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ח "ש 416,000הקמת מרכז מי� בגדרה על ס�  711ר "הגדלת תב: 11ק "ס   1 
 2 126,000ח וקר� עבודות פיתוח "ש 290,000מימו� קר� שיקו�  2008השלמה ל 

 3  .ח"ש
  4 
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  1 

שמתקיימת ביו�  334אני מתכבד לפתוח את ישיבת מליאת המועצה מספר   :נו��ירו� ב� 2 

 3  . 18:40בשעה  22.6.08ח "ט בסיוו� תשס"ראשו� י

  4 

 5   5.6.08 מיו� 70' אישור פרוטוקול הנהלה מס. 1

 6  .. 5.6.08מיו�  70על סדר היו� אישור פרוטוקול הנהלה מספר 

 7  .835 ר מספר"הגדלת תב, 1ק "ס  :נו��ירו� ב�

קוד� כל . רק הערות. לא זכיתי להיות בישיבה הקודמת. הערות לפרוטוקול  :אליהו רדיע 8 

התקפת� . הוא היה לבד ואת� הלחצת� אותו? למה הלחצת� את איל� 9 

בכפר  יש ש� הסעי( הזה של הלוואה למערכת מי�. י�אני לא מסכ. אותו 10 

חבל  ,א� לא עושי� ניקוז. יואל העיר הערה נכונה בעניי� הניקוז. אוריאל 11 

נדמה לי שהיה כתוב בפרוטוקול שתינת� . את זה לפתוח את הכביש ולעשות 12 

א� לא אז כדאי לתת את , א� יש משהו בסדר. איזו תשובה בישיבה הזאת 13 

פשוט חבל לפתוח את הכביש פע� אחת לטובת מערכת  .הדעת לפני שעושי� 14 

רק תעקוב יואל א� מבצעי� את . זה בסדר. ריבוד מי� ופע� נוספת לטובת 15 

 16  . מה שאתה מעיר או לא

ר הראשו� כולל ג� את "התב. ח"ש 300,000. ר כולל ג� את הניקוז"התב  :נו��ירו� ב� 17 

 18  . הניקוז

 19  .י� והצמדהאבל יש ג� הפרשכולל את הניקוז   :יואל גמליאל

 20  .זה לא ככה בקלי קלות. ניקוז זה המו� כס(  :רני שרעבי

דר� . ח"מיליו� ש 1.4ר היה על "התב. ביצוע עבודות מי� 725ר "יש לנו תב  :אריה לוינגר 21 

הכנסות שקיבלנו ממנהל . בסו( הישיבה אני רק רוצה להביא לכ� תיקו�, אגב 22 

זה לא . קרנותישפר לנו קצת את המצב של ה, במקו� קרנות 670המי�  23 

אני לא יודע לומר א� זה . קווי מי�לח+  – הביצוע. בסו( הישיבה, עכשיו 24 

 25  . אני לא יודע לומר. כולל ניקוז או לא כולל ניקוז

 26  . ומשהו תכניס להחלפת צנרת ומי� 600אז את ה     :יואל גמליאל



 1  .הסכו� הזה פלוס אני חושב שזה אפשרי לצר( את הסכו� של ההלוואה  :אליהו רדיע

אנחנו נבצע את זה ממינהל המי� . אנחנו יורדי� מהנושא של ההלוואה. לא  :אריה לוינגר 2 

 3  . ומקרנות הרשות

 4  . העיקר שיבוצע  :אליהו רדיע

 5  ?בפני� או לא בפני� ,הנושא של הניקוז  :רני שרעבי

 6  . אני לא יודע לומר  :אריה לוינגר

 7  . השאלה א� מבחינת הכס( זה יספיק ג� לזה וג� לזה  ...:

 8  .וזבולו� זה ביצוע קווי מי� ברחוב יששכר 725ר "תב, אמרתי  :לוינגר אריה

. ח"מיליו� ש 1.49ביצוע עבודות מי� וניקוז ברחוב יששכר וזבולו�  725ר "תב  :נו��ירו� ב� 9 

והוא מדבר ג�  2005ר מ "זה תב. 11אני ג� אשיב ל� וג� נדבר על זה בסעי(  10 

לעשות את זה בנושא של חשבנו . על עבודות מי� וג� על עבודות ניקוז 11 

קיבלנו כס( מנציבות המי� ואת הדלתא החסרה אנחנו נשלי� . הלוואה 12 

 13  .ח"שמיליו�  1.49ר הוא על "כ� שהתב. מקרנות הפיתוח

 14  . ח לנושא הזה"מיליו� ש 1.137יש לנו תוצאות של מכרז של   :אריה לוינגר

 15  ?מי� וניקוז  :אליהו רדיע

 16 1.137אני מקריא לכ� תוצאות של מכרז . יח שכ�אני מנ. ר"בנושא של התב  :אריה לוינגר

 17  . מ"ח כולל מע"מיליו� ש

 18  . בהצעה כתוב שזה זכיי� של החברה למשק ולא כתוב ש� תוצאות מכרז  :אליהו רדיע

 19  ? ליאור, מי אמור לדעת א� המכרז הזה כולל מי� וניקוז? מי אמור לדעת  :רני שרעבי

 20  . זה רק מי� עכשיו  :יואל גמליאל

 21  . חבל על הזמ�. צרי� לעשות סדר ע� זה, בקיצור  :אליהו רדיע

 22  . אבל מאז ועד היו� דברי� השתנו ,לפי האומד� של ליאור זה מה שהיה ,אז  :יואל גמליאל

 23  ?"אז"מה זה   :רני שרעבי

 24  . 2005  :יואל גמליאל

 25  ?ג� אז אני לא מאמי� שזה היה ג� ניקוז וג� זה. 2005מ : יקותיאל תנעמי

 26  . יכול להיות, כבר עובדי� ש�, � את הכבישכבר פותחי  :רפי חנינה



שליאור יבוא לכא� ויסביר מה  – בוא נסכ� שיביאו את התשובה המסודרת  :רני שרעבי 1 

 2  .עושי�

ח ואז "ש 600,000ר הזה את ה "שאנחנו נוסי( לתב ,מה שאני מעדי( שנסכ�  :נו��ירו� ב� 3 

 4  . זה כנראה יית� פתרו�

 5  . זה הכל, צרי� להביא משהו מדויק ומסודר. "כנראה"הכי טוב לא לדבר ב  :רני שרעבי

מנהל המי� לא נות� . קווי מי�, ח זה הכנסות לביצוע העבודה"ש 600,000  :אריה לוינגר 6 

 7  . כס( לניקוז

צרי� להוציא את זה למכרז אחר א� זה  ,א� המכרז היה רק עבור המי�  :רפי חנינה 8 

 9  . זה רק למי�? לא, ניקוז

 10  . לקטע של המי�אז הוא יית� רק   :נו��ירו� ב�

ר זה מי� "בעצ� התב, לא. ר של המי�"המשמעות זה להקטי� את התב  :רפי חנינה 11 

 12  .וניקוז

. בתו� פלח עבודת המי� נציבות המי� יודעת לשל� על זה. עבודת מי� וניקוז  :נו��ירו� ב� 13 

 14  .ר הזה בסעי("אנחנו נאשר את התב. אנחנו נצטר� להביא כא� משהו מסודר

 15  . אומד� פחות או יותר כמה עולה הניקוז. עת כמה צרי� להביאצרי� לד  :רני שרעבי

 16  . אפשר לברר טלפונית ולאשר את זה בישיבה הזאת, ירו�  :אליהו רדיע

 17  ... ח ואז זה יהיה"מיליו� ש 1.49ניקח את מה שקיבלנו ונוסי( את זה על ה   :יואל גמליאל

 18  . יהיה הכי פשוטזה . ר הזה"נאשר את זה על התב. בכל מקרה תהיה  :נו��ירו� ב�

 19  .ר תוספת"בתבא� תהיה   :יואל גמליאל

 20  ?מה הבעיה לקבל אומד�  :רני שרעבי

אני רוצה לאשר עכשיו את התוספת הזאת . אני פשוט לא רוצה לחכות  :נו��ירו� ב� 21 

ח ועוד "מיליו� ש 1.49שיודעת נוס( ולא חופפת ולא במקו� כדי שהיא תהיה  22 

 23  . ח"ש 600,000ה 

ושא השני שקשור לפרוטוקול הקוד� זה הנושא של חניות וכופר הנ. בסדר  :רני שרעבי 24 

היו פה כל מיני חילופי דברי� ואני רוצה להתייחס ג� לגבי איל� . חניה 25 

שבא , ההתייחסות שלו לדעתי היתה רלוונטית והתייחסות לגיטימית. לדעתי 26 



 1  . לגיטימי לגמרי. מצדי לא לתת כלו� ,ב� אד� ואומר

 2  ?איזה איל�  :יואל גמליאל

זכותו של ב� אד� לחשוב שמצדו הב� אד� לא ? מה כולכ� התפלאת�. ישי�ב�  :רני שרעבי 3 

 4  . זה בסדר גמור. צרי� לבנות ולא צרי� עוד חניות

 5  ...שהוא בכלל לא היה השות( ולא היה כלו�, הוא אומר לנו הפו�. לא  :יואל גמליאל

 6  .קראתי את הפרוטוקול  :רני שרעבי

 7  .זה מתו� התביעה. זה מה שהוא אמר  :יואל גמליאל

 8  . זה מאחורינו, אני מסתכל היו�  :רני שרעבי

 9  . אתה משקר לפרוטוקול? אני אמרתי דבר כזה  :ישי�איל� ב�

לא לתת לב� אד� לבנות ולא ". לדעתי לא צרי� לתת פה כלו�"איל� אמר   :רני שרעבי 10 

שלא  ,א� לב� אד� אי� חניות בתחומי המגרש. לתת לו חניות ולא שו� דבר 11 

כל המערכת פה . אני חושב שזאת הנקודה העקרונית. בגדול זה נכו� .יבנה 12 

איזה יז� התנהלה כאילו נכפה עלינו משו� מקו� לדאוג לאינטרסי� של  13 

 14  . חיצוני

ג� אני הייתי מוכ� להסכי� א� זה מה . אבל אנחנו לא אישרנו לו לבנות  :מיכאל צארו� 15 

 16  ...זה לא אנחנו אישרנו אתו אבל בפועל הוא בנה. שאתה אומר

הוועדה אישרה על סמ� כל מיני דברי� שהמועצה . זה עוד יותר חמור  :רני שרעבי 17 

ר "מ 350שהמבנה פה הוא . לא מדויקי�, חלק� לא נכוני�, כתבה, הסכימה 18 

בסופו של דבר הוא הגיע . על סמ� זה הוועדה נתנה איזה אישור מותנה. 'וכו 19 

קוד� כל . י� ירו�ריאיש כמה דברי� אלמנט, אבל. לבית משפט ויש הסכ� 20 

אני חושב שדבר כזה היה צרי� להגיע . ישיבת מועצה ע� חברי מליאת מועצה 21 

דיו� כזה היה צרי� להתקיי� , אנחנו לא מקיימי� עכשיו דיו�. קוד� כל לפה 22 

יכול להיות שהיינו מגיעי� לפתרו� של הכופר על . פה על המשמעויות של זה 23 

ג� בנושא . יה הפתרו� הכי נכו�זה ה. חוסכי� את כל ההוצאותו השולח� הזה 24 

. ג� בנושא של המכרז שהיה ש� על המגרש הקט� הזה באמצע המתח�, אחר 25 

הכנסת�  ,לא הבאת� את זה לשולח� הזה ,הלכת� והוצאת� מכרז למגרש 26 



? תנאי� לתו� המכרז שבסופו של דבר פגעו בשווי של המכרז ומי ניגש למכרז 1 

 2  ?מישהו קנה את המכרז? מישהו ניגש למכרז

 3  . נה ולא ניגשפאחד   :עודד

יש כללי� אי� מוכרי� . של כל הציבור, יש נכס שהוא נכס של כול�. ולא ניגש  :רני שרעבי 4 

