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  יימהאשר התק,  מישיבת המועצה מ� המניי�15' פרטיכל מס

  19:00בשעה , 14.2.2010, ע" תשבשבט 'ל, ביו� ראשו�

  

�  :משתתפי�   מ ראש העיר" סג� ומ�     מר מאיר דורו

�' גב     סגנית ראש העיר  �     שירה אבי

   חברת מועצה�     שירלי ברנדס' גב  

   חבר מועצה�     מר גיא קלנר  

   חבר מועצה�       מר טל עזגד  

י�      חבר מועצה�    מר משה אורי לו

   חבר מועצה�     ירשנרמר שרגא ק  

   חבר מועצה�     מר עיד� למד�  

יונה ברגור"ד      חבר מועצה�     ר 

   חבר מועצה�     מר אביר� גרובר  

   חבר מועצה�     מר יעקב קורצקי  

  

   ראש העירייה�     מר יצחק רוכברגר   :חסרי�

   חבר מועצה�     מר אור� ברעוז  

   חבר מועצה�     מר שמואל גריידי  

  ה חבר מועצ�     מר חיי� חשטא  

  

  ל" מנכ�     מר הרצל נחו�   :נוכחי�

   היוע$ המשפטי�     מיכה בלו�ד "עו  

� גורדו    גזבר העירייה�     מר גיל 

   מבקר העירייה�     מר ער� זמיר

   סג� מהנדס העירייה�    ולדימיר לוי�' אדר  

  ל העירייה"ראש העירייה וסמנכ. ע �     פרח מל%' גב  

נו'ג� ד אילת שושני"עו   נכסי�'  מנהלת מח�   י

  ל משאבי אנוש" סמנכ�     ר$ פינקומר פ  

  סגנית ראש העירייה.  ע�   אורנה ב� טובי�' גב  
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  :על סדר היו�

לביצוע תחנת שאיבה וסניקה " אסיק"בקשה להגדלת חוזה ע� הקבל�   .1

  .לביוב בשכונת נווה ג�

 יוסבר על ידי 37%�  ע� הקבל� סמיח סבע ב199/09אישור הגדלת חוזה   .2

  .גיל גורדו�

  :שונות  .3

   .2010המלצת ועדת יקיר העיר   .א

  .  מפעל הפיסימענק  .ב
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� יש . 15' אני פותח את ישיבת המועצה מ� המניי� מס    :מר מאיר דורו

ו    . נושאי�4לנ

יונה ברגור"ד   ?איפה ראש העירייה    :ר 

�   . אי� לי מושג    :מר מאיר דורו

  . היה צרי% להיות במקו� אחר    :שירה אבי�' גב

�   ?תה מוכ� לקבל את זה שאני אנהל את הישיבהא    :מר מאיר דורו

יונה ברגור"ד   . תמיד    :ר 

  

לביצוע תחנת שאיבה וסניקה " אסיק"בקשה להגדלת חוזה ע� הקבל�   .1

  .לביוב בשכונת נווה ג�

  

� לביצוע תחנת , הנושא הראשו� זה ע� הקבל� אסיק    :מר מאיר דורו

ג�. השאיבה בשכונת נווה ג�  מעשה זה צרי% ג� לכלולאבל ל, כותבי� כא� נווה 

שילמנו , תחנת שאיבה שעשינו באדמות הכפר הירוק. את השכונות הבאות

� וזו תחנת שאיבה שעשויה לכלול . לה� אז פיצויי� זה נמצא ליד נתיבי איילו

, ויתכ� מאוד שג� נחבר,  יחידות2,900, ג� את השכונה שמצפו� לנווה ג�

.  יחידות דיור9,000וכננות שש� מת, לפחות בחלק הראשו� של פי גלילות

  .תסביר, ולדימיר

איפה , אפשר את כל המצב של הפיתוח של השכונה    :אבי גרוברמר 

  .לא רק על העבודה הספציפית הזאת? זה עומד

�   � אני מוכ� לעשות על כל תוכניות הפיתוח    :מר מאיר דורו

רק לקבל תמונה יותר , אנחנו מאשרי� את זה, לא    :אבי גרוברמר 
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  . רחבה

