
                                                                                                         1

  המועצה המקומית גדרה

    534' מ� המניי� מס ישיבת מועצה

  20095/6/, ט"ר תשסייבא ב"י', יו� דב
  
  
  

 –יקותיאל תנעמי , מ ראש המועצה"סג� מ –דני דורו� , ראש המועצה –יואל גמליאל   :משתתפי�

חבר  –אליאב מזגני , חבר מועצה –נחמיה עורקבי , חבר מועצה –ניר בזק , חבר מועצה

חבר  �רפי חנינה, חבר מועצה –י עציו� יד ,חברת מועצה –דורית ב� בוחר , מועצה

  .חבר מועצה –נו� �ירו� ב�, מועצה

 ,  

  

  )ל"בחו(נגה שור     :חסרי�

  

אג  בכיר מנהל  –ליאור מדהלה , גזבר המועצה ומזכיר המועצה –אריה לוינגר   :נוכחי�

  .א�ודה יחזקלייה, רפי ב� חיי#, יוע" משפטי�ד מאיר ב� דוד"עו, תשתיות

  

  :על סדר היו�

  .30.4.2009מיו�  77' אישור פרוטוקול הנהלה מס  . 1

  .הקמת וועדה לבחירת יקירי גדרה – 1ק "ס  

  מ במתח�"אמירי זכרו� יעקב בע' אישור הסכ� פיתוח בי� המועצה לבי� חב – 2ק "ס  

  .576/במ/ע זמ"הדרומי בתחו� תב                        

  כיתות  10לתכנו� אספקה והצבה של +  930,000ס "ע 882' ר מס"תב אישור – 3ק "ס  

  י מכרז החברה למשק "עפ. בבתי הספר בגדרה) מבני� יבילי�(לימוד                         

     . וכלכלה                        

  ).ח"אלש x 70מבני� יבילי� 6(+  420,000      משרד החינו.  :המימו�      

  .+ 510,000פיתוח      ' עבקר�           
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  ס יסודי "רכישת ציוד וריהוט לבי+  208,200ס "ע 883' ר מס"אישור תב – 4ק "ס  

  .ממלכתי רביעי                         

  + 120,000הפיס   . הקצבת מ :המימו�      

  .+  88,200החינו. . מ בתהקצ                     

  /ס על"רכישת ציוד וריהוט לבי+  201,000ס  "ע 884' ר מס"אישור תב – 5ק "ס  

  .יסודי ממשלתי שני                         

  + 112,800הפיס    . הקבצת מ :המימו�      

  .+  88,200החינו.  . מ בתהקצ                                        

  ס"הריהוט ומזגני� לבי, רכישת ציוד+  188,200ס "ע 885' ר מס"אישור תב – 6ק "ס  

  .ד"ממ" אוהל שלו�"                         

  + 100,000הפיס    . הקצבת מ :המימו�                 

  .+  88,200החינו.  . הקצבת מ                                        

  .+ 85,000ס "ע 886' ר מס"אישור תב – 7ק "ס  

  .רכישת ציוד וריהוט למוסדות חינו.                

       +  30,000          "גווני�"ס "ביה                

  +  30,000"                        נתיבי נוע�"                

  .+ 25,000                                    "ניר"                 

  .הקצבת מפעל הפיס :המימו�                 

  .שיפוצי� במוסדות חינו.+  240,000ס "ע 890' ר מס"אישור תב – 8ק "ס  

  .הקצבת מפעל הפיס :המימו�                 

  .שיפוצי� במוסדות חינו.+  240,000ס "ע 887' ר מס"אישור תב – 9ק "ס  

  .פיתוח' קרנות עב :המימו�                

  .שיפוצי� בתיכו� איזורי גדרה+  75,000ס "ע 891' ר מס"אישור תב/10ק "ס  

   .   פיתוח' קר� עב :מימו�ה                 

  לבית) מרחב מוג� מוסדי(מ "בניית ממ+  40,000ס "ע 889ר "אישור תב – 11ק "ס  

  .רו�ובמתח� יש ערההנ                          
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  האגודה למע� –יוס0 גמליאל ' אישור הארכת הסכ� השכרת מבנה ברח – 12ק "ס

  . שני� 15של תקופה נוספת . בגדרה העיוור                 

  .פיתוח גני� ציבוריי�+  1,500,000ס "ע 890' ר מס"אישור תב – 13ק "ס

     440,000 –הפיס ' הקצבת מ :מימו�                          

    1,060,000  /     עבודות פיתוח                                      

  .תאגיד מי� וביוב.   2

  .מימו� מקרנות עבודות פיתוח –� אישור מצללות לגני ילדי.   3

  הנחות בחינו.ועדת אישור פרוטוקול      .  4
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  לכולנו בעצ# אני מאחל ג# לציו� ידעי, בריאות מאחל, לפני שאני אפתח את הישיבה  :יואל גמליאל

                       

  .מכל הלב הובאמת תוד, אני רוצה להודות לכול# על הברכות ועל הדאגה שדאגו לי    :ציו� ידעי

אני מאחל ל) שיהיה ל) . שהביאה ב� בוחר למדינת ישראל, אני רוצה לבר) את דורית  :יואל גמליאל

  .ושכל החיי# של) רק בשמחות, רק נחת ממנו

בשעה  �6.5.09יו# רביעי ה, היו#, 345' אני פותח את ישיבת מועצה מ� המניי� מס    

20:17 .  

  .�30.4.09מיו# ה 77' אישור פרוטוקול הנהלה מס: סדר היו#  

, אליהו מזגני, ציו� ידעי, בוחר�דורית ב�, רפי חנינה חבר המועצה, מ"סג� מ, דני דורו�  

  . ד יקותיאל ד�"עו, נו��ירו� ב�, ניר בזק, נחמיה עורבי

  .    חיי#�ר רפי ב�"ד, אריה לווינגר, דוד�מאיר ב� –נוכחי# היוע" המשפטי   

  30.4.2009מיו�  77' אישור פרוטוקול הנהלה מס  . 1

  ?יש השגות  :יואל גמליאל

  הקמת וועדה לבחירת יקירי גדרה – 1ק "ס  

דני , ראש המועצה �יואל גמליאל : הוועדה תוק# והחברי# יהיו, לפי החלטת ההנהלה  :אריה לוינגר

  .אליאב מזגני, ניר בזק, רפי חנינה, דורו�

  ?למה אי� בוועדה נציגי ציבור: תיאל תנעמייקו

הנציג ציבור , ברגע שאנחנו בוחרי# את הנציגי ציבור. כי אנחנו בוחרי# את נציגי הציבור  :אליואל גמלי

  . בלי אישור המליאהזה מקובל שחברי המועצה יבחרו את הנציגי ציבור  �לא

  ?ואז אתה מכניס את זה לאישור המליאה   :נחמיה עורקבי

  .בטח  :יואל גמליאל

  ?זאת אומרת בעוד ישיבה �ואתה מביא את זה ל, אתה מודיע לנו מי ה#   :נחמיה עורקבי

  )מדברי# יחד(   

ככה אני חושב שצרי) , חברי המועצה ה# אלה שבוחרי# את הנציגי ציבור, אמרתי  :יואל גמליאל

  .להיות

  ?חברי המועצה או חברי הוועדה   :נחמיה עורקבי

  .וזה באישור מליאת המועצה, חברי הוועדה  :יואל גמליאל
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  ?את אומרת אתה צרי) להביא את זה עוד פע# לדיו� במועצהז   :נחמיה עורקבי

  �נביא את זה למליאת  :יואל גמליאל

  �ואז, תושבי#, א# הבנתי, עכשיו הוועדה תבחר עוד אזרחי#, לפי מה שהוא אומר   :נחמיה עורקבי

  )מדברי# יחד(

  . אני מקבל את ההערה. אני אביא את זה למליאת המועצה נחמיה, לא  :יואל גמליאל

  .נביא אות# למליאת המועצה, אלה שאנחנו בוחרי# אות#  )מדברי# יחד(   

הוא חושב שאנחנו לא מביאי# נציגי ציבור נוספי# שייכנסו , את# לא הבנת#, ה'חבר  :דני דורו�

  )מדברי# יחד( . ויהיו חלק מהחלק מהוועדה

  ?לא יהיו חברי וועדה   :נחמיה עורקבי

, סליחה, זה החלטה של הוועד �לעוד כל מיני, לתרו# לוועדה יש אנשי# שיכולי#: יקותיאל תנעמי

  , של ההנהלה, שלכ#

   ?בעדמי   :יואל גמליאל

  .נמנעי# 2;  בעד 8  :אריה לוינגר

  מ במתח�"אמירי זכרו� יעקב בע' אישור הסכ� פיתוח בי� המועצה לבי� חב – 2ק "ס

  576/במ/ע זמ"הדרומי בתחו� תב              

יש . ועל המבנה ההנדסי, י את� סקירה כללית על המתח# ועל אבני היסוד של ההסכ#אנ  :ליאור מדהלה

