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המועצה המקומית גדרה
ישיבת מועצה מ המני מס'  357מיו  23.6.2010י"א בתמוז תש"ע

משתתפי :מר יואל גמליאל – ראש המועצה ,מר אליאב מזגני ,מר יקותיאל תנעמי ,מר ניר
בזק ,מר נחמיה עורקבי ,מר ציו ידעי ,גב' דורית בבוחר ,מר רפי חנינה ,מר דני דורו ,סג
ומ"מ ראש המועצה ,פרופ' גב' נגה שור
חסרי:
נוכחי:

ירו בנו
אריה לוינגרמזכיר המועצה ,ליאור מדהלהמנהל בכיר ,דוד יהלומיגזבר
המועצה ,רפי ב חיימנהל מחלקת חינו ,עודד ארנומהנדס המועצה,
יהודה סמג'המנהל תפעול

סדר יו:
.1

אישור תב"ר מס'  940ע"ס  & 300,000למטרת שיפו' גגות בגני ילדי :ורד ,סביוני,
יסמי ונורית .המימו קר עבודות פיתוח כמימו ביניי.

.2

אישור הגדלת תב"ר מס'  847ע"ס  & 80,000סלילת מדרכה ברח' קק"ל ,סה"כ התב"ר
לאחר הגדלרה  .& 430,000המימו :קר עבודות פיתוח כמימו ביניי ,הכנסות
מבעלי.

.3

אישור תב"ר מס'  943ע"ס  4,640,000סלילה ופיתוח מתח ב גפ ברחובות הבאי:
ב גפ ,ד"ר הוגו הסנר ,ירוח אבינדב ,יעקב מאיר הכה קפל .המימו ;השתתפות
בעלי ברח' גפ  ,& 1,000,000השתתפות בעלי ברח' מאיר הכה ,הסנר ועמינדב
& 3,640,000

.4

אישור תב"ר מס'  941בניית בית כנסת במזרח גדרה ע"ס  .& 800,000המימו;
הקצבת המשרד לענייני דתות  ,& 375,000קר עבודות פיתוח .& 425,000

.5

אישור תב"ר מס'  942ע"ס  & 1,102,140לבניית ביה"ס "ניר" .המימו; הקצבת משרד
החינו לשנת  .& 661,384 ,2011הקצבת משרד החינו לשנת & 440,856 2012

6.

אישור תב"ר מס'  945בניית בי"ס רימוני )נאות ראשוני( ע"ס  & 100,000מטרת
רכישת ריהוט וציוד .המימו; הקצבת מפעל הפיס ,קר עבודות פיתוח כמימו ביניי.
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.7

אישור תב"ר מס'  946בניית ביה"ס תיכו רמו )חט"ב צומחת( ע"ס 100,000
& למטרת רכישת ריהוט וציוד .המימו; הקצבת מ .הפיס ,קר עבודות פיתוח כמימו
ביניי.

.8

אישור הגדלת תב"ר מס'  919ג חדש שכ' נחלי ע"ס  & 120,000ציוד וריהוט מתקני
חצר .המימו; הקצבת מ .החינו & 25,700

הקצבה לריהוט ,קר עב' פיתוח

& 94,300
.9

אישור הגדלת תב"ר מס'  928ג חדש הארז ע"ס  & 120,000ציוד וריהוט ומתקני
חצר .המימו; הקצבת משרד החינו  & 25,700הקצבה לריהוט,

פיתוח
.10

קר

עבודות

.& 94,300

אישור הגדלת תב"ר מס'  920ג חדש ברח' פוקס ע"ס  & 120,000ציוד וריהוט
ומתקני חצר .המימו הקצבת משרד החינו  & 25,700הקצבה לריהוט ,קר עבודות
פיתוח .& 94,300

.11

אישור הגדלת תב"ר מס'  886ע"ס  & 50,000למטרת השלמת רכישת ציוד לביה"ס
"רעות" בגי פתיחת  4כיתות .המימו קר עבודות פיתוח.

12.

אישור תב"ר מס'  940ע"ס  & 157,000ביצוע הסבת מועדונית לג טיפולי.
המימו קר עבודות פיתוח.

.13

אישור הקצאת קרקע לעמותת "תורת אמת" בגדרה – חוו"ד משפטית שהונחה בפני
חברי המועצה.

.14

דיו בדו"ח רבעוני רבעו  4לשנת 2009.

15.

דיו בדו"ח רבעוני רבעו  1לשנת 2010.

.16

הרכב ועדת מכרזי.

פרוטוקול
נחמיה עורקבי :לפני שאנחנו מתחילי אני חושב שמ הראוי לחכות  10דקות ,רבע שעה.
בפע שעברה אמרת חמש דקות.
יואל גמליאל :חבר'ה אני לא מחכה ,בשעה  6:00הישיבה 6:15 ,אני כא בשבע מקווה
לסיי .בפע שעברה חיכית לו בחו' .חבר'ה נתחיל ע הסעיפי ועד אז

3

הוא יגיע .ישיבת מועצה מ המניי מספר  357שמתקיימת יו רביעי ב
 ,23.6.2010שעה  18:15אול ישיבות המועצה .סדר יו .לגבי השאילתא,
קיבלת את השאילתא אדו זכריה? שאילתא קיבלת?
נחמיה עורקבי:

לא ,אני רוצה להקריא אותה שתהייה רשומה בפרוטוקול .אני

תקריא את השאילתא.
מזה כמה חודשי עובדת פה ,יש פה את השאילתא של הגב' רינה קליר,
עכשיו ,אני שואל אות יואל ,מזה כמה חודשי עובדת במועצה.
יואל גמליאל :חשבתי בהתחלה ששאלת את אריה .אבל אני עניתי ל ,ראית איזה כבוד
נתתי ל?
נחמיה עורקבי:

יפה .עובדת רינה קליר במועצה ואני רוצה לדעת באיזה תפקיד היא

משמשת ומי נות לה את השכר.
אריה לוינגר :השאילתא תשובה .במענה לשאילתא שהוגשה על יד ב 23.5הריני להשיב:
הנ"ל רינה קליר מאושרת על פי הנהלי כרכזת קהילת הישוב מתוקצבת על
ידי המשרד הייעודי והמועצה המקומית גדרה בכבוד רב יואל גמליאל.
נחמיה עורקבי:

השאלה שלי הייתה במה היא עובדת ,באיזה תפקיד היא משמשת

במועצה? וא היא מקבלת את המשכורת מהמתנ"ס.
יואל גמליאל :אני אענה ל .דני דורו סג ממלא מקו ראש המועצה ,דורית ב בוחר חברת
המועצה ,ציו ידעי סג ראש המועצה .אליאב מזגני חבר המועצה ,נחמיה
עורקבי חבר המועצה ,ניר בזק ,פרופ' נוגה שור ועו"ד יקותיאל תנעמי תנעמי.
נעדרי :רפי חנינה ,וירו ב נו.
לגבי השאילתא קיבלת תשובה היא מועסקת על ידי מצילה במשרה מלאה
מתוקצבת בתקציב של המועצה המקומית גדרה ,ומשכורתה משולמת דר
המתנ"ס כמו פרויקטי נוספי שאנחנו עושי .נגמר השאלות,
נחמיה עורקבי:

סליחה ,מותר לי להגיב על השאלה של .השאלה שלי פשוטה ,אז

למה אתה יוצא למכרז א יש כבר עובדת? זאת אומרת שהמכרז הוא תפור?
יואל גמליאל :תקרא לזה אי שאתה רוצה .בוא נמשי הלאה .כ.
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סעי $ 1 #אישור תב"ר מס'  940ע"ס  ( 300,000למטרת שיפו) גגות בגני ילדי:
ורד ,סביוני ,יסמי ונורית.
אריה לוינגר :סעי .1 2אישור תקציב בלתי רגיל מס'  940ע"ס  & 300,000למטרת שיפו'
גגות בגני ילדי המימו קר עבודות פיתוח כמימו ביניי.
עודד ארנו:

שני מבני של  100מטר שלושת הגני האחרי זה  260מ"ר ה יושבי על
הגבעה ליד ד"ר פינס ,יש ש מכה של טרמיטי בכל הגבעה הזו .אי שהוא
הצליחו להעביר את השנה הזו ,חייבי לטפל ש בטרמיטי ,שכרנו מהנדס
– יוע' שהוא ג יית את חוות דעתו וג יכי את התכנית .האומד שלו של
המהנדס הוא אמד ,התוכניות בהכנה ,האודמ שלו זה  100,000שקל החלפת
הגג בגג 160,000 ,שקל החלפת הגג בגג השני ,אנחנו עוברי ש על גגות ע'
מאוד ישני שקיימי על גבי מתכת .נוס 2לזה צרי לעשות תקרות
אקוסטיות חדשות וכל נושא התאורה מחדש .את האומד המדויק נקבל
לקראת שבוע הבא.