�   . ת� רק לולדימיר ואני אסביר    :מר מאיר דורו

 של קבל� הוא השלי� עבודות, הקבל� אסיק   :ולדימיר לוי�' אדר

 כרמל –הקבל� שהתחיל את תחנת השאיבה , שהתחיל ביצוע תחנת שאיבה

הכנסנו את . העבודה לא היתה גמורה, הוא יצא מהשטח,  פשט את הרגלבסו�

שלא , ליקויי� גדולי� של הקבל� בסו� כמה בזמ� הביצוע התגלו. הקבל� אסיק

היינו צריכי� לפרק כמה שוחות וקו שקרס בעומק של . לקחנו אות� בחשבו�

 חו$ מזה שיהיו ג� .ואז זה עבודות נוספות שלא לקחנו אות� בחשבו�,  מטר18

  .  לחוזה ע� הקבל�37%כל זה הביא לתוספת של , עוד שינויי� בתוכניות

� , / מיליו� 10 יכול להיות 37%. 37%ד מה זה תגי    :מר מאיר דורו

  ./יכול להיות מיליו� 

שמנהלת את ,  חברת גדיש./ מיליו� 1.6� כ   :ולדימיר לוי�' אדר

אז מה אנחנו נקבל ממנו . נמצאת ע� הקבל� בסו� בהלי% משפטי, הפרויקט

יודע   . אבל משהו נקבל, אני לא 

זאת ? שט את הרגלכמה יתרות לקח איתו הקבל� שפ    :שרגא קירשנרמר 

ו לו יותר מהעבודה שהוא ביצע, אומרת    ?כמה שילמנ

ו לו   :ולדימיר לוי�' אדר   . משהו כזה, / מיליו� 2בסביבות ? כמה שילמנ

  ?וכמה עבודה הוא ביצע    :שרגא קירשנרמר 

  . זו העבודה שהוא ביצע   :ולדימיר לוי�' אדר

ו�  מיל2וקיבל /  מיליו� 2הוא ביצע     :שרגא קירשנרמר  אל , /י

ו לו יותר   . שילמנ

  . לפי כמות, מראש    :גיל גורדו�מר 

זה אחד , פה היינו חייבי� לסיי� את התחנה   :ולדימיר לוי�' אדר
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  .מהתנאי� של משרד הבריאות

� כל , כרמל בסו� היתה חברה שקיבלנו עליה המלצות    :מר מאיר דורו

  . מבחינת ידע היתה בסדר, זאת אומרת. הדברי�

  ?לא, זה היה במכרז    :בראבי גרומר 

�   . בוודאי    :מר מאיר דורו

  ?ואסיק היו מקו� שני במכרז    :אבי גרוברמר 

  . זה יצאנו אחר כ% לעוד מכרז, לא   :ולדימיר לוי�' אדר

�   . מכרז משלי�    :מר מאיר דורו

  ?אסיק נבחר במכרז משלי�    :אבי גרוברמר 

  .כ�   :ולדימיר לוי�' אדר

� א� את� זוכרי� , חלק היה. /יליו�  מ1.6זה     :מר מאיר דורו

 18הבעיה היתה שבבור אנחנו יורדי� ש� , שטענו ששואבי� את הביוב ש�

, כל הפעולות האלו. יש ש� בור, מטר מתחת לקרקע ואחר כ% מעלי� את זה

יותר קל לבצע מחדש מאשר לתק� . היה קשה מאוד לתק� את זה, היתה תקלה

מול כרמל בסו� . ואסיק עושה את זההיינו צריכי� לרדת למטה , דבר קיי�

אני לא תולה בו תקוות רבות מפני שג� בעל הבית פשט את , מתנהל משפט

  . הרגל

א� הוא ביצע את כל העבודות אנחנו תובעי� אותו     :שרגא קירשנרמר 

  ?רק על זה שהוא ירד מהשטח

� ו נזק, בוודאי    :מר מאיר דורו לנ הוא היה חייב להפעיל , הוא עשה 

נווה ג� א. תחנה תה זוכר שהיינו צריכי� להפעיל ולא רצו לתת לנו לאכלס את 

  . בגלל שהמכו� לא עבד
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  ?העבודה כבר נעשתה    :אבי גרוברמר 

