפי חנינה:

בדקו הכל ,אמרתי ,יש אישורי בטיחות.

יואל גמליאל :אני אשלי( את מה שרפי אמר ,אנחנו השנה כמו שאת( יודעי( ,תו) שבעה
חודשי( בנינו חטיבת ביניי( ,הוצאנו מכרז שלב ב' ,כבר מכרז יצא ,היו(
הוצאתי מכרז שלב ב' של בית הספר היסודי החדש ,כבר הוצאתי היו( מכרז
ואנחנו צריכי( להוציא ,בהמש) אני ג( אוציא מכרז לשלב ג' ו%ד' בתיכו#
האזורי אנחנו בפיגור של שנה %שנתיי( ,אנחנו ננסה לצמצ( את הפערי(.
נחמיה עורקבי :יואל ,מה ע( שלב ב' של אוהל שלו( ,יצא ג(?
יואל גמליאל :עוד לא ,מכיני( אותו .חו .מזה משרד החינו) לא אישר לנו את ההקצבה של
אוהל שלו( .עוד שאלות? רפי לא הזכיר ,פתחנו שני גני( ואנחנו בוני( עכשיו
מעו #יו( במתנ"ס .עוד שאלות? יופי.
אליאב מזגני :גני מועצה ,חו .מגני מועצה שאמרת עכשיו .כמה אתה הול) להוסי 0לקראת
השנה הבאה?
יואל גמליאל :לפי דרישות אישור משרד החינו) ,אנחנו תלויי( במשרד החינו) ,משרד
החינו) קיבל את כל המסמכי( ,וכמו שאתה יודע ,עכשיו ה( רק סוגרי( את
התקציב ,אני מאמי #שאנחנו ,רפי ,מהנסיו #של) מתי נקבל תשובה?
רפי חנינה:

הנסיו #שלי זה אומר בסביבות תחילת ספטמבר אנחנו נקבל את כל התשובות
לשאלות שהגשנו של השנה הנוכחית והפע( נערכנו בצורה הרבה יותר טובה
כאשר פתחנו תיקי פרויקטי( .זה אומר שכבר עכשיו יש לנו פרוגרמות
מאושרות ל 7%8 %גני ילדי(.

דורית ב%#בוחר:שעדיי #אפילו טר( קיבלנו לה( אישור.
רפי חנינה:

בניגוד לעבר כאשר היינו מחכי( עד לרגע האחרו ,#מקבלי( ולוקח עוד שנה
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לתכנ.#
אליאב מזגני :לגבי חינו) .ב 1.9 %נפתחי( בתי הספר .מה המועצה הולכת ,מבחינת קבלת
ילדי( ,מבחינת עובדי מועצה שעומדי( בבתי הספר ,ע( איזה פרח ,יש איזה
רעיו ,#משהו שהול) להיות?
יואל גמליאל :היתה היו( ישיבה שליאור ישב וטיפל בנושא כי הייתי בועדת מכרזי(,
לבחור מנהלת לגווני( ,מה שהול) להיות ,אני הול) לחנו) את בתי הספר
החדשי( כולל הגני( ,ואני אקבל פה שיתו 0פעולה מחברי המועצה .שאר
העובדי( ,כמו כל שנה ,רפי ,היית בישיבה ,בוא תסביר לאליאב.
דובר:

