
P6-1535 1  ת.נ.  

  למען הרישום הטוב–" חבר"

  המועצה המקומית גדרה

   315' מסמן המנין שישיבת מועצה 

  06.5.30 ו" תשסבסיון ' שלישי גיום 

  

, רני שרעבי, מ ראש המועצה" מ–יואל גמליאל , ר המועצה"נון יו- ירון בן  :משתתפים

רפי , גדעון הנקין, דודי קוך, יקותיאל תנעמי, אליהו רדיע, מיכאל צארום

  .עדנה סגל,חנינה

   רוזנצוויגמרים  :חסרים

רפי ,  מהנדס המועצה–ליאור מדהלה , מזכיר המועצה גזבר ו–אריה לוינגר   :נוכחים

   -בן חיים 

  

  : סדר היום
  

פרויקט , יצחק רבין'  לתכנון וביצוע גן ילדים חד כיתתי ברח758' ר מס"אישור תב .1
מלט " על ידי חברת 41/2003הביצוע במסגרת מכרז .  680,143₪על סך , אחוזת גדרה

מפתח .  531,000₪משרד החינוך : המימון. באמצעות החברה למשק וכלכלה" מבנים
 . 148,822₪וקרן עבודות פיתוח , 9/02עלות של 

 
חיים הרצוג '  לתכנון רישוי וביצוע גן ילדים חד כיתתי ברח759' ר מס"אישור תב .2

/ קהביצוע במכרז מ.  680,143₪על סך ) השכונה הצבאית" (אחוזת שושנים"פרויקט 
הקבצת : במימון. באמצעות החברה למשק וכלכלה" מלט מבנים" על ידי 41/2003

 . 148,822₪קרן עבודות פיתוח . 9/02מפתח העלות ,  531,321₪משרד החינוך 
 
 לרכישת ריהוט וציוד לבית ספר התיכון מזרח גדרה ע סך 760' ר מס"אישור תב .3

. לכיתה כפול שש ₪ 14,700 . 88,200₪הקצבת משרד החינוך ב : מימון.  270,000₪
 . 111,800₪קרן עבודות פיתוח 

 
: במימון.  280,000₪ שיפוץ מוסדות חינוך בגדרה על סך 761' ר מס"אישור תב .4

 . 190,000₪קרן לפיתוח ,  90,000₪הקצבת משרד החינוך 
 
איגוד ערים ... שיפוץ ביטחון אזורי גדרה ו ₪ 80,000 על סך 762' ר מס"אישור תב .5

 .קרן עבודות פיתוח: במימון. לחינוך
 
לרכישת ציוד וריהוט לגני ילדים חדשים  ₪ 180,000 על סך 763' ר מס"אישור תב .6

  . 129,000₪קרן עבודות פיתוח ,  51,000₪משרד החינוך והתרבות : המימון. בגדרה
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 שמתקיימת 315אני פותח ישיבת מועצה מן המניין מספר . ערב טוב לכולם  :נון-ירון בן

אריה יאמר . על סדר היום הנושאים המופצים בפניכם. 30.5.06ום שלישי בי

  . רים"מספר דברים לפני שנתחיל לדון בכל הנושאים של התב

חברתי להנהלת המועצה לפני כשתיים וחצי . אני מבקש לומר כמה מילים  :גדעון הנקין

 שמחתי לכאן אז ואני שלם עם החלטתי. מתוך רצון לתרום מיכולתי והבנתי

חשו בשיתוף פעולה ועבודה , כמו לכל גוף גדול, למועצה מקומית. זו היום

שותפי . ייתכן כי גם בי האשם, אין פני הדברים כך, לצערי. בהרמוניה

דבר המביא לתוצאות , להנהלת הרשות רואים את דרך ניהולה שונה ממני

הבלתי נמנעות של דיסהרמוניה וטבעי הדבר שאינני שותף למרבית 

דבר שגורם למתחים , בחודשים האחרונים אף גדל הריחוק בינינו. ההחלטות

תושבי גדרה בחרו את . מבחינתי, מיותרים ויוצר סביבת עבודה לא חיובית

ראש המועצה וראש המועצה בחר את הצוות האמין עליו שאתו הוא רוצה 

אין . בתפקידים כסגן ראש המועצה אני לא חש את עצמי ככזה. זכותו. לעבוד

לא היו אלה היעדים .  להוות גורם מעכב או מפריע לניהולה של המועצהרצוני

דברים שאינם עולים בקנה אחד עם עקרונותי . שבגללם חברתי להנהלה

גם . וממקום זה אני מקבל החלטותי, ומצפוני אינני יכול להיות שותף להם

. כך היה וכך יהיה בעתיד. לא אשא בקרבי משקעי עבר, אם נפרדות דרכנו

הוסיפו נדבך חשוב לניסיון חיי , ובמחיצתכם חברי המועצה, ותי בהנהלהחבר

מכל , אני מודיע בזה על התפטרותי מהמועצה. ועל כך אני אסיר תודה לכם

מכל הוועדים , מכל הוועדות, מכל העמותות שאני עומד בראשם, תפקידי

אני מאחל לכולכם המשך פעילות . ר והן כחבר"שאינ מכהן בהם הן כיו

  . לכם ולגדרה, ה ומוצלחתברוכ

  ?אתה מתפטר מהמועצה. לא הבנתי: יקותיאל תנעמי

  .זה עצוב, עם כל הציניות. אני חשוב שזה עצוב  :דודי קוך

  . זה עוד יותר עצוב. מההנהלה הוא קופץ החוצה לגמרי  :אליהו רדיע
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  .אבל זה עצוב, זו לא הגדרה מדוייקת  :דודי קוך

עכשיו נזכר מי . וגמליאל מקבלים מכתב על ניגוד ענייניםיואל . הכי מדוייקת  :אליהו רדיע

כשהם ישבו , זה היה צריך להיות בהתחלה? שנזכר שיש ניגוד עניינים

ה 'חבר, ה תצאו'חבר"אז היו צריכים להגיד , בהחלטות אחרי ועדת תמיכות

  ."ה אתם מפריעים אם אתם בגוף כזה או אחר'חבר, אל תהיו כאן

. אני אקבל את המכתב ואגיב לו בהתאם. ל החלטתו של מר הנקיןאני מצר ע  :נון-ירון בן

  .אדאג למסור הודעה לכל חברי המועצה

יש דברים שהם , עם כל היריבות שהיתה לי עם גדעון. אני מבקש להגיד משהו  :אליהו רדיע

אבל הוא בחר , אבל גם אני חושב שחבל, היו אי הסכמות. דברים משותפים

יש פה .  אפשר להניע אותו מההתפטרות שלואני לא יודע אם. מה שבחר

לא הבנתי אם זו הצעה לסדר . מ"סגן ומ, מכתב שחתום עליו יואל גמליאל

אחרת הייתי מכניס הצעה לסדר , ראיתי בזה הצעה לסדר. בנושא צו המסים

, רפי חנינה, אתה הכנסת מכתב בשמם של יואל גמליאל. בעניין המסים

  . מיכאל צארום ודודי קוך

  .זה היה כתוב בעתום  :סגלעדנה 

אני מבקשים להביא לאישור . "אני קורא, אני לא יודע מה כתוב בעתון  :אליהו רדיע

פטור . ב. פטור מתשלום ארנונה למחסנים. א: המליאה את הצעותינו הבאות

פטור . ד. פטור מתשלום ארנונה לחניות. ג. מתשלום ארנונה פרגולות

, אני? למה זה לא בא לדיון. " ד" ממ–מתשלום ארנונה לחדרי ביטחון 

  . הייתי מביא הצעה לסדר, לפחות

  .זו לא הצעה לסדר לישיבת המועצה  :נון-ירון בן

  . אלא אם כן אני לא יודע לקרוא, ככה כתוב  :אליהו רדיע

  .זו לא הצעה לסדר  :נון-ירון בן

  ?מי כתב. אתה חתום? אתה לא כתבת  :אליהו רדיע

  .הר המועצ"זה ליו  :יואל גמליאל

אעשה את , אם אדרש לדון בצו המסים. זו לא הצעה לסדר לישיבת המועצה  :נון-ירון בן
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זה כדת וכדין כאשר זה יפורסם מספיק זמן מראש כדי שכל חברי המליאה 

  . יוכלו להתארגן לזה

העניין הוא שהציבור באמת מבולבל עם כל . זה לא עניין של צו המסים  :אליהו רדיע

מה , הציבור לא יודע מה קורה עם המדידות. ה בצדנניח לז. הספינים שיש

אני אישית התעניינתי מספר פעמים וכל . יחייבו אותו ומה לא מחייבים אותו

אני אראה בסופו של דבר . אני לא צריך תשובה. פעם לי נותנים תשובה אחרת

המועצה משקיעה הרבה מאד בפרסום וכדאי שהיא תוציא דף . את התוצאה

אנשים לא . לי יהא בהסכמת כולם ושם יוסבר לאנשיםהפעם זה או. אחד

  .'לפרק חניות וכו, אנשים מתחילים לפרק מחסנים. יודעים מה יהיה

  .בשבועים הקרובים תונח הצעה להחלטת המועצה בדיוק בעניינים האלה: יקותיאל תנעמי

כדי לבאר ולפזר את כל הערפל , בדיוק על הנושאים שעליהם אתה מדבר  :נון-ירון בן

  .שיש

אני מקבל . קיבלתי מכתב מכבודו בעניין ועדת ביקורת: דבר נוסף. יפה מאד  :אליהו רדיע

ח "אבל הדבר הכי פשוט הוא להביא את דו, את הציונים על ועדת ביקורת

אני לא מבין למה . ח שקיבלת"לדו, ח ועדת ביקורת" בלי שום קשר לדו2004

או , ירון" לא רוצה להגיד אני. בייחוד שהתחייבת ירון, זה לא מובא לדיון

אבל זה לא , אני לא רוצה להגיד את הדברים האלה". שקרן או לא דובר אמת

. אתה מתחייב לפרוטוקול ואתה לא מקיים, פעם ולא פעמים שאתה מבטיח

בכדי שאני לפחות אגיד שאפשר לסמוך על מילה של . אלה דברים מינימליים

? סביר לי למה לא צריך לדוןבמקום זה אני מקבל מכתב שבו אתה מ. ירון

, ירון, לפחות במה שקשור בי? 2004ח " וצריך לדון בדו2006אנחנו עכשיו ב 

, ולא, תגיד לפרוטוקול, "אני לא מביא את זה כאן"אני מבקש ממך שתגיד 

ככה אתה ." במהלך חודש מאי אני אביא את זה ואנחנו נדון, אלי"תגיד לי 

  ? אתה זוכר, התחייבת

  .2004בסוף נשכח שלא דנו ב   :רני שרעבי

  .אני עוצר כאן  :נון-ירון בן
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  .אתה התחייבת ואתה לא מקיים. תענה, אל תעצור  :אליהו רדיע