אליאב מזגני :אחרי שיפוצי קי' ,אני יכול להגיד לכ שאחד הגני אחרי ארבעה חודשי,
חמישה חודשי ,אי לו רעפי בכלל ,אי לו גג ,יש לו יוטה .את מוזמני
ש ,אנחנו רוצי לגמור את השנה ,אנחנו לא רוצי שחס וחלילה יהיה ש
אסו ,יש ש טרמיטי ,הכול רקוב שמה ,זה גני לפני  40שנה 50 ,שנה.
ניר בזק:

לא עוד מעט ,יש ש כבר טרמיטי.

יואל גמליאל :הכוונה נגמר לה מה לאכול.
דובר:

ה אוכלי ג את צעצועי הע' וכל הדברי האלה.

ליאור מדהלה :אני רוצה להוסי 2שאנחנו אגדי מפלדה ,כ שלא מחליפי ע' בע' ,עושי
מפלדה.
פרופ' נגה שור :זה לא משהו שמכוסה על ידי הביטוח?
יואל גמליאל :לא ,זה בלאי .בלאי.
)מדברי ביחד(
פרופ' נגה שור :טרמיטי לדעתי זה ביטוח.
ניר בזק:

אתה לא יכול לעזור לנו ולדעת א בביטוח זה מופיע ,לא מופיע?
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דני דורו:

יש אסונות טבע של המדינה.

יואל גמליאל :בוא אני נסכ דבר כזה ,אנחנו נבדוק את זה ,בלי שו קשר ע משרד
החינו ,אני מאמי שהוא יתקצב אותנו ,הוא הבטיח שיית את התקציב,
ולכ זה מימו ביניי ,פנינו אליה.
דובר:

זה מימו ביניי עד שנקבל אישור.

יואל גמליאל :משרד החינו אישר לנו את זה מבחינה עקרונית ,אבל אנחנו מחכי לנייר.
דובר:

אני חושב שכדאי לבדוק מה הסמכות ,יואל.

יואל גמליאל :טוב ,מי בעד? הצבעה 9 :בעד ,פה אחד.

סעי $ 2 #אישור הגדלת תב"ר מס'  847ע"ס  ( 80,000סלילת מדרכה ברח' קק"ל,
סה"כ התב"ר לאחר ההגדלה .( 430,0000
אריה לוינגר :סעי ,2 2אישור הגדלת תב"ר מס'  847ע"ס  & 80,000סלילת מדרכה ברח'
קק"ל ,סה"כ התב"ר לאחר הגדלה  .& 430,000המימו :קר עבודות פיתוח
כמימו ביניי ,הכנסות מבעלי.
ליאור מדהלה :אנחנו בס הכול רוצי לסגור את התב"ר ש .אנחנו התחלנו בפרויקט בחלק
המזרחי של רחוב קק"ל וחשבנו לנכו להמשי ולסגור את כל המדרכה
המשמשת את כל תלמידי בית הספר התיכו שבעצ זה אחד מהעורקי
הראשיי שלו וסגרנו את זה ע רחוב פינס כדי ליצור טבעת בטוחה ללכת,
ההשלמה הזאת שברובה ממומנת מהשתתפות בעלי ,כי הכרחנו את כול,
ג אלה שמשיקי לרחוב פינס ,הפקנו לה את האגרות על היטלי סלילה
ועכשיו זה עניי של גבייה ,זה נכנס לתו מערכת הגבייה.
יואל גמליאל :מי בעד? פה אחד .שמונה בעד נחמיה נמנע.

סעי $ 3 #אישור תב"ר מס'  943ע"ס  4,640,000סלילה ופיתוח מתח ב גפ
ברחובות הבאי :ב גפ ,ד"ר הוגו הסנר ,ירוח אבינדב ,יעקב מאיר הכה קפל.
אריה לוינגר :סעי ,3 2אישור תקציב אישור תב"ר מס'  943ע"ס  4,640,000סלילה ופיתוח
מתח ב גפ ברחובות הבאי :ב גפ ,ד"ר הוגו הסנר ,ירוח אבינדב ,יעקב
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מאיר הכה קפל .המימו השתתפות בעלי ברח' גפ ,& 1,000,000
השתתפות בעלי ברח' מאיר הכה ,הסנר ועמינדב & 3,640,000
יואל גמליאל :יש למישהו שאלות?
דובר:

יש כבר תוכנית לאזור הזה?

ליאור מדהלה :בוא אני את לכ הסבר א כבר שאלת ,תסתכלו ברשותכ יש פה יז
יואל גמליאל :את יכולי להיכנס ,בבקשה ,הצטר 2לישיבה חבר המועצה רפי חנינה.
ליאור מדהלה :אני רק רוצה לעדכ אתכ ,כפי שאת יודעי יש פה איזה שהוא מתח
בנייה .המועצה המקומית גדרה ,בית ספר פינס ,כל הגבעה מול בית ספר פינס
זו גבעה שייכת היו לחברת א.סי.אס.אי .סיירוס 50 .יחידות דיור שאנחנו
לא מאפשרי לה לבצע ולבנות בגלל שאי תשתיות בכל המתח הזה.
עשינו תחשיבי כמה שיוצא לנו הכנסות מתו האגרות וההיטלי שנוכל
לגבות מהבעלי ,והתעקשתי שמכיוו שה 50יחידות דיור יעמיסו ג את
רחוב ב גפ ,זה ג מפתח את רחוב ב גפ .המשמעות היא שג אני מפתח
את רחוב ב גפ וג אני יכול לגבות מאות אנשי שגרי ברחוב ב גפ
כספי שמגיעי לנו עבור הפרויקט מיחידה אחת .אני בררתי את ס כל
העלויות ואני לקחתי את זה לחומרה כלומר ייתכ ויהיו לנו עודפי ,אני
כמעט בטוח שיהיו לנו עודפי שיכנסו פשוט לקר שלנו ונוכל להשקיע את זה
במקומות אחרי .אבל סה"כ הפרויקט הזה הוא כ 4.5מיליוני שקלי ,לכ
יש תוכנית מאסטר ,אני באמצעות התקציב שיאושר לי אתחיל להכי תכנו
מפורט ונצא לביצוע מכרז של המועצה.
נחמיה עורקבי :במכרז של המועצה ,טוב.
יואל גמליאל :מה זה המכרז של המועצה? הקבל אנחנו נבצע את הפיתוח ולא נעשה הסכ
פיתוח אית.
ליאור מדהלה :לא הכוונה שלי יו"ר הוועדה ,זה לא.
יואל גמליאל :לא ,אמרתי הוועדה תעשה.
ניר בזק:

תסביר שוב פע ,מה זאת אומרת?

יואל גמליאל :המועצה תבצע את הפיתוח .זה באחריות המועצה.
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)מדברי ביחד(
ליאור מדהלה :הקבל שאישרנו אותו יעשה עבודות פיתוח?
יואל גמליאל :לאור זה שאנחנו מתעכבי בנושא פיתוח כל כ הרבה זמ ומהניסיו שלנו,
אנחנו מתחילי לבצע את העבודות דר הקבל שיזכה במועצה מקומית
גדרה.
נחמיה עורקבי :כולנו בעד ,אבל השאלה שלי ליאור.
)מדברי ביחד(
נחמיה עורקבי :זה קבל שבונה את כל הבנייני או שאנחנו צריכי לחכות לכל דייר ודייר
מבחינת הכנסות?
ליאור מדהלה :אנחנו לא נוגעי בבנייני ,הבנייני לא שלנו ,אנחנו מתעסקי בתשתיות.
רוב התשתיות שמה ברחוב ב גפ ,מי שמכיר את רחוב ב גפ יש לו עלייה כל
כ חדה לקראת הסו ,2אנחנו צריכי להנמי אותו במטר ,רק שנוכל
להתחיל לבנות ,שזה לא יהיה דבר כזה ,בס הכול להוציא סכו.
נחמיה עורקבי :להנמי אותו במטר? ומה קורה ע הדיירי בצד שמאל?
ליאור מדהלה :מנמיכי אות ,כמו שעשינו הרבה פעמי.
נחמיה עורקבי :אבל אי ה ייכנסו הביתה? אתה.
ליאור מדהלה :אנחנו פותרי את זה ,אנחנו עושי לה אזורי מסוימי אנחנו עושי
הנמכות של חניות ,באזורי מסוימי.
נחמיה עורקבי :את הגבעה הגדולה אתה מתכוו להנמי במטר?
ליאור מדהלה :שמוני עד מטר.
נחמיה עורקבי :מה הגובה היו בי הבית ל ,מה הגובה היו?
ליאור מדהלה :א אתה רוצה לראות תוכנית ,בסדר.
נחמיה עורקבי :אני לא רוצה לראות תוכנית ,כי אני מכיר ,אני גרתי שמה .זה הבית שלי.
יואל גמליאל :אנחנו לא מדברי על תוכנית עכשיו ,אנחנו מדברי על.
נחמיה עורקבי :אני רוצה להבי.
ליאור מדהלה :אז אני אסביר ל .זו תוכנית הנדסית אני יראה ל אות.
נחמיה עורקבי :ומי בונה את הבנייני?
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ליאור מדהלה :היז .התחשיב שהצגתי לכ מדובר על הכנסות.
יואל גמליאל :מי בעד? הצבעה 10 :בעד ,פה אחד.