על היו( הראשו #של שנת הלימודי( ,עובדי מועצה ,אי) ה(,

אליאב מזגני :לא לא רק עובדי מועצה ,ג( חברי מועצה א( יש לה( אפשרות ,לעמוד
בכניסה לבית הספר ע( פרח או משהו.
דורית ב%#בוחר:לדעתי באמת רפי כדאי שתגבש את זה ,כי כל בתי הספר היסודיי( מבדיקה
שלי ,כול( עושי( טקס ב 8:30 %בבוקר ,ויהיה מכובד שתהיה נציגות של
המועצה בכל בתי הספר.
נחמיה עורקבי :אז בואו נחלק את חברי המועצה.
דורית ב%#בוחר:לדעתי יהיה נכו #א( נחלק ,אני בקשתי מה...
)מדברי( ביחד(
יואל גמליאל :העובדי( של המועצה,
דורית ב%#בוחר:אליאב ,יש לי תשובה עבור) .כל בית ספר התארג #באופ #פרטני ורכש מתנות
וסוג של הפנינג כזה בכניסה.
אליאב מזגני :כל בית ספר?
דורית ב%#בוחר:כ .#אני דיברתי ע( כול( .ויש שי מטע( ראש המועצה.
נחמיה עורקבי :אני דווקא קונה את הרעיו #של דורית ,שאנחנו כחברי מועצה ,מי שיכול
באמת יל) לייצג ,יש לנו המו #בתי ספר ,שבאמת חברי המועצה שילכו ,איפה
שהוא יטיל עלי אי #לי בעיה .איפה שרפי יטיל עלי ,לי אי #בעיה .איפה שתגידו
לי אני מוכ #לייצג את המועצה .לי אי #בעיה.
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יואל גמליאל :אני אשמח מאוד נחמיה שתצטר 0אלי.
נחמיה עורקבי :אמרת משהו שצרי) להצביע על זה שכל יו( שישי עושי( מסדר ,אבל אנחנו
צריכי( לחשוב ג( על משהו אחר .אנחנו כחברי מועצה נצטר) לגלות אחריות
לפחות בימי שישי א( אפשר להתפזר ש( .לתת ש( את החצי שעה ,שעה.
נחמיה עורקבי :אני רוצה לשאול רק שאלה אחת .כתוב לי פה עשרה דפי( ואני מקבל תשע.
אני מבקש שאתה תדייק ,א( אתה מביא לי  10דפי( תביא  10דפי( ,לא
שאני יודע מה שיש ש( אבל לא משנה .לא עברתי עליו אפילו.

ס"ק  – 3דיו בדו"ח כספי 1+6/2009
יואל גמליאל :הדו"ח הכספי השנה ,כמו שאני אומר ,סיימנו את החציו ,#את הרבעו #השני
ביתרה של  136,000שקלי( .לכ #אפשר להגיד שאנחנו עומדי( ביעדי(.
ומדובר שאנחנו עוד לא קיבלנו את המענק של משרד הפני( על ס) 2,000,000
שקלי( ,שנקבל בעצ( מענק של משרד הפני( על ס) ,בסביבות  ,1,700,000אז
אנחנו נהיה ביתרה של מליו #שקל בחציו .#אז אני חושב שעשינו עבודה טובה.
נחמיה עורקבי :מגיע כל הכבוד לגזבר אריה.
יואל גמליאל :מגיע כל הכבוד לכולנו .וא( יש שאלות ,אני מבקש לשאול שאלות .יש
למישהו שאלות? עכשיו אני רוצה להעלות את הנושא של המועצה הדתית.

סעי" :3

בחירת נציגי( למועצה הדתית

יואל גמליאל :אנחנו מחוייבי( בחוק להעלות את הנושא של המועצה הדתית ,החברי(
במועצה הדתית .נציגי( למועצה הדתית שג( יש לי פה מסמכי( שאני אחר
כ) אחלק שימלאו לנציגי( ,אנחנו לחברי ,מטע( המועצה ,אנחנו שולחי(
שלושה נציגי( ,ומטע( ההמלצה לשר עוד שלושה נציגי( ואחרי זה יש נציג
של הרב המקומי שהוא ישלח באופ #אישי ונעלה את ההצעה שאנחנו כחברי
מועצה ,הנציגי( של המועצה עצמה זה ויצמ #מדר ,שאול וואנה ,משה מזגיני,
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לשר – דהרי יהודה ,משה כוכבי ,וגידי פריד.
נחמיה עורקבי :יואל ,אני רוצה להציע עוד כמה שמות.
יואל גמליאל :רגע .עוד לא סיימתי .לפי מה שהשר מבקש ,צרי) להיות חלוקה של עדות לכ#
החלוקה לפי התקנו ,#אני מבקש להעלות את זה לאישור ולהצבעה.
נחמיה עורקבי :יואל ,אני רוצה שהיות והשר והחוקה אומרת' ,בקשר לזה יצויי #כי על
מליאת המועצה לשת 0את כלל הסיעות החברות במליאת הרשות המקומית
בהתא( להנחיית היוע .המשפטי לממשלה ,אי #סיעה יכולה לוותר על ייצוג
במליאת המועצה '.היות ואני סיעה ,אני ג( רוצה לשלוח ולתת ג( כ #הצעות.
אני הייתי ממלי .על ינו #פרחי ,שלו( גרפי ,חזקיהו אברה( שהוא מש"ס,
זוהר יעקב שהוא ספרדי ,אני ממלי .אי) לחלק את זה .על אלי ניני ,אלה
האנשי( ,אני רוצה ג( נציג משלי .אני ממלי .על אלה ואני ג( רוצה נציג
משלי על פי חוק .החוק מחייב אות) לתת לי נציג.
יואל גמליאל :עוד פע( אני אומר ,זו הצעה,
ירו #ב #נו:#