  .שית� את ההיבט המשפטי, פה ג# את היוע" המשפטי של המועצה

גוריו� �אנחנו מדברי# פה על מתח# שנמצא על ציר ב�. אני אתחיל דווקא מהמעטפת    

ההסכ# ). פאר#�הסופר כל השדה שנמצא מול(יחידות דיור  �250המתח# כ. ומנח# בגי�

גוריו� וכולל השלמה של �ב�' נחת# בפיתוח שכולל את העורק הראשי הושלמתו של רח

עד לכיכר של יצחק הרצוג ופיתוח , מערכות התיעול והנטיעות על מנח# בגי�, המדרכות

זה נמצא בנספח האחרו� של . 'עד ג' לפי שלבי# שמופיעי# בשלב א, כל השכונה כולה

  .הסכ# הפיתוח

שני# לסיי# את כל  5שיש לו תחו# וטווח של , לא מחושב�היז# לקח פה סיכו� מחושב  

  . עד לפרט האחרו�, המתח# הזה

קרקעי וביוב וניקוז �העבודות שיבוצעו בתו) המתח# זה עבודות תשתית במשק תת  

  .ותיעול ותאורה וכבישי# וכל מה שצרי) עד להשלמה מוחלטת של הפרוייקט כולו
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את# יכולי# לראות (אנחנו לא חשופי# לשו# דבר . אי� לנו הוצאות מימו�, היתרו� פה  

ועדיי� אי� לנו אכלוס מלא , המתח# הזה הסתיי#. כפי שקרה במתח# הצפוני, )את זה

אנחנו לא ספגנו את כל האנשי# האלה שעדיי� לא בנו ולא יכולנו , כלומר. של השכונה

ואת , ת שהיינו אמורי# לקבל מה#לא ספגנו את ההוצאו. להוציא לה# היתרי בניה

אבל קיבלנו את המתח# כולו מפותח , לא דרשנו מה#, ההיטלי# שהיינו מקבלי# מה#

  . פי# האחרוני# במתח#"ועכשיו משלימי# את השצ

, המתח# עכשיו כולו מסתיי#. שכונת הנחלי#. זה נחלי#, כשאני אומר המגרש השני  

  . הפיתוח הושל# כולויחידות ו 120יחידות או  �110הבניה שלו כ

 2003הסתיי# בשנת ' 84התחיל בשנת , איפה שגר ירו�, תקחו את מתח# הגבעה, לדוגמא  

כי היו לנו הוצאות מאוד מאוד כבדות על , ועדיי� סבלנו גרעונות ש#, הכביש האחרו�

, ג# מה שגבינו מכל השכונה כולה, ובסו . עד שכול# שלמו, בעשרות שלבי#, הפיתוח

  .זה הרכיב ההנדסי. הוצאות הפיתוח של השכונה לא כיסה את

אנחנו בעצ#  –משרד הפני# וכדומה , מועצה –ע# אישור ההסכ# , הקטע הגבייתי  

אנחנו אוטומטית . היז# מפתח את כל המתחו#. מוציאי# צו התחלת עבודה ליז#

בלי יוצא מ� , כל בעלי הקרקעות שנמצאי# פה. שולחי# אגרות והיטלי# לכל האנשי#

  .מקבלי# אגרות והיטלי#, ללהכ

הוא הול) ומשל# אצל . במועצה המקומית גדרה מפיקי# לו את ההיתר, מי שבא לשל#  

, הוא מגיע למועצה המקומית גדרה. שבעצ# מממ� את כל הפיתוח של השטח, היז#

יורד אותו , מיליוני שקלי# שאישרנו ליז# �25מה, מציג תשלו# שהוא שיל# אצל היז#

היתרה . מיליוני שקלי# �25עד שאנחנו מקצצי# את ה, לו בחברהסכו# ששול# אצ

 –שנה  20יכול להיות שבמגרש כזה יבנו עוד , והיא יכולה להתבצע, במידה והיא תגיע

כתקציב אקסטרה , כלומר. כתשתיות על, היתרה הזו שתגיע תכנס לקופת המועצה

  . מול לסיי# את כל הפיתוח בשטח, מעבר לפיתוח הצמוד שנעשה

זה מי# לשמוש שירותי# ' מי# אפורי#? 'לשימוש' מי# אפורי#'חשבו לבקש שיהיו ג#   :קזיר בנ

  )מדברי# יחד(  �מקלחת ומטבח שישתמשו בזה, והשקיה

אתה אומר שאתה רוצה , בית פרטי שבונה? לא ציבורי, אתה מדבר על משהו שהוא פרטי :ליאור מדהלה

  ?שקיה של החצר שלושהוא ימחזר את המי# של השפכי# שלו לצור) ה
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  )מדברי# יחד(  �א# יש איזה הצעה או מישהו מכוו� את ה, כ�  : קזניר ב

  ?גינות ציבוריות יהיו, יהיו ג# שטחי# ציבוריי# מ� הסת#, סליחה  

  ,כ� :ליאור מדהלה

  ?לשמוש ולהשקיה' מי# אפורי#'יהיו ש#   :קזניר ב

  ?מאיפה המי# האלה יגיעו :ליאור מדהלה

  �א# יש כבר, ואלאני ש  :קזניר ב

  ?אתה מתכוו� שאתה רוצה התניה בהיתר בניה, ניר  :רפי חנינה

  , אד#�אני לא יכול לחייב ב�. אני רוצה המלצה, אני לא רוצה שהתניה  :קזניר ב

אז אפשר לבנות , מקימי# פרוייקט שכונה כזוכש –ותק� אותי  –מה שניר מתכוו� : יקותיאל תנעמי

להתאי# את עצמו , כל אחד, שזה יחייב בבניה כמוב�. תשית לכל השכונה עצמה

  �שהוא יוכל לקבל תשתית, זאת אומרת. לתשתית

מתו) נסיו� אני אומר ל)  –המערכות האלה ה� מערכות ביתיות. אני חושב שאתה טועה  :דני דורו�

–   

 אבל. בסדר –אתה רוצה לעשות , אז זה כשאתה באופ� עצמאי. אתה מדבר על ביתיות: יקותיאל תנעמי

זה כבר לא  –אתה בונה פרוייקט , ואני ראיתי את זה בהרבה מקומות, מה שניר מתכוו�

כמו שאתה עושה מערכת ביוב וכמו שאתה עושה , אלא בתו) הפרוייקט. עניי� פרטי של)

  , מערכת מי#

  )מדברי# יחד(   

... , ושא בניהא# אתה מדבר על נ �אנחנו לא מתעסקי# עכשיו ברגע של הבניה, ניר, רגע  :יואל גמליאל

  )מדברי# יחד( , אנחנו פה רק מאשרי# את הנושא של הפיקוח. לזמורה

המועצה צריכה להשקיע איזשהו סכו# כס  , ליאור. אני לא אמרתי להעיר או לחייב  :קזניר ב

  ?בגי� הפיתוח הזה

  .לא :ליאור מדהלה

  ? ע# כמה בעלי קרקעות היז# הזה חתו#: שאלה שניה  :קזניר ב

וזה מה שמחייב , הקרקע שיש בבעלותו)מדברי# יחד(  �ג# קרקע יש לו קוד# כל מתו) :ליאור מדהלה

מדברי# ( . שהוא זכה במינהל )מדברי# יחד(  �יחידות דיור �32זה עניי� של כ, בקרקע

     )יחד
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זה שיבוא אד# שיש לו באמת איזשהו , אחד הדברי# שאני ביקשתי לקד# אותו, בשעתו  :נו��ירו� ב�

לא זוכר א# זה אותו (ואז בא או אחד או אחרי#  �של �50%או כ 50%מעל חלק יחסי 

שטח שבאמת מצדיק את זה שהמועצה תתקשר  xאני יודע להציג שיש לי : ואמר, )ש#

  .זה פע# אחת. איתו ולא ע# מישהו אחר

  . 2שיהיה לנו כא� סייר  מה מבטיח לנו , פע# שניה  

  . 'זה א. לילא היה אצ 2סייר , קוד# כל :ליאור מדהלה

אבל יש לנו מספיק סיבות חוקיות שלא , יכול לבוא אלינו �בחר תושב, הא# בהסכ# הזה  :נו��ירו� ב�

  �שלא ידרוש מאיתנו משהו שאנחנו, יתבע אותנו

, עושי# לו חישוב של אגרות', מ 100נגיד אני נות� לו עוד . עושי# לו חישוב, הוא בא לפה  :יואל גמליאל