שלא נשכח שאנחנו , אני אומר לך וגם להערות האחרות שנשמעות כאן  :נון-ירון בן

. היה מתוכנן לדון במהלך חודש מאי. ח"אנחנו נדון בדו. ח"צריכים לדון בדו

  .אי עסקנו בדברים אחריםבחודש מ

  ?למה לא הבאת את זה היום? אתה לא יכול להביא את זה היום  :אליהו רדיע

  .היום אני לא יכול להביא את זה  :נון-ירון בן

  ?למה אתה לא יכול להביא את זה  :אליהו רדיע

  .אני לא מתכוון לדון בזה  :נון-ירון בן

מי שצריך להציג את זה . דר היוםתסביר לי למה מראש לא הבאת את זה לס  :אליהו רדיע

  .אני מוכן? אז מה הבעיה. זה אני או מי שירצה להתייחס, זה לא אתה

  .אני לא אדון בזה עכשיו. יציג את זה המבקר  :נון-ירון בן

  ?על מה אתה מדבר? איזה מבקר  :אליהו רדיע

  .מי שיציג את זה בצורה מקצועית הוא המבקר  :נון-ירון בן

ח של "ח ועדת ביקורת ולא בדו"אני ביקשתי לדון בדו? קצועיתאיזה מ  :אליהו רדיע

  .אל תתווכח. המבקר

  ,אני אומר לך, אני לא מתווכח  :נון-ירון בן

שלא אגיד לך שאתה שקרן ולא אגיד לך , שוב אני אומר. אל תמרח אותנו  :אליהו רדיע

  . תקיים אותו, אתה אומר משהו. שאתה לא דובר אמת

  . אין לי שום בעיה עם זה,  לומר את זהאתה יכול  :נון-ירון בן

  .אל תגרום לי להגיד לך  :אליהו רדיע

זה היה מתוכנן להידון בחודש מאי ומסיבות כאלה ואחרות זה לא הגיע   :נון-ירון בן

  .לחודש מאי

  ?מה התשובה? למה לא דנים היום. היום זה אחרי חודש מאי  :אליהו רדיע

  .אנחנו לא נדון בזה היום  :נון-ירון בן

אם לא "אתה מתכוון . התחייבת הרי? למה לא הבאת את זה בסדר יום  :אליהו רדיע

מוצא . לא מתאים לך? "עמדתי בזה בחודש מאי אז גם בחודש השישי לא
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  .ירון, שפתיך תשמור ועשית

  .הערתך נתקבלה  :נון-ירון בן

ר לך עוד אני אומ, ולא, אתה תתחייב. אינ רוצה שתתחייב כאן עוד פעם, לא  :אליהו רדיע

עכשיו . עזוב. זה לא ההתפטרות של גדעון שחייכת. אני לא ארפה מזה, פעם

  .זו בושה וכלימה?  עכשיו2004ח " דו–זה דבירם יותר רציניים 

  . ידונו בצורה רצינית כשאני אמצא לנכון2004ח "בדו  :נון-ירון בן

בעניין . 8.3ב כתבתי לך מכתב . אתה לא תגיד לי שמתי שאתה תמצא לנכון  :אליהו רדיע

אתה יכול לדחות את ז הבישיבה אחת אבל . הזה ואתה חייב להביא את זה

  .אתה לא יכול לדחות את זה ביותר מישיבה אחת

  .אני לא רוצה להיזכר בכמה דוחות דנו בעבר  :נון-ירון בן

  ?על מה נדון, אין ביקורת? על מה אתה מדבר? על איזה דוחות אתה מדבר  :אליהו רדיע

  . נכון. לא היתה ביקורת  :נון-ירון בן

  ?ח"אתה פוחד מהדו, אני לא מבין  :אליהו רדיע

  .ח"אני ממש לא פוחד מהדו  :נון-ירון בן

  ?מה איכפת לך אתה. אז תביא את זה  :אליהו רדיע

  .אני אביא את זה כשזה יהיה מסודר  :נון-ירון בן

  .ח"יש דו? מה מסודר  :רני שרעבי

  .ח"ן להציג את הדואני היום לא מאורג  :נון-ירון בן

  .אני צריך להיות מאורגן. אני מאורגן. אתה לא צריך  :אליהו רדיע

  .ח ואנחנו נעבור לדון במה שהחלטנו לדון"היום לא יהיה דיון בדו  :נון-ירון בן

אני , "לא"תגיד לי . אני רוצה שאתה תתחייב לפרוטוקול, ירון? מתי זה יהיה  :אליהו רדיע

  . פעם ואז נמשיך הלאהאכניס את ההצעה לסדר עוד 

  .אני מרשה לך להכניס הצעה לסדר  :נון-ירון בן

אתן לך עוד , אני סומך עליך. תגיד לי מתי ואני לא אכניס את ההצעה לסדר  :אליהו רדיע

  ?מתי תכניס את זה. נגיד שאתה דובר אמת הפעם, פעם

  ".נגיד"  :נון-ירון בן
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  ,אני אגיד שאתה,  מתחייב עכשיואם תכניס את זה כמו שאתה. אני אגיד  :אליהו רדיע

אני מרשה לעצמי לסכם את הישיבה בסוף הישיבה וגם להגיד לך מתי ואיך   :נון-ירון בן

  .זה ייכנס

  .לא הבנתי  :אליהו רדיע

. זה הכל. איך ומתי זה יתבצע, אני מרשה לעצמי ומר את זה בסוף הישיבה  :נון-ירון בן

  .לל הנושאים שעל סדר היוםרים כו"התייחסות לגבי הנושא של התב, אריה

ממומן , כמו שאתם רואים, רים בתחום החינוך שבחלקם"למועצה הוגשו תב  :אריה לוינגר

המצב התזרימי של המועצה בתחום קרנות . על ידי קרנות עבודות פיתוח

, יחד עם זאת. בלבד ₪ 342,000נכון להיום מסתכם בסך של , עבודות הפיתוח

מפעל הפיס התחייב להעביר למועצה ,  הפיסהיום בשיחה טלפונית עם מפעל

 תשלומים שהמועצה –שהוא חייב למועצה ₪  מיליון 1מתוך  ₪ 800,000עוד 

נוכל לממן גם את , לבניית בית הספר החדש  עם קבלת הכספים.........שילמה 

  . הקרנות

קבל עולב בנו ל. ברמת הדיווח זה לא מספיק ואני חושב שזה עולב בנו, אריה  :רני שרעבי

איך . דיווח נקודתי על מצב כזה קשה בלי שום תמונה אמיתית של מה קרה

איזה כסף נכנס איזה ? רים"איך התנהלו התב? מה היה? הגענו למצב הזה

  .באמת לא רציני? רים"נותנים לנו עכשיו מאזן בוחן של התב, זהו? כסף יצא

  ?מה המצב בכל קרן  :אליהו רדיע

ביקשנו לפני , גם על ידי גדעון וגם על ידינו, ות כאןעשרות פעמים בישיב  :רני שרעבי

, אז בסדר. זה חוזר על עצמו כל הזמן. ח מסודר"רים לקבל דו"שדנים בתב

  .מה נעשה בכסף, רים האלה התנהלו"בלי שנדע איך התב ₪ 340,000היום יש 

  ?למה אין פירוט כמה יש בקרן דיור   :אליהו רדיע

  .לא מצב רישומי של קרן הדיור,  תזרימיאני דיברתי על מצב  :אריה לוינגר

  .אני מבין שזה מצב תזרימי. אבל גם זה צריך להיות  :אליהו רדיע

  .או שיש כבר ואנחנו לא קיבלנו? 2005מתי יהיה מאזן מבוקר של   :רני שרעבי

  .לפי מיטב ידיעתי חולק לכם  :אריה לוינגר
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  .קיבלנו  :אליהו רדיע

  .לא קיבלתי  :רני שרעבי

  .אבל התקציב לא הוכן על הבסיס הזה, קיבלנו  :אליהו רדיע

  .זה לא היה מאזן מבוקר  :רני שרעבי

  .2006קיבלתם מאזן מבוקר ואפילו רבעון ראשון של   :אריה לוינגר

  .יש, ממה שאני יודע. ח כספי יש"דו  :אליהו רדיע

  .אני לא קיבלתי מאזן מבוקר  :רני שרעבי

  ?"מבוקר"מה זה . מבוקר לא  :אריה לוינגר

  .מבוקר  :ני שרעביר

  . לא, לא  :אריה לוניגר

  . אני יודע מה שאני אומר. אני מדבר על מאזן מבוקר  :רני שרעבי

  .אבל לא מבוקר, ח כפסי סופי"אנחנו מדברים על דו  :אליהו רדיע

  .עובד על זה רואי החשבון שהוא לא עובד המועצה  :אריה לוינגר

  .אבל יש התחייבויות  :רני שרעבי

  ?אתה יכול להגיד כמה יש בכל קרן ולא מצב תזרימי, ריהא  :אליהו רדיע

  .היה חשוב שאריה יאמר את האמירה. נעבור סעיף סעיף  :נון-ירון בן

, שואלים פה. תמשיך, אם הוא יגיד לי שהוא לא עונה לי. שאלתי משהו, ירון  :אליהו רדיע

  .אתה שמעת אותי שואל

  .אולי ראש המועצה יודע  :רני שרעבי

  .אותי תענה אתה, בדיוק  :אליהו רדיע

  ?יש לך תשובה למר רדיע  :נון-ירון בן

אולי . ראש המועצה צריך לדעת? יש תשובה על המצב של הקרנות, לך ירון  :רני שרעבי

  .סגן ראש המועצה

  ?מה אתה רוצה לדעת  :יואל גמליאל

  .מצב הקרנות  :רני שרעבי

  ?אתה רוצה לדעת היום, לא רצית לדעת אתמול  :יואל גמליאל
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המצב הוא . ח נכון להיום לגבי המצב בקרנות מבחינה רישומית"אין לי דו  :אריה לוינגר

. ₪ מיליון 1.581 היתה 1.1.06יתרת פתיחה ב , לגבי היטל השבחה: כזה

 מיליון 1.264 –תשלומים שבוצעו . ₪ מיליון 1.801 30.4.06תקבולים עד יום 

ם לגבי התחייבויות אני לא מדבר אתכ.  2118₪ – 30.4.06יתרה ליום . ₪

אני אומר לכם מצב . רים ומה שיהיה ביתרות מלוות"במשך השנה לגבי התב

.  118,000₪ –תקבולים .  238,000₪ 1.1.06יתרת פתיחה : צנרת. נכון להיום

 מיליון 1.362יתרת פתיחה : כבישים.  3000₪יתרה  .  353,000₪תשלומים 

ניקוז .  580,000₪יתרה . ₪ן  מיליו1.135תשלומים .  353,000₪תקבולים . ₪

.  83,000₪ 30.4.06תקבולים עד ליום .  14,000₪יתרת פתיחה : תיעול

 מיליון 15.276יתרת פתיחה : קרן ביוב.  96,000₪ –יתרה .  1000₪תשלומים 

 – 30.4.06יתרה ליום . ₪ מיליון 1.666תשלומים .  871,000₪תקבולים . ₪

  . ₪ מיליון 14.481

תוריד , ₪ מיליון 14 –אם ניקח את הביוב כמשל ?  אמרת יתרה תזרימיתכמה  :אליהו רדיע

  ?מי לקח אותם, איפה הם אריה?  מיליון13.6איפה נעלמו , מזה את מה שיש

  . אני רוצה להמשיך, אלי  :נון-ירון בן

  . אז תענה אתה  :אליהו רדיע

  . אין לי את הנתונים  :אריה לוינגר

, 300,000היו בקרן ביוב והמצב התזרימי ₪  מיליון 15אם . תענה אתה, ירון  :אליהו רדיע