סעי $ 4 #אישור תב"ר מס'  941בניית בית כנסת במזרח גדרה ע"ס .( 800,000
אריה לוינגר :סעי ,4 2אישור תב"ר מס'  941בניית בית כנסת במזרח גדרה ע"ס .& 800,000
המימו :הקצבת המשרד לענייני דתות  & 375,000קר עבודות פיתוח
& 425,000
יואל גמליאל :כמו שאת יודעי ,אנחנו שני כבר לא בנו בתי כנסת באזור החדש ,יש לנו
ש  12,000תושבי שהגיעו לאזור החדש ,ואנחנו בוני גני ובתי ספר ובתי
כנסת לא בוני ,אנחנו עכשיו הולכי לבנות שמה שני בתי כנסת צמודי
שיית מענה לכל העדות ש ,ויית פתרו זמני .אני אומר לכ שיש ש חוסר
של מינימו עד ארבעה גני ,שרוצי לבנות .בתי כנסת .זה מיועד באזור של
צהלה ,ארז ,צמוד לגני רשמי.
)מדברי ביחד(
ליאור מדהלה :שני הגני נבני פה בצמוד לכביש.
יואל גמליאל :זה יותר קרוב לכיוו רחוב.
יואל גמליאל :מי בעד? פה אחד.

סעי $ 5 #אישור תב"ר מס'  942ע"ס  ( 1,102,140לבניית ביה"ס "ניר".
אריה לוינגר :סעי ,5 2אישור תב"ר מס'  942ע"ס  & 1,102,140לבניית ביה"ס "ניר" שלב ג',
המימו :הקצבת מ .החינו לשנת  ,& 661,384 2011הקצבת מ .החינו לשנת
.& 440,856 2012
יואל גמליאל :אנחנו סוגרי את בית ספר ניר ,אבל במקו בית ספר ניר בא לפה בית ספר
אחר והבעיה שיש לנו עובדי בבית ספר ניר שלא נית לפטר אות ,מדובר על
הרבה עובדי ,אז קיבלנו פה בית ספר אחר שיקבל קצת פרנסה לתושבי
שלנו ואנחנו בוני ,זה בית ספר ניצני .ללימוד )לא ברור( אבל זה לילדי
מחונני ,ה מפעילי הכול ,אנחנו המועצה מפעילה את זה כמו בית ספר
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ניר הממלכתי ,יש לה.
דורית בבוחר:

ניצני זה במקו ניר?

יואל גמליאל :כ ,במקו ניר .לא ,ניר נשאר ניר ,אנחנו פה מרוויחי פעמיי ,את המתח
של בית ספר ניר משכירי למוריה ,מקבלי  180,000שקלי בשנה במקו
להפסיד  200,000שקלי ועוד חשמל ,מיסי ,שיפוצי והכול ,אנחנו מקבלי
כספי ,אנחנו נקבל הרבה יותר כי נושא הליוויי ,ברגע שה נשארי בגדרה
אז ג נושא הליווי זה הכנסה למועצה מקומית גדרה ,וג כשבית הספר
החדש יגיע].
דובר:

הליוויי נופלי על בית ספר מוריה?

יואל גמליאל :המועצה תרוויח מזה כי הסיכו שלי ע מוריה שהעובדי יהיו המלווי.
אנחנו מדברי
דורית בבוחר :אבל מה זה הבנייה שמאושר פה?
יואל גמליאל :הבנייה זה לבית ספר ניצני ,זה בית ספר שמגיע לפה כמו חינו מיוחד.
דורית בבוחר :אתה מתכוו לבנות בית ספר נוס ,2כלומר מה שהשכרנו מוריה וג נוס?2
יואל גמליאל :שאנחנו עכשיו במשא ומת שאנחנו צריכי להשלי את בית הספר הנוס.2
דורית בבוחר :למה היה שווה לבנות בית ספר נוס 2ולא להשאיר את ניר?
יואל גמליאל :ניר נסגר לאור זה שלא היו תלמידי.
דורית בבוחר :אבל למה לא להעביר את ניצני?
יואל גמליאל :זו תוספת ,יש לנו כבר את הכס 2הזה מזמ ,במקו להחזיר .לא כל כ מהר
צרי לוותר על תקציבי של מבני חינו ,זה הקצבות של משרד החינו,
אנחנו לא משקיעי פה כלו .הפו ,אנחנו נקבל מזה ,בוא נגיד ככה ,בית
הספר הזה יכניס למועצה מקומית גדרה  250,000שקלי.
רפי חנינה:

אתה מתכוו לבנות בית ספר נוס 2למבנה להכניס?

יואל גמליאל :לא ,ה עכשיו יתאכלסו בשלוחה ,ה עכשיו מאכלסי את השלוחה 340,000
שקל ה ישפצו עוד פע .ה משפצי את זה עכשיו ,ובהמש כשאנחנו
נסיי לבנות ה יעברו.
דורית בבוחר:

ניצני יעברו למבנה החדש שאתה קורא ניר?
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רפי חנינה:

התלמידי יבואו מגדרה?

יואל גמליאל :לא ,ג א יהיו תלמידי מגדרה שמתאימי לבית ספר כ ,אבל תלמידי
שמגיעי במחו' ,הפו.
רפי חנינה:

אבל מה המועצה מרוויחה בקטע הזה?

יואל גמליאל :המועצה מרוויחה קוד כל שהיא לא מפסידה פה עובדי שעולי לה
 700,000שקלי ,שאי לנו מה לעשות אית ולא נית לפטר אות .אני
מעביר אות לבית הספר החדש .ה עובדי עירייה.
דורית בבוחר:

עובדי עירייה מחדש ומי משל לה את המשכורת?

דורית בבוחר:

זו אותה הגברת בשינוי אדרת.

יואל גמליאל :בית ספר ניר נסגר בהוראת משרד החינו ,בגלל חוסר תלמידי בוא נגדיר
אות ככה ,מבחינת משרד החינו זה לא משנה לה שיש לנו עכשיו עובדי
שנמצאי בבית ספר ניר ,זה עובר לעירייה .אני כראש מועצה ,א היינו
צריכי עכשיו לדאוג לעובדי האלה ,אי לנו מקו לעובדי ,נית ללכת
להלי פיטורי .הלי פיטורי לא היינו מצליחי כמו שאני מכיר את
המועצות הציבוריות ,לכ דאגנו שיהיה פה עוד בית ספר לתת לה פתרו
ובית הספר הנוס.2
דורית בבוחר:

אבל למה את ניצני שזה בסדר ,כי הבאת עוד בית ספר ,ש אות

במבנה של ניר ואת ישורו היית מקצה לדברי של המועצה שג ככה חסר
ל מקו לגני וכל מיני פעילויות אחרות.
יואל גמליאל :ניר זה בית ספר שמתאי לחינו מיוחד ,וכדי לבוא ולהשביח אותו לדברי
אחרי צרי להשקיע מיליוני ,ומי שמשקיע בבית ספר ניר את המיליו
שקל שיפוצי זה מוריה .ה שמי מחיצות גבס ,זה זמני ,ה משקיעי
שמה גדרות ,משרד החינו משקיע בגלל שאת מסכימה לקבל את בית הספר
יותר מ 2מיליוני שקלי פה .יש ל שמה עובדי .לימדו איתי שא אתה לא
תצטר פע אז אתה תוכל להוציא אות מהמבני ,א משהו לא תקי.
רפי חנינה:

לגבי העובדי לא היה הסכ ע מוריה? לא היה אפשר לעשות שיקחו ג את
העובדי בניר?
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יואל גמליאל :לא ,כי אנחנו כבר מכירי מהניסיו שלנו שמוריה מהר מאוד יגידו ל שה
לא מתאימי ,מה לעשות עובדי עירייה זה לא עובדי.
דורית בבוחר:

אבל ישורו ה זמנית עד השיפו' של ניר ואז ה עוברי לניר

וישורו.
דורית בבוחר :עכשיו משפצי את ישורו ,למה שלא ישפצו את ניר ויכנסו כבר לניר וזהו?
יואל גמליאל :ה שמונה כיתות וש זה ארבע כיתות.
דובר:

וניר זה לא שיפו' ,זה בניי.