א( . אבל להתנהג במינימו� לפי הכללי� ,אני לא רוצה למה ואי�. נכס כזה 5 

זה שאתה ואתה הגשת� לוועדה לבניי� ערי� זמורה . אחד לא ישכנע אותי 6 

א( אחד פה לא חושב שזה . זה לא נראה טוב ,ר"מ 350שהמבנה הזה הוא  7 

, ירו�? ר"מ 350מישהו פה חושב שזה  ?ר"מ 350אנחנו חיי� ב . ר"מ 350 8 

, זה היה הכי נכו�ו כמו שאולי איל� רצה ,הסיבה שלא הלכנו פה עד הסו( 9 

יכול להיות שהיו זורקי� אותנו . לכא� או לכא�, אתה יודע מה זה בית משפט 10 

אי� לי זמ� לכל . שאתכ� היו זורקי� לקרשי�לקרשי� ויכול להיות  11 

אני מיד  ,ברגע שהיה פתרו� שהוא נראה פתרו� ראוי. הקשקושי� האלה 12 

היה אבל . אי� לי שו� עניי� נגד היז� ואי� לי עניי� נגד� או נגד�. אמרתי כ� 13 

כל הפתרונות . זה הכל, לנו עניי� שלא יהרסו פה את רחבת המועצה 14 

צרי� להתבייש לשי� . פתרונות לא ראויי� ,פתרונות הביניי�, שהצעת� 15 

ג� , ר"מ 350ג� . פתרונות שמסכני� פה את התושבי�. אות� על הנייר בכלל 16 

בסופו . לי היה חות� עליה�אפתרונות שא( מהנדס תחבורה או תעבורה נורמ 17 

 18  . של דבר הגענו לאיזה פתרו� שהוא פשרה נכונה שהוא שאלת הכופר

 19  ?בה להתנגדלמה לא באת לישי  :יואל גמליאל

 20  . זו הסיבה ג� שלא רציתי להגיע לבית משפט. כי לא הייתי פה  :רני שרעבי

בגלל הצו מניעה שאתה ביקשת . גשת לצו מניעההשאלה שלי היא למה ה   :יואל גמליאל 21 

אמרתי לו . זו היתה הטענה שלי אליו. פתאו� הוא מתנגד ,מגיע לכופר חניה 22 

בתביעה של� הגשת בקשה  אמרתי לו אתה. אתה הגשת את זה לא אנחנו 23 

� 24  . ואנחנו הסכמנו לתביעה של

אני רק אומר שהב� אד� בא בטענה שבמהות שלה . לא חשוב מה היתה טענה  :רני שרעבי 25 

 26  .היא פשרה..היא נכונה



אמרתי לו אתה מגיע לפשרה בבית . הוא בא לפה והתנגד. היא לא פשרה  :יואל גמליאל 1 

 2  ...המשפט ואתה מתנגד

 3  .בכלל אני התנגדתי. היא משפטית הפשרה  :ישי�איל� ב�

. יש פה פתרו�. שדבר כזה לא יקרה שוב. אנחנו מדברי� על הטענה העיקרית  :רני שרעבי 4 

למדו פה את הפטנט , אני יודע. כופר חניה במועצה, כול� למדו את הפטנט 5 

כופר חניה זה פתרו� רק , עודד. כופר חניה ועכשיו על כל דבר זה כופר חניה 6 

 7  . א ממציאי� את זה כדי לייצר כס(ל. כשאי� ברירה

 8  . סיי� את דברי� ואענה ל� אחד לאחד. ברור ואי� שאלה בכלל  :עודד

עושה לי רוש� שהפכת� את זה כא� לפתרו� כדי . זה פתרו� רק כשאי� ברירה  :רני שרעבי 9 

 10  .לייצר כס(

ע "התב. בקדנציות קודמות, ע הזו תוכננה אתה יודע מתי"התב, המבנה הזה  :עודד 11 

הוא לא  ,וע נתנה ל"נתנה מגרש מסחרי שא� מנצלי� את הזכויות שהתבהזו  12 

כבר אז היה צרי� לראות שהוא לא יכול להכיל את מקומות . יכול להכניס 13 

 14  . החניה שלו בתחו� המגרש

 15  . אני לא בעל הבית שלו. אני לא אקשיב. זו שטות? מה זה מעניי� אותי  :רני שרעבי

ה� הגישו היתר בניה . ע המאושרת הזו"בבעלת הבית של התהמועצה היא   :עודד 16 

 17  . על פי הזכויות שיש לה�

והוא לא לקח בחשבו� את הזכויות לשלב ' הוא הגיש קוד� כל היתר לשלב א  :רני שרעבי 18 

 19  . זו בעיה שלו', ב

 20  . ע לא נתנה לו זכויות"התב. ע לא נתנה לו את הזכויות"התב. לא  :עודד

ע כתוב "בתב. ע כתוב בפירוש"בתב? "כויותע לא נתנה את הז"התב"מה זה   :רני שרעבי 21 

 22  ?ע"מה כתוב בתב? שאני צרי� לספק לו חניות

 23  . ע צריכה לאפשר לו מקומות חניה בתחו� המגרש לזכויות שיש לו"התב  :עודד

למה כשהוא קיבל היתר לבניי� השני לא אמרת לו תבנה ? "לאפשר לו"מה זה   :רני שרעבי 24 

למה לא . זה היה בדיוק באותה תקופה? קרקעי מתחת לבניי� השני�חניו� תת 25 

. הוא הגיש היתר לקומה השנייה ולבניי� ההוא באותו פרק זמ�? עשית את זה 26 



 1  ?א� אתה כזה חכ� למה לא אמרת לו

 2  .לבניי� ההוא יש לו מקומות חניה משלו  :עודד

למה כשהוא בנה את הבניי� הזה לא . ר מקומות חניה"מ 560היה חסר לו ל   :רני שרעבי 3 

אתה בונה עכשיו בניי� , מקומות חניה Xמר חברה משקית חסר ל�  אמרת לו 4 

 5  . תרד עוד קומה למטה על חשבונ�, תוסי(. של�מגרש בתחומי ה

 6  ?מסחר למה אישרו בכלל פה, רני  :יואל גמליאל

 7  . אתה מתמצא. אני לא מתמצא  :רני שרעבי

ורי� זה מגרש מג, ה מגרש לחודז. אתה לא מתמצא בחוק התכנו� והבנייה  :עודד 8 

 9  .לחוד

אז אתה יכול להסיט אותו ממגרש המגורי� שלו לשטח ציבורי ואתה לא   :רני שרעבי 10 

 11  ?יכול להסיט אותו מהמגרש שלו למגרש שלו

מה זה ? וא� הוא היה מוכר את המגרש למישהו אחר. אני לא יכול. לא  :עודד 12 

� 13  . כל מגרש צרי� שיהיה לו את החניה בתחו� המגרש שלו? ...שיי

 14  . ג� למגרש שלנו צרי� שיהיה לו את החניה בתחו� המגרש שלנו  :רני שרעבי

 15  ...המגרש שלנו הוגש פעמיי� היתר בלי מקו� חניה  :עודד

כבר ? אתה כבר מוכר אות�. ועדיי� למגרש הזה יש זכויות בניה שלא ניצלת  :רני שרעבי 16 

 17  ?נות� אות�

ש הזה הוגש המגר ?איזה זכויות בניה מכרתי. לא מכרתי שו� זכויות בניה  :עודד 18 

 19  .שעשו זה משהו פרוביזורי. פעמיי� להיתר ללא מקו� חניה אחד

 20  .שצריכי� חניה ר"מ 1,050אז יש ל� היו� פה . אז עוד יותר גרוע  :רני שרעבי

 21  .17ה� היו צריכי� לתת , שלה בזכות כופר החניה  :עודד

תקרא את ? מה אתה מקשקש, אתה לא מבי� כלו�, סלח לי, זה קשקוש  :רני שרעבי 22 

. החוק אומר שאתה יכול לכפות על יז� להקי� חניה במגרש סמו�. החוק 23 

 24  . לא שלי, המגרש הסמו� הוא שלו

 25  . תמצא לי את הסעי( הזה  :עודד

. המגרש הסמו� הוא שלו. במגרש סמו�. אני אמצא ל� ואני אשלח ל� את זה  :רני שרעבי 26 



 1  ?למה אתה מביא אותו אלי

 2  .יה מעבר למה שהוא צרי�הוא מייצר מקומות חנ? מה זה למה  :עודד

 3  . זו בעיה שלו. שלא ימכור את הדירות שלו. זו בעיה שלו. אז שיל� למגרש שלו  :רני שרעבי

היו� אנחנו . אני אגיד ל� מה ההבדל בי� מה שהיה פע� לבי� מה שיש היו�  :יואל גמליאל 4 

 5  .פע� לא היה דבר כזה. דורשי� מאנשי� שיהיו חניות

 6  ? התווכחבשביל מה ל :יקותיאל תנעמי

 7  .זו השאלה. תשאל אותו למה הוא בכלל את המיקו� המסחרי הזה  :יואל גמליאל

 8  . לכ� אני אומר שהוא אומר דברי� של טע�: יקותיאל תנעמי

 9  . זה לא נכו� מה שהוא אומר  :רני שרעבי

 10  .אתה טועה  :עודד

יל� את הוא ש? לב� אד� 4נותני� טופס . אני חי את זה יומיו�. אני לא טועה  :רני שרעבי 11 

 12  ?הוא שיל� את הכופר, אריה? הכופר

 13  .נכנס לפני שהכס( שהוחלט עליו 4הוא לא קיבל טופס   :עודד

 14  . תבדקו? 4וא� אני אומר ל� שהוא קיבל טופס   :רני שרעבי

 15  . האכלוס הוא לא מקבלטופס את   :עודד

ע� ההערה  ,תבדוק טוב א� הוא לא קיבל. תבדוק טוב א� הוא לא קיבל  :רני שרעבי 16 

�אדוני הוא . תבדוק טוב א� הוא לא קיבל. אני יודע ששמת הערה ש�. של 17 

 18  . קיבל טופס

 19  . אכלוסטופס אבל לא  4טופס   :עודד

 20  ?למה הוא לא משל� את הכס(  :רני שרעבי

 21  . עוד לא נפתח. כי עוד לא פתחו את החשבו� לקר� החניה שהיה צרי� לפתוח  :עודד

 22  ?ופר חניהע� כ "אורני�"ומה זה הסיפור ע�   :רני שרעבי

 23  ?מה הסיפור  :עודד

 24  ?ש� אי� לה� שטח לעשות חניה  :רני שרעבי

 25  . לא מספיק לכל התוכנית שה� רוצי� יו� אחד לבנות  :עודד

 26  . אי� גבול לדברי� האלה. אנחנו חוזרי� לאותו סיפור. אז שלא יבנו  :רני שרעבי



 1  , א� אתה לא נות� לה�. יש זכויות  :עודד

 2  ? של בית הקברות ההקצאה היא מהשטח  :רני שרעבי

ה� יסללו ויכינו את כל המגרש הזה  ,מעבר למקומות שבית הקברות צרי�  :עודד 3 

 4  . יהיה סלול למשעי, במקו� שזה יהיה כמו שהיו� מסוכ�

נניח שש� אי� ברירה . כופר חניה זה רק כשאי� ברירה, אני אגיד עוד פע�  :רני שרעבי 5 

. של חניות על מצב קיי� הכופר מייש� תוספת, ותמיד צרי� לדאוג שהתוספת 6 

בזה שה� יסללו . אלה חניות קיימות, בבית קברות מה שיש לנו היו� זה שלנו 7 

 8  . ה� לא מוסיפי� לנו חניות

 9  . ה� מוסיפי� לנו חניות  :עודד

 10  . אנשי� חוני� ש� היו�. ה� לא מוסיפי� לנו חניות  :רני שרעבי

 11  .יש לה� זכויות שה� לא יכולי� לנצל אות�. תתפלא  :עודד

קומות חניה  10שיבנו . אני לא מבי� את זה? אני אמו� על התכנו� שלה�  :רני שרעבי 12 

 13  . בבניי� שלה�

 14  . החניה של בית העלמי� זה ג� לא מצב סופי  :אליהו רדיע

ה� הפכו . יש כבר כופר חניה לטובת חניות על שטח החניה של בית העלמי�  :רני שרעבי 15 

 16  . את הכופר כמכשיר להכניס כס(

 17  . לא הבנתי את מה שאמרת. זה באמת לא בסדר: עמייקותיאל תנ

 18  ,הגישו בקשה לתוספת ש�אדו� ארד   :רני שרעבי

 19  ?מה הבעיה  :יואל גמליאל

 20  . אתה צרי� להשתמש בכס(. כי אתה צרי� לתת כופר חניה  :רני שרעבי

 21  ... אנשי� שמי� ל� כס(. אי� ש� מקו�. בסדר  :יואל גמליאל

 22  . ל החניה ועושי� ע� זה רק חניהמכניסי� את זה לחשבו� רק ש  :עודד

ג� ע� מה שה� . תוספת של חניות, אבל אתה צרי� לייצר מזה תוספת. בסדר  :רני שרעבי 23 

 24  . צריכי� לייצר תוספת אנחנוייתנו 

 25  . האלה שאומרי� לה� ג� פה  זה פי שניי� מהחניות. זה תוספת חניות  :עודד

 26  , אז זה משהו  :רני שרעבי



 1  . ת פה בכללזה חניות שלא קיימו  :עודד

החניו� היו� קיי� וג� הוא חלקו . אבל ש� אתה לא מייצר תוספת. זה בסדר  :רני שרעבי 2 

 3  . הוא כביש בכלל

 4 300,000 – 200,000 הוא נות�. הוא קיי�. אבל אתה מקבל כס( תמורת זה  :יואל גמליאל

 5  . אנחנו יודעי� שא( אחד לא יחנה ש�. ח על הקיי�"ש

. אתה לא יכול. לא יכול. � לקבל כס( על החניו� בבית רחלאתה לא יכול היו  :רני שרעבי 6 