  ?₪ מיליון 14.7איפה 

  .רים מסודר"כשיהיה דיון תב  :נון-ירון בן

  .לא יהיה. רים"לא יהיה אף פעם דיון תב  :רני שרעבי

  .₪ מיליון 14.3תגיד איפה נעלמו ? אתה לא יודע חשבון פשוט, ירון  :אליהו רדיע
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יצחק '  לתכנון וביצוע גן ילדים חד כיתתי ברח758' ר מס"אישור תב: 1סעיף   

 412003הביצוע במסגרת מכרז .  680,143₪על סך , פרויקט אחוזת גדרה, רבין

משרד : המימון. באמצעות החברה למשק וכלכלה" מלט מבנים"על ידי חברת 

   148,822₪וקרן עבודות פיתוח , 029/מפתח עלות של .  531,000₪החינוך 

בסדר . אני מתכונן לדון בדר יום שעליו דיברנו,  לא מתכונן עכשיו לענותאני  :נון-ירון בן

 לתכנון וביצוע גן ילדים חד 758' ר מס" אישור תב–הנושא הראשון , היום

הביצוע .  680,143₪על סך , פרויקט אחוזת גדרה, יצחק רבין' כיתתי ברח

משק באמצעות החברה ל" מלט מבנים" על ידי חברת 412003במסגרת מכרז 

וקרן , 9/02מפתח עלות של .  531,000₪משרד החינוך : המימון. וכלכלה

אני מזכיר לכולנו שאנחנו עומדים . זה הגן הראשון.  148,822₪עבודות פיתוח 

עוד מעט נדבר גם על בית . ארבעה חודשים לפני פתיחת שנת הלימודים

ישנו . ןר הזה כדי לפתוח את הג"אנחנו נדרשים עכשיו לאשר את התב. הספר

גם מנהל מחלקת החינוך שיכול לדבר על החובה לפתוח את הגן הזה ואת הגן 

  . אני רוצה לעבור להצבעה. הבא אחריו בסדר היום

  ?למה זה כל כך יקר, ליאור. יש לי כמה שאלות  :רני שרעבי

  ?התוספת שלנו :ליאור מדהלה

  ?מה יש בתוך הגן הזה, ס'תכל  :רני שרעבי

  .חינוך מתקצב לנומשרד ה: ליאור מדהלה

אנחנו . אני מסתכל כמה זה עולה מול מה שצריך לעלות. עזוב משרד החינוך  :רני שרעבי

  .חיים בשוק הזה ויודעים כמה זה צריך לעלות

  .גם אנחנו יודעים כמה זה צריך לעלות :ליאור מדהלה

  . דולר למטר1000  :רני שרעבי

  .א  זה כולל פיתוח :ליאור מדהלה

  ?פיתוח יש בזהכמה   :רני שרעבי

אנחנו מוסיפים אקטרה על התקציבים של משרד . א. זה מתקנים,  זה פיתוח :ליאור מדהלה

את כל . תשתיות גינון ובצמחיה, מתקנים משופרים, חשמל, החינוך בגידור

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

http://www.novapdf.com


P6-1535 11  ת.נ.  

  למען הרישום הטוב–" חבר"

המתקנים שמשרד החינוך מתקצב אנחנו משדרגים למתקנים כדוגמת גן 

מה שאתם , ת באבניםאנחנו מחפים את כל הגדרו, מעבר לזה. נורית

  .ביקשתם

  ?ר בנוי" מ125על  ₪ 680,000כולל הכל , הכל. אני מסתכל כרגע על הסך הכל  :רני שרעבי

  . כולל מתקני סינון וטיהור, דים"כולל ממ.   כן :ליאור מדהלה

  . זה המון  :רני שרעבי

  .   זה מכרז של החברה למשק וכלכלה :ליאור מדהלה

  . לפני שנה ואנחנו חוזרים לאותו סיפרהיינו בדיון הזה  :רני שרעבי

אני לא יכול לצאת למכרז בלי ? איך אתה מציע שנצא למכרז עכשיו:  ליאור מדהלה

  .תקציבים

  .אני מבין, פעם אחת  :רני שרעבי

  . הריטואל הזה חוזר כל שנה, זה לא פעם אחת:  ליאור מדהלה

ועושים מכרז כמו צריך לחשוב איך מעמידים את זה פעם אחת במבחן   :רני שרעבי

 עד 100,000אני מניח שהיינו מקבלים תוצאות יותר נמוכות ב . שצריך

  . חבל על הכסף.  150,000₪

על בית הספר עשינו מכרז פומבי וגם שלב . אנחנו יוצאים במכרזים פומביים: ליאור מדהלה

. בית ספר אוהל שלום יוצא למכרז פומבי. שלו עשינו במכרז פומבי' ב

אנחנו עושים ואנחנו יודעים לעשות מכרזים . למכרז פומביס יצא "המתנ

  .יש לנו בעיה של אילוצים בזמנים. פומביים

  ?זה יקר. ברור לי מה זה גן ילדים? אתה מסכים אתי שזה יקר, קודם כל  :רני שרעבי

  . אין לנו הרבה ברירות. אבל מתחשב בלוחות הזמנים שלנו, זה טיפה יקר: ליאור מדהלה

  .יש פה אחריות ציבורית על כסף  :רני שרעבי

גן נורית עמד תוך . לפעמים שווה לשלם עוד איקס שקלים ולקבל מבנה בזמן:  ליאור מדהלה

  .חודשיים

אני מסכים אתך ואני מודה שאם הייתי בנקודת הזמן הזאת יכול להיות   :רני שרעבי

  .העניין הוא לא להגיע לנקודת הזמן הזאת. שהייתי מחליט אותה החלטה
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מועצה המקומית גדרה היא היחידה שקיבלה שתי ? על מה אתה מדבר, רני  :נון-ון בןיר

  .קיבלנו את זה לפני חודש. הרשאות לשני גנים

  . לפני חודש ימים:  ליאור מדהלה

זה ? על מה אתה מדבר. וזה בלחצים מטורפים שהפעלנו על משרד החינוך  :נון-ירון בן

  .ני כןלא יכולנו לצאת למכרז לפ. הגיע עכשיו

  ?למה לא  :רני שרעבי

  .אתה לא יכול לצאת למכרז בלי תקציב  :נון-ירון בן

דיברנו על ללכת בדיוק במתכונת של החברה למשק ? על מה דיברנו לפני שנה  :רני שרעבי

להכין במגירה גנים ולצאת למכרז מהיר ברגע שיש לך הרשאה . וכלכלה

  . תקציבית

, חודש הצעות מחירים. לפרסם מכרז. שאהלפני חודש אני מקבל הר:  ליאור מדהלה

  ,חותמים על חוזים, עימותים ועלות מכרזים

  ,אם אני עושה מכרז אני יכול:  יקותיאל תנעמי

כבר שנתיים ימים אנחנו רודפים אחרי הזנב שלנו . אני מדבר אליך, רני  :נון-ירון בן

השנה הגדילו לעשות כי הפעלנו את . ופותחים את הגנים בדקה התשעים

כדי שנקבל אותם עכשיו בפברואר עם כל הבחירות שהיו , הלחץ מספטמבר

  ,מגיעים למצב כזה. כאן תוך כדי

  . זה המינימום של המינימום של המינימום. תסלח לי, ר" דולר למ1000לשלם   :רני שרעבי

  .רני, זה המחיר שאנחנו משלמים:  ליאור מדהלה

  .אין לך שום ברירה אחרת  :נון-ירון בן

  ?מה יש שם. ריצוף ליגה ד? מה יש בתוך הגן? למה אתה נותן שנה  :עבירני שר

  ?למה ריצוף ליגה ד: ליאור מדהלה

  .ניכנס שנינו יחד ואראה לך  :רני שרעבי

  ?בגן נורית:  ליאור מדהלה

תיכנס לגן נורית ערישו ותדבר אחרת אני לא יודע מתי פעם אחרונה היית   :נון-ירון בן

  .שם
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  .מה שעושים בבתי ספר, טראסו? ליגה דלמה :  ליאור מדהלה

, אוקטובר-בתקופת ספטמבר, אם ההרשאות האלה מתקבלות כמו שצריך  :נון-ירון בן

  .יכולתי לקבל את ההערה שלך ברוח בונה מעבר לסרקאזם

  .ההערה הזאת היתה שנה שעברה  :רני שרעבי

מסביר לך עוד אני . אבל היא לא רלוונטית כשאני מותנה במשרד החינוך  :נון-ירון בן

  .פעם

  .זה חלק מהתפקיד שלך  :רני שרעבי

  ?מי בעד. אני מבקש לגשת להצבעה. תודה רבה  :נון-ירון בן

  . תשאל אם מישהו רוצה לדבר. אני עוד לא התייחסתי לסעיף הזה  :אליהו רדיע

  .נשמע אותך, מר רדיע  :נון-ירון בן

 600,000יש לנו , זאת אומרת.  רוב הכסף2007חלוקת הזרמת הכספים היא ב   :אליהו רדיע

נוכל  ₪ 350,000השאלה אם במצב הזה של תזרים המזומנים . 2007ב ₪ 

  . לעמוד בזה

ששילמנו ישירות לקבלן ₪  מיליון 1אמר אריה בתחילת הדברים שאל מול   :נון-ירון בן

  .האלה עד יום ראשון ₪ 800,000אנחנו מקבלים את ה , של בית הספר

, צריכים לשלם בוודאי על הכיכר? רק הגנים? 2006 לנו לעשות ב זה מה שיש  :אליהו רדיע

זאת השאלה אם ? איך המועצה תעמוד בזה. צריכים לשלם על הרבה דברים

לא שמים לב לפרט הזה ששני . אני יכול להיות שקט, אריה יגיד שזה בסדר

  .2007שליש מהכסף יגיע רק ב 

  . 2007לן יהיה אולי בפברואר החשבון הסופי של הקב?   של הגנים :ליאור מדהלה

  ,2006הם מתחייבים ב , הם מתחייבים על פי התקציב שלהם  :אליהו רדיע

  .  לתת את היתרה2007וב :  ליאור מדהלה

 זה 2007 ו 2006ב , במונחים של חלקיות האחוזים, לשאלתו של מר רדיע  :נון-ירון בן

  ?ריאלי

ועד שנאשר את החשבונות הסופיים ועד עד שהו איקבל את הכסף . זה ריאלי:  ליאור מדהלה

זה בדרך כלל , שנגמור את התיק פרוייקט של המסירה של הפרוייקט הזה
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  . 2007בפברואר מרץ 

  ?מי בעד. אני מבקש להעלות להצבעה  :נון-ירון בן

  :הצבעה  

   8: בעד  

   1: נגד  

  .הוחלט לאשר  

  .אני הצבעתי בעד  :אליהו רדיע

תכנון רישוי וביצוע גן ילדים חד כיתתי  ל759' ר מס"אישור תב: 2סעיף   

על סך ) השכונה הצבאית" (אחוזת שושנים"חיים הרצוג פרויקט ' ברח

באמצעות " מלט מבנים" על ידי 200341// הביצוע במכרז מק.  680,143₪

מפתח ,  531,321₪הקבצת משרד החינוך : במימון. החברה למשק וכלכלה

   2148,82₪קרן עבודות פיתוח . 029/העלות 

'  לתכנון רישוי וביצוע גן ילדים חד כיתתי ברח759' ר מס"אישור תב, 2סעיף   :נון-ירון בן