יואל גמליאל :זה לא מתאי.
)מדברי ביחד(
ניר בזק:

את מדברת רק על ניר ,ג בעתיד כשה יעברו לש יתפנה ל המבנה .וג
תקבלי על זה שכירות עוד פע.

יואל גמליאל :מי בעד? מי נמנע? הצבעה 6 :בעד 3 ,נמנעו.
אריה לוינגר :שישה בעד שלושה נמנעי.

סעי $ 6 #אישור תב"ר מס'  945בניית בי"ס רימוני )נאות ראשוני( ע"ס 100,000
( למטרת רכישת ריהוט וציוד.
אריה לוינגר :סעי ,6 2יש כא שינוי סמנטי של המספר של התב"ר ,אישור תב"ר מס' 945
לא  ,879בניית בי"ס רימוני )נאות ראשוני( ע"ס  & 100,000למטרת
רכישת ריהוט וציוד .זה הקצבות פיס ,מפעל הפיס נות לנו הקצבות .קר
עבודות פיתוח כמימו ביניי.
הצבעה :פה אחד ,אושר.

סעי $ 7 #אישור תב"ר מס'  946בניית ביה"ס תיכו רמו )חט"ב צומחת( ע"ס
 ( 100,000למטרת רכישת ריהוט וציוד.
אריה לוינגר :סעי ,7 2כנ"ל .סעי .946 2אוקי :במקו  .864בניית ביה"ס תיכו רמו )חט"ב
צומחת( ע"ס  & 100,000למטרת רכישת ריהוט וציוד .המימו :הקצבת מ.
הפיס ,קר עבודות פיתוח כמימו ביניי.
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הצבעה :הוחלט פה אחד לאשר.

סעי $ 8 #אישור הגדלת תב"ר מס'  919ג חדש שכ' נחלי ע"ס  ( 120,000ציוד
וריהוט מתקני חצר.
אריה לוינגר :עכשיו גני ילדי .סעי ,8 2אישור הגדלת תב"ר מס'  919ג חדש שכ' נחלי
ע"ס  & 120,000ציוד וריהוט מתקני חצר .המימו :הקצבת מ .החינו
 & 25,700הקצבה לריהוט ,קר עב' פיתוח .& 94,300
מי בעד?
)מדברי ביחד(
הצבעה:

פה אחד הוחלט לאשר .שלושה גני חדשי.

סעי $ 9 #אישור הגדלת תב"ר מס'  928ג חדש הארז ע"ס  ( 120,000ציוד וריהוט
ומתקני חצר.
אריה לוינגר :סעי ,9 2אישור אישור הגדלת תב"ר מס'  928ג חדש הארז ע"ס & 120,000
ציוד וריהוט ומתקני חצר .המימו הקצבת מ .החינו  & 25,700הקצבה
לריהוט ,קר עבודות פיתוח .& 94,300
הצבעה :מי בעד? כול בעד ,פה אחד.

סעי $ 10 #אישור הגדלת תב"ר מס'  920ג חדש ברח' פוקס ע"ס  ( 120,000ציוד
וריהוט ומתקני חצר.
אריה לוינגר :סעי 10 2כנ"ל ,אישור הגדלת תב"ר מס'  920ג חדש ברח' פוקס ע"ס 120,000
& ציוד וריהוט ומתקני חצר .המימו :הקצבת מ .החינו  & 25,700הקצבה
לריהוט ,קר עבודות פיתוח .& 94,300
הצבעה :מי בעד? פה אחד .הוחלט לאשר.

סעי $ 11 #אישור הגדלת תב"ר מס'  886ע"ס  ( 110,000למטרת השלמת רכישת
ציוד לביה"ס "רעות" בגי פתיחת  4כיתות.
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אריה לוינגר :סעי ,11 2אישור הגדלת תב"ר מס'  886ע"ס  & 110,000למטרת השלמת
רכישת ציוד לביה"ס "רעות" בגי פתיחת  4כיתות .המימו :קר עבודות
פיתוח.
מי בעד?  10בעד ,פה אחד הוחלט לאשר.
אריה לוינגר :סעי 12 2עוד אישור קט ,אישור תב"ר מס'  ,944זה התיקו שלי.
דורית ב בוחר :רגע ,שנייה ,לגבי  ,11איפה את שמי גני חדשי ,את הכיתות? זה ארבע
כיתות יבילות נוספות בנוס 2לשניי שיש לנו?
יואל גמליאל :שלוש יש לנו.
ליאור מדהלה :שלוש כיתות ,שתיי באג 2הדרומי ואחד משיקה למגרש )לא ברור( אנחנו
משפצי .יהיו עוד שלוש כיתות.
יואל גמליאל :אנחנו פותחי עוד כיתה א' זה בטוח .זו המטרה שלנו.
אריה לוינגר :אני מבקש מכול ,אי אפשר.
יואל גמליאל :בס הכול יש לנו עוד כיתה אחת כיתה א' של כיתה א' שמצטרפת לרעות,
אבל יש לנו בעיה ברעות .אנחנו פותחי עוד כיתה ברעות ,לאור הביקוש
לבית ספר רעות ,אבל בגלל כמות התלמידי שיש לנו בכיתות ה' וו' משהו
כמו  80תלמידי בכיתה ,אנחנו בוני עוד כיתות כדי שנוכל לעשות פיצול
כיתות ולתת מענה לתלמידי ,בסה"כ  35תלמידי הצטרפו.
רפי ב חיי :כיתה א' אנחנו פותחי בטוח ,את השלישית ואז בעצ אנחנו מורידי את
כל מספרי התלמידי בכיתות א' בכל גדרה ,יהיו מקסימו  33תלמידי ,זה
הצפי שלנו ,בהנחה שבאי עוד ,הרי כל יו באי עוד .לגבי כיתות ה' ,ו',
כרגע השכבה בה' ,ו' בבית ספר רעות מונית  82ילדי .אי בעיה לקחת 2
ילדי ולהעביר אות לבית ספר אחר ,אבל אז מה הרווחתי  40ילד בכיתה זה
המו ,אבל א אני לוקח  82ילד ועל פי התק פותח לה כיתה נוספת ,אז
יהיו  26 ,25ילדי בכיתה וזה בסדר.
יואל גמליאל :זה בעצ הרעיו .וג הולכי להרחיב את המפקחי בגדרות .הייתי מבקש.
דובר:

אי בעיה ,יש ש  18כיתות ,אי לי בעיה.

יואל גמליאל :הייתי מבקש במעמד זה.
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רפי ב חיי :מספר התלמידי בעצ לא עולה.
יואל גמליאל :א כבר העלנו את הנושא הזה ,הייתי מבקש ג במעמד הזה לתקצב עוד
 60,000שקלי כדי לשפר ש את ג המשחקי ,כי ג המשחקי בנו אותו
לכיתות ג' או לג ילדי ,אני מבקש להעלות פה את הנושא על ה50,000
שקלי.
)מדברי ביחד(
פרופ' נוגה שור :מי יש שמה?
יואל גמליאל :יש לנו ,אנחנו פותחי את הגדרות.
)מדברי ביחד(
פרופ' נוגה שור :מה ע בתי שימוש? יש ש בעיה ע בתי שימוש.
יואל גמליאל :אנחנו נצטר לתת מענה לגבי הפתיחה והסגירה ונבוא לדו פה על תקציב ע
אמד מדויק.
פרופ' נוגה שור :זה דורש היערכות יותר משמעותית ,כבר היו יש בעיה של בתי שימוש.
יואל גמליאל :נצטר לתת מענה למקו ,דיברנו על זה ע המהנדס לתת מענה.
דובר:

כמה מתקני מי לשתיה יש שמה?

פרופ' נוגה שור :אחד.
דובר:

כולל קולרי?

דובר:

קולרי זה בהצטיידות.

)מדברי ביחד(
אריה לוינגר :אוקי ,אנחנו מגדילי את התב"ר  886ל & 110,000רכישת ציוד ומתקני.
יואל גמליאל :מי בעד?
הצבעה:

פה אחד הוחלט לאשר.

סעי $ 12 #אישור תב"ר מס'  940ע"ס  ( 157,000ביצוע הסבת מועדונית לג טיפולי.
אריה לוינגר :סעי 12 2אישור תב"ר שימו לב ,מספר  944ע"ס  & 157,000ביצוע הסבת
מועדונית לג טיפולי .המימו :קר עבודות פיתוח.
רפי ב חיי :אנחנו צריכי לפתוח ג טיפולי ,במיוחד עכשיו ,התק של ג טיפולי זה בי 8
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ילדי ל 12ילדי .יש לנו לצערנו הרב אבל בעצ השנה ראש המועצה טיפול
שונה ,לא רוצי להוציא את הילדי במחו' לגדרה .כל ילד שיוצא מגדרה זה
בי  7ל 8אל 2שקל לימודי חו' ואלפי שקלי או עשרות אלפי שקלי הסעה
ואחריות שלנו והאיכות החינוכית מוטלת בספק .אני משאיר אות בתו
גדרה ,אני חוס את הכול ,אבל הכי חשוב לנו שאנחנו מפקחי בעצ על
האיכות החינוכית שלה .כתוצאה מכ אנחנו לקחנו מועדונית מסוימת על
פי הוראת ראש המועצה ואנחנו אמורי לשדרג אותה ולעשות אותה לג
רגיל .ההוצאות הכספיות ה הרבה יותר ,כיוו שהצרכי ה גדולי יותר,
זה פינות גריעה ,זה מיטות ,יש לי פה מפרט.
דובר:

מה הגילאי?