�   . בטח, כ�    :מר מאיר דורו

אז למה לא באי� אלינו לפני שעושי� את העבודה     :אבי גרוברמר 

אני לא מאשר נגיד אני אומר עכשיו ש? מה אני אמור עכשיו להגיד? אלא אחרי

  .את התוספת הזאת

  . מכיוו� שלא יודעי� כמה עד שמסיי�   :ולדימיר לוי�' אדר

כשעושי� מכרז אז הרי זה הול% שיש גדר עבודות     :אבי גרוברמר 

יש את כל , 90%, לרוב המכרז מוצע לפי מחירו� דקל. ויש תוספות למכרז

  ?נכו�, המפתחות האלה

  . כ�   :ולדימיר לוי�' אדר

  ? זה הכל עבד ככה    :גרובראבי מר 

כשיצאנו למכרז היה ס1 כמויות ע� מחירי� והוא    :ולדימיר לוי�' אדר

  � שכל החתיכה, אבל קרה מה שקרה. מילא אות�

� � תגיד לו ג� שחשבנו שזה לא יעבור את ה, בהתחלה    :מר מאיר דורו

25%.  

 ,כל האדמה,  מטר קרס18קו ביוב בעומק של , קרה   :ולדימיר לוי�' אדר

  .זה לא היה במכרז. הכל בנינו מחדש, הוצאנו כל האדמה, היתה שקיעה גדולה

  . בתהלי% הביצוע? מתי זה קרה    :שירה אבי�' גב

י יומיי�? לפני כמה זמ�    :אבי גרוברמר    ?לפני שנה? זה קרה לפנ

�   . זה לפני כמה חודשי� כבר, לא    :מר מאיר דורו

שפשט , ההוא יצא מהשטח אחרי שנה שהקבל� זה   :ולדימיר לוי�' אדר

  . את הרגל
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מביאי� לנו לפני , באי�, ואי� ישיבת מועצה קרובה    :אבי גרוברמר 

  ?אנחנו מאשרי� ואז נכנסי� לעבודה, שעושי� משהו

  . אבל זה עוד לא סיו� של העבודות   :ולדימיר לוי�' אדר

כבר נעשה או /  מיליו� 1.6� אני שואל א� כל ה    :אבי גרוברמר 

  . לעשות חלקשעוד צרי% 

אבל מתי אתה יודע מתי זה מסתיי� , בטח שנעשה   :ולדימיר לוי�' אדר

מתי שאתה כבר מסיי� איתו חשבו� ? / מיליו� 1.354� או ב/  מיליו� 1.6� ב

  .סופי

 אתה לא 25%. יש איזושהי דר% שכ� מביאי� לנו    :אבי גרוברמר 

, יו אני מתנגדנגיד עכש. יש פה משהו שהוא מעבר. צרי% לבוא לשאול אותנו

  . זה מגוח% האישור?  אז הוא קובר את זה בחזרה?אז מה

. אז הוא יל%, מתנגד   :ולדימיר לוי�' אדר   ? נו מה..

� אופוזיציה � אי� כא� קואליציה, בוא נניח כולנו כא�    :מר מאיר דורו

י, עבדנו כא�, היינו צריכי� לעבוד, אתה כעת. לצור% הנושא הזה , החלק הטכנ

  .בדנו כא� כדי לנסות להעמיד את המקו� חזרהע, כולל אני

אי� לי ספק שרוצי� שהנושא זה של מכו� הטיהור     :אבי גרוברמר 

אני חושב שזה נכו� לעבוד שלפני שעושי� . שהוא יעבוד ושהכל יהיה בסדר

, אני עכשיו מתנגד, עוד פע� אני שואל. עבודה באי� לבקש אישור ולא אחרי

הוא יל% לבית , מגיע לו כס1, הבנאד� עבד? אז מה, כל המועצה מתנגדת

למעשה אתה כאילו . אי� לנו אפשרות להתנגד. הוא יקבל את הכס1, משפט

  .מכריח

�  אני ידעתי .אני מסכי� שיכלו להביא את זה קוד�    :מר מאיר דורו

. אבל לא ידעתי שעוד לא ריכזו את כל הנתוני�, כל הזמ� שיש לנו את הברו%
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  . להביא את זה קוד�אני מסכי� שאפשר היה 