.  680,143₪על סך ) השכונה הצבאית" (אחוזת שושנים"חיים הרצוג פרויקט 

באמצעות החברה למשק " מלט מבנים" על ידי 41/2003/ הביצוע במכרז מק

קרן . 9/02מפתח העלות ,  531,321₪הקבצת משרד החינוך : במימון. וכלכלה

  ?הערות או שאלות נוספות.  148,822₪עבודות פיתוח 

  ?מתי מתחילים לעבוד  :רני שרעבי

  . מחר  :נון-ירון בן

  ?בשני המקומות  :אליהו רדיע

  . בשני המקומות  :נון-ירון בן

  . מחר נלך לבדוק אם הם מתחילים לעבוד  :רני שרעבי

  . חוף מאדאני מדבר על זה שזה ד  :נון-ירון בן

  . כבר עובדים בשטח  :אליהו רדיע

  . תיזהר שאתה לא מדייק לפרוטוקול  :רני שרעבי

  . הוא בפירוש לא דייק, הוא לא דייק  :אליהו רדיע
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כדי שזה יובן שהעבודה הזאת מספיק " מחר"אני מדבר על זה שכשאמרתי   :נון-ירון בן

  .דחופה לכולנו

  ?בשטח כבר עובדים  :רני שרעבי

  .למה הוא אומר מחר. כבר עובדים  :אליהו רדיע

  .אני מדבר על זה שהעבודה הזו מספיק דחופה כדי שנאשר אותה  :נון-ירון בן

הכי טוב זה להגיד את . ועבדו היום" מחר"אל תגיד . אבל תהיה דובר אמת  :אליהו רדיע

  . האמת

ו אם התחיל. מבחינתי מתחילים לעבוד מחר, ולכן, העבודה הזו דחופה  :נון-ירון בן

  .אהלן וסהלן, אתמול קידוחים

  .התחילו בשבוע שעבר:  ליאור מדהלה

  ?מי בעד. בשבוע שעבר, סליחה  :נון-ירון בן

  .הפעם אני לא מצביע בעד היות וראש המועצה לא אמר אמת  :אליהו רדיע

רים נתייחס לעניין "כשנקבל דוחות מסודרים ויהיה דיון מסודר בתוך תב  :רני שרעבי

  .ברצינות

  :הצבעה  

   7: בעד  

   1: נגד  

   1: נמנע  

  .הוחלט לאשר  

 לרכישת ריהוט וציוד לבית ספר התיכון 760' ר מס"אישור תב. 3סעיף   

.  88,200₪הקצבת משרד החינוך ב : מימון.  270,000₪מזרח גדרה ע סך 

  . 111,800₪קרן עבודות פיתוח . לכיתה כפול שש ₪ 14,700

חלקת החינוך שגם ייתן הסברים על הנושא ש יושב כאן מנהל מ. 3סעיף   :נון-ירון בן

 לרכישת ריהוט וציוד לבית ספר 760' ר מס"הסעיפים הבאים אישור תב

 88,200הקצבת משרד החינוך ב : מימון.  270,000₪התיכון מזרח גדרה ע סך 

רפי ייתן .  111,800₪קרן עבודות פיתוח . לכיתה כפול שש ₪ 14,700. ₪
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  .הסברים לגבי הריהוט

השלב הראשון הוא הבניה והשלב , כמו שאתם יודעים, בית הספר החדש  :ן חייםרפי ב

חייבים לרהט ולסייד אותו כי אין שם , כהכנה לאיכלוס. השני הוא האיכלוס

החישוב של . הכיסאות והלוחות, החל מהעיפרון ועד השולחנות, בעצם כלום

שחד  מ–משרד החינוך כפי שהבאתי אותו באסמכתאות של משרד החינוך 

מכיוון שיש לנו שם שש . לכיתת לימוד אחת ₪ 14,700החינוך משלם לרשות 

', אחרי שנסיים את שלב ב.  88,200₪אנחנו כרגע מקבלים את ה , כיתות

כאשר מרהטים בית ספר יש דברים שהם מאד .  88,200₪נקבל עוד 

יש . רלוונטיים אם זה שש או שתים עשרה כיתות רק בנושא של הריהוט

אז אני לא ,  כיתות ויש לי רק שש כיתות12 אני קונה ריהוט ל הבדל אם

כמו למשל . אבל יש דברים שגם אם יש כיתה אחת אני חייב לקנות. אקנה

לכן זה נעשה בתיאום אתי וזה מתבקש . 'מקרר וכו, טלביזיה לחדר מורים

  .ונדרש ואין לנו אפשרות אחרת

  .ךזה לא כולל את השש כיתות שצפות בהמש  :דודי קוך

  ,רפי אומר שמה שיישאר בשלב הבא: יקותיאל תנעמי

  .האלה..... כנראה מישהו יצטרך להביא את השווי של ה, בשלב הבא:  רפי בן חיים

  ?כמה כסף זה? מה זה השלב שכולל רק את הריהוט של הכיתות  :דודי קוך

  .תלוי איזה ריהוט אנחנו קונים.  50,000₪ או 40,000זה בסביבות   :רפי בן חיים

   ₪ 40,000לשש כיתות זה   :דודי קוך

  ?שאנחנו מוסיפים ₪ 111,000אז מה זה ה : יקותיאל תנעמי

מה . זה לרהט את השש כיתות ₪ 40,000.  160,000₪ זה עוד 111,000זה לא   :דודי קוך

  ? 140,000₪זה עוד 

  . 88,200₪משרד החינוך נותן לך :  יקותיאל תנעמי

. אבל משרד החינוך נותן לך את המינימום,  88,200₪  משרד החינוך נותן  :רפי בן חיים

קחו למשל . כאשר אתה בונה בית ספר אתה צריך לצייד אותו לא רק בריהוט

  .'קחו למשל טלביזיה וכו, מכונות שכפול
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  .זה רק שולחנות וכיסאות: יקותיאל תנעמי

  . כן :ליאור מדהלה

  . יש גם ציוד. זה מוגדר לא נכון כריהוט  :דודי קוך

  . זה הכל, ריהוט וציוד  : י בן חייםרפ

  ?מי בעד? עוד הערות  :נון-ירון בן

  :הצבעה  

   8: בעד  

   1: נגד  

  הוחלט לאשר  

אני לא . אין לי התנגדות עקרונית לריהוט לבתי ספר. אני רוצה להגיד שוב  :רני שרעבי

ח הוצאות מסודר "עד שלא נראה פה דו, ר בעד"אצביע על שום תב

אני חושב שעברנו את הגבול של חוסר . עשה בכסףרים ונדע מה נ"מהתב

  .ההתייחסות בהתייחסות שלנו

 280,000 שיפוץ מוסדות חינוך בגדרה על סך 761' ר מס"אישור תב: 4סעיף   

   190,000₪קרן לפיתוח ,  90,000₪הקצבת משרד החינוך : במימון. ₪

 280,000גדרה על סך  שיפוץ מוסדות חינוך ב761' ר מס"אישור תב, 4סעיף   :נון-ירון בן

, רפי.  190,000₪קרן לפיתוח ,  90,000₪הקצבת משרד החינוך : במימון. ₪

  . תן את ההסבר על ההיערכות שהתבצעה

משרד החינוך מתקצב בעצם את כל הרשויות במדינה לפי פרמטרים   :רפי בן חיים

. 'החל מגן ילדים חובה ועד סוף כיתה יב. מסוימים שהם פרטמטרים כפולים

, ולכן. פרמטר אחד מספר תלמידים ופרמטר שני מספר כיתות: י פרמטריםשנ

האלה  ₪ 90,000אבל ה .  90,000₪כתוצאה מכך משרד החינוך העביר לגדרה 

הם לא מספיקים לנו כיוון שיש בתי ספר ובמיוחד גני ילדים , אתם יודעים

" אוהל שלום" שנה ו55בית ספר פינס קיים למעלה מ . שהם עתיקים מאד

.  במספר הם במצב לא טוב9שהם , רוב גני גדרה שנמצאים באזור הישן. ל"כנ

ינג הזה הרציני של הרשות רק כדי לתחזק אותם 'פה נדרש המטצ
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מדי . מדי פעם מחליפים ריצוף כי הריצוף שוקע. בקוסמטיקות וכן הלאה

כדי לשנות מראה של . פעם עושים טיח חדש בקירות כיוון שהטיח מתקלף

. ומצד שני כל סוגיית הבטיחות שהיא אלף בית, וכית מצד אחדסביבה חינ

קראתם בדיוק כמוני שמשרד . אתם יודעים היום על הנושא המחמיר מאד

, כולל גני שעשורים,  ממתקני הבטיחות בארץ80%העבודה לא מזמן פרסם ש 

  . פסולים לחלוטין

  . ת שקיבלנוכל הסכום הזה לא יספיק אפילו לפי ביקורת הבטיחו  :יואל גמליאל

, כבר אמרתי את דעתי שלא משנה מה תעשה. זה לא יספיק מסיבה אחת  :רפי בן חיים

בסופו של דבר תמיד אתה בחברה דקה אחרי כן ותפסול את המתקנים 

לא , לא נוכל לעמוד בפני אף הורה. ואנחנו חייבים לעמוד תמיד בתקנים

י הפרמטרים כאשר לא הלכנו על פ, מבחינה מנטלית ולא מבחינה חוקית

אנחנו , אין לנו ברירה, לכן. ולא משנה כמה שיחקו אתנו, המחמירים ביותר

  .לאשר את הסעיף הזה, לדעתי, חייבים

  ,.גן חדוה. בושה. בגן של הבן שלי מתקן אחד אפילו אין  :עדנה סגל

  .הם לא אוהבים שם לשחק במשחקים  :יואל גמליאל

  .הגן של הבן שלך בטח מאובזר  :עדנה סגל

  .שם יש לו מזגן  :ל גמליאליוא

  . גם לבן שלי יש מזגן וזה לא מספיק, אני מתארת לעצמי  :עדנה סגל

  .לא קיבלנו תוכנית של מה שהולכים לעשות, אנחנו היום בסוף שנה  :רני שרעבי

אתה , יש לי פה תוכנית מלאה. אני מתחייב להכין לכם. יש לי תוכנית מלאה  :רפי בן חיים

  .יכול כרגע לעיין בה

  ?למה לא קיבלנו אותה  :רני שרעבי

בדרך כלל אני . אני לא מתייחס כי בסך הכל רק ביקשו ממני לבוא להסביר  :רפי בן חיים

יואל גמליאל וכל מנהלי ,  שלום יפת–מוציא את זה למחלקות הביצוע 

  .המחלקות

  .הם לא רגילים לתת תוכניות, לא  :רני שרעבי
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  . יש לי את זה מוכן. ל חברי המועצהאני מתחייב מחר להפיץ לכ  :רפי בן חיים