הסיעה שלי ג( כ #ללא  ...במליאת המועצה .ועל פניו ,לפני שמביאי( שמות,
לא נראה לי כרגע לעסוק בשמות לפני ש ,א( שואלי( אותי ,תשמע ,מי
האנשי( של) ,לדו,#

יואל גמליאל :לא היית הרבה זמ .#שאלנו את ניר.
ירו #ב #נו:#

לא הייתי כא #ישיבה אחת ,זה הכל .זה עדיי #לא אומר,

נחמיה עורקבי :ג( אני הייתי בישיבה ולא שאלו אותי.
ירו #ב #נו:#

עושי( את זה ,לסכ( את הנושא תו) שבוע ונאשר את זה .אבל מ #הראוי
שלסיעה כיוו #חדש יהיה כא #ייצוג הול( .יש לי שמות ,אבל זה לא נראה לי
כרגע לשלו .0אני ביקשתי לדבר על זה באופ #עקרוני ,אי #מקו( להצביע
לנושא הזה כרגע .בואו נשב ,יש שלושה מתו) השלושה חברי( ,הייצוג שלי,
יש  Xאנשי( שיכולי( להיות ,שנסכ( את זה ונביא את זה כא #לאישור
בצורה מסודרת.

יואל גמליאל :זו החלטה שאני מעלה אותה היו( ירו ,#אתה יכול להצביע ואתה יכול
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להתנגד ,כמו שמקוד( ,אתה יכול להמנע ,להצביע נגד,
נחמיה עורקבי :יואל ,אבל אתה קראת על התקנו #והתקנו #נמצא פה.
ירו #ב #נו:#

אני בס) הכל בישיבה אחת לא הייתי ,הנושא הזה לא הגיע לידיעתי ,ראיתי
את זה פע( ראשונה כשקיבלתי את הזימו #ביו( חמישי האחרו ,#ואני מבי#
עכשיו שכבר יש שמות .החוק אומר,

יואל גמליאל :ירו ,#אתה קיבלת את זה ביו( חמישי .מ #הראוי לשלוח ,להעלות הצעה ,אני
לא חושב שכל פע( אנחנו מגישי( הצעה,
ירו #ב #נו:#

אבל זה אמור לעבוד הפו).

יואל גמליאל :תיכנס לקואליציה ,לא תהיה בעיה ,אתה תשב ,תדו #בהנהלה ,אנחנו נדו#
במה שאתה רוצה .ג( בתור אופוזיציה אני מכבד כל אחד שמקבל משהו ,בא
לפה ,מעלה ,אתה יכול לבוא,
נחמיה עורקבי :יואל ,אתה הקראת את החוק.
יואל גמליאל :יש פה יצוג הול(,
נחמיה עורקבי :סליחה ,יש פה יצוג הול( של מי? איפה הנציג שלי?
ירו #ב #נו:#

אי) יש ייצוג הול( ואני רואה את זה פע( ראשונה ביו( חמישי,

יואל גמליאל :א( היה לנו  11חברי( היה ל) יצוג של).
נחמיה עורקבי :סליחה ,כתוב לכל סיעה ,איזה מ #דבר זה?
ירו #ב #נו:#

אתה מוש) את הדיו #הזה למקומות אחרי( .יש ייצוג לכל סיעה וסיעה וזה
ג( מה שאומר החוק.