אתה לא יכול עכשיו לקחת כופר ולהגיד הכופר הזה , עשית ש� חניה, החניו� 7 

 8  .הוא לטובת חניו�

 9  . הכופר הזה הוא לחניוני� שרוצי� לעשות במקומות אחרי�. לא  :יואל גמליאל

החניה . אנשי� משתמשי� בחניה. אז כרגע בבית הקברות יש חניו� ויש חניה  :רני שרעבי 10 

א� אדו� אורני� רוצה לבנות ורוצה לעשות חניה אז או שנמצא לו . עובדת 11 

אני לא מאמי� שאי� ש� פתרונות של , פתרו� אחר וא� לא לדעתי אני סקפטי 12 

 13  ?קרקעי�הוא לא יכול לעשות חניו� תת... חניה

תסתכל מה יהיה ל� עוד  .אל תסתכל על היו�. אני לא מסכי� ע� התפיסה: יקותיאל תנעמי 14 

 15  .זה לא נכו�. שנה 15עוד , שני� 10

אני בעל בית . יש פה בעיה מהותית. אי� לנו שו� אינטרס שיבנה. שלא יבנה  :רני שרעבי 16 

 17  ? אני מקבל ממנו שכירות? שלו

 18  . לא קיבלנו תשובות למכרז של המגרש  :אליהו רדיע

קוד� כל  . זכויות האלהזכויות ואנחנו לא מאפשרי� לו למלא את היש לו   :עודד 19 

הוא יכול להקטי� את ההשבחה שהיינו מקבלי� אילו . הוא יכול לתבוע אותנו 20 

הוא , לעומת זה. מוקטנות האגרות וההיטלי�. היה מנצל את כל הזכויות 21 

 22  .בנוס( לכל זה עוד סולל לנו חניה מסודרת

 23  . בשטח שלנו  :רני שרעבי

 24  . היא נשארת חניה ציבורית ולא שלו  :עודד

 25  . יש פה עניי� מהותי. יואל תו� רבע שעה סולל ל� את זה  :חנינה רפי

לאור ההערה של� ולאור זה שמדובר כא� בשטח ציבורי וג� הפטנט של , רני  :נו��ירו� ב� 26 



כא�  "נווה אורני�"אני אביא את התוכנית של , כופר חניה הוא דבר חדש 1 

סכי� אית� אני מ. זה שטח של המועצה. יציגו לכ� את כל הדברי�. לדיו� 2 

שחברי המועצה צריכי� להיות אחראיי� ובעלי יכולת קבלת החלטה ג� לגבי  3 

לאור . נציג את הדברי� בצורה מסודרת בישיבה הבאה. השטחי� הציבוריי� 4 

 5  . ההערה של רני אנחנו נביא את זה לישיבת הנהלה במליאה הבאה

יפה הולכי� א צרי� לעשות תוכנית מסודרת. תביאו חופשי מתי שצרי�  :רני שרעבי 6 

 7  . לעשות חניות ציבוריות

את התוכניות והסכמי  ,בעברמה שהיה בניגוד ל ,כמו שהגשנו עד היו�  :נו��ירו� ב� 8 

קל , מדובר כא� בשטח גדול של היישוב. הפיתוח ג� את זה צרי� להביא 9 

שאנשי� ג� יבינו שהכביש שיש ש� הוא , וחומר מדובר כא� בבית העלמי� 10 

בעלי . הדר� הזו לא תוכל לשמש דר�. היסגרהוא צרי� ל. כבר לא כביש 11 

היז� כבר בצעדי� מאוד . התחנה או בעלי המתח� כבר קיבלו על זה הודעה 12 

נציג את . מתקדמי� של אישור של התוכנית שלו אל מול ההתניות שהגדרנו 13 

, יש כא� פתרו� חדש שנוצר. אני חושב שההערה היא במקו�. כל הדברי� 14 

התוכנית של נווה אורני� ע� כל המכלול של בואו נציג את כל . כופר חניה 15 

מגרש חניה בית העלמי� ע� התוכנית העתידית שאמורה לתת מענה למפנה  16 

 17  . המערבי ונתקד� קדימה

  18 

 19 98,043תכנו� וביצוע ג� ילדי� ברשפי� בס'  835ר "הגדלת תב.  1 ק"ס    

הקצבת משרד : המימו�. ח"ש 785,000ר לאחר הגדלה "ס' כל התב. ח"ש 20 

 21  .2008ח בחלקיות של "ש 602,714החינו' 

. ח"ש 98,043תכנו� וביצוע ג� ילדי� ברשפי� בס�  835ר "הגדלת תב, 1ק "ס  :נו��ירו� ב� 22 

המימו� הקצבת משרד החינו� . ח"ש 785,000ר לאחר הגדלה "ס� כל התב 23 

ח ב "ש 361,629ו  2008ח ב "ש 241,086 2008בחלקיות של . ח"ש 602,715 24 

 25  ? מי בעד? שאלות? הערות. ח"ש 98,000קר� עבודות פיתוח  2009

 26  ?לפי מכרז? לפי מה התקצוב  :אליהו רדיע



 1  . ח זה מכרז"ש 700,000ה . לפי מכרז. כ�  :אריה לוינגר

 2  . 2009לא הבנתי מה זה בסוגריי� ? ח"ש 700,000אז הביצוע עולה   :אליהו רדיע

 3  ?תעוד שאלו. 2009ו  2008ל , מחלקי� את ההקצבה לשנתיי�  :נו��ירו� ב�

 4 כדי שאחרי זה יהיה, רי�"יש לי שאלה כללית בכלל לגבי כל הנושא של התב  :רני שרעבי

בס� הכל רוב הדברי� פה ה� דברי� שאני חושב שאי� בעיה . פשוט קל 5 

בואו , הרבה פעמי� דיברנו? מה מצב הכס(. רוב הדברי�, להסכי� עליה� 6 

 7  ? מה מצב הכס(, אריה. נקבל לפני זה תמונת מצב

 8  ?קיבלת�. 2007אני חילקתי לכ� דוח כספי לדצמבר   :גראריה לוינ

 9  . לא  :רני שרעבי

 10  . אצלי רשו�  :אריה לוינגר

 11  ?רי�"דוח תב, "דוח כספי"מה זה   :רני שרעבי

 12  . 2007הדוח ל . דוח כספי. לא  :אריה לוינגר

 13  . בסדר  :רני שרעבי

( וג� של התחייבויות ג� של השוט, זכאי�, ש� יש ספקי�. חילקתי לכ�  :אריה לוינגר 14 

מזה  50%אני לא יודע לומר במדויק אבל בהנחה ש . ח"מיליו� ש 15רי� "התב 15 

נכו� . רי�"ח התחייבויות בתב"מיליו� ש 8 – 7זה סדר גודל של  ,רי�"זה תב 16 

ח ומזומני� יש לנו "מיליו� ש 2להיו� רישומית יש לנו בקר� היטל השבחה  17 

אוהל "ח לבניית "יליו� שמ 2.4לא כולל הלוואה שלקחנו  ,ח"ש מיליו� 5היו�  18 

 19  . זה עומד סגור. "שלו�

 20  . קר�ביש לנו כס( זאת אומרת ש: יקותיאל תנעמי

 21  . כ�  :אריה לוינגר

 22  . יש לנו כס(. ח"ש 98,000כתוב פה קר� עבודות פיתוח : יקותיאל תנעמי

 23  . ח"מיליו� ש 7יש ל� התחייבויות ל   :רני שרעבי

 24  . ר יותרהוא אומ .ח" מיליו� ש 8או  7  :אליהו רדיע

 25  ? הרבעו�הדוח למתי נקבל את , אריה  :רני שרעבי

דצמבר שיאמר לי אני של מי שלא קיבל . אני מקווה שאני אחלק לכ� השבוע  :אריה לוינגר 26 



 1  . נקיי� על זה דיו� בישיבה הבאה. אשלח לו ג� דצמבר

 2  ? כמה יש במזומ� בקר�. לא הבנתי  :רני שרעבי

 3  . ח"מיליו� ש 5.049  :נו��ירו� ב�

לא כולל יש לנו עוד הלוואה של . ח"מיליו� ש 5.049היו� נכו� להיו� יש בקר�   :יה לוינגראר 4 

 5  . ח סגור"מיליו� ש 2.4

כמה אתה . ח"מיליו� ש 7יש התחייבויות של . זה כס( צבוע. זה לא קשור  :רני שרעבי 6 

 7  ? חייב לקבלני� היו�

 8  . ח"מיליו� ש 8 – 7ל סדר גודל ש, בער�. מה שכתוב בדוח זה ההתחייבות  :אריה לוינגר

התחייבת� על  רק בישיבה האחרונה? רי� שהתחייבנו עליה�"וכמה יש תב  :רני שרעבי 9 

 10  ..ח"מיליו� ש 2�3

זה העדכו� . חצי שנה מאז. כשאתה אומר נכו� לדוח הכספי זה דצמבר  :אליהו רדיע 11 

 12  . של חצי שנה עוד לא נעשההדוח הכספי  ?האחרו�

מה ע� כל . אתה לוקח מצב קיי�. תה טעותזו כל פע� או, אריה  :רני שרעבי 13 

קח את כל הישיבות שבוצעו , עכשיו נכו� להיו�? ההתחייבויות שלנו שלפני זה 14 

זה סדרי עדיפות או לא סדרי ? רי�"על כמה כס( התחייבנו בתב, עד היו� 15 

יושבי� ואחרי זה עושי� בליל של , אנחנו יושבי� פה ומאשרי� ?עדיפות 16 

חנו זורקי� ואת זה אנחנו עושי� ואת זה לא מחליטי� את זה אנ, דברי� 17 

 18  ? עושי�

 19  . ח"מיליו� ש 1.4' דיברת על מי� וכו, הראיה. לצערנו כ�: יקותיאל תנעמי

 20  . כבר אישרנו את זה לפני שנתיי�. אז זה לא בסדר  :רני שרעבי

כמו  ,הרעיו� הוא פשוט. למרות שזה אושר כבר לפני זה, זה מה שאני אומר: יקותיאל תנעמי 21 

רי� עושי� "את הביצוע של התב. אני לא אומר שכ� צרי� להיות. ני מבי�שא 22 

העדיפות לא בידיי� של� ? אמת או לא. בהתא� לתזרי� שיש ל� בקרנות 23 

 24  .בכלל

ישבנו . בוודאי. לדעתי למה שעולה פה לישיבה יש ג� קשר לסדרי עדיפויות  :רני שרעבי 25 

 26  . והחלטנו על משהו



 1  .אבל עובדה שלא, אני מסכי� את�: יקותיאל תנעמי

לא מעניי� אותי היו� כאילו הנקודה . זה ג� לא רלוונטי. אז זה לא בסדר  :רני שרעבי 2 

חשבו� מאוד . כמה כס( אני חייב היו� לקבלני�, כמה כס( אישרנו עד היו� 3 

, כמה כס( אנחנו חייבי� לקבלני� היו�, כמה כס( אישרנו עד היו�. פשוט 4 

אתה , אי� ל� ברירה? � לשל� אות�כמה פרויקטי� יש לנו בדר� שעוד צרי 5 

נייר הכי פשוט שאנחנו ? מה עשויי� לקבל בשנה הקרובה. חייב לשל� אות� 6 

. כולנו פה נהיה בעד. יכולי� לקבל תמונת מצב ולפי זה לקבל את ההחלטה 7 

בשביל אבל . זה כבר לא משנה הרבה, אנחנו כבר בסו( העונה. אי� בעיה 8 

אתה ? למה זה כל כ� מסוב�. נותאני מדבר בשיא הרצי. הדורות הבאי� 9 

ר שעוד לא ביצעת אותו בכלל ואישרת אותו לפני "מדבר על הגדלה של התב 10 

חצי שנה ואתה בכלל שכחת אותו ובסופו של דבר הוא לא אושר בגלל  11 

אנחנו כל הזמ� מתגלגלי� . שהחליטו לבצע דברי� אחרי� שאושרו אחריו 12 

 13  . סדר�באיזה מי� אי

רי� שעדיי� לא התחילו "לא תב, שנחשבות נכנסי� רק הוצאותבדוח כספי   :אריה לוינגר 14 

 15  .לעבוד

 16  . לכ� הדוח הכספי לא מעניי� אותי. אני יודע  :רני שרעבי

רי� שאושרו "בקרנות כ� נלקח בחשבו� הנושא של תב ,להבדיל מקרנות  :אריה לוינגר 17 

ברגע שאושר על ידי משרד הפני� הוא נלקח בחשבו� לקר� . במשרד הפני� 18 

 19  . בעיקר מי� וביוב. � ולכ� יש גירעונות במי� ובביוברישומיב

 20  . יש ל� ג� כס( שאתה צרי� להפריש. יש ל� ג� גירעונות מי� וביוב  :רני שרעבי

זה מה  ,חשבונות של קבלני� ודברי� כאלה, לעומת זאת. בעיקר מי� וביוב  :אריה לוינגר 21 