רפי ב חיי :גילאי זה גילאי שלוש ,ארבע ,שה נחשבי לחובה ,כיוו שחוק חינו חובה
חל בחינו המיוחד מגיל שלוש .אז לכ המימו הוא מלא של משרד החינו.
המועדונית באוהל שלו.
דורית בבוחר:

מבנה היש?

רפי ב חיי :כ .במועדונית עצמה.
יואל גמליאל :המועדונית אנחנו דואגי לשלוח את הילדי לשעתיי ,אבל בעצ המקו
ריק ,ככה אנחנו משדרגי אותו ג למועדונית יש ש מתקני משחקי
והכול.
דורית בבוחר:

אבל הילדי של הג טיפולי ה לא צריכי צהרו? ה גומרי

באחת ,הולכי באחת?
יואל גמליאל :בשעה אחת ה הולכי ,אחת ורבע ומגיעי למועדונית .כי באוהל שלו זה
המקו הכי מתאי לקבל רישיו של המקו הטיפולי .המועדונית.
יואל גמליאל :אני עוד פע אסביר ל .היו קותי אתה מטעה את האנשי .יש את
המועדונית שקיימת היו.
יקותיאל תנעמי:

מה שהיה פע חדר אוכל? חדר תפילה?

יואל גמליאל :לא ,היה פע ,איפה שהיו יושבת המועדונית ,המבנה היו אבל ג היו
הוא סגור בשעות הבוקר .המקו ריק למועדונית ,באי אחר הצהריי 15

16

ילדי ,משעה אחת ,אחת ורבע וה נכנסי למועדונית .עד אז אנחנו רוצי
לדאוג שהמקו הזה יית מענה ג לילדי ,אי מקו אחר ,מה לעשות ,זה
המקו המתאי.
דורית בבוחר:

זה מקו פיזית ע גדר ,זה ג.

יואל גמליאל :אי ,ה לא נמצאי ביחד.
יקותיאל תנעמי:

לדעתי זה לא יקבל אישור בטיחות ,אנחנו ,כל מה שצרי לעשות.

יואל גמליאל :זה נקרא איגו משאבי ,זה לקחת מתק ריק ולבנות אותו ,זה לקחת מתק
ריק ולשי ש.
רפי חנינה:

ג ככה הוא נחשב בית ספר כושל.

יואל גמליאל :הוא לא נחשב בית ספר כושל ,הוא בית ספר מצוי .אנחנו צריכי לתת
פתרונות .אי לנו מקו אחר ,כי עוד פע אני אומר ,זה לקחת מקו אחר
ולהשקיע  700,000שקל בבני ואי לנו ,מה לעשות.
יואל גמליאל :חבר'ה עוד פע ,אי ש אופק חדש.
יקותיאל תנעמי :רוצי לנצל את זה בצורה טובה .להכניס יש לנו .אני בעד העניי ,אבל
לדעתי זה עלול לפגוע בכל המאמצי שלנו לנצל את  ...בצורה טובה.
יואל גמליאל :בית ספר שלו זה צרי מנהלי טובי ומורי טובי ודברי אחרי וזה
לא תירוצי.
יקותיאל תנעמי :אתה יודע שזה לא יעזור ש .לא חלילה אני לא נגד העניי ,זה וודאי לא
תורה.
יואל גמליאל :אני עוד פע יכול להגיד לכ שמועצה מקומית גדרה מוציאה ילדי מפה,
מחו' ליישוב .אני מכל סיבות אחרות לא מודאג .זה מקו מופקר בשעות
הבוקר ,זה מקו מוג ,ואני חושב שהמקו צרי לגדר אותו ,זו בעיה לגדר
אותו שתהייה כניסה פרטית בלבד ,א 2אחד לא יכול להיכנס שמה מהצד ,יש
לנו מספיק כניסות לאוהל שלו מהצד השני ,ומפה לא צרי להיכנס לאוהל
שלו ,אז אני אגיד ל ,אני רואה את זה אחרת ,אני חושב שלדאוג לשונה
ולתת דברי אחרי ,כמו שפתחנו בכל בתי הספר כיתות קטנות ולא טענו
שכיתות קטנות גורמות נזק ,היו הפו ,כיתות קטנות נותנות פיתרו ,ופע
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היו אנשי שאמרו שכיתות קטנות גורמות נזק לבתי ספר .אז לכ המקו
הוא מקו מוכ ויש בו את כל הציוד ,אנחנו צריכי רק לשדרג אותו והוא
נות מענה והמועצה המקומית גדרה מרוויחה מזה אלפי שקלי .מה לעשות,
היו במצב של היו כמו שאת יודעי המדינה כל היו לוחצת ואנחנו
צריכי למצוא מקומות ג לתת מענה ,והמקו הוא מקו מתאי .הייתי
בכל המקומות ,בדקתי ג דר אגב את כל המקומות השניי שיש לנו וזה
המקו הכי מתאי ומאושר על ידי משרד החינו .אז בתקציב ה 157נות
פתרו ג לגבי ציוד ,נות פתרו להכול ,ובעצ נות פיתרו להורי שהילדי
שלה לא יסעו מפה לרחובות ,יקבלו מכות בדר וכל הצרות שמסביב .זהו,
אז א יש בעיה נמצא פתרו.
רפי חנינה:

אי מקו בישורו?

יואל גמליאל :לא.
)מדברי ביחד(
יואל גמליאל :אי כניסה מש וג לא נכנסי לבית ספר מהכניסה ש ,היא סגורה ,זה
כניסה רק למעו ש.
רפי חנינה:

לפי ההפרדה שתהייה.

יואל גמליאל :היא לא קשורה לבית הספר ,היא לא קשורה למקו של אופק חדש ולא
קשורה לכלו.
הצבעה :מי בעד? מי נגד? הצבעה 6 :בעד 3 ,נגד 1 ,נ מנעו.
אריה לוינגר :הוחלט לאשר .יש לנו עוד סעי.2
יואל גמליאל :לפני שאנחנו מגיעי לסעי 2האחרו ,יש סעי 2שאני חייב לאשר אותו שזה
חיבור.

סעי12 #ב  $תב"ר  947שיפו) והשמשת תחנת שאיבה לביוב במחנה חפ) חיי.
אריה:

זה יהיה תב"ר  947עבור שיפו' והשמשת תחנת שאיבה לביוב במחנה חפ'
חיי .התקציב הנדרש .& 179,000

דורית בבוחר :זה היית צרי להגיש לנו ,אריה ,שלפחות יהיה על השולח.
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אריה לוינגר :זה תב"ר חשוב ודחו ,2שיפו' תחנת שאיבה לביוב למחנה חפ' חיי .התקציב
הוא  179,000שקל לפני מע"מ המימו הוא מקר עבודות פיתוח וביוב .אני
אצל לכ את זה ,זה בדיוק שורה.
יואל גמליאל :אתה צודק רפי וצודקת דורית בקטע הזה ,היית צרי לצל להעביר לה,
אבל זה דחו ,2קיבלנו התראה מאיכות הסביבה שבסיס חפ' חיי אי לו
משאבה של מי הביוב ואנחנו צריכי לעשות את זה דחו.2
רפי חנינה:

אבל למה אנחנו? זה לא קשור ל...

יואל גמליאל :זה חלק מהכספי שה מעבירי לנו ,על סמ התב"ר שאנחנו מעבירי
נקבל מיליו שקל.
רפי חנינה:

ממי?

יואל גמליאל :ממשרד הביטחו.
רפי חנינה:

חפ' חיי משל לנו מיסי ,אנחנו מחויבי לו.

יואל גמליאל :אנחנו מקבלי כס 1,200,000 ,2על סמ שאנחנו מטפלי בזה.
רפי חנינה:

א זה לא המימו שלנו ,אי בעיה.