, אל  שקלי# �50ש# את ה, 'אמירי ג�'הוא הול) ל, אל  שקלי# 50, אומרי# לו דוגמא

  . מקבל ממנו פתק ומגיע לפה ומקבל היתרי#

וה# לא מתקדמי# בשלבי הבניה כפי שמופיע , קרה מה שקרה' אמירי ג�'ומחר . קיי.או  :נו��ירו� ב�

  . כא�

סיי# את כל . י שקלי#מיליונ 9עלה ' נניח ששלב א. יש יותר מפורט מזה, רגע, לא :ליאור מדהלה

מיליוני  10אבל בפועל נכנסו לקופת המועצה . הוצאתי לו אגרות והיטלי#, השתשתיות

שעל הדלתא הזאת א# הוא ירצה , )הכנסתי את זה(כתוב במפורש בחוזר הזה . שקלי#

  . הוא יצטר) לשי# ערבות, שאנחנו נעביר לו את הכס 

�אז הוא יהיה זכאי ל, מיליוני שקלי# 9קרקעית �א# הוא ביצע עבודת משק תת, כלומר  

א# אני רואה בתחשיב של האגרות וההיטלי# שיש לו פתאו# . מיליוני שקלי# 9

 –א# הוא ירצה את הכס  אז הוא יצטר) להביא לדלתא הזאת ערבות בנקאית , עודפי#

  )מדברי# יחד(  �לא שיק ולא

   )מדברי# יחד( בטבלה שנמצאת אצלנו רשו# , האיש מגיע אלינו  

זו שיטה אחרת של . אתה מדבר על דוקטרינה אחרת, עכשיו לשאלה הראשונה של)  

אנחנו מזכי# על פטור מבעל , לדוגמא, אתה מדבר על הסכ# שבו אמרנו. הסכ# פיתוח

ואז ה# לא ' 150אני מזכה על 'כלומר מישהו היה צרי) לבוא אלינו ולהגיד . הקרקע

הוא היה מגיע ומקבל . כיני# לה# תחשיבי#ה# לא משלמי# ולא מ, מגיעי# אלינו בכלל

זה הסכ# שונה . זה משהו אחר. כי זה כבר קוזז בהסכ#. והול) לוועדה' סטמפלה'
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זה הסכ# . עבר כל הזמ� למועצה המקומית גדרהש, מאותו הסכ# שאתה מדבר עליו

  . מי שבעל הקרקע יצטר) לבוא ולשל#. שהוא לא מקבל פטור על הקרקע

שהוא אחד , אבל המשמעות היא. 30או  20או , 180, 250הוא מייצג  אז אי� משמעות א#  

  .ע"י התב"ובאפשרותו לפתח את המתח# עפ, מבעלי הקרקע הגדולי# במתח#

 �ולא יודע או שפשט את הרגל או, התחיל לעבוד וקרה מה שקרה, עכשיו. קיי.או  :נו��ירו� ב�

  ?הבטחונות שלנו מה, איפה המועצה צריכה להיכנס. הוא לא ממשי), בקיצור

  �גוריו� ו�חצי מיליו� שקל והוא כבר עושה את ב�, במפורש כתוב בחוזה. יש לו :ליאור מדהלה

  �הערבות שהוא מפקיד? החצי מיליו� שקל זה הערבות  :נו��ירו� ב�

  )מדברי# יחד( . ועוד כס  שהוא משקיע :ליאור מדהלה

יכול להיות , ואני אומר עוד פע#, קרה הזהוהיה לנו את המ –הוא לא מתקד# , עכשיו  :נו��ירו� ב�

  .או שהיה לנו הסכ# ששדרגנו אותו ע# הזמ�, שלא היה ש# הסכ#

באי# אלי) . לא מתקדמת בעבודה, שזו חברה קבלנית שלו או זה, כא� יהיה מצב  

  ?' איפה זה, קרקעי�איפה המשק תת, תשמע'אומרי# ל) , התושבי#

  .למיליו� שקלי# זה רק תכנו� 800קיע רק בי� הוא יש, אנחנו קוד# כל  :יואל גמליאל

 אנחנו בודקי# את זה . יחידות דיור 40נניח , אנחנו נותני# לו רק בשלבי#, כ"אח  

הוא לא יודע שאנחנו . אד# ג# מקבל שלבי בניה�שהב�, אני בא ואומר )מדברי# יחד(

אה את נר, אני רואה את ההתקדמות שלו, הוא קוד# מקבל חלק. נותני# לו את הכל

בשלב הראשו� . יחידות דיור 100אנחנו לא נית� לו ישר את הנושא של  �ההשקעות שלו

  . הוא יקבל כמה יחידות דיור ואז הוא יתחיל

והוא לא  –שרוצה עכשיו , זה אומר שאתה כבעל קרקע פרטית, אני אומר עוד פע#  :נו��ירו� ב�

  .הוא לא יכול לבנות אצלו –במסגרת השלב הראשו� 

  , לפני ההיתרי#. קרקעי של כל המתח#�שלב ראשו� זה פיתוח משק תת :מדהלהליאור 

  .מיליו� שקלי# בהתחלה 9הוא משקיע   :יואל גמליאל

  , אני מפיק אגרות והיטלי# על קרקע :ליאור מדהלה

מה# שלבי , בשלב הבניה. עכשיו רוצי# לבנות. ממשיכי# עכשיו להתקד#, יפה  :נו��ירו� ב�

  ?ההתקדמות שלו

הוא חייב לסיי# , י החלטה שלנו"או עפ, של אכלוס רחוב 80%זה הא# ', שלב ב: כתוב :ור מדהלהליא
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, הוא חייב לסיי# את המדרכה ואת התאורה, זה אומר שא# מישהו יתאכלס פה. ברחוב

  �שהוא לא יגור בעלטה כמו שקרה לנו ב

 ? הוא יכול לבנות )דברי# יחדמ( , וזה היה השלב הבא' זה היה שלב א, היפוטטית, סת#  :נו��ירו� ב�

  )מדברי# יחד(

, של עצירת ההיתרי#, עשינו מער) חזק מאוד אז. כתוב את זה ברחל בת) הקטנה, ירו� :ליאור מדהלה

  .ג# בהסכ# כזה, ובנשק הזה תמיד נוכל להשתמש. שזה רק מה שהזיז את השכונה

  ?יחידות 32יש , אמרת, ליז#: שאלה, ליאור: יקותיאל תנעמי

  , סדר גודל :ר מדהלהליאו

  ?כמה הצטרפו אליו: יקותיאל תנעמי

כי הוא מקבל אגרות והיטלי# פה במועצה . להצטרפות, אמרתי שאי� משמעות כל כ) :ליאור מדהלה

  )מדברי# יחד(  �האנשי# מגיעי#. מקומית גדרה

  ?כמה היה התחשיב של ביצוע כל העבודות האלה: יקותיאל תנעמי

  )מדברי# יחד( . זה מה שעולה. 25,720,671. ו� שקלמילי �25כ :ליאור מדהלה

. מה שקצת מטריד אותי זה הבטחונות שיש פה )מדברי# יחד( קוד# כל יש פה צמוד : יקותיאל תנעמי

יכול להיות מצב שבעצ# הוא מחזיק לנו , זאת אומרת. peanutsחצי מיליו� שקל זה 

אני הייתי הול) על ניסוח . 'חלבי'המסמ) הזה קצת , המועצה רק רשאית. יותר כס 

זה אני אומר . ימי# להמציא 7מתחייב תו)  �י דרישה"שהוא מתחייב להמציא לנו עפ

כי . אז הוא יוצא, א# לא. להעביר ערבות בנקאית, ימי# מהדרישה 7תו) . למאיר

, הוא פושט את הרגל, תו) כדי עבודה זה בסדר, קורה �בהחלט יכולה להישאר פה דלתא

ל) תתבע את , א# יש לו חוב גדול, כי חצי מיליו� שקל. בעברית פשוטה' אכלנו אותה'

אולי כ� צרי) להכניס ערבויות . אני לא יודע א# יש פה ערבויות אישיות וכאלה. החברה

 5�6הוא יכול להחזיק לנו איזה דלתא של  �המועצה בהחלט, כי במקרה כזה. אישיות

. אנחנו נחפש את עצמנו, ת את הרגלא# החברה הזאת פושט. מיליו� בזמ� כזה או אחר

  .נחפש את הכס 

  )מדברי# יחד(   

  )מדברי# יחד( . לא היז# בכלל, הבנק ערב ל) לכס , ערבות בנקאית. זה לא שיקי# :ליאור מדהלה