 22  ...שעכשיו הקראתי

 23  . קשה ל� לזהות בדיוק מה אבל ג� בתו� הדוח הרגיל, בסדר  :רני שרעבי

א� את� רוצי� אני אביא לכ� . זה מורכב. בעבודה מאומצת אני יכול. אפשר  :אריה לוינגר 24 

 25  . לישיבה הבאה

ברגע שיש פורמט שמקובל על כול� מה אנחנו רוצי� לראות מול העיניי�   :רני שרעבי 26 



� 1  . שלנו זה לא כזה מסוב

 2  ? 1ק "מי בעד ס  :נו��ירו� ב�

זה שאני צרי� , זה שאני חייב. ח במזומ�"מיליו� ש 5שיו מתרשמי� שיש עכ  :רני שרעבי 3 

 4  . ח זה לא קשור"מיליו� ש 7ח וזה שאני חייב עוד "מיליו� ש 10להפריש 

 5  ?מי בעד  :נו��ירו� ב�

 6  : הצבעה  

 7  9: בעד  

 8  הסעי, אושר  

 9  . בעד 9  :נו��ירו� ב�

  10 

 11 4398,0בס'      תכנו� וביצוע ג� ילדי� ב   ר "הגדלת תב 2 ק"ס    

הקצבת משרד : המימו�. ח"ש 785,000ר לאחר הגדלה "ס' כל התב. ח"ש 12 

 13  .2008ח בחלקיות של "ש 602,714החינו' 

 14  ?2ק "מי בעד ס. אותו דבר, 2ק "ס  :נו��ירו� ב�

 15  :הצבעה  

 16  9: בעד  

 17  הסעי, אושר  

 18  .לאשרהוחלט . בעד 9  :נו��ירו� ב�

כשאז נקבל את  אנחנו יכולי� לאשר רק א� יוסי מיארה יגיע 4ו  3ק "את ס   19 

 20  . התמונה המסודרת על הנושא הזה

  21 

קר� עבודות : המימו�. ח"ש 380,000 מוסדות חינו' קי* שיפוצי. 5ק "ס   22 

 23  ...פיתוח

 24 380,000 קר� עבודות פיתוח: המימו�. מוסדות חינו�קי+ שיפוצי , 5ק "ס  :נו��ירו� ב�

ותי ג� ק. היתה עבודת מיפוי מאוד מסודרת. קיבלת� רשימה מסודרת. ח"ש 25 

חיי� שעשה כא� עבודת מיפוי בכל �היה מעורב בזה קצת אבל בעיקר רפי ב� 26 



הועבר מבעוד מועד לשלו� יפת וזה תג המחיר . בכל מוסדות החינו�, הגני� 1 

 2  . ח"ש 380,000, שנקבע

אמרת� שמישהו עשה עבודה ? אנחנו יכולי� לקבל את הפירוט, ירו�  :אליהו רדיע 3 

 4  . אני לא קיבלתי. מסודרת

 5  . חיי��יש נייר מסודר של רפי ב�  :נו���ירו� ב

 6  ?איפה שיפוצי קי+. את זה יש לי  :אליהו רדיע

 7  . 5סעי(   :יואל גמליאל

העלות אצל שלו� . יש את המלל בלי עלויות. בלי מחירי� העברתי לכ� מלל  :אריה לוינגר 8 

 9  . יפת

. צוינתציינת שמישהו עשה עבודה מ. את זה לא קיבלנו ?אפשר לקבל את זה  :אליהו רדיע 10 

 11  ? אבל אי� אפשר ככה להעיר

 12  ?אי� סכומי�  :רני שרעבי

, ח שיפו+ ואני אומר ל� שהוא עשה פה באמת עבודה מדודה"ש 380,000: יקותיאל תנעמי 13 

 14  . פירוט היה צרי� להיות, אתה צודק. מוסדות החינו� שיפו+ בכל

 15  ?עברו הצעות מחיר מסודרות  :רני שרעבי

למרות שאמרתי שזה טיפה יותר יקר כי זה לא . מחירזה לא הצעות , לא: יקותיאל תנעמי 16 

 17  .פשוט לנו לעבוד

 18  .אלי, כ�  :ירו�

א� לא היית מזכיר את . ת� לנו מסמכי�. אתה אומר שמישהו עשה עבודה  :אליהו רדיע 19 

 20  . ת� לנו את זה. היה יותר טוב ,זה

 21  . את המסמ� של שלו� יפת יש ל�  :אריה לוינגר

 22  . ע� הפירוטזה , לא זה. אי� לי  :אליהו רדיע

 23  . את זה לא  :אריה לוינגר

 24  . אני מדבר על זה  :אליהו רדיע

חיי� �ר רפי ב�"באפריל שנעשתה על ידי ד 2זו עבודה שנעשתה ב , להערת�  :נו��ירו� ב� 25 

 26  . שהועברה לשלו� יפת



 1  ?למה לא קיבלנו את זה. תתייחס לנקודה אחת, ירו�  :אליהו רדיע

 2  ?5ק "מי בעד ס. הרשימהצרי� לקבל את . לא תקי�  :נו��ירו� ב�

  3 

 4  :הצבעה  

 5  8: בעד  

 6  1: נמנעי�  

 7  הסעי, אושר  

 8  . הוחלט לאשר. נמנע 1, בעד 8  :נו��ירו� ב�

  9 

ח לרכישת ציוד וריהוט לג� "ש 90,000על ס'  844ר "אישור תב: 6ק "ס   10 

, ח"ש 27,500: הקצבת משרד החינו': מימו�. האור�' ילדי�  חדש ברח 11 

 12  .ח"ש 62,400קרנות פיתוח 

ג� זה מול עבודה שנעשתה על מנת לתת . מבחינתי אחד ה� 8ו  7, 6ק "ס  :נו��ב� ירו� 13 

ח "ש 90,000על ס�  844ר "אישור תב, 6ק "ס. לגני� את הציוד ואת הריהוט 14 

הקצבת משרד : המימו�. ברחוב האור� חדש רכישת ציוד וריהוט לג� ילדי� 15 

� 16  ?מי בעד. ח"ש 62,400קרנות פיתוח . ח"ש 27,500: החינו

 17  :צבעהה  

 18  9: בעד  

 19  .הסעי, אושר  

  20 

ח לרכישת ציוד וריהוט לג� "ש 90,000על ס'  845ר "אישור תב: 7ק "ס   21 

קרנות , ח"ש 27,500: הקצבת משרד החינו': מימו�. ילדי� חדש ברשפי� 22 

 23  .ח"ש 62,400פיתוח 

ח רכישת ציוד וריהוט ג� ילדי� "ש 90,000על ס�  845ר "אישור תב. 7ק "ס  :נו��ירו� ב� 24 

קר� עבודות . ח"ש 27,500הקצבת משרד החינו� : המימו�. חדש ברשפי� 25 

 26  ?מי בעד. ח"ש 62,500פיתוח 



 1  :הצבעה  

 2  9: בעד  

 3  הסעי, אושר  

  4 

� ח לרכישת ציוד וריהוט לג"ש 90,000על ס'  846ר "אישור תב: 8ק "ס   5 

, ח"ש 27,500: הקצבת משרד החינו': מימו�. ילדי� חדש באחוזת גדרה 6 

 7  .ח"ש 62,400קרנות פיתוח 

ח רכישת ציוד וריהוט "ש 90,000על ס�  846ר "אישור תב. 8ק "ס: נו��ירו� ב�   8 

 9 90,000קר� עבודות פיתוח על ס� : המימו�. ג� ילדי� חדש באחוזת גדרה

 10  ? מי בעד. ח"ש

 11  :הצבעה  

 12  9: בעד  

 13  י, אושרהסע  

  14 

ח סלילת מדרכה ברחוב "ש 200,000על ס'  847ר "אישור תב: 10ק "ס   15 

 16  קר� עבודות פיתוח: המימו�. ל"קק

. ל"ח סלילת מדרכה ברחוב קק"ש 200,000על ס�  847ר "אישור תב, 10ק "ס  :נו��ירו� ב� 17 

 18  ? הערות. קר� עבודות פיתוח: המימו�

 19  ? אישרנו את זה פע� לא  :רני שרעבי

 20  .אישרנו את זה כמה פעמי�  :אליהו רדיע

 21  . עד צפניה למעשה. מועצהא( פע� לא בתקופה שאני ראש   :נו��ירו� ב�

 22  ? מאיזה צד  :רני שרעבי

 23  . הדרומי  :נו��ירו� ב�

 24  ?מפינת פינס  :אליהו רדיע

 25  . זה לא מסתדר לי בכס( ירו�  :רני שרעבי

 26  .שיש ש� מפרנקל עד הבתי�  :יואל גמליאל



עושי� מדרכות ? מחר יתחילו לעשות את זה? � לעשות ש�מה בדיוק הולכי  :רני שרעבי 1 

 2  ?עושי� השקיה, עושי� גינו�, עושי� מדרכה? מה עושי� חו+ מזה, וכבישי�

 3  . בטח  :יואל גמליאל

קיבלת� את . זה עכשיו לא קשור לעניי� הזה. בהרבה מקומות. כי לא עושי�  :רני שרעבי 4 

 5  ?העבודה באחוזת גדרה בשכונה הצבאית

 6  .על הפני�. בשכונה הצבאית קיבלנו  :יואל גמליאל

. אז כבר דיברנו על זה. כואב הלב? ככה מקבלי� עבודה. אי� עצי�. כואב הלב  :רני שרעבי 7 

המדרכה כבר  ,לא שתלו עצי� .זה קטסטרופה אי� שזה נעשהשאמרתי  8 

שיגישו תוכניות ויעשו את זה  ,א� עושי� משהו. הכל מלא עשבי�ו שוקעת 9 

� 10  .ולא לוותר לו, יס לו בתקופת הוותקצרי� להכנ. כמו שצרי

 11  .נביא את זה לישיבה הבאה  :יואל גמליאל

 12  .שיעשו את זה ע� גינו� ולא צרי� לוותר  :רני שרעבי

 13  . נציג את זה בישיבה הבאה. את הנושא אני מוש�  :נו��ירו� ב�

 14  . אני אומר לאשר את המדרכה א� יש גינו� כמו שרני אמר: יקותיאל תנעמי

 15  ?ח זה כולל צפניה או לא כולל"ש 200,000הביצוע של . י לא מבי�אנ  :אליהו רדיע

 16  . ממה שאני הבנתי לא. לא: יקותיאל תנעמי

 17  . ידעי' רח ל עד"קק' רחצפניה זה מהקטע של . אז צרי� להגדיל את זה  :אליהו רדיע

אבל , ח"ש 200,000ונסתדר ע�  אבל שיעשו את זה. אני ג� בעד שיעשו את זה  :רני שרעבי 18 

לא . לא שותלי� עצי�, עושי� מדרכות. שישתלו עצי�, כמו שצרי� שיעשו 19 

 20  . עושי� שו� דבר

א� , כפי שהערי� ליאור או מישהו אחר ,אני מציע בהתא� לאומד�, ירו�  :אליהו רדיע 21 

 22 200,000יישאר כס( להמשי� את הקטע הזה לצפניה א� יישאר עוד( מ ה 

 23  . ח"ש

נאשר את זה , הייתי אומר כמו שאמר רני. חראני בכלל הייתי אומר משהו א  :יואל גמליאל 24 

שיביא  ,א� זה צרי� לבוא לפה ע� תוספות. ושליאור יעשה את זה כולל גינו� 25 

 26  . את זה לפה



 1  . ח"ש 500כפול  10, עצי� לשי� ש� 10  :רני שרעבי

? מה הטע� בגינו� כשיש מדרכה של מטר. כולכ� מדברי� על גינו� כל הזמ�  :מיכאל צארו� 2 

אישה בהריו� ע� עגלה של תינוק לא עוברת בגלל . ת בגלל הע+עגלה לא עובר 3 

תסתכלו ש� על המדרכה איזה . ברחוב בגי� הגדול, גוריו��תלכו בב�. העצי� 4 

גינו� במדרכה של עושי� . אני מדבר ברצינות. רוחב יש לה בגלל העצי� 5 

 6  . אתה עושה ע+ וסגרת את המדרכה. לא במדרכות כאלה. מטר 2מינימו� 

אני חושב שאת� . אשדוד' כשדיברנו על רח על זה התווכחנו ג� ברחוב אפרי�  :רני שרעבי 7 