  ?מי מטפל בשיפוץ? יש כתבי כמויות  :רני שרעבי

  .אני אסביר לך איך זה נעשה. א עושה"שפ  :רפי בן חיים

  ?א עושה כתבי כמויות"שפ  :רני שרעבי

  .אסביר לך איך זה נעשה  :רפי בן חיים

  .תסביר את כל התהליך שהתחיל בצורה מסודרת  :נון-ירון בן

אתה יכול . אני מחזיק את תוכנית הגנים, למשל. אני מכין תוכנית מסוימת  :חייםרפי בן 

תוכנית שיפוצים על הנדרש בבתי "מכתב שאני כותב לשלום יפת , להסתכל

אבות הבית הודרכו . התוכנית הוכנה מול דרישות של מנהלי בתי ספר. ספר

  . זו התוכנית של הגנים." ל בגני ילדים"כנ. להיות שותפים

  ?מזה יצאו כבר כתבי כמויות  :י שרעבירנ

  .אני שולח את זה לשלום יפת  :רפי בן חיים

  .אתה שולח בעתיד  :רני שרעבי

בסך הכל ביקשתי מסגרת . הוא צריך להכין כתבי כמויות כשזה יאושר  :רפי בן חיים

  .בהסתמך על השיפוצים בשנה שעברה

  .הכל ברגע האחרון. ןברגע האחרו, זה יתגלגל עוד פעם כמו כל שנה  :רני שרעבי

  ? רפי280,000איך מגיעים לסכום הזה של   :אליהו רדיע

יש י פה את התוכנית שאני הכנתי ושלחתי . את החלוקה הפנימית ראית  :רפי בן חיים

  .במכתב למזכיר המועצה

  ? 280,000₪איך הגעת ל   :נון-ירון בן

  ? 400,000₪למה לא   :אליהו רדיע

על סמך חמש שנים  ₪ 110,000וסדות החינוך ביקשתי בשיפוצי קיץ למ  :רפי בן חיים

. אני לוקח ממוצע של חמש שנים קדימה ואני יודע בדיוק מה צריך. קדימה

 החלפת –נושא של בטיחות ונושא של סניטציה , זה בעיקר צביעה כללית

אני לוקח מקדם . יש לי את כל התמחורים של השנים שעברו. צנרת וכיורים

 שם אנחנו עושים את שיפוץ –" אוהל שלום"שיפוץ . ביטחון ומתאם את זה

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

http://www.novapdf.com


P6-1535 20  ת.נ.  

  למען הרישום הטוב–" חבר"

תמחרנו אותו ממש בצורה מקצועית בשנה . אולם האירועים שזה בית כנסת

זה מתומחר בצורה .  100,000₪שעברה ולא ביצענו והכנסנו אותו השנה ב 

  . מסודרת

  ?"אוהל שלום"כמה כסף הושקע עד עכשיו בשיפוצים ב  :רני שרעבי

  .  300,000₪ות א ב בשנה שעברה בסביבות לכית  :רפי בן חיים

  ?ולפני שנתיים  :רני שרעבי

  .כלום  :רפי בן חיים

  .לפני עשר שנים כלום, ולפני שלוש כלום  :יואל גמליאל

כולל מסדרון וסגירת מסדרות אנחנו , כיתות א ב. כיתות א ב שופצו. לא נכון  :אליהו רדיע

  . בסדר,  להחליף קרמיקהזה שעשו עוד פעם ואמרו שעוד פעם צריך. שיפצנו

  .זה מה שעשו לפני שנתיים ועשו בשנה שעברה  :רני שרעבי

  . במקום להגיד שזה לא מספיק, אפליה מתקנת, תסייר בשכונות  :יואל גמליאל

 בית הספר –תמיד תחשוב בצורה כזאת . תמשיך לחשוב כך על אפליה מתקנת  :רני שרעבי

בית הספר יכול להיות . קנתלא צריך שם שום אפליה מת. יישאר איך שהוא

תאמין לי שהייתי שם . זה הכל, צריך לחשוב אחרת. בסדר בלי אפליה מתקנת

  . לא צריך לחשוב ככה. עזוב מאפליה מתקנת. ולימדתי שם

. הוזנח המון שנים" אוהל שלום"יואל התכוון שבית ספר . אני מסכים אתך: יקותיאל תנעמי

  . ריך להשקיע יותר כדי להרים אותוהמצב שם לא היה טוב ולכן היום אני צ

  .כולם יודעים שלא בזה משקיעים  :רני שרעבי

  .גם בזה וגם באחר: יקותיאל תנעמי

  .לא בזה משקיעים. תלמד  :רני שרעבי

  .גם בזה: יקותיאל תנעמי

  .בזה כבר שמנו הרבה כסף  :רני שרעבי

חוץ מכיתות א . ריותאני אומר לך את זה באח. זה הדבר היחיד ששמנו, לא: יקותיאל תנעמי

  .ב ושיפוץ של המגרש

  . צריך להשקיע בילדים. ה'זה משקיעים בשביל לסדר עבודה לחבר  :רני שרעבי
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בית ספר . השקענו המון בתוכניות חינוכיות. גם בילדים השקענו המון: יקותיאל תנעמי

אני נגד . אני חושב שאנחנו בדרך הנכונה. היום הוא בתמיכה" אוהל שלום"

אנחנו הולכים להשקיע כי . זה לא במקום. במונח אפליה מתקנתהשימוש 

  . הוזנח המקום

, אם רני היה עושה שם סיור. אני עומד על זה שצריך לעשות אפליה מתקנת  :יואל גמליאל

  .אולי הוא היה מזדעזע, יורד מהאוטו היפה שלו ורואה מה הולך שם

  .גדול, גדול,  גדולתמשיך עם אפליה מתקנת ובסוף תצטרך תיקון  :רני שרעבי

  . רני, אני רוצה להמשיך ברשותך  :רפי בן חיים

" אוהל שלום"אני מוחה על דבריו של יקותיאל על זה שהוא אמר שבית ספר   :אליהו רדיע

  .תמשיך.  210,000₪הגענו ל . מוזנח

רה "נכנס לתוכנית שנקראת " אוהל שלום. "צריך להעמיד דברים על דיוקם  :רפי בן חיים

הוחלט על תוכנית מסוימת שאחר כך משרד . של משרד החינוך" ארגון

ח מהטכניון "ביקשנו דו, הבאנו את הטכניון". צחקתי אתכם"החינוך אמר 

  ,והוכחנו שעלות השיפוץ של בית הספר

משקיעים . לא מפריע לי העניין שזה הולך לבית הספר. אני מכיר את הסיפור  :רני שרעבי

, פחות מדי משקיעים במורים טובים. בברזים, בקרמיקות, פה בבלוקים

  .בחינוך

, כמה תוכניות, אתה יודע כמה ישיבות. אני לא מסכים. סליחה. זה לא נכון: יקותיאל תנעמי

כמה הרבה נפגשנו עם משרד החינוך וכמה אנחנו פועלים ברענון צוות 

יש דברים . אני לא רוצה להתחיל לפרט. זה לא דבר פשוט? המורים

מושקע מכל " אוהל שלום"אני יכול לומר לך שבית ספר . םשהשתיקה יפה לה

אני לא אומר אפליה . בחינוך יש דברים שלוקחים קצת זמן. נקודה. בחינה

  .תפסיק לטפטף את המילה הזו, מתקנת

גם בנושא של . גם בתקציב הוא לא נופל וההשקעה היא הרבה יותר מזה  :רפי בן חיים

ול הלגיד לך שלפחות אחת לחודש כמנהל המחלקה לחינוך איניכ. המורים

. 'עם המנהל וכו, נפגשים עם מפקח בית הספר, או אני לבד, יקותיאל ואני
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אל תשכח שזה בית ספר שסובל בעיקר . נתח, אנחנו ממש הולכים נתח

  . זה לוקח זמן. מדימוי קשה

  .זה בדיוק העניין, דימוי  :רני שרעבי

אני , אני צריך ללכת ללמוד, יף את הבגדיםלצאת מהדימוי אני צריך להחל: יקותיאל תנעמי

  . זה חלק מהדימוי. צריך ליסוע

  ?ראית איך נראה חדר מורים בבית ספר פינס ואיך נראה חדר המורים שם: יואל גמליאל

  .אנחנו צריכים לעשות דיון על החינוך בנפרד  :רני שרעבי

, שקעתם בדשא ה–אני זוכר כמה השקעתם . בפינס... היית מדבר על   :רפי בן חיים

הם לא מאותו חתך ואתם יודעים את " אוהל שלום"ההורים של . בחמרות

אנחנו , לכן. זו אינטגרציה של תימנים ואתיופים וזה גם חלק מהעניין. זה

  . נדרשים כל שנה לנתח יותר גדול כי המבנה הולך ומתיישן

הגיד שבתמונת מצב אני יכול ל". אוהל שלום"אני לא יודע מה הושקע בעבר ב  :נון-ירון בן

לפני שנתיים כיתות א ב היו במצב בלתי מתקבל על הדעת , שאני מכיר אותה

צריך לזכור שכל בית הספר . ולכן השקענו רק במבנה כדי שלא ייהרס בעתיד

כולל אותו מגרש עליו דיברנו ועוד , הזה יעבור שדרוג ורה ארגון מחדש

 כיתות א ב בשנה המבנה שלא ייהרס הוא המבנה שבו הושקעו. דברים

  .שעברה וגם אותו אולם שבו מדובר

, שירותים, דלתות, סניטציה כללית,  החלפת ריצוף–גן ורד במתחם פינס   :רפי בן חיים

  .  30,000₪ –אבני שפה , צביעה יסודית, מקלחות

  .ומחסן ומתקנים נורמלים כי זו באמת בושה  :עדנה סגל

אני , לפעמים. שלך ואסביר מה שקורהלקחתי לתשומת לבי את ההערה   :רפי בן חיים

מי שמחליט להקציב כסף . כמנהל מחלקה לחינוך מגיש את רשימת הצרכים

את הצרכים תמדי אני . כל כסף שיתנו לי אתרחב. חברי המועצה, זה אתם

לגן הזה תמיד היתה בעיה מפני שהוא היה גן בשכירות , אבל ספציפית. מציג

נוי במבנה מסוים היינו צריכים לבקש את כך שאם רצינו לעשות שי, ו"של ויצ

  .הפעם זה כבר יצא מרשותם. האישור שלהם
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 280,000האם יש קשר בין הסכום של . אשאל שאלה במקום כל הפירוט הזה  :אליהו רדיע

  ?זה הסכום שביקשת? יש קשר? שישנו פה ובין מה שאתה ביקשת₪ 

לתיכון דתי .  חושב שזה סביראני.  280,000₪ואישרו  ₪ 300,000ביקשתי   :רפי בן חיים

  ".אוהל שלום"זה בדיוק אותו סיפור של , "נתיבי נועם"