  )מדברי# יחד( , וזה בסדר, מאיר הבי� את מה שאמרתי: יקותיאל תנעמי
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זה פרק , תשמע. ופה צרי) לעקוב �ולכ� יש לחייב אותו להמציא תו) פרק זמ� מיו# זה  

 �40ראיתי את ה )מדברי# יחד(  �שני# אנחנו יכולי#  �5שני# ובהחלט ל 5זמ� של 

  ?הוא יקבל היתרי# 40זה כל פע# . מגרשי#

, אמרנו אנחנו מוכני# לעזור ל) בשלב ראשו�. הוא רצה להבטיח ולהראות רצינות. לא :ליאור מדהלה

מאפשרי# . ראות א# אתה בכלל מסוגל להרי# דבר כזהל' לאפשר ל) במהל) של שלב א

  �אבל עדיי� אתה יכול לעצור אות# בטפסי אכלוס וטפסי, ל) להתקד#

מבחינת# הוא צרי) לבצע , שמאושרא# אנשי# קיבלו את ההיתר , כי מה שקורה, לא: יקותיאל תנעמי

  .את העבודה

  .שהוא מגי, הוא בעלי#. זה הוא, זה לא האנשי# :ליאור מדהלה

  )מדברי# יחד(   

  �ג# בקדנציה הקודמת מספר נסיונות, נו� יודע שהיו פה�ירו� ב� :ליאור מדהלה

. אני לא מכיר את זה, אני חזרתי בקדנציה הזו. נו� יכול לדעת הכל�ב�  ירו� , קוד# כל   :נחמיה עורקבי

זה אני שואל שאלה  . שיהיה, ירו� מה שהוא יודע. אני שואל ואני רוצה לקבל תשובות

  �לכ� החלטנו, פה צרי) לבדוק עוד הצעות. לא מחייב אותנו לצאת למכרז

   .זה הסכ# פיתוח :ליאור מדהלה

 , זה מה שאני רוצה לדעת? הסכ# פיתוח לא מחייב מכרז ולא מחייב עוד הצעות מחיר   :נחמיה עורקבי

  )מדברי# יחד(

  .נו מבצעי# מכרזהיי. היינו עושי# מכרז, א# היה צור) במכרז: דוד�ד מאיר ב�"עו

  ?ולא היה צרי) לקבל עוד הצעת מחיר או פירוט   :נחמיה עורקבי

לקחו מפקחי# מטעמנו שבדקו את . עשינו כל מה שצרי), מה שעשינו פה. לא: דוד�ד מאיר ב�"עו

  .היועצי# משניי# והניקוד של הקבל� עצמו, שנתנו אומדני# של המהנדסי#, האומדני#

,  או שאנחנו ג# לא צריכי# לקבל את זה �האומדני# של ה, הופיע אצלנוולא זה לא    :נחמיה עורקבי

  ?כחברי מועצה

אבל אני מניח . פחות לאנשי# שמחליטי#. של אנשי מקצוע, זה תהלי) של עבודה: דוד�ד מאיר ב�"עו

אנחנו עשי# את  �צרי) לידע את האנשי# שעושי# את העבודה כא�, מה שנקרא, שאנחנו

  .היינו יוצאי# למכרז, א# היה צור). במכרז האומדני# ואי� צור)

  ?ולא שו# הצעת מחיר אחרת   :נחמיה עורקבי
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  . אי� צור): דוד�ד מאיר ב�"עו

ואני עוד פע#  –ד "כשאתה התחייבת להביא לנו את הרזומה של העו, יואל. עוד שאלה   :נחמיה עורקבי

. ל הנתוני# עליואת כ, ד"כמה שני# הוא עו? איפה הפרטי# שהתחיבת לתת לנו: שואל

  .זה ג# לא קיבלנו

כל דבר , כל מסמ), אני תמיד אמרתי ל). חבל שאתה באמת לא מרוכז בישיבות, נחמיה  :יואל גמליאל

. והוא יביא ל) כל מה שאתה צרי), גזבר המועצה, שאתה רוצה אתה הול) לאריה לוינגר

לכול# אתה , צההבנתי במוע, אתה הול) לכול#? אני לא יודע למה אתה לא הול) אליו

  . במועצה יש קצת סדר והסדר עובר דר) אריה, אז לכ�. חו" מלאריה לוינגר, הול)

אתה התחייבת להביא . עזוב אותי מאריה. אני מדבר אית) על מה שאתה התחייבת   :נחמיה עורקבי

  �לישיבת מועצה

  .אריה לוינגר הוא הסמכות הבלעדית לתת ל) את כל מה שאתה רוצה  :יואל גמליאל

לישיבת , אתה התחייבת להביא לישיבת המועצה את הפרטי# על היוע" המשפטי, יואל   :נחמיה עורקבי

  .ללא לאריה ולא לשמוא. המועצה

  )מדברי# יחד( , אז אני עוד פע# אחזור  :יואל גמליאל

   )מדברי# יחד( ? אני יכול לדעת, ד"כמה שני# הוא עו   :נחמיה עורקבי

  , בה ממניקיבלת תשו: דוד�ד מאיר ב�"עו

  .אני צרי) לדעת מדוייק" �כ"אתה אמרת לי    :נחמיה עורקבי

  )מדברי# יחד( . שני# אמרתי ל) 5: דוד�ד מאיר ב�"עו

כשנסיי# את הנושא הזה תשאל את כל , א# תרצה, אני מבקש לדבר רק על הנושא הזה  :יואל גמליאל

  )מדברי# יחד(  �אנחנו באמצע עכשיו. נשיב ל), השאלות

אני כבר כמה , ולא למרוח אותי מדי פע#, א# היית נות� הוראה לאריה לתת לי   :רקבינחמיה עו

  . חודשי# מבקש ממנו את הפרטי# האלה והוא לא נת� לי

יואל גמליאל ': תגיד לי, תגיש לי? שאני אבדוק את זה, אז למה אתה לא מגיש לי מסמ)  :יואל גמליאל

ואז אני אבדוק ל) ואני ' 3, 2, 1מכי# אריה לוינגר לא נות� לי את המס, ראש המועצה

  . אראה א# אתה צודק או לא

הנושא של מסמכי# שחברי מועצה מבקשי# , הנושא עלה בוועדת ביקורת, סליחה  :ניר בזק

, לבי� מבקר המועצה, ר המועצה"שאני במקרה יו, והוחלט בי� רפי חנינה לביני
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חד . יצאו המסמכי# מפה לא, שמסמכי# שמתעסקי# בה# וה# לפני שסיימו לדו� בה#

  .זו החלטה של הוועדה, וחלק

   �כי, זו לא יכולה להיות החלטה   :נחמיה עורקבי

  )מדברי# יחד( . כי אני לא אל) להסתב) בגלל), זו יכולה להיות החלטה  :ניר בזק

  )מדברי# יחד( . תחליט מה שאתה רוצה, ר הוועדה"כשאתה תהיה יו  

י הנחתי בפניכ# את החוות דעת של היוע" המשפטי לעניי� אישור אנ, רק לפני ההצבעה  :אריה לוינגר

  . חוזה פיתוח

למה החוות דעת האלה לא מופיעות לנו ביחד ע# , אריה, אבל אני לא מבי�   :נחמיה עורקבי

זה היה אמור להיות , זה לא אמור להיות בישיבת המועצה. ביחד ע# הזה, הפרוטוקולי#

  . ויחד ע# כל המסמכי# שאתה מביא לנ

  ?מי בעד  :יואל גמליאל

  ,בעד 9  :אריה לוינגר

  ,נגד 1  

  ?עכשיו יש עוד משהו, אני עוצר את הכל? יש עוד משהו, נחמיה  :יואל גמליאל

  .אני אמצא לנכו� אני אגיד את זה, כשיהיה   :נחמיה עורקבי

 רוצה לתת לכ# שי מטע# ראש היא �יש לה תינוק בבית, בוחר ביקשה�דורית ב�  :יואל גמליאל

  .  המועצה

קוד# כל אני רוצה להודות לכול# על הברכות והאיחולי# ושמחתי לקבל מכול# את : בוחר�דורית ב�

יואל גמליאל ראש . באתי לכבד אתכ# בישיבה, איחוליכ# ואני אשמח לראותכ#

. רוצי# להעניק לכ# שי לרגל אלבו# שהושק לפני כחודש, המועצה ומוזיאו� גדרה

, י נבחרי היישוב"אלבו# שהוכ� ע, שת העשירה של גדרההאלבו# שמייצג את המור

נבחריה של המושבה . שמתעד אותה מימיה הראשוני# של המושבה עד עצ# היו# הזה

  ) .ועוזבת את חדר הישיבות מחלקת את הספר לנוכחי#(יזכו לקבל את הספר 

   לימוד כיתות 10לתכנו� אספקה והצבה של +  930,000ס "ע 882' ר מס"אישור תב – 3ק "ס

  .י מכרז החברה למשק וכלכלה"עפ. בבתי הספר בגדרה) מבני� יבילי�(               

  ).ח"אלש x 70מבני� יבילי� 6(+  420,000משרד החינו.        :המימו�         

  .+ 510,000פיתוח      ' קר� עב              
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חיי# שית� סקירה לגבי הצפיפות והנגזרות שקבעו בגינ� את �ר רפי ב�"נמצא איתנו ד :ליאור מדהלה