יואל גמליאל :לא ,זה המימו שלנו אחרי זה אנחנו מקבלי  ,1,200,000זה מימו ביניי.
)מדברי ביחד(
יואל גמליאל :מי בעד?
דורית בבוחר :לא ראינו את זה אבל.
אריה לוינגר & 179,000 :פלוס מע"מ הנושא של השמשת תחנת שאיבה.
יואל גמליאל :יהודה ,בוא תגיד לנו על הנושא הזה של האומד.
יהודה מסג'ה :אנחנו מדברי על תחנת שאיבה לביוב שהייתה בזמנו באחזקת המועצה
המקומית גדרה ,לפני כמה שני האחזקה של התחנה עברה לאחזקת משרד
הביטחו ומאז בעצ היא לא מתוחזקת .נרקבה ברוב חלקיה ,ג הצנרת ,ה
המערכת ההידראולית וג המערכת החשמלית ,משאבות וכל מה שקשור.
אנחנו לקחנו הצעות מחיר ועל פי ניתוחי שעשינו ,ג על פי הצעות המחיר
וג לפי הניתוחי ,האומד כפי שנאמר על ידי מזכיר המועצה ,משהו
בסביבות .& 195,000
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דורית בבוחר :אמרת שזה עבר למשרד הביטחו אז למה עכשיו אנחנו צריכי לשל?
יהודה:

לא ,אני אומר אז.

דורית בבוחר :ועכשיו למה?
יהודה:

אני רואה שיש פה הסכ שאמור ,שאנחנו אמורי.

דובר:

למה את לא מביאי לנו את זה ,אני לא מבי אתכ.

דורית בבוחר :אריה מתי זה עבר אליה?
יואל גמליאל :אני טוע שזה א 2פע לא עבר ,פשוט הייתה הזנחה של המועצה המקומית
גדרה ,המועצה מקומית גדרה הייתה צריכה לתחזק ולא תחזקה ,מכל מיני
סיבות ,אחת הסיבות שפרצו את כביש  7וא 2אחד לא נת לזה מענה .והיו,
כשאנחנו תובעי את משרד הביטחו ,משרד הביטחו התנה את התשלו
בסידור במהל שלה ,בגלל שאנחנו לא שיפצנו לה את המשאבות ולא
שיפצנו לה את מי השפכי ,ה לא שילמו וזה ההסכ שה צריכי לשל.
לא נראה לכ שאני מתנדב להשקיע כס 2בצבא? אני האחרו שמתנדב
להשקיע.
דוברת:

אריה זה מה 20ליוני.

יואל גמליאל :אנחנו מדברי על תב"ר ,ההסכ כשיגיע ,הוא יגיע לפה ,רפי.
דורית בבוחר :מאז שהלכנו הקדמה של הישיבה ,יכולת לצר 2את זה ג להקדמה .כל
הכבוד אריה.
יואל גמליאל :מי בעד?
דורית בבוחר :הוא משקר לפרוטוקול עדיי.
אריה לוינגר :רגע ,מה שיקרתי?
דורית בבוחר :שאמרת שקיבלת את זה דחו 2היו .זה מה 20ביוני.
אריה לוינגר :לא ,אני קיבלתי את זה לאחר שהפצתי את ההזמנות .וביקשו להביא את זה
היו דחו ,2אז במה שיקרתי אות? בבקשה.
יואל גמליאל :מי בעד? אחד ,שתיי ,שלוש ,ארבע ,חמש ,שש ,שבע ,שמונה .מי נגד? מי
נמנע? שניי נמנעי.
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סעי $ 14 #דיו בדו"ח רבעוני רבעו  4לשנת .2009
יואל גמליאל :בואו נדו בסעיפי  15 ,14ו .16ובסו 2אנחנו נדו ,כי יש את החברי שחלק
מה באמת רוצי לדבר ,חלק מה רוצי לשכנע את החברי בנושא מסוי
שנות מענה לציבור ,לכ אנחנו נעבור לסעי .14 2דיו בדו"ח רבעוני  4לשנת
 .2009בבקשה אייל .הדו"ח הרבעוני שנת  ,2009ג סעי.15 2
נחמיה עורקבי :רגע ,אני רוצה לשאול שאלה לפני כ את אריה .זה נושא שיי בתקציב ,לא
צרי בשביל זה הצהרת יו"ר?
יואל גמליאל :לא צרי ,אנחנו רק מסבירי לכ .זה רק דיו ,א יש שאלות .אי הצבעה
על זה .אייל ,יש שאלות ,מישהו עבר על זה? יש שאלות על הדו"ח הרבעוני של
?2009
נחמיה עורקבי :ב 48שעות קשה היה לעבור ,א תוכל לדחות את זה לישיבה הבאה ונדו
בזה שנוכל לעיי בזה יותר בבירור אז אני אשמח .זה מה שאני יכול להגיד.
יואל גמליאל :אנחנו לא דני ,צרי רק לעיי .אני אסביר ל וא יש הערות תעיר בפע
הבאה .זה לא להצבעה .אייל.
אייל תנעמי:

הרבעו הזה הוא לסו 2שנה .למעשה הוא מקביל לדו"ח שעכשיו עובר ביקורת
במשרד הפני .בימי אלו אנחנו עוברי ביקורת של משרד הפני ,וזה
הרבעו שסגר את  .2009לספר יותר מידי אי אפשר ,כי הדו"ח קצר ,אבל אני
אדבר על הדברי העיקריי .שנת  2009הסתיימה בעוד 2של  751,000שקל
מתו תקציב של.

דובר:

איפה אתה רואה את זה?

אייל תנעמי:

בעמוד  ,4בטופס  ,2זה התקציב הרגיל .מתו תקציב של  81,508,000שקל,
 751,000שקל זה העוד 2לשנת .2009

יואל גמליאל :טוב ,דבר אית על הרבעו ב ,2010כי נראה ש 2009לא מעניי אות .טוב,
לאור הבקשה בדיו ,אבל בפע הבאה אשמח שא יהיו לכ שאלות תעבור
על הדוחות ותבואו.
דורית בבוחר :אנחנו נשמח שזה יהיה פה במצגת במקר ,יש מקר חדש ,לפע הבאה.
אייל תנעמי:

תעבור על זה וא יש שאלות.
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סעי $ 16 #הרכב ועדת מכרזי.
יואל גמליאל :אני דיברתי על הרכב ועדת מכרזי.
נחמיה עורקבי :מה זה הרכב וועדת מכרזי?
יואל גמליאל :זה מה שנקרא הרכב.
נחמיה עורקבי :יש כבר הרכב ,מה זה נקרא ההרכב הזה .אתה רוצה לספר לנו משהו עליו?
יואל גמליאל :אני בא ואומר עוד פע ,יש לנו בעיה ע ירו שהוא באמת כמו שאת רואי
לא מגיע לישיבות מועצה לאור העבודה הקשה שיש לו בתקופה יש הרבה
שריפות ואנחנו באמת צריכי ,יש לנו המו המו מכרזי ,ולפעמי הוא לא
מגיע וחבר לא מגיע ואי לנו פורו לוועדה ,והיו אנחנו בגדרה ע כל הנושא
של הבניה הציבורית חייבי שוועדת מכרזי יתכנסו ,לכ אני מחלי 2את
ירו בוועדת מכרזי ,ע ציו ידעי.
ציו ידעי:

לא החודש אני כל יו נוסע .בחודש הבא.

יואל גמליאל :א אתה לא רוצה אני יעשה עדכו .ציו ידעי.
)מדברי ביחד(
נחמיה עורקבי :סליחה ,פה כתוב וועדת מכרזי ,לא כתוב שאתה צרי להחלי 2או לשנות.
אז אתה יכול לספר לנו משהו על וועדת מכרזי?
יואל גמליאל :אני מעלה להצבעה ,מה זה משנה .חבר'ה.
נחמיה עורקבי :אריה זה חוקי? אריה ,אני שואל אות אריה.
)מדברי ביחד(
יואל גמליאל :זו הצבעה חוקית.
דובר:

אוקי ,אני אבדוק אחר כ.

יואל גמליאל :תבדוק אחר כ .ג התקציב עבר .בוועדת המכרזי ,דנו.
אריה לוינגר :אליאב יקריא את החברי לפרוטוקול .אליאב תקריא.
יואל גמליאל :פע הייתה קואליציה בוועדת מכרזי ,יש פה אופוזיציה ,כול באופוזיציה
בוועדת מכרזי.
אליאב מזגני :אני יו"ר הוועדה ,ישנו ניר בזק ,דורית ב בוחר ,רפי חנינה וירו ב נו .עקב
שירו לא מגיע למכרזי ואנחנו חייבי.
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דובר:

יואל יש לי כבר ישיבות ביו ראשו ,שני ,א אי פורו.