  . תודה רבה, אוקיי    :אבי גרוברמר 

יונה ברגור"ד אי% מונעי� את :  אחת.שתי שאלות קצרות, מאיר    :ר 

  ?זה שלא בוחרי� קבל� שפושט את הרגל

� כרמל בסו� הביא לנו המלצות . זה אני לא יכול    :מר מאיר דורו

ות ואמרו לנו היו המלצ. והיו לו המלצות מעוד כמה, מאזור המפר$, מחיפה

משאבות , הוא יודע את העבודה והוא עובד ע� ציוד גרמני, שהוא בסדר

קיבלנו . מפני שאחת הבעיות היתה איזה משאבות הוא יביא לנו. גרמניות

פשיטת הרגל לא היתה , המלצות מכא� עד להודעה חדשה ואחר כ% הסתבר

אנחנו . ש� הוא פשט את הרגל, בפרויקט אחר גדול באזור הקריות, אצלנו

   .היינו רק הסובלי�

וטוב שלא , הוא הזמי� משאבות בגרמניה, יותר מזה   :ולדימיר לוי�' אדר

 טוב שלא .אז לפחות אנחנו שילמנו וקיבלנו את המשאבות. שילמנו לו כס1

  .שילמנו לחשבו�

� המשאבות , הנושא של ביוב הוא רגיש מאוד    :מר מאיר דורו

עמדנו על זה שזה יהיה משאבות . ביותרהגרמניות נחשבות למשאבות הטובות 

ודר% גדיש שחררנו את המשאבות , במכס, למזלנו, בסו1 ה� נתקעו, מגרמניה

  . והרכבנו אות�

יונה ברגור"ד  במכרז 2' כמה היה הסכו� של מס: שאלה שנייה    :ר 

  ?הראשו�

  .ה� לא הסכימו להיכנס   :ולדימיר לוי�' אדר

יונה ברגור"ד אילו , א� עלה לנו המו� כס1. ספר לנו? כמה היה    :ר 

  ?כמה עלה, לא היינו בוחרי� בכרמל בסו� והיינו בוחרי� את השני
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� ב, במכרז, במקור    :מר מאיר דורו אבל . / אל1 400�300� היה משהו 

  .הוא לא רצה להיכנס, להיכנס בפני� ולעשות את ההתפוצצות של הקו

  . השאלות של אבי ה� נכונות    :שרגא קירשנרמר 

  . אמרתי    :ר דורו�מר מאי

עכשיו אי אפשר לא לשל� ולא , אז כל מה שהתבקש    :שרגא קירשנרמר 

ו ניכנס למשפט,  אז מה.לאשר בי� כה וכה   ? אנחנ

  . הבנאד� עשה עבודה. זה לא יעזור ל% ג� משפט    :אבי גרוברמר 

נוהל    :שרגא קירשנרמר    . צרי% לקבוע איזשהו 

� נוהל    :מר מאיר דורו הנוהל היה צרי% . עו אותורק לא ביצ, יש 

נכו� שהיה צרי% לבוא . הוא היה צרי% לבוא להגיד, להיות ע� המכרז כא�

ידעו על , להגיד   . אבל אפשר היה להגיד, / מיליו� 1.3על , / מיליו� 1.6לא 

אבל אנחנו רוצי� שהנוהל , אי� לנו בעיה לאשר    :שרגא קירשנרמר 

  . יתבצע

�   . אני מסכי�    :מר מאיר דורו

יונה ברגור"ד   ?2' אפשר בכל זאת להבי� למה לא לקחו את מס    :ר 

�   . הוא לא הסכי�. מפני שהוא לא רצה    :מר מאיר דורו

יונה ברגור"ד   . נוספי� אולי הוא כ� היה מסכי�/  מיליו� 1.6� ב    :ר 

� , הרי בהתמוטטות לא ידענו מה. לא רצה להיכנס    :מר מאיר דורו

ל. ג� הוא לא ידע מה ו . ירדו למטה, קחת את זה על עצמוהסכי� אסיק  אנחנ

מפני שתאר ל% שקורס ואתה נמצא , אמרנו תודה למי שהסכי� לעשות את זה

, יש ש� חדר אחד שיורד עד למטה. אתה לא יודע מה המשמעות, למטה

אנחנו צריכי� ש� לקלוט . זה המכונות למטה שמעלות את כל הביוב, מדרגות
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  .  ליטר ביוב4,000 , טו� ביוב4� בצורה כזו או אחרת כ