זה מעט מאד כי אנחנו נמצאים היום במצוקה כזאת שאנחנו לא יכולים   :נון-ירון בן

כמו גן ורד שיקבל השנה , לכן היום עושים את מה שהכרחי. לאשר יותר

יך לטפל בדברים האלה צר. עדיפות כי אי אפשר להמשיך להתקיים ככה שם

  .בצורה נקודתית

בסופו של דבר . ו"רציתי לשאול על הגן מבחינת הליך שבמזמנו היה של ויצ  :אליהו רדיע

  ?הגן הוצא מרשותכם

זה ייצא מרשותם ויעבור .... יש לנו הסכם שאם נגיש תוכנית מפורטת  :אריה לוינגר

  .למועצה ואנחנו נתחייב לתת להם שם כמה מטרים

  ?בינתיים אנחנו משלמים שכירות שם  :יעאליהו רד

  .כן  :אריה לוינגר

כל התוכניות ". אוהל שלום"זה בדיוק מה שקרה ב" נתיבי נועם"תיכון דתי   :אפי בן חיים

אושרו בשנה שעברה אבל הביצוע עובר . כל התמחורים קיימים, קיימות

בור , להכשרת מסלול ריצה שאין שם ₪ 70,000, כולל הכסף, לשנה הזאת

 זה הפרגולות שהן בלתי –ספסלי חצר ובניית יציע אירועים , פיצה שאין שםק

.  70,000₪זה הכרחי וזה . בלתי בטוחות וצריך לשפץ אותם, שמישות כרגע

בסעיף  ₪ 280,000יש פה , על פי ההצעה שמסר לי אריה.  300,000₪יחד היו 

, ן משהוניקח מהשמיכה הזו וניתן לשמיכה הזו על חשבו ₪ 20,000ה . הזה

  . ונעמוד ביעד, בלי לפגוע בגן ורד

  ?הצביעה היא צביעה של כל מוסדות החינוך או רק מה שמנית כאן  :אליהו רדיע

שיפוצי קיץ במוסדות "כאשר אני כותב כאן . צביעה של כל מוסדות החינוך  :רפי בן חיים

, סניטציה,  בטיחות–אני כותב מפורשות " בתי ספר וגני ילדים, החינוך

הצטיידות זה . זה בקטע הזה והקטע הבא זה עניין אחר. ה ובדק ביתצביע
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  .משהו אחר

הלקח משנה שעברה הוא באמת לא להיקלע : גם לשאלה של רני וגם להערות  :נון-ירון בן

במהלך החודשיים . לדקה התשעים ולהיכנס בצורה מסודרת לחופשת הקיץ

.  מקום ומקוםהאחרונים עשו בדיקה מסודרת וקבעו סדרי עדיפויות בכל

לקחנו את אותם דברים שעשינו בשנה שעברה והוספנו את המקדם והגענו 

לתג מחיר ומסגרת שבתוכה אנחנו יכולים לשחק אל מול הדברים שכרגע רפי 

אבל אל מול ההערות שנאמרו וגם השמיכה , היינו רוצים לעשות עוד. אמר

  . 280,000₪צריך לשחק רק בגבולות האלה של , הקצרה מאד

אני רוצה לחזק את דבריו של ירון כיוון שהגשתי בקשות להצטיידות לכל גני   :פי בן חייםר

אבל הבנתי שיש כרגע בעיות של כסף ולכן ,  165,000₪הילדים בגדרה עוד 

התאמת מתקני , השלמות וציוד,  נושא חידוש–הנושא הזה כרגע לא אושר 

  .'אירוס וכו, נרקיס, התקנת מתקני חצר בגנים ורד, חצר

  .רפי, יצאת מסודר  :אליהו רדיע

אני מכיר של של יצרן שמייצר . יש ריהוט לכיתות ילדים ברמות איכות שונות  :דודי קוך

השאלה היא , כשאנחנו מדברים פה על רכישה של ציוד. באיכות גבוהה מאד

  . על איזה רמה של ציוד אנחנו מדברים

כי כבר הוכח שכמה ,  הטוב ביותראני תמיד דורש את הציוד, באופן ככלי  :רפי בן חיים

הבעיה שיש היררכיה . שאתה משקיע בהתחלה אתה חוסך יותר באמצע

  ,בסמכויות במועצה ומי שמטפל בזה הו

  .אני מבין ממקורות שלי שהציוד הוא לא ברמה גבוהה  :דודי קוך

 על פי, מי שקונה את הציוד הוא הקניין. כשיש לי תלונות אני אומר אותם  :רפי בן חיים

  . חוק

  .צריך להקפיד הפעם לקנות ציוד טוב  :דודי קוך

  .צריך לדאוג שרפי ייאשר את הרכישה  :יואל גמליאל

אפשר לקבוע . ועל פי זה שיעשה את הנוהל שלו,צריך לקבוע מה לרכוש : יקותיאל תנעמי

  .לקניין איזו רמה אנחנו מבקשים ממנו לרכוש ושהוא יעשה את העבודה שלו
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  .אבל אם הוא מצליח לחסוך.  כן–ה עומד במסגרת התקציב אם ז  :רפי בן חיים

  . צריך לקבוע לו רף של איכות מסוימת שהוא יילך על פיה: יקותיאל תנעמי

  ?למה חלק מהגנים מקבלים בובות וציוד וחלק לא  :עדנה סגל

  . אנחנו קונים איפה שצריך. השאלה שלך תמוהה  :רפי בן חיים

  . זה לא נכון  :עדנה סגל

אם יש לך . האחריות היא עלי. רכזת גני ילדים, אני מזמין אותך מחר לברכיה  :חייםרפי בן 

  .תגידי, נתונים אחרים

אני מסתובבת בגן של הבן , זה לא נכון ותאמין לי שאם אני אומרת את זה  :עדנה סגל

. שלי בצהרון ואני רואה את הגן של הבן שלי בגן ורד ואני רואה את הרמה

  . זה בדוק, מרת לך את זהתאמין לי שאם אני או

  .תביאי עכשיו, אם יש לך נתונים  :רפי בן חיים

  . תבדוק את זה  :עדנה סגל

  .יכול להיות שההורים תורמים שם  :רפי חנינה

אם הנקין היה תורם הוא . היא אומרת לי שהנקין תרם לה את כל הגן, הנקין  :עדנה סגל

  . היה רושם את השם

איש לא יתרום בגן . דבר כזה היא תקבל ממני הערה חמורהאם גננת תגיד לך   :רפי בן חיים

מותר לתרום בובות אבל לא פינות למידה . אני כבר אומר לך. בלי שאני אדע

  .ודברים כאלה

הוא בטח לא . כל הציוד שלה נתרם על ידי הנקין חבל שהנקין לא פה, סליחה  :עדנה סגל

  . יודע שהוא תרם

רכזת הגנים מבקרת בגן ויש ציוד בסיסי שחייב . ריכהגננת אומרת מה היא צ  :רפי בן חיים

  . 'קוביות נבובות וכו, פינת רופא, כמו פינת בובות, להיות בגן

אתה מורח אותנו כיוון שלי לפחות ידוע שישנם מוסדות חינוך שמקבלים   :אליהו רדיע

  .הזמנות מיוחדות דרך ראש המועצה ודרך אחרים

  . אני מצטערת, כן, כן  :עדנה סגל

  .לא מתקנת, יש אפליה  :ליהו רדיעא
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יש גננות שכן מקבלות ויש גננות שלא . יש אפליה והיא קיימת, אני מצטערת  :עדנה סגל

. כשהייתי בתפקיד בחינוך הייתי בגנים. תאמין לי שזה בדוק. מקבלות

ודיברתי אתך על , אם גננת אמרה לי שהנקין תרם לה את הציוד בגן. תסבובב

ת שאם הנקין היה תורם הוא היה רושם על כל כסא ועל אמרתי לה בציניו. זה

  . כל ארונית שהוא תרם

תינתן לך תשובה עניינית , פני למחלקת החינוך, אם את רוצה תשובה עניינית  :נון-ירון בן

  . כתובה ומסודרת

היבצוע הוא על פי פאזל של . אנחנו עושים מיפוי כללי? מה כן יכול להיות  :רפי בן חיים

  .וןזה נכ. כסף

  . אני אמרתי את דבריי, בוא נמשיך. הלוואי  :עדנה סגל

  .אני מבקש לגשת להצבעה  :נון-ירון בן

  .  350,000₪ר יעמוד על "הייתי אומר להוסיף שהתב. יש לי הצעה נגדית  :אליהו רדיע

  ?למה: יקותיאל תנעמי

  .כי הכסף לא יספיק  :עדנה סגל

בלי מתקנים ? ת לימודים בלי רכישותאיך אפשר לפתוח שנ. יש גם רכישות  :אליהו רדיע

  . מנהל מחלקת חינוך אומר את זה. זו בושה? אתם עושים צחוק? ובלי כלום

  ". מיד רכישות לגנים"ציינתי לי פה . אני מסיכם אתך: יקותיאל תנעמי

בלי . אבל רכישות חייבים, לא לצבוע,  280,000₪עדיף לא לשפץ ב . זו בושה  :אליהו רדיע

  .ציוד אי אפשר

  .העתקת ממני. לפני שאמרת זה כתוב פה. פרצת לדלת פתוחה. קיבלנו: יקותיאל תנעמי

  . 280,000₪במקום  ₪ 350,000מר רדיע מבקש לתקן את הסכום ל   :נון-ירון בן

מתקני חצר לגנים ישנים ורכישות . לצורך רכישות והצטיידות לגנים ישנים: יקותיאל תנעמי

  .לגנים ישנים

 350,000אני מבקש לגשת להצבעה ונתקן את תג המחיר ל . ו מסכימיםאנחנ  :נון-ירון בן

₪ .  

  .הנוספים הם לטובת רכישות ₪ 70,000אני מבקש שיצויין ש   :אליהו רדיע
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  ?מי בעד  :נון-ירון בן

  :הצבעה  

   8: בעד  

   1: נגד  

  .אני מבקש לברך את אלי על הצעתו הבונה: יקותיאל תנעמי

  . אני מברך  :נון-ירון בן

לא , רים"ח הוצאות מסודר של התב"רים עם דו"ח תב"עד שלא יהיה פה דו  :שרעבירני 

  . ר"אצביע פה בעד שום תב

רשמתי לי את המצב של הקרנות וזה יותר ממה שהיה לנו . האמת שהתקדמנו  :אליהו רדיע

  .₪ מיליון 15אבל אתה למד שחסר לפחות . עד עכשיו

  .כל השאלה מה נעשה בדרך  :רני שרעבי

שיפוץ ביטחון אזורי גדרה  ₪ 80,000 על סך 762' ר מס"אישור תב: 5סעיף   

  .קרן עבודות פיתוח: במימון. איגוד ערים לחינוך... ו

... שיפוץ ביטחון אזורי גדרה ו ₪ 80,000 על סך 762' ר מס"אישור תב, 5סעיף   :נון-ירון בן

  .קרן עבודות פיתוח: במימון. איגוד ערים לחינוך

  ?ה הצעות של החינוךאין פ  :רפי חנינה

  ?משרד החינוך לא משתתף אתנו פה: יקותיאל תנעמי

  .יש שם לרכישות  :יואל גמליאל

  . באיגוד ערים צריך להיות הרבה כסף  :עדנה סגל

  ?אנחנו מקבלים לאיגוד ממשרד החינוך כסף: יקותיאל תנעמי

של  ₪ 500,000 עם ה 30.6.05אני לא יכול להתנתק מהתאריך המיוחד הזה   :אליהו רדיע

גם , כלומר.  300,000₪אז דובר על כך שמשרד החינוך ייתן . ר שיפוצים"תב

, הוא נותן חצי מהסכום, הוא עושה תיקון מסוים, אם משרד החינוך חוזר בו

איך , אינ ממש לא מבין איך אנחנו מתנהלים. שליש מהסכום או עשירית

 לא שאני מסכים . 80,000₪בשנה שעברה יכולנו לתת חצי מיליון והשנה רק 

אחר כך חסר לנו . אבל זו בושה וכלימה לצורה של התנהלות,  80,000₪ל 
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  . בקרן עבודות ביוב₪  מיליון 14.7