אליאב מזגני :ישנו כס 2שיהודה סמדג'ה לדוגמא קרוב ל 80,000שקל שקיבלנו למכרז .א
אנחנו לא משתמשי בכס 2הזה ,הל הכס.2
דורית בבוחר :סליחה ,למה זה נדחה מיו ראשו? היית הישיבה ביו ראשו.
)מדברי ביחד(
יואל גמליאל :אנחנו נעשה הצבעה שעכשיו נעשה שינוי .אני מעלה להצבעה ,את ציו ידעי
כחבר בוועדת מכרזי .ציו בוועדת מכרזי במקו ירו ב נו .נחמיה לא
יכול להיות כי נחמיה ג ככה הוא נכנס לכל הוועדות.
נחמיה עורקבי :אתה לא יכול לסגור את זה עכשיו בישיבה ע הפורו הקיי?
)מדברי ביחד(
יואל גמליאל :אנחנו נדחה את זה לישיבה הבאה ,אנחנו נביא רשימה מדויקת של ועדת
המכרזי .אני מוש את זה לחודש הבא.
אליאב מזגני :אני אי לי בעיה ,אני מכבד את החברי שלי .אנחנו רוצי פשוט שיהיה
פורו יותר מכובד.
דורית בבוחר :אנחנו נעשה הכול כל חברי הוועדה לבוא.

סעי $ 13 #אישור הקצאת קרקע לעמותת "תורת אמת" בגדרה – חוו"ד משפטית
שהונחה בפני חברי המועצה.
יואל גמליאל :חבר'ה ,אני רוצה להעלות את סעי ,13 2זה בעצ הסעי .2אליאב בוא נמשי.
סעי 13 2זה סעי 2שלפני  4שני עלה הנושא של הקצאות קרקע,
דובר:

זה ב 2007או ב?2008

יואל גמליאל :לא זוכר בדיוק .רשו לכ שמה .זה אושר אבל זו הייתה בקשה שדנה.
הבקשה הייתה במועצה מקומית גדרה ,אני את ל לדבר .המועצה דנה
בנושא כמה פעמי ,בעצ טיפלה בכל הנושאי ,אושר בכל המליאה וביקשו
מאיתנו לאור זה שיש ישיבה חדשה להביא את זה לאישור מחדש למליאה.
יש פה אנשי שאני את לה לדבר ,אני אשמע מה ה אומרי ,יש פה את
כב' הרב שיגיד כמה מילי בנושא עצמו ,ונעלה להצבעה.
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נוגה שור:

אני לא מבינה למה זה מתמהמה שנה שלמה ,כי ג לפני שנה זה עלה ולא
קרה כלו.

יואל גמליאל :מי שלא יודע ,בהקצאות קרקע זה תהלי של שלוש ארבע שני .כשאני אומר
לאנשי שתהלי של הקצאות קרקע שלוש שני ה חושבי שאנחנו
צוחקי ,זה תהלי שעובר ,תהלי של המצאת מסמכי ,זה תהלי של
ישיבות מליאה ,זה תהלי של אישור משרד הפני וזה עוד החזרת מסמכי
ועוד פע תהלי של משרד הפני ,זה תהלי מאוד ארו .כשכול עומדי
בתנאי אז משרד הפני מאשר כי התבקשנו להביא את זה לישיבת מועצה,
אנחנו בעצ הבאנו את הנושא לישיבת המועצה ,אז נית לכב' הרב להגיד
כמה דברי ואחרי זה אשמח שמי שירצה באמת יעלה וידבר.
הרב ציו צוברי:

אחר הצהריי טובי לכל הקהל .באופ מעשי ,את אמוני על

החינו הפורמאלי והבלתי פורמאלי ,אבל אנחנו היו נמצאי בתקופה
שאנחנו מעונייני.
רפי חנינה:

סליחה ,אני שואל שאלה ,אני לא מקשר.

יואל גמליאל :בחיי ,לרב אל תפריע .אתה מפריע ,אני מבקש ממ אתה לא תפריע.
)מדברי ביחד(
רפי חנינה:

אני שואל שאלה .יכול להיות שזה לא חוקי בכלל ,הוא חבר בעמותה ,השאלה
א מותר לו לדבר או לא ,אריה מותר לו לדבר? בתור בעל עניי>

יואל גמליאל :אני מאשר לו לדבר.
רפי חנינה:

אוקי ,אתה יכול לאשר.

)מדברי ביחד(
יואל גמליאל :תנו לכב' הרב של גדרה לדבר.
הרב ציו צוברי:

לא באתי לנאו ,באתי להגיד שלושה משפטי .שגדרה צריכה זכות

מיוחדת שיהיה לה מקו מרכזי לבחורי בזמנ החופשי ,בזמנ הפנוי
לשבת קצת וללמוד יהדות .היהדות שאנחנו לומדי היא :כיבוד הורי
ולהשתדל להגיע כל הזמ .זה חלק קט מהבחורי .היה זמ שביקשנו
הקצאת קרקע ,אנחנו יודעי שאי לאד יותר מאשר ארבע אמות שלו,
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למרות שהוא יכול להיות שליט בכל העולמות .אנחנו פשוט נמצאי במקו
שבושה לדבר עליו ,והילדי האלה נהני מהמקו ומ הראוי לתת הזדמנות
ללמוד .ההזדמנות החינוכית שלה לעשות הכול לגמור את ההליכי של
הקצאת הקרקע .זה הכול.
תושב:

טוב ,ע כל הכבוד לכב' הרב ולנאו היפה שלו ,הוא צודק בהכול ,רק לא מול
הבית שלנו ,ולא מול השטח שהוא  20מטר ממני ,יש מספיק מקומות בגדרה
כדי שיקצו אות ,ע כל הכבוד לכב' הרב ולעמותה ולמי שישנ פה ,אני 60
שנה במקו הזה ואל תגרמו לי לא לכבד את הדת ,את כב' הרב ואת
האנשי ,מפני שא 2אחד לא יבנה מול העיניי שלי ,יש מספיק מקומות
בגדרה ומספיק אדמות ,עשרות דונמי ג באגודה ,ג בכל המקומות בכדי
שיבנו מול העיניי שלי ,ע כל הכבוד לכבוד ,אני דיברתי על זה לפני שנה,
ואני אומר את זה בפני כל חברי המועצה ,ע כל הבולשיט שלחת את משרד
הפני ומשרד הפה ,א 2אחד לא התייחס לא לאנשי ,לא לתיירי ,לא למי
שגר,

יואל גמליאל :למה ,התייחסנו.
תושב:

סליחה ,סליחה ,סליחה .אני גר  60שנה ,לא היו ולא באתי אתמול לגור .א2
אחד לא בא אלי לא ע נייר ולא ע שו דבר .את המכרזי ,שלכ ואת מה
שאת מוצאי בעיתונות ,זה תפנו למישהו אחר .עכשיו ,אני אומר לכ את
זה בפה מלא .בש כל הרחוב שלי ,ואני מבקש ומתחנ ,בפני כל חברי
המועצה הזאת ,תיתנו לה מה שה רוצי ,ע כל הכבוד לא מול הבית שלי
ולא מול השטח שלנו .אני לא נגד ,אני בעד ואני מוכ לעזור ,לא מול הבית
שלי .ואני אומר את זה בפני האנשי המכובדי ובפני כב' הרב .א את
רוצי ,אש באש אני אשי ערבי ,נוצרי ,וחזיר והכול .לא ,תוריד את
הידיי של .אתה מבי? אני לא רוצה לפגוע ,אני שישי שנה לא דתי,
מעול לא פגעתי באנשי .מעול לא פגעתי ברחוב ,מעול לא הדלקתי אז
בשבת כדי לכבד אות .אל תגרמו לי לא להגיע לזה לא לי ולא לעמיתי
השכני .אני מבקש בכל לשו של בקשה ,תפנו ותקצו לה מקו איפה שה
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רוצי ,מצידי פי עשר ,לא מול הבית שלי תודה רבה.
יואל גמליאל :אני כמו שאני אומר ,ג ע כל הקושי ,ואני חבר טוב של הבחור ,אבל אני
חושב שהמקו הוא מקו מתאי ,ואני אמרתי את זה ג בהמש ,לפחות
השטח שבינ הוא הכביש.
תושב:

אבל יואל גמליאל ,סלח לי שאני קוטע אות ,מול השטח של ,מול הבית
של יש שטח של  10דונ ריק .תקצה שמה את הישיבה ,לא מול הבית שלי,
מול השטח של יש  10דונ ריק ,תמשי יואל ואנחנו נדבר.

יואל גמליאל :לא אני זה שקובע.
תושב:

אני מבקש מחברי המועצה הנכבדי ,אני מבקש מכ להצביע נגד .אני מבקש
מכ.

יואל גמליאל :אני אשמע אתכ.
תושב:

עד השעה  11זה יהיה חוקי .ארגו נהגי המשאיות ג יגיעו לרחוב ,אז למה?
את רוצי את זה ,אז תעשו את זה.