הכוונה שלנו זה בעצ# לתגבר את בתי הספר , מה שאני כ� יכול להגיד. הכיתות

  ,יבילות, כל אחד ע# שתי כיתות ג�, בתי ספר יסודיי# 3, הקיימי#

' גווני#'ס "בבי', פינס' רואי# את זה בבית ספר, כדוגמת הקיי# שנמצא בבתי הספר    

  .  'רעות'ו

ובתיכו� החדש ', רבי�, 'ס החדש שנמצא בבניה"בנוס  אנחנו מתגברי# ג# את ביה  

. הקרוואני# האלה ישמשו אותנו לכל אור) תקופת הבניה. מנח# בגי�' שנבנה ברח

הקרוואני# האלה מתוכנני# לעמוד , שני# יש לנו לבנות את התיכו� האיזורי 6, לדוגמא

  .שטחב

כי בדר) כלל המנהלי# בוני# כבר לטווחי# , אני יכול להגיד לה# שה# לא יפונו מש#  

  �חיי# פה יקח את השרביט של ה�רפי ב�. ארוכי#

אפשר יהיה להשתמש בה# , אחרי שיגמרו את השימוש בה#. שאלה לפני שרפי לוקח  :ניר בזק

  ?ליעדי# אחרי#

. כ�, הנדסית. ס"בר על זה שזה יהפו) להיות בניי� בביאני לא מד )מדברי# יחד( . כ� :ליאור מדהלה

  .החלטה שלכ#

. �13%תגדל ב, ט"ע ביחס לתשס"כמו בשני# האחרונות ג# בשנת תש, מערכת החינו): חיי#�ר רפי ב�"ד

אתייחס יותר מאוחר ג# , אני כרגע מתייחס רק לצרכי# של החינו) הממלכתי

   . לתיכוני#

א# אני אקריא לכ# מספר מספרי# . ספר יסודיי#בתי  3כלומר , כרגע ליסודיי#  

, גדרה נמצאת בתזוזה מתמדת –המספרי# כל פע# משתני# , נכו� לעכשיו –עדכניי# 

תלמידי#  1,770ט היו לי "אז א# בשנת תשס. וכל הזמ� אנחנו ממשיכי# לקלוט ולקלוט

יחד זה  1,969יהיו לי , נכו� להיו#, בשנה הבאה', עד כיתה ו' בחינו) הממלכתי מכיתה א

  . 13%כבר 

, בחינו) הממלכתי' כלומר א# אני מפלח את כיתות א, א# אני עושה פילוח יותר לעומק  

בשנת , השנה, )וזה בעצ# יהיה המספר היחיד שאני אנדב לכ# אותו(אז לסבר את האוז� 

שנה הבאה . בתי ספר �3ב' כיתות א �9תלמידי# ב 314והיו לי ' כיתות א 9ט היו לי "תשס
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  )מדברי# יחד(  .'בכיתות א 42%זה גידול של ', תלמידי# של כיתות א 450היו לי י

 �100%כל שנה בעצ# אתה מנצל את ה, מה ג# שבשני# שעברו, זה מחייב אותנו להיער)  

  .דלתא של מעבדות וכ� הלאה 10%שיש ל) פלוס 

' גווני#'ס "בבי, )אלא א# כ� תרצו שאני אמשי)(ואני רוצה לסיי# בזה , דוגמא קטנטנה  

זה אומר שלא . כיתות השנה 16אכלסנו , כיתות 12ס שנבנה בפרוגרמה של "שהוא בי

ס "כל בי. קרוואני# 2לכ� אנחנו חייבי# להציב ש# , לא היתה ספריה, היתה מעבדה

  .קרוואני# 2חייב להציג 

 �6כי הפרוגרמה של התיכו� היא כרגע ל, קרוואני# אני חייב להציג בתיכו� �2יותר מ  

ס ומהפרוגרמה "כיוו� שזה חלק מהמנטליות של ביה, ש#. כיתות �9ל... כיתות כאשר 

קבלה על חלק מהתקצוב של אני חייב שתהיה לי , אני חייב שתהיה לי ספריה, ס"של בי

יש , ג# בהנחה שיש ספריה –היו# משרד החינו) מתקצב את התלמידי# . משרד החינו)

אלא , ולכ� אי� לנו ברירה. 'סל תלמיד'ה שנקרא זה מ. יש לבונרטי# וכ� הלאה, מעבדה

  .כיתות 10לקחת 

אז אני אודיע שאני  –זו הכרגע המסגרת  –והיה א# לא נצטר) אות� בסופו של דבר   

  .וכ� הלאה 1ופה  3פה , אני אנייד �10וייתכ� שמתו) ה, כרגע לא צרי)

  .כרגע זה המצב  

  ?לא הבנתי �10למה קפצנו ל, כיתות 8אני רואה פה שיש לנו    :נחמיה עורקבי

בתקופה . כל יו# נוספי# לי בעצ#. המספרי# ה# תמיד נכו� לעכשיו, כפי שאמרתי  :חיי#�ר רפי ב�"ד

עסקנו ג# בחלוקת איזורי רישו# ואני רוצה להסביר מה זה , הזאת שבי� זה לבי� זה

  .נקרא חלוקת איזורי רישו# ומה זה מחייב

ס "ילד ושמתי בבי 30משכתי מש# . כיתות 2זה  –לד י 80' פינס'ס "נאמר שיש לי בבי  

כלומר צמחה . כיתות 2זה , שנשארו לי �40ופה ה, ילד האלה אני חייב כיתה �30ל. החדש

  . לי פה עוד כיתה

היו כיתות , ובשניה# יחד' רעות'ס "או בבי 'פינס'ס "בינתיי# נודע לי שבבי, יתרה מכ)  

ייתכ� מאוד , ולכ�. ילדי# 81�82ר עכשיו יש ש# כב. כיתות 2שזה , תלמידי# 74שהיו ש# 

מדברי# ( . הכל ייתכ�. שלושה שאני צרי) עוד קרווא��שאני אכתוב מכתב בעוד שבועיי#

  )יחד
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כי יש כא� הרבה נושאי#  –לפני כל הנושאי# הכספיי# , שוב, שאלה אחת עקרונית  :נו��ירו� ב�

מיליו�  2זה מעל , ות הפיתוחכ המצטבר של מה שאנחנו מבקשי# מקרנ"בסה –כספיי# 

א# אפשר . אני מאמי� שאי� לנו עכשיו תשובה מה מצבנו עכשיו. שקל רק בישיבה הזאת

  �מה# סדרי העדיפויות בעבודה, או לחילופי�/ו, או כללית, לקבל תשובה עקרונית

  .אני אגיד ל) בדיוק כמה יש לנו בקר� פיתוח  :יואל גמליאל

מה שאתה רואה כא� מיליו� שקל . פויות זה לפתיחת שנת הלימודי#כמוב� שסדרי עדי  :אריה לוינגר

  �זה לפי ההתקדמות של ה. זה לא מיידית, לגני# ציבוריי#

  .יש לנו עכשיו כספי# לנושא של הגני ילדי# ובתי ספר  

מדברי# ( , סו  שנה, אנחנו היינו אמורי# לדו� ברבעו�, אני רוצה לשאול שאלה אחרת   :נחמיה עורקבי

   )יחד

  �מה קשור עכשיו, אני לא מבי� אות)  :יואל גמליאל

אני רוצה להבי� , אתה רוצה שאני אצביע פה על כס . הכל זה כס , זה קשור, שניה   :נחמיה עורקבי

  . מאיפה בא הכס 

  )מדברי# יחד( . תקציב שוט , זה תקציב רגיל  :יואל גמליאל

או שאנחנו , יש כס  בתקציב פיתוח. יב פיתוחאנחנו היינו אמורי# ג# לדו� בנושא תקצ   :נחמיה עורקבי

  ,צרי) לדו� על זה בתקציב ?�רק מאשרי#

, כי חשוב לכולנו כא�. ואריה ענה בצורה מאוד ברורה, זו בדיוק השאלה ששאלתי כרגע  :נו��ירו� ב�

  �מה מצב ה, ולא רק לאד# זה או אד# אחר

  . יש לנו כיסוי, אני מבי�, לסדרי המפרט שכתובי# כא�  

, 750הביא לנו ', בוני הנגב... 'כמו ב, יש כיסוי וג# יש לנו הכנסות שאנחנו יודעי# מראש  :אל גמליאליו

אז כספי# . מיליו� 1.5ויש לנו פה עוד ערבות של  750הוא צרי) להביא לנו עוד איזה 

  .ייכנסו

, קציב רגילאנחנו צריכי# כמו שדני# על ת, אני מדבר, נכו� לעכשיו �התשובה שלו   :נחמיה עורקבי

, אני לא דיברתי ספציפית לנושא הזה, בכללית. אנחנו אמורי# לדו� על תקציב פיתוח

יש עוד מיליו� דברי# ? אולי אי� כס ? אני רוצה לדעת א# תחלק את זה על כל השנה

  )מדברי# יחד( . לעשות

  �הוא יכול להגיד לי בכמה התחייבויות יש לנו ו    
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אז אנחנו . משרד הפני# לא מאשר כלו# א# אי� כיסוי תקציבי: קאני אגיד ל) בדיו  :יואל גמליאל

, נחמיה. לא נקבל אישור, א# אנחנו לא נבוא ע# כיסוי תקציבי �יכולי# לאשר פה ג#

  )מדברי# יחד( , אתה כל יו# יושב ש# אצל קרי�

צרי) לדו� אז אמרו לי ג# שהחוק אומר ש, נכו�, בגלל שאני יושב ש# הרבה. אל תגזי#   :נחמיה עורקבי

  .כמו שדני# בתקציב הרגיל, בנושא התקציב הבלתי רגיל

כי , אני לא יודע אי) הגעת# למצב כזה אבל הגענו, לאור מה שאני רואה פה לגבי החינו)  :אליאב מזגני

  ?לשנה הבאה, בהיפתח השנה הזאת, אי) אנחנו נערכי# מעכשיו. גדרה התפתחה מאוד

א# צרי) פה כבר . שנה הבאה' ילדי# כבר לכיתה א שלומדי# כמה, יש לנו גני# פה כרגע  

שאת כל המשאבי# יתחילו להשקיע כי מתחילי# ללמוד , להאי" מערכת של בתי ספר

אמרת# משרד , ילד 41משרד החינו) אומר , אני עשיתי סיורי# בבתי ספר פה �'יבילי#'ב

אני מאמי� , מבחינת גדרה שהחינו), מבחינת המערכתאנחנו , החינו) הול) לקיצוצי#

כבר , צריכי# להתחיל להיער) כבר מאי) שנפתחת השנה, שכול# פה בראש מעייניה#

  . לקראת שנה הבאה

אני , בגלל שאני חבר מועצה חדש, אני יודע �אבל השאלה, אני מאמי� שחושבי# פה  

אי� לי מושג אי) מתנהלי# ? וועדה�תת, יש וועדה? שואל מעכשיו א# יש מחשבה על זה

  )מדברי# יחד(  �לא, מי� שהכמויות פה של תלמידי#אבל אני מא

ג� חובה היתה פה , אבל עדיי� הכמות היתה פה, אני מבי� שיש פה הרבה דברי# בתנועה  

  ?כבר לפני שנה

שנה שעברו ', כיתות א: אבל בוא אני את� ל) דוגמא. קוד# כל אתה צודק במאה אחוז  :יואל גמליאל

  .ברי# שאתה לא מאמי�אז זה ד. 14היו# יש , כיתות 9היו 

  )מדברי# יחד(. אבל את זה ראו בג� חובה  :אליאב מזגני

  .אנחנו עובדי# על זה כל הזמ�, אליאב  :יואל גמליאל

  )מדברי# יחד( , אני יודע שבוני# בתי ספר פה. בגלל זה אני שואל, אני יודע שעובדי#  :אליאב מזגני

כי אני עדיי� , ר חבר מועצה חדשאני שואל בתו –א# יש וועדה פה במועצה , אני שואל  

  –באתי לתו) מצב נתו� . לא הייתי לקראת שנת לימודי# חדשה

, הוא מגיש את המסמכי#, רפי עושה עבודה טובה. ורפי יגיד ל), הוועדה זה לא אנחנו  :יואל גמליאל

, משרד החינו). זה משרד החינו), בסופו של דבר מי שמחליט, הוא מגיש את הצרכי#
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אלה פקידי . ה# יש לה# את הזמ� שלה#. ל) מה הול) במשרד החינו)רפי יסביר 

  .לא פה, המאבק מאוד קשה ש#, ה# מתי שה# מחליטי# ה# מאשרי#, ממשלה

שתבי� מה אני . איזושהי עצירה, שיש בה ע# כל הגידול שהוצג, בגדרה )מדברי# יחד(   :נו��ירו� ב�

יזושהי עצירה מבחינת קבלת שיש בה א, שני# 7זו השנה הראשונה מזה : אומר ל)

  .זו השנה הראשונה. 2009אוכלוסיה חדשה מעכשיו עד ראשית ספטמבר 

אבל  �לעשות את הארגו� הזה לקראת שני# הבאות, באמת, מסכי# אית) שנכו� שהשנה  

אתה לא יכול  60. 60�40היא , לבוא ולשלוט כא� בניצולי#, של המועצה, היכולת שלנו

. זה מה שמגיע מבחו", כי רובה של הקהילה הנוספת. וטאתה יכול לשל 40, לשלוט

על ', רשפי#'על  תסתכל', בוני הנגב'תסתכל על , תסתכל על השכונה הצבאית החדשה

  .בית ואלה התוספות�כל התוספות האלה זה בית' נחלי#'

 �ובסופו של דבר כל התוספות האלה �כול# יודעי# לספור את הילדי# בג� חובה ולמפות  

  .זה גידול חיצוני בכלל 30%כמעט  32% �52%מתו) ה, 52% גידול של

  �ג# ע# זה אני יכול להתקזז אית) בקטנה. ירו�, יש ג# ילדי# שיוצאי# החוצה  :אליאב מזגני

  )מדברי# יחד(

  )מדברי# יחד( . זה רק בדתי, זה בטל בשישי#  :נו��ירו� ב�

יש  60�40לפי , שלוש�לומר עוד שנתיי#כ �זה תשובות ש, אני קיבלתי מירו� וממ) ג#  :אליאב מזגני

  )מדברי# יחד( . שלוש כל גדרה יהיו פה יבילי#�מצב שעוד שנתיי#

  )מדברי# יחד( כי . זה לא בשליטה שלנו, יכול להיות שאתה צודק  :יואל גמליאל

  )מדברי# יחד( אנחנו נעשה את הכל שהילדי# ילמדו בכיתה   

  ?מי בעד  

  .בעד 9  :אריה לוינגר

  .פיתוח גני� ציבוריי�+  1,500,000ס "ע 890' ר מס"אישור תב – 13ק "ס

     440,000 –הפיס ' הקצבת מ :מימו�                 

    1,060,000  /     עבודות פיתוח                             

' רח, הורבי"' רח, דולב' רח... ' רח, רות#' אנחנו מדברי# על ג� ברח. יש לכ# את הפירוט  :יואל גמליאל

מינוס וחלק מהתקציב פה זה ג# �המחירי# יכולי# להיות פלוס �זה פחות או יותר. שבזי

  )מדברי# יחד(  �הצללה
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זה להצללה ביישוב  400,000 –והשאר , זה כל הגני שעשועי# �1,100,000אנחנו ב, לתיקו�  

  .לא חייב בגני# האלה .לגני שעשועי#

  ?מבצע את העבודות האלהזה יפת '? שפע'זה עובר ל   :נחמיה עורקבי

  .י מחלקת הנדסה"זה ע  :יואל גמליאל

  ?מי בעד  

    .פה אחד. בעד 8  :אריה לוינגר

  ס יסודי "רכישת ציוד וריהוט לבי+  208,200ס "ע 883' ר מס"אישור תב – 4ק "ס

  .ממלכתי רביעי               

  + 120,000הפיס   . הקצבת מ :המימו�               

  .+  88,200החינו. . הקצבת מ                             

  . זה הכל לפי רשימות שערכה מחלקת החינו) :אריה לוינגר

  ?מי בעד  :יואל גמליאל

  .בעד 8  :אריה לוינגר

  .הוחלט לאשר    
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  יסודי /ס על"רכישת ציוד וריהוט לבי+  201,000ס  "ע 884' ר מס"אישור תב – 5ק "ס

  .ממשלתי שני              

  + 112,800הפיס    . הקבצת מ :המימו�              

  .+  88,200החינו.  . מ בתהקצ                            

  ?מי בעד  :יואל גמליאל

  .בעד 8  :אריה לוינגר

  .הוחלט לאשר    

  ס"ריהוט ומזגני� לביה, רכישת ציוד+  188,200ס "ע 885' ר מס"אישור תב – 6ק "ס

  .ד"ממ "אוהל שלו�"              