שלא . להקטי� את הכביש, צרי� להרחיב את המדרכות. טועי� בקונספט 8 

�יעברו ש� הרבה אנשי� ועדי( לעשות מקו� ג� לע+ וג� למדרכה וכביש חד 9 

�אי� שאני . פה יש מקו�. לפתוח ולעשות מדרכות כאלה � סטרי ולא ההפ 10 

 11  . אי� שו� בעיה, יש מקו�. מטר 2אפשר לעשות ש�  ,זוכר את הרחוב הזה

עוד שאי� מדרכה אני יורד לשוליי� כשאחד  ,אני רואה היו� כשאני נוסע בו  :מיכאל צארו� 12 

 13  . רק חונה בצד אחד

 14  . כי רוב הכביש הוא שוליי�: יקותיאל תנעמי

זה ג� בזמנו כשאישרנו את  הערתי על, דיברנו על זה. אני רוצה להעיר הערה  :ער� שניר 15 

 16  .הנושא של המדרכה בי� הכיכרות בפינס

עכשיו את� מבזבזי� את הזמ� של האנשי� . אני לא מבי� דבר אחד, ער�  :אליהו רדיע 17 

 18  . יכולת� לדבר על זה בהנהלה. שה� לא בהנהלה

אני חושב שאנחנו צריכי� לראות פה תוכנית בכלל של . לא הייתי בישיבה  :ער� שניר 19 

ג� במדרכות שה� מטר  ,כל הנושא של מסלולי ההליכה. ת בגדרההמדרכו 20 

א� אנחנו . יש פה הרבה אנשי� שעושי� צעדות. אפשר לעשות כזה דבר 21 

מטר ולא  50מחרתיי� עוד  ,ולא מתכנני� מטר 50עכשיו בוני� מדרכה של  22 

עכשיו זה הזמ�  ?למה לא תכננו ,שני� אנחנו נגיד 5בעוד  ,מתכנני� אותה 23 

לא יכול . מסלולי� עושי� ואז לתכנ� את המדרכות לפי התוכניתלראות איזה  24 

להיות שאנחנו כל חודש מאשרי� חלק קט� של מדרכה ובסו( אנחנו לא  25 

 26  .כבוש ג� א� זה בא על חשבו�. עושי� את זה



. דר� אר+' רחפרנקל לבי� ' רחח לקטע בי� "ש 200,000אפשר לאשר את ה   :אליהו רדיע 1 

להמש� הרחוב של לתת אז מה שיישאר עוד(  ,ו�א� יוחלט לא לעשות ש� גינ 2 

 3  . רחוב צפניה

אי� מצב שעושי� מדרכה ולא . אנחנו צריכי� לקבל פה החלטה ברורה  :רני שרעבי 4 

 5  ? מה הבעיה לחשוב בצורה כזאת. שותלי� עצי�

ל בי� הרחובות פרנקל ודר� "ח לרחוב קק"ש 200,000ר "מי בעד אישור תב  :נו��ירו� ב� 6 

 7  ?דלתא של תקציב ימשיכו את זה עד רחוב צפניהאר+ וא� יישאר 

 8  :הצבעה  

 9  8: בעד  

 10  .הסעי, אושר  

 11  . צרי� לראות תוכנית כוללת של שבילי� ומדרכות, בלי שו� קשר הוא צודק  :רני שרעבי

התוכנית הזאת תעלה לנו , בוא נבדיל בי� שני דברי� .�אני מסכי� אית, ער�  :נו��ירו� ב� 12 

שעכשיו יודעת לבוא ולהגיד מה סדרי  תמונת מצב, או לחילופי�. כס( 13 

נרכז את כל . נציג את זה בישיבה הבאה. איפה עושי� את זה, העדיפויות 14 

ג� את נושא נושא בית העלמי� ונביא  יש לנו כבר את. הנושאי� ההנדסיי� 15 

 16  . ליאור יבוא ויציג כא� את התחו� שלו ועודד יציג את התחו� שלו. המדרכות

  17 

ח שיפוצי� בתיכו� אזורי גדרה "ש 249,000על ס'  841ר "אישור תב :3ק "ס   18 

 19  המימו� קר� עבודות פיתוח. על ידי איגוד ערי� לחינו'

ח שיפוצי� "ש 249,000על ס�  841ר "אישור תב, 3ק "אני חוזר ברשותכ� לס  :נו��ירו� ב� 20 

�. המימו� קר� עבודות פיתוח. בתיכו� אזורי גדרה על ידי איגוד ערי� לחינו 21 

תסביר לחברי� מתו� מה נובע . ת הנושא של שיפוצי�רפי תציג כא� א 22 

 23  . מה עושי� בכס( הזה כדי שבסו( נוכל ג� לאשר את זה. המספר הזה

אבל  ,כל הזמ� אנחנו עוברי� תהלי� של שינוי. עברנו עכשיו תהלי� של שינוי  :רפי מיארה 24 

לחדש את  .היינו אמורי� לחדש את הרישיו� של בית הספר כי, השנה במיוחד 25 

זה כבר לא רישיו� יש� שאתה . יש לזה משמעויות גדולות מאוד ,יו�הריש 26 



כי  ,פשוט פתחנו תיק חדש במשרד החינו�. וזה זור� מביא אישור על בטיחות 1 

עכשיו אנחנו נבדוק  ,ואמרו 1965לקחו את כל בתי הספר שנבנו לפני  2 

�כוללי� ג� דוח  ,חלק מהדברי� שכלולי� פה. שתוציאו רישיו� כמו שצרי 3 

הזמנתי אנשי בטיחות והנפיקו לי . ות שאני הזמנתי ממשרד החינו�בטיח 4 

נכו� , שנית. אני חייב לעמוד בו לפחות בקדימויות שמשרד החינו� קבע. דוח 5 

בבתי ספר קיימי� , סימנו אות�. בדר� 40ילדי� ו  303להיו� בבוקר נרשמו  6 

. תכיתו 8. וזה לא שאנחנו חושבי� שה� יעברו לגור בגדרה ילדי� קיימי� 7 

עכשיו מתקיימת אסיפת הורי� של , קבענו בתזמו� מאוד מעניי�. נכו� לעכשיו 8 

זה הילדי� שילמדו בשלוחה של ' חלק א. מחולקת לשני חלקי�', בוגרי ו 9 

שאנחנו צריכי� לטפל למשל בתקרות אקוסטיות  ,דברי� נוספי�. ס"המתנ 10 

אבל  ,שהצלחנו לחסו� אותה, חלק� הגדול בגלל חדירה של יוני�. במעבדות 11 

כל הנושא של ההצללה בבית הספר הוא . בינתיי� הצטבר ש� מה שהצטבר 12 

כל , כל הניירת. משטח בית הספר צל 15%משרד החינו� מחייב לפחות . חסר 13 

�. התוצאות של הבדיקות מגיעות בסופו של דבר לגו( הזה של משרד החינו 14 

 15  . וותיקנ ,בזמנו היה לנו דוח של משרד הבריאות מה היינו צריכי� לתק�

 16  ?הצללה זה כולל עצי�  :ער� שניר

העצי� , למשל תוואי התהלוכה, טיפול אבל בתנאי שה� מקבלי� ,עצי� כ�  :רפי מיארה 17 

 18  . זחל שגור� לבעיות חרק או האלה צריכי� להיות מחוסני� נגד

 19  .המועצה עושה את זה  :אליהו רדיע

 20  . צרי� לדאוג שיעשו  :רפי מיארה

 21  ...שלההמועצה עושה בשטחי�   :אליהו רדיע

 22  . עשתה וקיבלתי אישור  :רפי מיארה

 23  ?כמה מחשבי� קוני�? על מה מדובר. תתחיל לדבר בכס(, רפי  :רני שרעבי

זה , אנחנו צריכי� שתי מעבדות. 1998אנחנו צריכי� להחלי( מחשבי� משנת   :רפי מיארה 24 

אנחנו מדברי� על בער� . ח לפי דעתי כולל תשתיות"ש 140,000 – 130,000 25 

 26  .לומדי� מדעי המחשב וכיו� מתגלגלי� בכל מיני פינותילדי� ש 100



 1  . לומדי� בלי מחשב  :רני שרעבי

מפעל חשבנו שזה יקרה בתקציבי� של . לכ� רשמנו את זה כסעי( ברכישות  :רפי מיארה 2 

עכשיו אנחנו צריכי� ו אנחנו לא נכללנו. הפיס שמחשבו פה כמה בתי ספר 3 

הילדי� בכל מחזור גדל  ג� מספר. לא יעזור, לעדכ� את המחשבי� האלה 4 

. כיתות בכל שכבה 8 – 7זה . 240בשני� האחרונות ל  150מממוצע של  � מאוד 5 

יש . שנה 20 – 15בבית ספר שהריהוט שלו כבר  � כמוב� בלאי של ריהוט רגיל 6 

עשו את זה . ציוד למעבדות שג� כ� התייש� מאוד. זה ילדי�, איזשהו בלאי 7 

. שנה 13אני . שציידו את המעבדות" עוצמה" היה פה גו( שנקרא. בזמנו 8 

 9  . קיי� המצאתי את זה כבר שנתיי� שלוש כשהי

 10  . ה� ג� משתמשי� בבית הספר? ש"אנחנו מקבלי� ג� מבני עי  :ער� שניר

ש משלמי� את האגרה ובתו� האגרה אתה צרי� להיעזר מהכס( "בני עי  :רפי מיארה 11 

 12 880מ  שני� קפצנו 4, בקיצור. מהתקצוב השוט( ,א� נשאר ,שנשאר

. יש לזה משמעויות בהצטיידות ואל( ואחד דברי�. כמעט 1,400תלמידי� ל  13 

החשובה בעיניי דווקא . השנה במיוחד זכינו להרבה מאוד הוקרות ומחמאות 14 

אביב זה �ל כשבתל"מהתלמידי� מתגייסי� לצה 94%ש , ל"באה מצה 15 

ש לי י. כמעט לא מוזכרגוש ד� . בגלל זה הוא לא מוזכר בכלל. 65%מתקרב ל  16 

 17  . היו� צילמו לי אותהש את הרשימה

אי� יתבצעו . אלה דברי� שחייבי� לקנות. בית הספר שווה דיו� בנפרד  :רני שרעבי 18 

 19  ?הרכישות

. יש ועדת רכישות. יש הצעות מחיר. אי� שביצענו לפני שנה ולפני שנתיי�  :רפי מיארה 20 

 21  . פרוטוקולי�

אני מציע שכל העניי� של . הצרי� להציע הצע, בהמש� למה שרני אומר  :אליהו רדיע 22 

יהיה באחריות  ,הרכישות והביצוע של השיפוצי� וכל מה שקשור בזה 23 

על מנת שלא ייווצר מצב שאנחנו מעבירי� כס( למנו( ולא יודעי� . הרשות 24 

 25  .זה לא קשור לרפי. אי� זה מתגלגל

 26  . אני מבצע? למה זה לא קשור  :רפי מיארה



 1  . שר ובתנאי שזה יהיה בפיקוח מלא של הרשותאז אני אומר שאני מציע לא  :אליהו רדיע

 2  . סימו��יש פיקוח של אפי ב�  :יואל גמליאל

 3  . הוא מבקר, אפי הוא לא מפקח  :אליהו רדיע

 4  . זה ציוד של המועצה. זה כס( של המועצה, ר של המועצה"זה תב  :רני שרעבי

. ני ביצועיש למועצה אנשי� מקצועיי� שמבצעי� ג� ענייני רכש וג� עניי  :אליהו רדיע 5 

אני מדבר על בית הספר ועל . שהדברי� לא יתגלגלו כמו שהתגלגלו בעבר 6 

 7  . זאת הצעתי. האיגוד

אפשר לקחת ג� תלמידי� , כמו שהצעתי שנה שעברה לפני הקי+, אני מציע  :ער� שניר 8 

. זה יכול לחסו� עשרות אלפי שקלי�. הדברי� הרבהולהיעזר בה� לעשות  9 

לקחת . רק תגידו לי מתי, יחד ע� התלמידי�אני מוכ� באופ� אישי להתנדב  10 

 11  . יו� חופש ולעזור ולצבוע

השנה אנחנו . כל שנה הילדי� שצובעי� פה זה הילדי� שנוסעי� לפולי�  :יואל גמליאל 12 

 13  . לפולי�לנסיעות משלמי� את הכס( ישירות 

 14  .ח א� לא היתה עבודה של תלמידי�"ש 100,000התקציב היה גדול ב   :רפי מיארה

זה , זה נכו� וילדי� יכולי� לצבוע, אני חושב שבלי שו� קשר למה שאמרת  :ירני שרעב 15 

אבל כל הרכישות וכל העבודות שמאושרות פה . עניי� פנימי של בית הספר 16 

המבנה הזה שיי� . צריכות להתבצע על ידי הרשות המקומית ,רי�"בתב 17 

יש . ר של המועצה"יש פה תב. התאגיד הוא תאגיד חינו�. לרשות המקומית 18 

פה אנשי מקצוע שאמורי� לפקח ג� על העבודות וג� על הנושא של  19 

 20  . זה כל כ� פשוט. הרכישות

 21  . זה עניי� של ראש המועצה  :אליהו רדיע

שאנחנו יודעי� , על ראש המועצה אנחנו ממשיכי� ע� הביקורת של רדיע  :יואל גמליאל 22 

שהוא  שני� 10שחו+ מענייני� פוליטיי� לא מעניי� אותו שו� דבר וחבל ש ב  23 

היה הוא לא היה כזה חכ� ופיקח כדי לעשות את כל הסדר שהוא מדבר עליו  24 

אפי הוא איש מוסמ� שאמר שהוא רוצה השנה לבקר ג� . לנו אי� בעיה. היו� 25 

אפי יודע שבאיגוד הוא יכול להיכנס פנימה . וג� באיגוד ערי� לחינו� ,ע"בשפ 26 



 1  . אי� שו� בעיה, ולבקר

 2  ?לח לכ� מכתבהוא ש, איפה המסמ�  :ער� שניר

 3  . אנחנו איגוד, בלי שו� קשר. מכתב מסודר. בטח  :יואל גמליאל

 4  ?אתה מחייב את אפי בדבר שהוא לא יכול להתחייב  :אליהו רדיע

רני לא חדש במערכת . אפי שלח מכתב ואנחנו מתייחסי� אליו בצורה רצינית  :יואל גמליאל 5 