תושב:

מילה ,אפשר? כל מקו שיהיה בגדרה והנה ,אני אומר מילה לא קשורה
לשו דבר .כל מקו שיהיה בגדרה ,אני מוכ לעזור מעצמי ,לתרו מעצמי
לבנות ש ולעזור והכול ,ברגע שזה יהיה ש כמו שהוא אמר ,א זה יהיה
כמו שיהיה חוקי והכול ,על האש בערב שישי מותר ,מותר לאכול חזיר והכול
מותר.

)מדברי ביחד(
תושב:

)צועק( אני אשי את הכול ,יו ולילה ,עד  11:00בלילה ,שישי ,שבת חזירי
יסתובבו .אני אומר לכ ,את תגרמו לי להיות גוי .הנה אני אומר לכ לפני
כל הפורו הדתי הזה ,את תגרמו לי להיות גוי .אי בעיה ,עכשיו.

יואל גמליאל :יש עוד מישהו שרוצה להעלות דברי? יופי .אני עוד פע אומר ,אנחנו נדאג
לרגישות של התושבי.
תושב:

)צועק( לא ,אתה לא יכול לדאוג ,אתה יכול לדאוג רק .אבל יואל .מניפולציות
על מישהו אחר ,לא לי .ואני גר ש לא אתה .אני גר שישי שנה ברחוב הזה,
אני גר שישי שנה בבית הזה .אני מתנצל.
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יואל גמליאל :אני יוכל להגיד לכ שאת טועי בגישה .הכניסה נעשה אותה מהצד השני.
תושב:

איזה צד שני? אנחנו לא צריכי כניסה .יואל,

יואל גמליאל :זה לא נכו ,אבל זה לא נכו ,כי את לא יודעי מה התוכניות .התוכנית.
נחמיה עורקבי :אני יכול להעלות הצעה נגדית ,קוד כל יש.
יואל גמליאל :לא צרי להעלות הצעות נגדיות כי זה או להחליט או לא להחליט.
נחמיה עורקבי :יש פה את אבישי והוא יודע שמי שעזר להקי את הכולל הזה,
)מדברי ביחד  צעקות(
יואל גמליאל :אני מבקש כול לפנות את המליאה ,אנחנו רוצי לעשות את הדיו בשקט.
חבר'ה נחמיה ,מספיק.
)מדברי ביחד(
יואל גמליאל :אני עוד פע אומר ,יש לנבחרי ציבור לא רק החלטות טובות ,ג החלטות
קשות וה צריכי להחליט ואני יכול להגיד שהדבר הזה באמת ידוע שני
והיה אפשר להתנגד אז.
נחמיה עורקבי :יואל ,זה פורס? אני שואל אות זה פורס?
יואל גמליאל :זה פורס וזה דווח וזה מאושר וזה הרבה דברי.
נחמיה עורקבי :איפה זה פורס?
)מדברי ביחד(
יואל גמליאל :תקשיבו ,נחמיה זה לא פוליטיקה ,אל תעשה פוליטיקה על חשבו אנשי.
)מדברי ביחד – צעקות(
תושב:

אני גר בבית ,לא אתה ,אני גר בבית.

יואל גמליאל :עוד פע אני אומר ,המקו הוא חוצה את הכביש ,יש כניסה שנעשה אותה
מכיוו רחוב ד ורחוב רמב".
)מדברי ביחד(
תושב:

ה בוני עשרי מטר ממני .תפסיק להגיד לי כ .תגיד לי  20מטר.

)צעקות – מדברי ביחד(
תושב:

יואל ,אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה ואת תעשו מה שאת רוצי .רק
את תדעו ואני אומר את זה והוא מצטט ותקליט ,את תעשו מה שאת
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רוצי ואנחנו נעשה מכ מה שאת רוצי .מכוח החוק ואל תדאג ,אל
תדאג ,אני אראה לכ מה זה שתיקה רועמת .זה הכול.
אני מבקש מכ חברי המועצה הנכבדי ,אני מבקש מכ בכל לשו של

תושב:

בקשה ,תחליטו מה שתחליטו ,אל תחליטו על המקו הזה ,שיחפשו לה
מקו חלופי ותשנו את זה.
)מדברי ביחד(
יואל גמליאל :בסו 2נטפל בבריו כמו ,אנחנו נטפל ממ.
הזמנת לי פעמיי משטרה ,אני לא סופר אות בכלל.

דובר:

נחמיה עורקבי :יואל ,אני מבקש להציע הצעה חלופית.
יואל גמליאל :אתה לא יכול.
נחמיה עורקבי :אני כ יכול למה מי אתה שתגיד לי שאני לא יכול? אתה לא ראש המועצה
ואתה לא קובע .אתה לא קובע.
יואל גמליאל :אדו נחמיה
נחמיה עורקבי :יואל ,אני רוצה לתת הצעה חלופית ,לעבור את השטח או להקי וועדה ולתת
לה מבנה ,לא צרי בשביל מבנה ארבע שני ולא שלוש שני ,ה יכולי לקבל
מבנה מחר ש ,אתה יכול לתת לה את ישורו ,אתה יכול לתת לה איזה
מבנה שאתה רוצה .כמה זמ לקח להקצות קרקע ולתת בית כנסת לאתיופי?
לפני חצי שנה אישרנו והיו יש לה בית כנסת .על מה אתה מדבר?
יואל גמליאל :אז אני יכול להגיד ל שבית הכנסת האתיופי שיי למועצה המקומית גדרה.
נחמיה עורקבי :האדמה של המועצה ,אנחנו הקצנו לה אדמה ,אנחנו הקצנו לה אדמה
וה בנו תו חצי שנה ,אז אל תספר סיפורי.
יואל גמליאל :ה לא מתחזקי את זה ,אל תספר סיפורי .טוב.
נחמיה עורקי :אני רוצה לבקש הצבעה שמית.
דובר:

אני רוצה לשאול שאלה פשוטה ,יואל ,זה יוצא אל הפועל? זאת ההייתה השאלה
שלי.

יואל גמליאל :חבר המועצה ירו ב נו הגיע להצבעה.
)מדברי ביחד(
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יואל גמליאל :זה בקשה של ועדת ההקצאות ,אפשר להחליט כ ואפשר להחליט לא.
נחמיה עורקבי :יואל אתה לא יכול להחליט כ ולא ,כי אני יכול לתת הצעה נגדית ,ע כל
הכובד ל.
יואל גמליאל :אתה לא יכול ,כי זו וועדה של הקצאות קרקע ,זו היה.
נחמיה עורקבי :להצעה ספציפית אני יכול לתת הצעה נגדית.
יואל גמליאל :חבר'ה אני מעלה את זה להצבעה.
נחמיה עורקבי :אני מבקש ממ ,אני מבקש ממ לתת לי לתת הצעה נגדית ,כי יש לי פתרו
שימצא ח בעיני כל האנשי פה אז תנסה קוד כל .אפשר לתת לה את בית
ספר ריב שאתה אומר שהוא מיותר ,לפני דקה אתה אמרת ,אפשר לתת לה
את המבנה יש ש שתי כיתות בישורו וה לא צריכי חצי שנה ,מחר ה
יכולי להיכנס .וזה לא במקו מרכזי ולא במקו שיש שמה תלונות ,זו
ההצעה שלי.
יואל גמליאל :אני עוד פע אומר ,זו הצעה של הקצאות קרקע לא שלי ,זה בתקופה של
ירו ,אני אשמח מאוד ג שירו יעלה את הנושא ,ירו.
נחמיה עורקבי :יואל אני יכול לקבל הסבר? איפה היוע' המשפטי? למה הוא לא פה?
יואל גמליאל :אתה יודע שהוא לא בא לישיבות.
נחמיה עורקבי :מה זאת אומרת? הוא חייב לבוא ולשבת .הוא מקבל כס ,2הוא מקבל בחוזה
שלו כס 2אני שאלתי שאלה ,אתה לא תגיד לי.
)מדברי ביחד(
דובר:

הסעי 2של הקצאת קרקע?

יואל גמליאל :עברנו את זה .מי בעד? מי בעד? אני מעלה להצבעה.
נחמיה עורקבי :אתה לא יכול להעלות להצבעה ,יש לי הצעה נגדית.
יואל גמליאל :אי הצעות נגדיות ,אני מסביר ל.
דובר:

יואל אתה עושה את זה בכוונה ,בכוונה ,בכוונה.

יואל גמליאל :זה לא בכוונה ,אני חייב להעלות את זה להצבעה .זו התראה.
דובר:

יואל אתה עושה את זה בכוונה ,בכוונה ,בכוונה.
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יואל גמליאל :מי בעד סעי 6 ?13 2בעד .מי נגד? מי נמנע?  1נמנע תודה רבה ,נסגרה הישיבה,
יו טוב לכול.

__________________

__________________

יואל גמליאל

אריה לוינגר

ראש המועצה ויו"ר הישיבה

מזכיר המועצה