יואל גמליאל :ירו ,#א( אתה לא זוכר ,בפע( הקודמת אנחנו בחרנו ולא ראיתי שאתה
ביקשת,
ירו #ב #נו:#

היה ייצוג והיה דיו #ביני ובינ) ובי #כל האחרי( על ייצוג סיעתי לכל אחד
ואחד .א( אתה כבר מעלה את זה.

יואל גמליאל :ירו ,#אי #ויכוח בינינו .אתה סת( מעלה ויכוח שלא קיי( ,אני מבי #שאתה
רוצה לרצות את תנעמי וזה בסדר.
ירו #ב #נו:#

אני לא רוצה לרצות א 0אחד,
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נחמיה עורקבי :יואל ,מה הקשר.
ירו #ב #נו:#

החוק עומד לימינ) ואומר ל) ,אתה תיקח את מי שאתה מבקש על פי ייצוג
של הסיעות .סיעת כיוו #חדש דה פקטו יש לה שלושה חברי( סביב השולח#
הזה .באישור ,דר) אגב ,למרות שאחת לא נמצאת כא .#באישור .מ #הראוי
אתה יודע מה ,שראש המועצה ,ישאל או יתעניי #או יתייע .בהרכב סיעתי
הגיוני ,ולא לבוא לזרוק את זה ככה ולהגיד ,ולעשות איזשהו מחט ,0להגיד,
או קיי ,נאשר את זה ,כי כנראה ש,

יואל גמליאל :ירו ,#אני רוצה לכבד אות) לכ #אני לא ממשי) ,כי אני חושב שמ #הראוי,
ירו #ב #נו:#

א( היית מכבד אותי אז,

יואל גמליאל :אתה לא מגיע לישיבה,
נחמיה עורקבי :איזה ישיבה יואל ,אני לא מבי ,#דנו בכלל בזה בישיבה?
יואל גמליאל :אני לא רוצה לדו #על הנושא עוד פע( ,מי ש,
נחמיה עורקבי :אתה הקראת אמרת שזה לפי החוק ,לפי התקנות .הנה התקנו .#התקנו#
אומר ייצוג מכל סיעה .בבקשה ,תקרא פה .הוא ארבע ,מייצג אחד ,זה נציג
אחד ,את( נציג אחד ,אתה שולח לשר שלוש ואתה צרי) לתת פירוט יצוגי.
תקרא את החוק ,אני לא ממציא את החוק.
ירו #ב #נו:#

זה אנשי( שבחרו בי וג( בחרו ב) ,תחת סיעת כיוו #חדש ,לא סיעת הליכוד.
לכ #אני אומר בצורה הכי ברורה ,אבל אתה יודע מה,

ניר בזק:

אמרתי ל) ,אתה מצביע נגד ,אני מצביע נגד.

יואל גמליאל :ירו ,#חבל שלא חשבת על זה מההתחלה כשבחרו ב) והיית צרי) לייצג את
התושבי( ולהכנס לקואליציה.
נחמיה עורקבי :מה הקשר אבל? מה הקשר? למה אני לא מקבל נציג ,אני יכול לדעת?
יקותיאל תנעמי:אני אענה ל) .אני חושב שהמילה של יואל אומרת הכל .בוא תיכנס
לקואליציה ,הרשימה הזו רשימה פוליטית ,הרשימה הזו היא בניגוד לחוק,
החוק קובע שרשימת המועצה צריכה לשק 0את הסיעות במועצה .אני
לדוגמה יו"ר סיעה של שני מנדטי( ,לא שאלו אותי ,לא דיברו איתי,
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לא ,שאלו אותי וקיבלנו.

יואל גמליאל :שאלנו את יו"ר הסני ,0נכו?#
דובר:

כ .#שאלת(.