� ששולחי� כל ואני חושב שאלי רדיע מנצל אותו רק לענייני� של העלוני 6 

 7  . להגיד את דעתוכל אחד יכול .,חו+ מזה. הזמ�

א� אנחנו מציעי� שזה יעבור דר� הרשות ממה . אני לא יודע ממה אתה פוחד  :אליהו רדיע 8 

זה ג� טוב בשביל� וג� טוב לראש המועצה וג� טוב לגזבר ? אתה פוחד 9 

 10  ?ממה אתה פוחד? מה יותר טוב מזה. המועצה

 11  . אהבת� ידועה לכל. שאתה האחרו� שדואג ליאני חושב   :יואל גמליאל

. צרי� לעשות סדר. לאלי רדיע אי� פה שו� קשר. גלשת פה לעניי� אישי  :רני שרעבי 12 

. המחשבי� האלה בסופו של דבר יהיו שייכי� למועצה. המבנה שיי� למועצה 13 

 14  . זה הכל

 15  . המבנה מושכר לאיגוד ערי� לחינו�  :יואל גמליאל

 16  . יי� למועצההוא ש? בשקל  :רני שרעבי

איגוד ערי� לחינו� זו ישות נפרדת . הוא מושכר לאיגוד ערי� לחינו�  :יואל גמליאל 17 

זה מה  ,הנושא מטופל על ידי משרד הפני� ומה שהוא יחליט ש�. שמתפעלת 18 

 19  . שהוא יחליט

 20  , ר שלנו"כל עבודה שמתבצעת ש� על ידי תב ,ג� א� הכל היה בסדר  :רני שרעבי

רפי מיארה על ההתנהלות  המנהל באי� ומנסי� להכפיש את חבל שאת�  :יואל גמליאל 21 

 22  . שלו

 23  ?מישהו הכפיש את רפי על ההתנהלות שלו  :רני שרעבי

, על הרכישות שלו, את� באי� להכפיש את רפי מיארה על ההתנהלות שלו  :יואל גמליאל 24 

שבית הספר  בלו� ג� רשמת�. בעצ� על זה שהוא שומר על בית הספר 25 

אני חושב שבית הספר יותר . לא בשמי, בש� רפי מיארהאני נפגעתי . התדרדר 26 



אני ג� יודע שאני זוכר את המילי� של אדו� רני שרעבי לפני כמה זמ� . טוב 1 

 2  .ובית הספר הוא הכי טוב אמרת שבית הספר חשוב, כשהיית צרי� את רפי

 3  . ג� היו� אני חושב שהוא טוב. ודאי שהוא חשוב  :רני שרעבי

אני חושב שהיו� בית הספר . בודקי�. אני לא מכפיש סת�. שבג� אני חו  :יואל גמליאל 4 

כל הרכישות וכל ביצוע העבודה מתבצע על ידי רפי מיארה במש� . מתנהל 5 

 6  .למע� התלמידי�, בצורה יעילה, עושה את זה טוב מאוד. שני�

המועצה מעבירה את . זה כס( שהמועצה מעבירה. אני לא מבי� מה הבעיה  :אליהו רדיע 7 

 8  . צה אחראית להוצאותהמוע, הכס(

ג� לא אתה צרי� . לא הוא צרי� לבצע את הרכישות? מישהו בא בטענות לרפי  :רני שרעבי 9 

 10  . הרכישות צריכות להיות מבוצעות על ידי המועצה. לבצע את הרכישות

 11  .הכל מתנהל בצורה טובה מאוד  :יואל גמליאל

בדיוק עכשיו משתי ועדות  אני הגעתי, הניסיו� והכיוו� של משרד החינו� היו�  :רפי מיארה 12 

חשובות שהמשרד הקי� לגבי הרחבת האוטונומיה של בתי הספר ג�  13 

כי אי� מי שיכול ויודע יותר טוב מהמנהל מה צרי� ואי�  ,לכיווני� האלה 14 

, כל מה שביצענו, כל מה שרכשנו, במקרה היה לי של השנה שעברה. לעשות 15 

שאתה רוצה אתה  כל מה. הלוואי בהרבה מקומות נהלי� כאלה וסדר כזה 16 

אנחנו לא סומכי�  ,א� אתה בא ואומר עכשיו? מה זה אומר. נוגע ומוצא 17 

� 18  ?א� עשיתי את זה כל השני� והכל התנהל. זה מה שאני מבי�, עלי

 19  . אתה לוקח עלי� אחריות, רפי  :רני שרעבי

 20  . ילדי� כל שנה 1,200אני לוקח אחריות על חינו� של ? רק על זה  :רפי מיארה

תתמקד בלהגדיר את הדרישות ויש פה . קח אחריות על החינו� של הילדי�  :רני שרעבי 21 

 22  . ככה זה צרי� להתבצע. אנשי� שיקנו

 23  . היו� האוטונומיה והניהול העצמי הולכי� ומתרחבי�  :רפי מיארה

אי אפשר לבקש , רפי. כשתהיה אוטונומיה לניהול עצמי לא תבואו לבקש כס(  :רני שרעבי 24 

 25  . או שיש אוטונומיה או שאי� אוטונומיה. כס(אוטונומיה ולבוא ולבקש 

אבל היות ושואלי� אותנו  .תעשה ,א� זה כספי איגוד שהאיגוד מייצר לעצמו  :אליהו רדיע 26 



 1  . מה שיוחלט כא� יוחלט. אנחנו יכולי� להציע ,כא� על השולח� הזה

ה� ? למה לא? עובדי� 20למה בתקציב השוט( המועצה לא ממשיכה לשל� ל   :רפי מיארה 2 

למה לא המשיכה . עובדי מועצה לשעבר 17יש . הפכו להיות עובדי איגוד 3 

 4  . זה אותו דבר? לשל� לה�

אתה יודע על שני עובדי� שהמועצה לא מתקזזת ע� האיגוד ומשלמי�   :אליהו רדיע 5 

 6  ?עליה� פעמיי�

המועצה הולכת למממ� כרגע רכישות . אנחנו מדברי� עכשיו על נושא אחד  :רני שרעבי 7 

, אתה יכול לשבת בוועדת רכש. ר של המועצה וכספי מועצה"תב. ושיפוצי� 8 

תביא את המומחי� של� מבית הספר . להגדיר אית� בדיוק מה אתה רוצה 9 

 10  . שיגדירו מה שרוצי�

 11  .שנה שעברה עשינו תיאו�  :יואל גמליאל

 12  . מאוד פשוט. את הצעות המחיר והרכישות המועצה צריכה לעשות  :רני שרעבי

 13  . אני ביצעתי בעצמי את הרכישות. שנה בבית הספר 13אני   :רפי מיארה

 14  . לא ככה זה צרי� להתבצע. זה לא היה בסדר  :רני שרעבי

 15  ?מה לא בסדר? למה  :רפי מיארה

 16  . זה לא ככה צרי� להתבצע, רפי  :רני שרעבי

א� הייתי חכ� הייתי זז . ר"מתנכרי� לו בגלל שאני היואתה ואלי רדיע   :יואל גמליאל 17 

 18  . אולי

דבר כזה לא . יש עובדות. אנחנו לא מתנכרי� לא לו ולא ל� ולא לבית הספר  :ירני שרעב 19 

מה הבעיה לעשות , אני לא הבנתי דבר אחד מאוד פשוט. כ� צרי� להתבצע 20 

אתה רק חוס� לעצמ� כאב ? רפי מה הבעיה? את זה כמו שאנחנו אומרי� 21 

 22  . ראש

 23  ?למה אתה חושב שאני צרי� לחסו� לעצמי כאב ראש  :רפי מיארה

 24  . יש ל� כאב ראש אחר מדברי� אחרי�  :ני שרעביר

את הכס(  ,כשמשרד החינו� החליט להכניס אותנו לרפורמה שעשה כניסוי  :רפי מיארה 25 

אני יכול ? מה אתה אומר על זה. הוא העביר אלינו לעשות את כל העבודות 26 



 1  .טועני� את זה להבי� שהוחלט שמשהו לא בסדר בהתנהלות שלי ולכ� את�

זה קשור לאי� שדברי� צריכי� ? מה זה קשור להתנהלות. ה לא קשורז  :רני שרעבי 2 

? מישהו בא בטענה כרגע על משהו שקנית שלא היית צרי� לקנות. להיות 3 

 4  . אנחנו באי� בטענות למה אי� ש� מחשבי�

 5  ?מי בעד. ניגש להצבעה  :נו��ירו� ב�

 6  ? מה ההצעות  :אליהו רדיע

 7  .841ר "אישור תב  :נו��ירו� ב�

 8  ?אתה רוצה שאני אחזור על הצעתי. תעלה את זה. אני הצעתי  :אליהו רדיע

 9  . תחזור על הצעת�  :נו��ירו� ב�

הרכישות , אני מציע לאשר ובתנאי שהביצוע ייעשה על ידי הרשות המקומית  :אליהו רדיע 10 

 11  . ר האיגוד"מנהל בית הספר ויו ע� ייעשו על ידי הרשות המקומית ובתיאו�

 12  . ירואת הצרכי� ה� יגד  :רני שרעבי

 13  ?מי בעד הצעתו של מר אלי רדיע  :נו��ירו� ב�

 14  :הצבעה  

 15  3: בעד  

 16  6: נגד  

 17  ההצעה נפלה  

אני מעלה לסדר היו� את ההצעה כפי שכתובה . ההצעה נפלה. נגד 6, בעד 3  :נו��ירו� ב� 18 

 19  ?מי בעד. כא�

 20  :הצבעה  

 21  7: בעד  

 22  2: נגד  

 23  הסעי, אושר  

24 



כישת מחשבי� וציוד ח לר"ש 311,000על ס'  842ר "אישור תב, 4סעי,    1 

 2  קר� עבודות פיתוח: מימו�. ריהוט לתיכו� אזורי גדרה

ח לרכישת "ש 311,000על ס�  842ר "אישור תב. רפי כבר דיבר עליו, 4סעי(   :נו��ירו� ב� 3 

 4  . קר� עבודות פיתוח: מימו�. מחשבי� וציוד ריהוט לתיכו� אזורי גדרה

 5  . הצעתי אותו דבר  :אליהו רדיע

 6  ?היה לפני זה מה זה  :רני שרעבי

יש אנשי�  1998ג� מ . עמדות מחשבי� 40? מה עושי� ע� המחשבי� הישני�  :ער� שניר 7 

לא הייתי רוצה לראות את . להעביר למחלקת רווחה. שישמחו לקבל את זה 8 

 9  . זה בגריסה

 10  . שמורי� ע� מסכי� ,במרת( ,כול� עדיי� במלאי  :רפי מיארה

 11  . ע� את הצעת� אני מבי�אתה רוצה להעלות עוד פ, אלי  :נו��ירו� ב�

שהרכישות ייעשו על ידי הרשות המקומית  ,ג� לסעי( הזה וג� לסעי( הקוד�  :אליהו רדיע 12 