  .רים"כשנדון בתב  :נון-ירון בן

עד שנתת לי . ר הזה"כתבתי לך מכתב בעניין של התב. רים"זה לא שייך לתב  :אליהו רדיע

.  חודשים אבל נעזוב את זהשני מסמכים של מנהל בית הספר לקח שלושה

, פניתי אליך. כתבת לי שאתה לא מוכן להשיב לי עד שנקבל ממבקר המדינה

לא יקבלנו עד היום שום פירוט לנעשה . אבל בוא נניח לזה, אתה חייב לענות

ולא ₪ חיפשנו שם איפה קברו שם את החצי מיליון , רני ואני היינו שם. שם

  . מצאנו

  . קיבלת מזמןאת המסמכים  :יואל גמליאל

  ? איזה מסמך קיבלתי  :אליהו רדיע

טענת שלא היה שם . בסדר, תגיד שלא מתאים לך המסמך ואני יכול להיגד  :יואל גמליאל

  .טענת שלא היתה השקעה וקיבלת הכל. קיבלת פיקוח, פיקוח

אתנצל על , אם אתה תוכיח לי שאתה צודק? איזה פיקוח על מה אתה מדבר  :אליהו רדיע

  .אני מוכן. ן שאתה תבחרגבי העיתו

  .זה בסדר.  יש לך עיתון משלך  :נון-ירון בן

אני אומר לך ששיפצנו .  700,000₪ר ב " מ120רני אמר פה שבונים גן של   :יואל גמליאל

והחלפנו את כל .... החלפנו את כל.  כיתות לתפארת מדינת ישראל4ובנינו 

, שיפוץ יהיה פחותלכן השנה ה. הדלתות והשקענו שנה שעברה בשיפוץ כללי

עכשיו אתה שואל איך . קיבלת את הכל. גם לאור המצב הכלכלי של המועצה

זה ששיפוץ כזה עולה ככה ואנחנו שיפצנו כמעט את כל בית הספר בצורה 

לא משנה מה תיתן לאלי ", אתה מקבל מסמכים ואמרתי לירון. מאד מכובדת

קיבלת .  יודעים את זהאנחנו." בכל מצב הוא יגיד שהוא לא קיבל כלום, רדיע

  .שאתה רוצה לבדוק עוד קצת, תגיד שזה לא מתאים לך. מסמכים

  ?המסמכים שהוא קיבל הם מספקים את דעתך. בוא נשאל את ראש המועצה  :רני שרעבי

  .אני אענה לאלי רדיע  :נון-ירון בן

  .תלך, לא מתאים לך. תן לנו לדבר. לא סיימתי  :אליהו רדיע
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  .שיפוצים לא צריכים ללכת דרך האיגוד, דזה פשוט מא  :רני שרעבי

  . רדיע מתמם עכשיו? דרך המגזר היפני, אז דרך מה  :יואל גמליאל

  . זה לא רציני ולא יפה, להכניס את הדברים האלה כל סעיף: יקותיאל תנעמי

ר "אבל אני חשבתי שרני יו. האמת שהדרישה של רפי מיארה היא הרבה יותר  :יואל גמליאל

  . 80,000₪ואמרתי רק 

בקישנו דברים , אבל. אני שמח מאד שמר גמליאל מתייחס ככה לדברים  :אליהו רדיע

ביקשנו פירוט של . המנהל לא משלם. לא ביקשנו מסמך של המנהל, אחרים

מה גם שמדובר . זה מה שביקשנו ולא קיבלנו. של הצעות מחיר, מכרזים

עבודות ועוד  ₪ 300,000המנהל כותב שקיבלו כ . ₪בשיפוצים של חצי מיליון 

גם אם אני מחבר את שני המספרים האלה זה לא . רכישות ₪ 165,000

 ₪ 526,000אחר כך קיבלנו אומדן של אדריכל והוא מדבר על .  500,000₪

המנהל כתב .  500,000₪לא מספיק , אם כך. מ"לא כולל מע, שיפוצים

זה היה  ₪ 300,000.  200,000₪יש פער של ? איפה הכסף. עבודות ₪ 300,000

אחרי , 17.11אחר כך הבאנו את זה ב , משרד החינוך. תרמית שאין כדוגמתה

מה גם שאין עד עצם היום הזה פירוט ואני בטוח שהעניין . ביצוע אחרי הכל

אם ינתנו והמועצה ,  200,000₪או אפילו  ₪ 80,000ה . הזה עוד ייבדק לעומק

אם , תי שהפעם שעברהאני אמר. נראה לי, כולל מכרזים כולל הכל, תבצע

אם הייתי בישיבה הזאת הייתי אומר ,  300,000₪משרד החינוך היה נותן 

וגם אנחנו  ₪ 300,000 משרד החינוך נותן –שחייבים לתת שקל מול שקל 

. זה סלט אחד שלם שאף אחד לא יודע מה עשה ומי עשה.  300,000₪ניתן 

 אבל זה לא משנה ,יואל אומר אחרת, אומדן אומר אחרת, המנהל אומר כך

. כולל מכרזים כולל הכל, אם העבודה תיעשה בפיקוח של המועצה. עכשיו

 ₪ 350,000פה החליטו להעלות .  280,000₪בואו נשמע רפי פירט מה יעשו ב 

  .  300,000₪אולי ניתן ?  80,000₪מה עושים עם . בגלל שרפי היה מסודר

  ,הוא לא בא בשביל, הוא ציני  :יואל גמליאל

  . לרכישות ₪ 70,000בזכות הציניות שלי עוד   : רדיעאליהו
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  ? הוא נותן לנו פה כסף. אני שאלתי מה קורה עם משרד החינוך: יקותיאל תנעמי

, בשנה שעברה ₪ 300,000אני בטוח ומשוכנע שאם משרד החינוך אמר   :אליהו רדיע

הוא לא אומר כמה , אבל הוא לא אומר את האמת. בוודאי יפצה אותנו השנה

  . שרד החינוך נותןמ

  . שאלתי אם משרד החינוך משתתף אתנו פה: יקותיאל תנעמי

  . לא בשיפוצים, הוא משתתף ברכישות  :יואל גמליאל

  . שיפוצים לכל מוסדות החינוך? איזה רכישות  :אליהו רדיע

הוא . היה כתוב גם משרד החינוך, אם משרד החינוך היה משתתף בסעיף הזה  :נון-ירון בן

  .לא משתתף

  ?האיגוד לא משתתף: יקותיאל תנעמי

  .לא  :נון-ירון בן

זה לא יכול להיות שלכל מוסדות החינוך שתחת הרשות הוא משתתף ולאיגוד   :אליהו רדיע

  . מישהו פה לא דובר אמת. זה לא נראה לי. לא

  .אתה צריך להתחבות, אתה אלי. זה משהו אחר, כשרני מדבר  :יואל גמליאל

  . אל תאלץ אותי, י לא רוצה להעיר לך על העברית שלךאנ, סלח לי  :אליהו רדיע

אולי היינו , אולי אם היית מתפטר היה יותר טוב. תפסיק להיות מתוסכל  :יואל גמליאל

  מחזירים את גדעון 

אני אומר שלגבי המסמכים שאתם , מהדברים שלך יואל והדברים שלך ירון  :רני שרעבי

אם לזה . ים עוד הרבה דבריםכנראה שכך מתנהל. זה עצוב, מדברים עליהם

לזה אתם קוראים הצעות מחיר ולזה אתם קוראים , אתם קוראים מסמכים

את התוצאות אנחנו רואים בסופו . וכך כנראה מתנהלים הדברים, מכרזים

הדבר הכי חמור הוא שאנחנו . רים"של דבר בשורות התחתונות של מצב התב

קבל ואנחנו לא מקבלים מדברים פה שנתיים על נתונים שאנחנו צריכים ל

  .אותם

אתה מכיר את סוגיית בניית , מר רדיע. אני רוצה להתייחס ולגשת להצבעה  :נון-ירון בן

אותו כסף שהתחייב משרד החינוך לתת ונתן אותו באיחור של , "נתיבי נועם"
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אבל המועצה ביצעה את העבודה בלי . אם אני זוכר נכון, כמעט שלוש שנים

בישיבה שרפי , בתיכון, גם כאן. אבל קיבלה את הכסף, בלי שום דבר, ר"תב

הובטח שמשרד החינוך יסייע ב כ , אצל מר כנעני, היה אתי יחד עם ליאור

לתיגבור או שיפוץ של אותן כיתות כדי שלא נגיע למצב שאין לנו  ₪ 300,000

אני משוכנע שמשרד . זה לגבי ההערה הזאת. לפתוח באותו בית ספר' כיתות ז

נידרש להוציא את זה , ואם הוא לא ייתן. ם הוא אמר הוא ייתןא, החינוך

להתנהל בצורה קצת שונה בסוגיה ) אתה או רני(אם היית בוחר , שנית. משלנו

גם סוגיית המסמכים . כנראה שהדברים היו נראים אחרת, הזו של התיכון

אבל אתם בחרתם ללכת . שאתה מבקש וגם סוגיית התשובות שאתה מבקש

אני כנראה אצטרך לתת לםה . ב"רה של משרד הפנים וכיוולפעול בצו

אני מזמין . אני אתן להם את התשובות ואתם תקבלו אותם מהם. תשובות

אתכם לעשות את כל הצעדים שמותר לכם בחוק לעשות ואין לי כל מילה 

  .נוספת להוסיף

  .זהאתה גם לא יודע יותר מ. לא יותר מזה. מה שיש לך זה מה שקיבלנו  :רני שרעבי

התחייבות שלהם זו . יש הבדל בין כספי פיתוח שלא יעזור להם כלום  :אליהו רדיע

איך יכול להיות . לבין שיפוצים, גם אם הם מאחרים, התחייבות שלהם

בלי הרשאת , שיפוצים לתיכון האזורי בשנה שעברה ₪ 300,000שהבטיחו 

  ?חשב

  .ר" שהיה תבבלי" נתיבי נועם"אתה אישרת את בנייתו של   :נון-ירון בן

  . אבל בידינו היתה הרשאת חשב, אישרתי , נכון  :אליהו רדיע

  .אני מכיר את המסמך הזה של סיכום דיון שהיה. לא היתה הרשאת חשב  :נון-ירון בן

  .חייבים לתת, זה עבור פיתוח ולא יעזור כלום, גם אם זה נכון  :אליהו רדיע

  . וזו לא היתה הרשאת חשב  :נון-ירון בן

עוד . בתוך מבנה מסכן ₪ 300,000אני לא העלמתי . ר"גם תיקנו את התב  :עאליהו רדי

הילדים שלהם ? למה בני עייש לא השתתפו בשיפוצים. שאלה לגבי בני עייש

למה שהם לא .  80,000₪השנה ,  500,000₪בשנה שעברה . לומדים כאן
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  ? ישתתפו