  + 100,000הפיס    . הקצבת מ :המימו�             

  .+  88,200החינו.  . הקצבת מ                           

  ?מי בעד  :יואל גמליאל

  .בעד 8  :אריה לוינגר

  .הוחלט לאשר                     

  .+ 85,000ס "ע 886' ר מס"אישור תב – 7ק "ס

  .למוסדות חינו.רכישת ציוד וריהוט               

  +       30,000          "גווני�"ס "ביה              

  +  30,000"                        נתיבי נוע�"            

  .+ 25,000                                    "ניר"    

  .הקצבת מפעל הפיס :המימו�              

  ?מי בעד  :יואל גמליאל

  .בעד 8  :אריה לוינגר

  .הוחלט לאשר    

  .שיפוצי� במוסדות חינו.+  240,000ס "ע 890' ר מס"אישור תב – 8ק "ס

  .הקצבת מפעל הפיס :המימו�       

  ?מי בעד  :יואל גמליאל

  ,בעד 8  :אריה לוינגר
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  .הוחלט לאשר    

  .שיפוצי� במוסדות חינו.+  240,000ס "ע 887' ר מס"אישור תב – 9ק "ס

  .פיתוח' ות עבקרנ :המימו�               

  ?מי בעד  :אריה לוינגר

  ,בעד 8  :אריה לוינגר

  .הוחלט לאשר    

  .שיפוצי� בתיכו� איזורי גדרה+  75,000ס "ע 891' ר מס"אישור תב/10ק "ס

   .   פיתוח' קר� עב :המימו�              

  ?הוא עובר לטובת המועצה, מה קורה ע# התיכו�   :נחמיה עורקבי

יש מחלוקת לגבי הפירוק ואני מאמי� . עוד אי� סיכו# במשרד הפני#, התיכו�הנושא של   :יואל גמליאל

  .שנתיי#�שזה יקח עוד שנה

כי כל השני# שיפ" את ? א# אל האיגוד צרי) לשל# את השיפוצי# האלה, אז השאלה   :נחמיה עורקבי

  .זה האיגוד

  )י# יחדמדבר( , חלק המועצה עזרה. ר"תב, כל השני# התקציב עבר מפה  :יואל גמליאל

  ?מי בעד    

  .אני רוצה לבדוק את זה, אני נמנע   :נחמיה עורקבי

  ,בעד 7  :אריה לוינגר

  .נמנע 1    

  ה ערלבית הנ) מרחב מוג� מוסדי(מ "בניית ממ+  40,000ס "ע 889ר "אישור תב – 11ק "ס

  .רו�ובמתח� יש                

הקר� לעבודות ; 4 50,000 –' ע� ישראליד ביד למ'ר במימו� עמותת "מ 15מ "שטח הממ  :אריה לוינגר

  .חילקתי לכ# את החומר. 4 40,000פיתוח 

    . ס ישורו� היש�"זה נמצא ליד מתנ  :יואל גמליאל

  ?מי בעד    

  .הוחלט לאשר. פה אחד  :אריה לוינגר

  האגודה למע� העיוור –יוס0 גמליאל ' אישור הארכת הסכ� השכרת מבנה ברח – 12ק "ס

  . שני� 15תקופה נוספת של . הבגדר                
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  ?מי בעד  :יואל גמליאל

  .פה אחד  :אריה לוינגר

  . הוחלט לאשר    

  .תאגיד מי� וביוב – 12ק "ס

בהתא# ): "צריכי# להקי# תאגיד מי# וביוב(ני אקריא קוד# את נוסח ההחלטה א  :אריה לוינגר

, 2004 –ד "תשס, 3' תיקו� מס 2001 –א "התשס, להוראות חוק תאגידי מי# וביוב

אישור מינהל המי# מיו# , ולאחר השלמת מפקד הנכסי# למערכת המי# וביוב בגדרה

ביחד ע# מועצה , המועצה המקומית גדרה מאשרת הקמת תאגיד מי# וביוב 11.1.09

כפי שנקבעו בהנחיות משרד הפני# ומשרד , הפעולה מתווהי "מקומית בני עיש עפ

  ". האוצר

  .עבר חוק במדינה ואנחנו חייבי# לאשר אותו במליאה, כמו שאת# יודעי#  :יואל גמליאל

א  אחד לא רוצה לקבל את המועצה . היינו אמורי# להתחבר לעוד איגוד יותר גדול    

ולכ� לא נותר לנו . ש ישגב יש ש# המו� בעיות"המקומית גדרה בגלל הנושא של כביש מת

ובסופו של , לפי החוקאנחנו צריכי# להראות שאנחנו פועלי# . אלא לעשות ע# בני עיש

אבל , מ"אני מנסה להתחבר לרחובות במו. דבר אני מאמי� שיצטרפו עוד כמה רשויות

  )מדברי# יחד(  �אנחנו רוצי# להראות רצינות ואנחנו מתחילי# את הנושא

  ?מי בעד    

  .פה אחד  :אריה לוינגר

  �בגני ילדי# צללות ר לאישור מ"יש נושא תב    

  .אתה לא יכול להגיד שהוא שיי). זה לא מופיע, לסדר היו# זה לא שיי)   :נחמיה עורקבי

  )מדברי# יחד( .  עכשיו מכניסי# אותו לסדר היו#  :אריה לוינגר

. בואו נעשה הצבעה כדי להעלות את שני הנושאי#. אני מבקש להעלות עוד שני נושאי#  :יואל גמליאל

  .העברתי את זה בהחלטת מליאה. עדוב ברה ?מי בעד

  .אני רוצה לראות. לא אמרתי עוד שאני נגד, סליחה   :ינחמיה עורקב

  �העברתי את זה בהחלטת מליאה כדי שזה יהיה, אמרתי  :יואל גמליאל

הוא יכול , היוע" המשפטי פה. כי אי� בזה רוב, אתה לא יכול להעביר בהחלטת מליאה :נחמיה עורקבי

  )מדברי# יחד( .  אי� בזה רוב, א# אני מתנגד. להגיד ל)
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  .מימו� מקרנות עבודות פיתוח –אישור מצללות לגני ילדי�  .  3

בזמנו בנו הצללה , יש ש# בעיה. יש פה את הנושא שאנחנו רוצי# לשדרג את הגני ילדי#  :יואל גמליאל

החלטנו לדאוג שתגיע חברה שתבנה לנו . וזה מסכ� את הילדי#, לא בצורה תקינה

  .הצללה ותית� לנו בטיחות לילדי# שלנו

  )מדברי# יחד( , תחזוקה, שאחראי על כל מוסדות החינו), היהוד    

לא ננטעו עצי# וג# . א# אני לא טועה... הוא יותר , מספר גני הילדי# בתחו# גדרה: יהודה יחזקלא�

קוד# כל יש . רובו חשו  לשמש, השטח של הג�. א# ננטעו עצי# העצי# עדיי� לא גדלו

בגלל שנבנו . משטח הג� �70%ת סככות צל כשצריכות להיו, חיוב של משרד החינו) היו#

המועצה נתנה הנחיה למחלקת התחזוקה של , הרבה גני ילדי# ולא היה כס  להשקיע

יש גני# . אז מתחו יוטות והעמידו עמודי# בשטחי הג�. לעשות סככות צל, המועצה

יש גני# ששמו עמודי# גדולי# ; עמודי# ויש רשת צל כזו מרופפת' זרעו, 'שאת# תראו

  �כתוצאה מהרוחות העמודי# האלה התחילו לקבל. בכדי לחזק את זה ע# כבלי#

שכל הרשתות צל צריכות לעמוד בתק� של בטיחות , יש עוד דבר אחד )מדברי# יחד(

יש תק� מיוחד . ה� צריכות להיות מה שנקרא מונע בעירה, זאת אומרת. כיבוי אש

  . לדברי# האלה

ויש פה מספר גני# שבכלל לא קיימי# בה# , ל הגני#אני עשיתי סקירה שזה עברנו על כ    

יש מספר גני ילדי# שיש לה# ; יש מספר גני ילדי# שהסככות צל מסוכנות; סככות צל

  ...נדבכי# של פחות 

ג# הסככות צל שיבנו ה#  �זה ילדי# קטני# שלנו ויש פה כס  שזה, אני אומר, זו בקשה    

  .ע# אחריות, שני# �10ל

     ?פשר לשאול למה חיכית ע# זה עד עכשיוא   :נחמיה עורקבי

  )מדברי# יחד( . חודשי# לתפקיד 4כי נכנסתי לפני : יהודה יחזקלא�

  .לא צרי) עדיי� הזמנות, חברה שמתמחה בסככות    

  .שקלי# 150,000מדובר על . פחות או יותר, זה מראה את המסגרת  :יואל גמליאל

   . בפרוטוקול 3זה יהיה סעי  . ו� מקרנות עבודות פיתוחמימ –אישור מצללות לגני ילדי#   :אריה לוינגר