ר "על ידי מחלקת רכש של הרשות המקומית בתיאו� ע� מנהל בית הספר ויו 13 

 14  . האיגוד

 15  ? מי נגד הצעתו של מר רדיע? מי בעד הצעתו של מר רדיע  :נו��ירו� ב�

 16  :הצבעה  

 17  3: בעד  

 18  6: גדנ  

 19  הוחלט לא לאשר  

ח רכישת מחשבי� וציוד "ש 311,000על ס�  842ר "אישור תב, 4ק "מי בעד ס  :נו��ירו� ב� 20 

מי . ח"ש 311,000וריהוט לתיכו� אזורי גדרה במימו� קר� עבודות פיתוח  21 

 22  ?בעד

 23  :הצבעה  

 24  7: בעד  

 25  2: נגד  

 26  הוחלט לאשר  



 1  . רפי חנינה יצא מהישיבה  :נו��ירו� ב�

ח "ש 416,000הקמת מרכז מי� בגדרה על ס'  711ר "ת תבהגדל: 11ק "ס   2 

ח וקר� עבודות פיתוח "ש 290,000מימו� קר� שיקו�  2008השלמה ל  3 

 4  .ח"ש 126,000

ח "ש 416,000הקמת מרכז מי� בגדרה על ס�  711ר "הגדלת תב, 11ק "ס  :נו��ירו� ב� 5 

 6 126,000ח וקר� עבודות פיתוח "ש 290,000מימו� קר� שיקו�  2008השלמה ל 

 7  .עבודותהנחזור כא� להערה שאמר אלי רדיע על . ח"ש

שנועד לביצוע הקמה  711ר מספר "אנחנו מגדילי� פה את תב. זה משהו אחר  :אריה לוינגר 8 

ה� . השלמת ההקצבה של מינהל המי� לחשבו� הסופי. של מרכז מי� 9 

 10  .ח מהקרנות"ש 126,000ח ו "ש 290,000מביאי� לנו 

 11  ?מי בעד? רותהע? שאלות  :נו��ירו� ב�

 12  :הצבעה  

 13  7: בעד  

 14  הוחלט לאשר  

  15 

 16 202,000על ס' , למדידות 814ר מספר "הגדלת תב ר"הגדלת תב :12ק "ס  

 17  .ח המימו� קר� עבודות פיתוח"ש

ח המימו� קר� "ש 202,000על ס�  ,למדידות 814ר מספר "הגדלת תב, 12ק "ס  :נו��ירו� ב� 18 

 19  . עבודות פיתוח

כל תוכנית בניי� עיר צריכה  ,יוזמת שלה היא המועצהכל תוכנית בניי� עיר שה  :עודד 20 

צרי� למדוד ולהכי�  ,תוק( תקבלומ בסופו של דבר אחרי שהיא מאושרת 21 

תוכניות לצרכי רישו� שמאושרות אחר כ� במרכז מיפוי ישראל ואחר כ� ה�  22 

בתוכניות בניי� עיר מחלקי� את המגרשי� חלוקה . נרשמות על ש� הבעלי� 23 

צריכה ג� להיות רשומה במרכז מיפוי ישראל ואז רק החלוקה הזאת . חדשה 24 

אלה תוכניות מאוד ותיקות שבשעה . אפשר לרשו� את זה על ש� הבעלי� 25 

המועצה מממנת את המדידה ואת הרישו� וגובה . טובה מכיני� לה� את זה 26 



גובה לא את כל הסכו� אבל , כל אזרח שזה המגרש שלו, אחר כ� מהאזרחי� 1 

 2  .צרי� להזמי�. בתוצאות תתפות שלה�את ההש ,בדר� אחרת גובה

 3  ?מי בעד  :נו��ירו� ב�

 4  :הצבעה  

 5  7: בעד  

 6  הסעי, אושר  

  7 

, לוי, ח לריבוד רחובות ראוב�"ש 750,000על ס'  848ר "אישור תב :14ק "ס   8 

 9  גד

רחובות ראוב� לוי גד  לריבוד, ח"ש 750,000על ס�  848ר "אישור תב, 14ק "ס  :נו��ירו� ב� 10 

 11  . תוחהמימו� קר� עבודות פי

 12 ג� אתהיה , בהמש� לפרויקט שהיה פרויקט בסדר גמור ברחוב ויצמ�  :יואל גמליאל

 13  .לוי וגד, ראוב� הרחובות

 14  , בויצמ� היה צרי� לעשות. זה לא דומה לויצמ�  :רני שרעבי

ויצמ� היה מצוי� יחסית ' רח. גדלוי ו, ראוב� הרחובות מדברי� עלאנחנו    :יואל גמליאל 15 

 16  . לרחובות האלה

שצרי� מחר לפרק , ברחובות האלה עשו בדיקת תשתית וראו שאי� תשתית  :רעבירני ש 17 

 18  ?את כל הרחוב

 19  . אמרו אותו דבר על ויצמ�: יקותיאל תנעמי

 20  .יחזיק מעמד אולי שנתיי�. עוד לא אומר זה שזה מחזיק מעמד שבועיי� זה  :רני שרעבי

 21  ?למה רחוב יהודה לא פה  :ער� שניר

 22  . לו בעיה רחוב יהודה אי�  :יואל גמליאל

 23  ?אלה רחובות שבעבר עשו מדרכות ותאורה  :רני שרעבי

 24  . אתה בא מויצמ�. זה הרחוב של ג� הבני�:.. יקותיאל תנעמי

סיור ג� לא . נראה אולי על מה מדובר, נסתכל? למה לא מביאי� את הרחוב  :רני שרעבי 25 

 26  . השאלה א� זה רחובות שעשו בעבר מדרכות. יזיק



 1  . שו מדרכות אני חושבגד ערחוב ב  :יואל גמליאל

 2  . גד ודאי עשורחוב ב: יקותיאל תנעמי

 3  . ראוב� צרי� צמחיהרחוב ב  :ער� שניר

 4  . לא מדרכות, ריבוד ראוב� זה רקרחוב ב  :יואל גמליאל

את� ראית� את הכניסה . לא מטפלי� בצמחיה, עושי� כל היו� צמחיה  :ער� שניר 5 

 6  ? לגדרה

 7  . אז צרי� לטפל  :רני שרעבי

יש פה בי� הכיכר של אורי� לבי� האג� לבי� הכיכר . היהערה לעניי� הצמחי  :אליהו רדיע 8 

קילפו . אני בספק א� הגנ� או מי שטיפל בזה ידע לטפל בזה. כא� יש דקלי� 9 

 �ש� את כל הטבעת של הע+ והעצי� פשוט אחד מה� התייבש ועוד כמה בדר 10 

מי  אני לא יודע מה צרי� לעשות בכדי אולי להציל אות� אבל. להתייבש 11 

א� זה הגנ� שעובד בשירות . שעשה את הגיזו� ש� לא יודע לעשות גיזו� 12 

הע+ . ע+ אחד כבר התייבש. צרי� לחייב אותו על ע+ בגודל הזה ,המועצה 13 

 14  .זו השקעה. וחבל ,אני בטוח שכל השדרה תל�. השני כבר בדר� נוטה הצידה

שני דקלי� התייבשו . וג� במנח� בגי� נפלו שני עצי� ובמרכז גוזל, דר� אגב  :ער� שניר 15 

זה , א� זה היה נופל על ילד או על רכב. ונפלו במרכז גוזל� וברחוב מנח� בגי� 16 

 17  .מאד מסוכ�

 18  ?זה טיפול קוסמטי. השאלה היא ברמת השאלה  :רני שרעבי

 19  . לא קוסמטי  :יואל גמליאל

אתה ? יש מדרכות ועכשיו באי� ועושי� השלמה? משלימי� עכשיו את הרחוב  :רני שרעבי 20 

 21  . כ�ששאלתי מקוד� אמרת� . ר שמחר יצטרכו לפתוח את הכבישאומ

 22  . לא  :יואל גמליאל

 23  . להוריד את שכבת האספלט ולעשות חדש. לרבד אותו  :עודד

 24   .בויצמ� מה שנעשה נעשה כדבר ביניי� לשנה שנתיי�  :רני שרעבי

. שמחר לא יגידו חברת כבלי� אחרי זה מי�, בדקת� שכל התשתיות קיימות  :ער� שניר 25 

 26  ...ח לראות שכל התשתיות קיימות"ש 750,000לפני שעושי� ומשקיעי� 



ברחובות  ,לשאלת� ולהערת�, ער�. ברחובות האלה התשתיות קיימות שני�  :נו��ירו� ב� 1 

ראוב� בעלי ' רחאני מזמי� את כול� ללכת לפינת . האלה יש את כל המערכות 2 

 3  . עשינו ש� את פסי ההאטה. המלאכה

 4  ?ד פע� יפרקו את פסי ההאטה ויעשועכשיו עו  :אליהו רדיע

 5  . אני מדבר על הקטע של הכניסה לרחוב. לא  :נו��ירו� ב�

צרי� לשאו( לגמור רחוב , צרי� להכניס את זה טוב לראש, מה שהוא אומר  :רני שרעבי 6 

א� עושי� את העבודה בחלקי� צרי� לראות בסו( את . מהתחלה ועד הסו( 7 

יכול להיות שבמקרה הזה זה , יגי�ג� כשבאי� ומצ, בשביל זה. סו( העבודה 8 

עכשיו מה . עשו את העצי�, עשו בזמנו את המדרכות, הכל עשו, אידיאלי 9 

. אולי ג� לשתול עצי� קצת. לשי� שכבה והרחוב יהיה יפה, שנשאר זה לגרד 10 

ג� . מישהו צרי� לבוא ולהציג את כל התמונה. אבל צרי� לראות את התמונה 11 

ת רק טיפול קוסמטי כדי לפתור איזו ברחובות שיש בעיה ומחליטי� לעשו 12 

. בעיה לשנה שנתיי� וג� ברחובות שצרי� לעשות עבודה מהתחלה ועד הסו( 13 

 14  . צרי� לראות את זה ג� בשכונות וג� במקומות אחרי�

 15  ?מי בעד. כדי שג� תראו לפי התכנו�, בישיבה הבאה יובא כל נושא המדרכות  :נו��ירו� ב�

 16  :הצבעה  

 17  8: בעד  

 18  הסעי, אושר  

לי אי� בעיה להביא את הדברי� . אתה מדבר כא� על הקטע של ישיבות, רני  :נו��� ב�ירו 19 

אני מסכי� אית� שצרי� לעשות סיור בכל . אבל אנחנו רואי� את הלח+ 20 

. חברי המועצה ילכו לסיור ויגידו הרחוב הזה ראשו� והרחוב הזה שני. גדרה 21 

אבל אני מגיע . �זה נכו, אני מסכי� אית�. אתה מדבר איתי על להשלי� רחוב 22 

פחות ע+  ,ע� כל הכאב וכל הצער ,היו� למצבי� כאלה שבה� אני מעדי( 23 

ולקחת את כל הדבר הזה ולהשלי� ברחובות שבה� אנחנו עדיי� עושי� את  24 

 25  . מה שאנחנו עושי�

אני אומר ל� אי� לי בעיה . אי� לי בעיה. רק צרי� לעשות את זה מתו� תוכנית  :רני שרעבי 26 



 1  . ע� זה

לבזק יש תוכניות אוויר לכל הדברי� . אתה אומר כל דבר עולה כס(, ירו�  :ער� שניר 2 

. כולל צפי קדימה לכמה שני� כולל תשתיות חדשות שמתפתחות וטכנולוגיה 3 

יגידו . שני� הקרובות 10צרי� ללכת אליה� ולהגיד לה� מה התכנו� שלכ� ל  4 

שני�  5ל� אנחנו מתכנני� דווקא ברחוב ראוב� להניח איזשהו קו בעוד  5 

דווקא במקרה הזה בזק עובד הכי . נתתי כדוגמה את בזק. שיהיה תשתית 6 

 7  ... מהר והכי יפה

  8 

ח ציוד וריהוט לבית ספר "ש 100,000על ס'  849ר "אישור תב. 2סעי,    9 

 10  הקצבת מפעל הפיס: המימו�. ממלכתי דתי נתיבי נוע�

יהוט לבית ספר ח ציוד ור"ש 100,000על ס�  849ר "אישור תב. 2סעי(   :נו��ירו� ב� 11 

 12  ?מי בעד. הקצבת מפעל הפיס: המימו�. ממלכתי דתי נתיבי נוע�

 13  :הצבעה  

 14   8: בעד  

 15  הסעי, אושר  

  16 

ח ציוד וריהוט לבית ספר "ש 157,000על ס'  850ר "אישור תב. 3סעי,    17 

 18  .הקצבת מפעל הפיס: המימו�. תיכו� אזורי במתח� ישורו�

ח ציוד וריהוט לבית ספר תיכו� "ש 157,000על ס�  850ר "אישור תב, 3סעי(   :נו��ירו� ב� 19 