כי יש .הקבלני� לא הסכימו להיכנס בנעליי� שלו   :ולדימיר לוי�' אדר  

. צרי% לקחת ג� אחריות על זה, עכשיו הקבל� נכנס במקומו. מבנה שהוא בנה

  .פשוט הקבלני� שהיו אחריו במכרז לא הסכימו להיכנס. לא הסכימו

� משרד . תתו% כדי זה הבאנו את משרד הבריאו    :מר מאיר דורו

מפני שבנושא ביוב ה� מאוד לא גמישי� , הבריאות ג� אישר את כל התוכניות

כול�  .ואנחנו היינו צריכי� לעבוד לפי התוכניות ולפי האישורי� שלה�

   . תודה? מאשרי�

  

הגדלת חוזה ע� הקבל� פה אחד הוחלט לאשר    :109החלטה מספר 

  .שכונת נווה ג�לביצוע תחנת שאיבה וסניקה לביוב ב %37% ב" אסיק"

  

� משרד , כנראה הלח$ שלנו עזר מול משרד האוצר    :מר מאיר דורו

לפי מה שהאוצר . וכנראה מאשרי� את מחל1 הפיל להוצאה לביצוע, התחבורה

נקבל את אישור הביצוע של מחל1 , עוד חודש וחצי, בחודש אפריל, אמר לי

�  מי8 אל1 30הוא מחל1 שעד עכשיו הושקעו מחל1 הפיל . הפיל וצרי% / ליו

. זה יותר הפרדה דו מפלסית, זה למעשה לא מחל1. להשקיע/  מיליו� 130עוד 

נווה ג� , נווה ג� אצלנו היו�. המחל1 הזה מהווה תנאי להמש% האכלוס של 

ו  יחידות דיור ועוד 1,650אחרי שהוספנ  לדיור מוג� ועוד אזור מסחרי 280 

  . ומשהו אכלוס600אנחנו נמצאי� ע� . מקומי

  ? איזה שלב    :אבי גרובר מר

� אנחנו לא יכולי� לתת לפי . 'עדיי� בשלב א. 'שלב א    :מר מאיר דורו

ברגע . קיבלו, אז כמה ביקשו היתרי בנייה. דרישת המחוז היתרי אכלוס
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אז זה התחלת אישור בהתחלת עבודה , התחלת עבודה, שיהיה מחל1 הפיל