יקותיאל תנעמי:ירו ,#יו"ר סיעה של שלושה מנדטי( ,לא שואלי( אותו ,והאימרה בוא
תיכנס לקואליציה מלמדת חד וחלק שמדובר פה ברשימה פוליטית וזה בדיוק
בניגוד להוראות .לכ #אני חושב שלא נכו #לאשר את זה ,לא התקיי( פה שו(
דיו ,#הכל בשליפה וזה בסדר ,כמו ששולפי( את ההצעה למנות גזבר ,חתימה
מהיו( ,וההזמנה ,תשימו לב ,אולי לא שמת( לב ,המסמ) שעליו חתומי(
הבקשה של חברי המועצה ,נושא תארי) ה ,30.8 %של היו( .ההזמנות יצאו ב%
 .27אז יש פה באמת נבואה במקו( הזה .כמו חוות דעת שיוצאת ב6.8 %
וצופה מה יהיה ב 18.8 %או כמו ב ,18.8 %לידיעתכ( ,לא היתה ישיבת ועדת
מכרזי( למיטב זכרוני .על פי בדיקות שעשיתי לא היתה .הכל פה מתאמי(,
אונסי( ,משני( ,הכל בסדר .בדיוק אותו דבר ,כ) מתנהלת הרשימה הזו,
הרשימה הזו בניגוד לחוק,
נחמיה עורקבי :לחוקה ,לחוקה שיש פה של משרד הפני( ,של משרד הדתות.
יקותיאל תנעמי:בניגוד לחוק ובניגוד להוראות ,ולכ #אני חושב שכחברי מועצה אנחנו
צריכי( להתנגד לזה ,רק שיתקיי( דיו.#
יואל גמליאל :ירו ,#אני הבנתי שג( ביו( שישי הוזמנת לשיחה בבית של קותי לדו #בנושא.
נחמיה עורקבי :זה כמו שאתה הוזמנת ב 1:30 %בלילה לבית של אבא של קותי לשיחה אתה
וקותי .מה לעשות .אתה הזמנת את עצמ).
יואל גמליאל :אני לפחות מודה.
יקותיאל תנעמי:חברי מועצה ,אסור לכ( להפגש ע( א 0אחד שיואל חושש ממנו .אסור לכ(.
את( מצולמי( ,אפילו פה יש לו מצלמה .אני מבקש מכ( שתהיו זהירי(,
יואל יודע הכל.
)מדברי( ביחד(
יואל גמליאל :חברי( ,הצעה .ירו ,#תראה ,נחמיה ,שמעלה דברי( ,אני עוד מבי .#אבל אתה
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היית ראש מועצה ,ואתה יודע טוב מאוד,
ירו #ב #נו:#

כשאני הייתי ראש מועצה ,זה הגיע אלי ,ואני קיימתי דיו,#

יואל גמליאל :תפסיק להיתמ( ,ע( ההנהלה סיכמת ,לא ע( האופוזיציה .תגיד לי מתי,
תפסיק ,ירו .#אתה הא( פע( אמרת לשרעבי לבוא ולדו?#
ירו #ב #נו:#

אתה צרי) לתת ייצוג הול(,

יואל גמליאל :זה יצוג הול( לישוב עצמו.
נחמיה עורקבי :מי הנציג של סיעת כיוו #חדש ,אני יכול לדעת? אתה חייב לתת .אני יכול
לקבל פירוט לסיעות?
יואל גמליאל :אני עוד פע( מעלה את הנושא של ההצבעה.
נחמיה עורקבי :יואל ,אבל אתה צרי) לפי החוקה ,אתה אמרת לפני שהעלית ,אתה אמרת
שאתה הול) לפי התקנות .התקנות אומרות לכל סיעה .אני רוצה לדעת מי
האיש של כיוו #חדש או מי האיש של המפד"ל.
יואל גמליאל :מי בעד ההצעה?
ירו #ב #נו:#

למה ,מה קשה לומר מי הנציגי( של הסיעות?

יואל גמליאל :מי בעד?
בעד –  6בעד
נגד –  4נגד.
נמנעי – אי נמנעי
הוחלט לאשר.
דובר:

ניר ,זה רק מראה על היושר של).

ניר בזק:

אני מצביע ע( הסיעה שלי ,ע( כל הכבוד.

יואל גמליאל :תמה הישיבה ,השעה .21:02

יואל גמליאל
ראש המועצה וי ו " ר הישיבה

אריה לוינגר
מזכיר המועצה