 20  ?מי בעד. הקצבת מפעל הפיס: המימו�. במתח� ישורו� אזורי

 21  :הצבעה  

 22  8: בעד  

 23  הסעי, אושר  

  24 

  25 

  26 



אישור פתיחת חשבו� עזר בבנק דקסיה ישראל אוצר השלטו� . 4סעי,    1 

ח שיפו* מתח� "ש 450,000 837ר "המקומי להקצבות מפעל הפיס תב 2 

 3 850ר "תב. ח ציוד וריהוט נתיבי נוע�"ש 100,000 849ר "תב. ישורו�

 4  .ח ציוד וריהוט למתח� ישורו�"ש 157,618

אישור פתיחת חשבו� עזר בבנק דקסיה ישראל אוצר השלטו� , 4סעי(   :נו��ירו� ב� 5 

. ח שיפו+ מתח� ישורו�"ש 450,000 837ר "המקומי להקצבות מפעל הפיס תב 6 

ח "ש 157,618 850ר "תב. יבי נוע�ח ציוד וריהוט נת"ש 100,000 849ר "תב 7 

 8  ?מי בעד. ציוד וריהוט למתח� ישורו�

 9  ?בתיכו� האזורי יש משלחת שנוסעת לצרפת  :רני שרעבי

 10  ?מי בעד. אתייחס בסו( לשתי המשלחות  :נו��ירו� ב�

 11  :הצבעה  

 12  8: בעד  

 13  הסעי, אושר  

  14 

 15 3.36שער יציג $ 80,000ח לפי "ש 268,000ר על ס' "אישור תב: 5סעי,   

לבניית מגרש כדורסל פתוח ברחוב שבטי ישראל ואישור התקשרות  ח"ש 16 

 17 18.6.08ע� הסוכנות היהודית לביצוע הקמה והפעלת המגרש על פי סיכו� 

$ 80,000תרומת משפחת גרובמ� בס' : המימו�. שמונח לפני חברי המועצה 18 

 19  באמצעות קר� לחינו' הסוכנות היהודית

ח "ש 3.36שער יציג $ 80,000ח לפי "ש 268,000 ר על ס�"אישור תב, 5סעי(   :נו��ירו� ב� 20 

לבניית מגרש כדורסל פתוח ברחוב שבטי ישראל ואישור התקשרות ע�  21 

 22 18.6.08לביצוע הקמה והפעלת המגרש על פי סיכו�  היהודית הסוכנות

באמצעות קר� $ 80,000המימו� תרומת משפחת גרובמ� בס� . שמונח לפניכ� 23 

 24  ?דמי בע. לחינו� הסוכנות היהודית

 25  ?מבחינת המיקו� איפה זה. אני רוצה להעיר משהו  :אליהו רדיע

 26  . ש� הול� להיות המגרש, ר"איפה שהמגרש של בית  :נו��ירו� ב�



אנחנו בזמנו הוצאנו היתר לבניה ש� של מרכז . שלא יוב� אחרת, אני בעד  :אליהו רדיע 1 

 2  . מועדו� פיס לנוער. נוער של מפעל הפיס

 3  . העתיקות היתה בעיה ע�  :נו��ירו� ב�

 4  . היתה בעיה ע� רשות העתיקות  :אליהו רדיע

 5  . אנחנו בודקי� את זה. זה עלה היו� בישיבה  :נו��ירו� ב�

 6  . זה לא חפירות  :יואל גמליאל

 7  . זה בסדר ,א� את� יודעי� מה ה� רוצי� מכ�. אתה לא יודע מה ה� ירצו  :אליהו רדיע

 8  .זה כס(גידור ותאורה ? גידור ותאורה כולל זה  :רני שרעבי

אז  ,העניי� הזה לא תלוי בלוח זמני� מבחינת הביצוע של התורמי�, ירו�  :אליהו רדיע 9 

נראה לי שיהיו ש� . על מקו� חליפי ,לדעתי ,כדאי שהמועצה כבר תחשוב 10 

אז בזמנו הסכו� של הפיקוח היה צרי� לעלות יותר . הרבה מאוד בעיות 11 

 12  . רוצי� שתחפור לעומק מסוי�. מאשר הבניה

. עשו את המגרש מאוד יפה, "מיני פיטש", רגל החדש שעשו�במגרש קט, ירו�  :רער� שני 13 

הגישה לש� לא טובה . השאירו את הכל קרקע. מסביב לא נגעו בשו� דבר 14 

 15  . צרי� ג� קצת פיתוח מסביב במגרשי� כאלה. וילדי� ש�

 16  . צרי� רק תאורה ש� דחו(  :יואל גמליאל

אני מבלה ש� כל יו� . נשי� ש� עומדי�א. ג� קצת מסביב. לא רק תאורה  :ער� שניר 17 

, ג� במגרשי� כאלה, אי� ספסלי� אפילו בצד. אי� ש� מקו� לשבת. כמעט 18 

לשבת להסתכל לצפות במגרשי� כי מלא . צרי� לבדוק אי� עושי� את זה 19 

ילדי� . זה גדרות ע+ חדשות. אנשי� יושבי� על הגדרות והורסי� אות� וחבל 20 

. הסתכל ולבדוק את הדברי� האלהצרי� ל. מטפסי� ש� ושוברי� אות� 21 

 22  , שמישהו ש� יל� אחרי צהריי� ויראה אי� ה� משחקי� כדורגל

 23 ליאור. תעלה את כל הדברי� האלה ונעלה לליאור. אתה חברה הנהלה, ער�: יואל גמליאל

 24  .יביא אומד�

 25  ? 5מי בעד סעי(   :נו��ירו� ב�

  26 



 1  :הצבעה  

 2  8: בעד  

 3  הסעי, אושר  

  4 

דברי� . סעיפי� קטני� שמשו� מה הושמטו 3ל ההנהלה יש בפרוטוקול ש  :אריה לוינגר 5 

 6  : קטני�

 7 55,000גני ילדי�  25בלאי לחידוש  השלמת ציוד, 851 ר"אשור תב: 15ק "ס  

 8  . ח במימו� קר� עבודות פיתוח"ש

 9  ?איזה סעי( זה בהנהלה  :אליהו רדיע

 10  .  15בהנהלה   :אריה לוינגר

 11  ?מי בעד. ח המימו� קר� עבודות פיתוח"ש 55,000על ס�  851ר "תב 15סעי(   :נו��ירו� ב�

 12  :הצבעה  

 13  8: בעד  

 14  הסעי, אושר  

  15 

ח לשדרוג ג� לות� לחינו' "ש 20,000על ס'  852ר "אישור תב: 16ק "ס   16 

 17  . במימו� קר� עבודות פיתוח. מיוחד

ח לשדרוג ג� לות� לחינו� "ש 20,000על ס�  852ר "אישור תב: 16ק "ס  :נו��ירו� ב� 18 

 19  מי בעד. עבודות פיתוחבמימו� קר� . מיוחד

 20  :הצבעה  

 21  8: בעד  

 22  הסעי, אושר  

  23 

 24 20,000לשיפור והצטיידות ג� ילדי� נחלת מאיר  853ר "אישור תב: 17ק "ס  

 25  .מימו� קר� עבודות פיתוח. ח"ש

 26  . ח"ש 20,000 ג� ילדי� נחלת מאירשיפור והצטיידות  853ר "אישור תב  :אריה לוינגר



 1  ?מי בעד  :נו��ירו� ב�

 2   ?פה זה ג� נחלת מאיראי  :רני שרעבי

 3  . א� זה גני� של המועצה קדימה? אלה גני� של המועצה  :אליהו רדיע

 4  . זה של המועצה  :ער� שניר

 5  ?הגני� של המועצה  :אליהו רדיע

 6  . זה לא גני� של המועצה. זה יהיה באמצעות המועצה  :אריה לוינגר

 7  . ג� לוט� זה של המועצה  :רני שרעבי

 8  ?אנחנו מעבירי� כס( ומעבירי� דרכנו. לת מאירג� נח, לא לוט�  :אליהו רדיע

 9  . תרחיב, אריה  :נו��ירו� ב�

 10  .יש חוק חדש, אני לא נכנס לנושא הזה  :אריה לוינגר

 11  .אתה לא צרי� להרחיב  :אליהו רדיע

מדי פע� המועצה . הגני� של החרדי� מדי פע� מקבלי� את הילדי� שלנו: יקותיאל תנעמי 12 

העמותות ש� ה� לא העמותות הכי . סייעלו לעזור לה�, רוצה להשקיע קצת 13 

נצטר� אנחנו  ,לא יהיו ש�ה� א� ו בס� הכל זה ילדי� שלנו. חזקות בעול� 14 

 15  .לבנות גני�

 16  ? אבל למה לא דר� תמיכות  :אליהו רדיע

 17  . פה אני לא נכנס: יקותיאל תנעמי

 18  .'וכו ר ועדת תמיכות חזר בו"ישיבה שעברה יו. יש ועדה  :אליהו רדיע

 19  . א� זה תקי� אי� בעיה. זו השאלה? זה תקי� או לא תקי�. וצי� לעזורר  :רני שרעבי

 20  . משרד הפני� יאשר ,א� זה תקי�. ר"זה תב, רני: יקותיאל תנעמי

 21  . זה לא ככה  :רני שרעבי

 22  . אתה אומר כפו( למשרד הפני�  :אליהו רדיע

 23  ?זה תקי� או לא תקי�, אריה  :רני שרעבי

 24  . יד תקי�מה שהמליאה מחליטה תמ  :אריה לוינגר

 25  .שימשו� את הנושא  :רני שרעבי

 26  .זה תקי� מאד  :יואל גמליאל



 1 ה� מגיעי� אלי� ואתה חייב לתת ,א� לא, שני דברי� שוני� לחלוטי� אלה :יקותיאל תנעמי

 2  .לה� ג�

 3  . כול� רוצי� לעזור  :ישי�איל� ב�

 4 ,לעזור א� אתה אומר אנחנו רוצי�. כ� חוסכי� כס(. אז בוא נאשר את זה: יקותיאל תנעמי

 5  .אנחנו נעשה הכל כדי שכ� יעזרו. בואו נעשה את זה ונצביע בעד

לא . תמשו� את זה ובישיבה הבאה נביא את הכס(, ירו�? אנחנו חותמת גומי  :ישי�איל� ב� 6 

 7  ?למה להתבזות. נתבזה שמשרד הפני� לא יאשר את זה

על הנהלת את� סומכי� ג� . משרד הפני� יכול לאשר את זה בגלל שאנשי�  :רני שרעבי 8 

 9  .המעו�

 10  . תעביר את זה דר� תמיכות  :ישי�איל� ב�

זה שונה מג� פרטי כי , שנית. אני רואה בגני� האלה גני ילדי� של המועצה  :נו��ירו� ב� 11 

עדיי� אנחנו צריכי� לתת מענה ג� לילדי� של החינו� החרדי ואנחנו נותני�  12 

ל פניו בשנת אנחנו ע. החוק עכשיו אני מוסי( על. את זה דר� הגני� האלה 13 

ר "נה נידרש לראות ג� אי� עכשיו מממשי� את חוק 2009של  הכספי� 14 

 15  . ב"י מג� עד �לכל  שמחייב את זה

ח נאשר מתקציב "ש 20,000שאת הסכו� ? אפשר להציע הצעה נגדית  :ישי�איל� ב� 16 

 17  ?ר"התמיכות במקו� תב

 18  . אתה צרי� קוד� כל ועדת תמיכות שתדו�  :אליהו רדיע

 19  . ס"כמו שאתה נות� מבני� לגני� של המתנ זה  :יואל גמליאל

 20  . נית� לה� את הכס(. זה לא הכס(. א� צרי� נית�. אי� לי בעיה  :ישי�איל� ב�

 21  . נעשה התניה שייבדק על ידי משרד הפני�  :יואל גמליאל

 22  , לכ� אני אומר. אי� בעיה  :נו��ירו� ב�

 23  .ותביא אחר כ� תבדוק את זה במשרד הפני�אז   :ער� שניר

 24  . זה מבנה של המועצה  :נו���ירו� ב

כיוו� שהמבנה הוא מבנה בסטרומה מ אני חושב שבעניי� הזה אי� בעיה בג�  :אליהו רדיע 25 

 26  . לגבי הג� בזבולו� אני לא רוצה להגיד. ומדברי� על שיפו+ של המועצה



 1  . בכפו( לאישור משרד הפני�, טוב  :ישי�איל� ב�

 2  ?מי בעד  :נו��ירו� ב�

 3  :הצבעה  

 4  8: בעד  

 5  אושר הסעי,  

  6 

  7 

  8 

  9 

  10 

      
  ירו� ב� נו�

  ר הישיבה"ראש המועצה ויו
  אריה לוינגר  

  מזכיר המועצה
 11 
  12 
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