  . בני עייש לא חברי איגוד  :יואל גמליאל

  .הם שולחים את הילדים שלהם פה, צריכים להיות חבריםהם לא   :אליהו רדיע

זה מה שסוכם אתם . על כל תלמיד כל חודש ₪ 1300הם משלמים סכום של   :יואל גמליאל

  .לארבע שנים

ראיתי מסמך שבו הם צריכים . קודם כל הם לא משלמים את הסכום הזה  :אליהו רדיע

למה אנחנו .  שיפוציםאני מדבר עכשיו על. ן"זה לגבי תל, לשלם על פי מסמך

  ?כמה תלמידים מבני עייש יש? בגדרה צריכים להוציא עבור תלמידי בני עייש

  . אין לנו שום מחויבות אליהם. גדרה גודלת והם לא ילמדו פה. 270  :יואל גמליאל

  .עד שגדרה תבנה נוסף  :אליהו רדיע

ם משלמים סכום אולי צריך לחשוב על זה ולראות אם לשלב בתוך מה שה: יקותיאל תנעמי

  .צריך לחשוב אם ניתן לעשות את זה. שייתן לנו פיצוי לשיפוצים

  ?"נתיבי נועם"למה בני עייש לא משלמים ל  :יואל גמליאל

  . זו לא ביקורת. צריך לחשוב גם על זה: יקותיאל תנעמי

? למה לא משלמים על חפץ חיים? למה התלמידים שלנו לא משלמים על אורט  :יואל גמליאל

  .דיע מחפש לואלי ר

  . אני נותן לך רעיונות מאיפה לקבל כסף  :אליהו רדיע

  .אני מבקש לגשת להצבעה  :נון-ירון בן

שמישהו יציג פה מאזנים ודוחות , מתי נראה דוחות כספיים. לא ענית, ירון  :רני שרעבי

  ?כספיים של האיגוד

  .ייתן לך במדויק, מבקר של משרד הפנים שבודק עכשיו  :יואל גמליאל

. אני שואל מתי אתה תציג דוחות כספיים של האיגוד. לא רוצה לראות מאזן  :י שרעבירנ

  . מישהו פה חייב לנו את זה

הישיבה תהיה פתוחה לגבי דוחות כספיים וגם . בעוד שבוע יש ישיבת איגוד  :יואל גמליאל

אני מזמין אותך לבוא לשבת וגם להעיר את . 2006לגבי התקציב של שנת 

  .ההערות שלך
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  ?הבמה הזאת של חביר המועצה לא מספיק טובה  :בי שרעביר

  .אחרי שנאשר את זה במליאת האיגוד  :יואל גמליאל

  .אין מליאה בכלל? מי זה מליאת האיגוד  :אליהו רדיע

  .דודי ומרים, מליאת האיגוד זה אני  :יואל גמליאל

  .דודי התפטר  :אליהו רדיע

  . הוא לא התפטר  :יואל גמליאל

  . ר"תי מתפקיד יוהתפטר  :דודי קוך

תשאיר להם את . אל תיכנס ואל תסתבך בשטויות האלה. הוא לא חבר איגוד  :רני שרעבי

  .זה

  . חבל על ההערות. הכל מתנהל כמו שאתה לא רוצה, הכל שטויות כאן  :נון-ירון בן

  .אני יודעת שהוא לא, אתה לא היית בישיבות  הוא לא חבר  :עדנה סגל

  .הוא חבר  :יואל גמליאל

  .אני יודעת מי חבר  :ה סגלעדנ

  ?איך את יודעת אם לא באת אף פעם  :יואל גמליאל

  . הכל עשית בקומבינות, כי לא עשית ישיבות, סליחה  :עדנה סגל

איך אתה יכול לשמוע את , ירון. זה חמור מאד מה שאני שומע פה, זה אסון  :אליהו רדיע

  ?הדברים האלה

  .ני מבקש לגשת להצבעהא. זה לא דיון שקשור לאיגוד  :נון-ירון בן

  . זאת הצעתי. באמצעות המועצה, אני מציע שכל סכום שייקבע: הצעה נגדית  :אליהו רדיע

אני חושב שהאיגוד הוא גוף מספיק רציני שיודע להתארגן בצורה מספיק   :נון-ירון בן

  .רצינית

  .יש לנו פה מפקחים, יש לנו פה מהנדס? מי יש באיגוד  :אליהו רדיע

  .נעלה את זה להצעה, ביקשת הצעה נגדית  :נון-ירון בן

  ?מי יש בגוף הזה בכלל? איזה גוף רציני. בחייך, אל תמרח אותנו  :אליהו רדיע

  .ביקשת הצעה נגדית ונעלה את זה להצבעה  :נון-ירון בן

אבל אל תגיד שזה " אני מצביע"תגיד . אז אל תגיד את הדברים שאתה אומר  :אליהו רדיע
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  .גוף רצינית

מי . אני לא אשאל אותך מה לומר ואני אמצא לנכון להעלות את זה להצבעה  :וןנ-ירון בן

  ?בעד ההצעה של מר רדיע

  :הצבעה  

  .3: בעד  

   6: נגד  

, 5אני מעלה להצבעה את סעיף . הוחלט שלא לאשר את ההצעה של מר רדיע  

איגוד ... שיפוצים בתיכון אזורי גדרה  ₪ 80,000 על סך 762ר "אישור תב

  ?מי בעד.  80,000₪וך במימון קרן עבודות פיתוח ערים לחינ

  :הצבעה  

   6: בעד  

   3: נגד  

  .הוחלט לאשר  

לרכישת ציוד וריהוט לגני  ₪ 180,000 על סך 763' ר מס"אישור תב, 6סעיף   

קרן ,  51,000₪משרד החינוך והתרבות : המימון. ילדים חדשים בגדרה

  . 129,000₪עבודות פיתוח 

לרכישת ציוד וריהוט לגני  ₪ 180,000 על סך 763' ר מס"אישור תב, 6סעיף   :נון-ירון בן

קרן ,  51,000₪משרד החינוך והתרבות : המימון. ילדים חדשים בגדרה

  . רפי ייתן הסבר לגבי הגנים החדשים.  129,000₪עבודות פיתוח 

, דכמו קודם בכיתות הלימו, כם פה. יש הבדל בין הבניה לבין ההצטיידות  :רפי בן חיים

עבור שתי כיתות אנחנו מקבלים .  25,700₪משרד החינוך נותן לכל כיתה 

כיוון , לכן. עבור רכישת ציוד והצטיידות כללית שזה כולל הכל.  51,000₪

אני . אלה המחירים, שהניסיון המסיבי שלנו בבניית גנים ואיכלוסם כל שנה

כדי שלא נגיע , כולל מתקני חצר, לציוד מלא של גן ₪ 90,000זקוק לפחות ל 

  . בעוד ארבע וחמש שנים ויגידו שהנקין תרם לגן כזה או אחר

  ?זה אמור לכסות את שני הגנים החדשים: יקותיאל תנעמי
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  .כן  :רפי בן חיים

לך , לה מותר להגיד את זה. כדאי שתבקש שימחקו את זה מהפרוטוקול, רפי  :אליהו רדיע

  . אסור

  . על התרופה של הנקיןאני מבקש למחוק את דבריי   :רפי בן חיים

  ?מי בעד? שאלות או הערות  :נון-ירון בן

  :הצבעה  

   6: בעד  

   1: נגד  

   1: נמנעים  

  .הוחלט לאשר  

אני באמת מצר על העובדה . אני רוצה לומר משהו על ההתפטרות של גדעון: יקותיאל תנעמי

  . אני חושב שעברנו על זה קצת יותר מדי מהר. שגדעון עוזב אותנו

  .אחרי שעשית לא יכלת שלא יתפטר  :יעאליהו רד

  .תרשום לעצמך את זה. לך קותי יש חלק בזה  :רני שרעבי

צד , אני לא יודע באיזה צד אתה רוצה שארשום את זה, אני רושם לעצמי: יקותיאל תנעמי

אני בכל מקרה באמת מצר על כך ואני חושב שכדאי . זכות או צד של חובה

  ,שנפעל כדי לנסות

  . צביעותזו  :רני שרעבי

בן אדם אומר פה דבר רציני . ההתייחסויות שלך ציניות באופן קבוע, רני: יקותיאל תנעמי

אבל לפחות תן לי לומר את , זה בסדר. ואתה ממשיך להתייחס אליו בציניות

אני באמת . אכבד דעתך בכל מקרה, בסדר, אם בסוף תגיד ציני. הדברים שלי

אם אדם בא והולך אותך זה לא . םחושב שגדעון תרם ומגיע לומר כמה מילי

  . אולי ידעת את זה לפני כן אנחנו לא ידענו לפני כן? מעניין או מה

  .היית צריך להגיד כשהוא היה פה  :עדנה סגל

  . בנוכחותך, הוא אמר את זה בפירוש  :אליהו רדיע

 אמרתי את דבריי לגבי מר הנקין ואני, אחת. אני רוצה להעיר ארבע הערות  :נון-ירון בן
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אדאג להגיב ולהשיב לו בטווח ובלוחות . מצר על המכתב שהוא הניח כאן

אם דובר אמת או , נשמעה כאן קודם הערה צינית, שנית. הזמנים על פי החוק

התכוונתי לזה " מחר"כשאני אמרתי . לגבי סוגיית גני הילדים, לא דובר אמת

ילו אם התח. שהפעילות שאנחנו צריכים לעשות לגבי הגנים היא דחופה

זה רק טוב כי זה מקצר לנו את , קידוחים אתמול או שלשום או בשבוע שעבר

  .התהליך ואת המהלך

  .אל תתקן עכשיו את עצמך. זה מה שאנחנו מבקשים, אבל תגיד את האמת  :אליהו רדיע

 דיון הביקורת יתרחש במהלך חודש יוני בצורה מסודרת –הנקודה השניה   :נון-ירון בן

 שלנו 2004יוצג גם על דוחות . מקצוע כאן בפני המליאהכשיוצג על ידי איש 

  .  של המבקר2004וגם 

  . אף אחד אחר לא, מי שצריך להציג זה אנחנו? מי זה האיש החשוב  :אליהו רדיע

. ואחר כך תהיה התייחסות של כל המליאה, מי שיציג את זה יהיה המבקר  :נון-ירון בן

הציניות שלך , ה של יקותיאלאני ממליץ ואני מצטרף להער, ולך מר שרעבי

ישנה התנהלות פוליטית . אני חושב שהיא רק מפריעה להתנהלות. לא במקום

אני ממליץ לך למצוא את מקומך בהערות . וישנה התנהלות אופוזיציונית

לא מוסיף . שלך ובלבד כדי שהדברים יוכלו להתקיים כאן בצורה מסודרת

אני מסכם את , תודה רבה. זה עולב בך ותו לא, אתה מדבר על עולב. לך

  .הישיבה

  . זה עולב בך וזה מה שמגיע לך  :רני שרעבי

  

  

      
  ירון בן נון

  ר הישיבה"ראש המועצה ויו
  אריה לוינגר  

  מזכיר המועצה
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