  ?מי בעד  :יואל גמליאל
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  . בעד 9  :אריה לוינגר

  בחינו. אישור פרוטוקול ועדת הנחות.   4

אנחנו משתדלי# להכניס את . יש צור) באישור המליאה להנחות בחינו), י חוק"עפ  :רפי חנינה

יש פה חיובי# . למי שצרי) את זה לכ� נותני# את ההנחות, האנשי# למעגל תשלומי#

לכ� אנחנו . ואנחנו רואי# את זה ככס  אבוד, של שני# קודמות שאנשי# לא שלמו

מי שאנחנו מאשרי# לו את ההנחה והוא . בכדי שיגיע וישל# את זה, נותני# את ההנחה

לכ� זה מפחיד את האנשי# וה# באי# לשל# את . לא דני# עוד פע#, לא בא לשל#

  . החובות

לכ� אני . אנשי# באו ושלמו כמעט כול#, כבר מספר פעמי# שישבנו ועשו את ההנחות    

  �מבקש לאשר את ה

  )מדברי# יחד(  �כלומר יש לנו כיסוי לזה ב? יואל זה מול הסעי  התקציבי  :נו��ירו� ב�

  )מדברי# יחד( . בנושא הנחות, זה ג# מופיע בתקציב  :יואל גמליאל

והעקרו� פה בנושא של וועדת ... רוב# אני יודע שה# , דקתיוב... ישבתי ע# , דר) אגב    

א# הוא לא משל# את כל . הוא לא מקבל את ההנחה, שמי שלא משל# בהנחה, הנחות

  .לכ� הוא צרי) לשל# את היתרה. הכס 

לתת . לדאוג מה שפחות לתת הנחות כי זה יכול ליצור לנו גרעו�, מה שאומר ירו� בעצ#    

  .למי שצרי)

  )י# יחדמדבר(     

אני רואה כא� כמה אנשי#  –אני חושב מי שהגיש בקשה , דווקא להעיר אני רוצה   :נחמיה עורקבי

מי שפושט יד , כי זה מבחינת ההנחה 5%לא הייתי נות� , אני כשהייתי בוועדה. שנדחו

  . 5%זה לא משמעותי 

שכ� שלו ויוצר וההוא מספר לחבר שלו ול �10%ואת ה �5%תקנו את הכש, מה שקורה  :הנרפי חני

  .ג# ככה נקבל, בואו נגיש את ההנחה )מדברי# יחד(  �מצב

  )מדברי# יחד( . אני אית). אבל אי� לי בעיה, זה לא משמעותי 5%שקל  �1,000מ   :נחמיה עורקבי

  ?מי בעד  :יואל גמליאל

  .פה אחד  :אריה לוינגר

איתי שההתחייבות מדברת על אני ר' בית הנערה'ר ב"התב, 11יש לי הערה על סעי  : יקותיאל תנעמי
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  )מדברי# יחד( . לברר את זה, א# צרי). ד"שיפו" ולא ממ

  )מדברי# יחד( , ד וא# ישאר עוד "ואני אומר זה רק לממ, ני מקבל את ההערה של)א  :יואל גמליאל

 –מתחייבת להשקיע במועדו� הבנות בגדרה ס) של ' יד ביד למע� ישראל'העמותה ": יקותיאל תנעמי

  .ד"לא ממ, לשפ"" היה מוכ� לשפ" את המועדו�, לקבל�ישירות 

      .אריה ישלח לה# מסמ) הבהרות  :יואל גמליאל

א# . ת� לה# שיבנו מחדש. שיבנו חדש, מיליו� ומשהו, בקטע שראיתי ש#' יד לעיוור'ב: יקותיאל תנעמי

אני מודיע ל) במיליו� , מקצה לה# מגרש ובונה לה#, אתה לוקח את המיליו� ומשהו

   �שהו שאתה מקבל פה מומ

  ?המקו#ומה נעשה ע#   :יואל גמליאל

  )מדברי# יחד( , תשתמש בזה לתיכו�: יקותיאל תנעמי

בעוד שתקחו את הכס  , י# כס , יש�, תסלחו לי, את# הולכי# להשקיע במבנה מכוער    

  )מדברי# יחד( . תבנו משהו יפה, תבנו חדש... זה כס  , שיש לנו פה

  )מדברי# יחד( . מיליו� 1,6זה , גדולבוא תחשוב ב, יואל    

, אני מודיע לכ#, ובסכו# הזה. מבני# למועצה וג# ה# יקבלו מבנה חדש 2ג# יתפנו לנו     

  . לצרכי# שלה#, ה# יבנו מבנה יותר מפואר שיכבד אות# ג#

ג# אחרי , בסופו של דבר אחרי בדיקות. אנחנו נתנו מקומות, בזמנו ירו� טיפל בזה  :יואל גמליאל

המקו# הזה יעבור , מהניסיו� שלי. לבוא לשפ"] ,הוחלט שזה המקו#, תקציב הקיי#ה

  )מדברי# יחד( . בלאח ואני לא מוכ� לזה�אל�כל מיני עמותות ויהיה עוד פע# דיר

  ?בנושא של הניקוזי# איפה זה עומד, בנימי�' רח, ישכר' בנושא של רח  :רפי חנינה

  של הקמחכי# למכרז . לנו אישור לגבי הנושא של הצנרת מי#יש . הניקוזי# עוד אי� זה  :יואל גמליאל

  מליאהבישיבה הבאה זה יבוא לדיו� ל  :רפי חנינה

  .הישיבה ננעלה ושיהיה יו# טוב לכול#   :יואל גמליאל

                  _________________        _______________________  

  אריה לוינגר                    יואל גמליאל      

  גזבר המועצה                 ראש המועצה             
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  ריכוז החלטות

  

  

  .הקמת וועדה לבחירת יקירי גדרה – 1ק "ס

  .ההחלטה התקבלה

  

  מ במתח�"אמירי זכרו� יעקב בע' אישור הסכ� פיתוח בי� המועצה לבי� חב – 2ק "ס

  .576/במ/ע זמ"הדרומי בתחו� תב
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  .ההחלטה התקבלה

  

  כיתות  10לתכנו� אספקה והצבה של +  930,000ס "ע 882' ר מס"אישור תב – 3ק "ס

  י מכרז החברה למשק "עפ. בבתי הספר בגדרה) מבני� יבילי�(לימוד               

  . וכלכלה              

  .ההחלטה התקבלה      

  

  ס יסודי "רכישת ציוד וריהוט לבי+  208,200ס "ע 883' ר מס"אישור תב – 4ק "ס

  .ממלכתי רביעי              

  .ההחלטה התקבלה     

  

  /ס על"רכישת ציוד וריהוט לבי+  201,000ס  "ע 884' ר מס"אישור תב – 5ק "ס

  .יסודי ממשלתי שני               

  .ההחלטה התקבלה       

    

  ס"ריהוט ומזגני� לביה, רכישת ציוד+  188,200ס "ע 885' ר מס"אישור תב – 6ק "ס

  .ד"ממ" אוהל שלו�"               

  .ההחלטה התקבלה       

  

  .+ 85,000ס "ע 886' ר מס"אישור תב – 7ק "ס

  .ההחלטה התקבלה       

  

  .שיפוצי� במוסדות חינו.+  240,000ס "ע 890' ר מס"אישור תב – 8ק "ס

  .ההחלטה התקבלה

  

  .שיפוצי� במוסדות חינו.+  240,000ס "ע 887' ר מס"אישור תב – 9ק "ס

  .חלטה התקבלההה       
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  .שיפוצי� בתיכו� איזורי גדרה+  75,000ס "ע 891' ר מס"אישור תב /10ק "ס

   .   פיתוח' קר� עב :המימו�        

  .ההחלטה התקבלה       

  

  לבית) מרחב מוג� מוסדי(מ "בניית ממ+  40,000ס "ע 889ר "אישור תב – 11ק "ס

  .הנהלה במתח� ישירו�                 

  .ה התקבלהההחלט        

  

  האגודה למע� –יוס0 גמליאל ' אישור הארכת הסכ� השכרת מבנה ברח – 12ק "ס

  . שני� 15תקופה נוספת של . העיוור בגדרה       

  .ההחלטה התקבלה        

  

  .פיתוח גני� ציבוריי�+  1,500,000ס "ע 890' ר מס"אישור תב – 13ק "ס

  .ההחלטה התקבלה        
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