ובשלב הבא כל , 600� כ עוד. משהו כזה, 623אני לא מתווכח א� . 600לעוד 

נל% , ברגע שנקבל את ההרשאה,  אנחנו. שנשארו היתרה400עוד איזה , היתרה

ונדרוש קבלת היתרי� לבנייה היו� לא נותני� לנו את , זאת אומרת. למחוז 

י , היתרי הבנייה משו� שאי� לנו את היתרי האכלוס שהקבלני� או הליוו

מפני שאנחנו , י� ללכת אית� ששכנענו את הבנקא3למעט , הבנקאי לא מוכ�

בית .  ומשהו600כרגע זה , בכל מקרה. עשינו ג� אלטרנטיבה של כביש עוק1

משרד החינו% מהאמצעי� , אנחנו קיבלנו, נחת� חוזה, הספר אמור להיות ש�

אני מקווה שבתחילת מר$ כבר יהיו החפירות . שלו חילק את זה על כמה שני�

 שני –ג� ילדי� .  כיתות פלוס מינהלה6, של בית הספר' שלב א, של בית הספר

ג� הילדי� השלישי, גני ילדי� עשינו שנוכל , כנראה שאנחנו עושי� את 

. זמנית עד שייגמר' אולי לכיתה א, א� לא יהיה מוכ� בית הספר, להשתמש בו

, כרגע יש חובה,  כיתות בשנה הבאה וגני ילדי�6אז יהיה לנו בית ספר של 

  . טרו� חובה� כשורה הכל אז יהיה ג� טרו�וא� יהיה , טרו� חובה

ה� זוגות צעירי� ע� , לא כול�, מרבית,  המתאכלסי�צרי% לזכור שמרבית

לנו היו� כיתה . ואנחנו רוצי� ללכת לקראת�, יחסית ילדי� צעירי� יש 

בינתיי� בית הספר . זמנית בקרווא� ואנחנו מתכווני� לעשות ש� בית ספר

גול� למה  אחראית ג� שמנהלת גול�, א הכי קרובשהו, נסמ% על בית הספר 

כמעט יומיו� בקבלת , ג� שירה וג� אני, אנחנו עובדי� ש�. שנעשה ש�

ואני מערי% שממש בחודשי� , יש לנו ג� נציגות ש� שיושבת. דיווחי�

, גינדי ואחרי�, הקרובי� תתחיל ש� תנופת בנייה גדולה מאוד נוספת

י שה� מחכי� רק לאוקיי שיתנו את מפנ, שייכנסו לבנייה של הדברי� האלו

ו נוכל לצאת לדר%  17כעת השורה שהולכת להיבנות זה . ההיתרי� ואנחנ

ו  כבר גמור 17בניי� אחד של . אלה שורת הבנייני� שיוצאת, 14� קומות 

   .ומאוכלס
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�    :גיא קלנרמר  , יש לי שאלה בהקשר הזה שלא קשורה רק לנווה ג

זשה� תקני� של משרד התחבורה יש אי. היא קשורה ג� ליישוב הקיי�

שקשורי� להיק1 יישוב או היק1 שכונה ביחס להיקפי� שרשת כבישי� או 

, כי דווקא פה זה לא פחות מטריד מש�? צמתי� יכולות לאכלס כתוצאה מזה

  . בהקשר הזה

  .אתה מדבר פר מספר תושבי�     :טל עזגדמר 

  . נפח תנועה, פר מספר תושבי�    :גיא קלנרמר 

זה , פר רכבי�    :ורו�מר מאיר ד וכרגע בכל הפרויקטי� האלו  מאחר 

אנחנו בכל , 1.8�  ל1.6למעט מקומות אחרי� שזה בי� , שני כלי רכב למשפחה

כל , אבל למשל צפו� כא�, בית יכול להיות מאושר, א1 תוכנית, מקו�

  � הוא צרי%, הפרויקט

  . הוא מדבר על נפח תנועה    :שרגא קירשנרמר 

� צרי% להוכיח שיכולי� . י מדבר על נפח תנועהאנ    :מר מאיר דורו

עשתה , למה הרצליה התנגדה. בוחני� את הכבישי�, לצאת ללא פקקי� מהזה

יבנה היתה בעיה שהרצליה לא רצתה ' משו� שברח? לנו בעיות די הרבה זמ�

  . לתת לנו לעלות על הכבישי�

כל ,  הקיי�היישוב, רמת השרו� המסורתית, רגע    :גיא קלנרמר 

נפחי התנועה ביחס למה שהיישוב פרו יקט חדש שנבנה בוחני� את תוספת 

  ? יכול לקחת על עצמו

� יושבי�.  דירות לא3�2� ב    :מר מאיר דורו   � אבל כל ועדה אנחנו 

  . החדשי� עכשיו שאישרנו,  קומות האלה17� כל ה    :גיא קלנרמר 

� ו     :מר מאיר דורו   . 14, 17לא אישרנ

.  החדשה שלכל השכונה. 19    :גיא קלנרמר  .  קומות 19ע� .
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  ?כל אלה אמורי� להיות מושתתי� על ציר אוסישקי�, והפרויקטי� שבבנייה

� משרד התחבורה , לא רק אנחנו בודקי� את זה    :מר מאיר דורו

, כמו שיש מהנדס או ארכיטקט וכ% הלאה. הוא בודק את זה, מחוז תל אביב

  . ורומהנדס התנועה חייב לקבל איש. יש ג� מהנדס תנועה

השאלה שלו . אני רוצה רגע להרחיב את השאלה    :שרגא קירשנרמר 

היא שאלה חשובה מכיוו� שאנחנו קיבלנו או אישרנו או . היתה שאלה חשובה

ואז אפשר להכניס את , עומדי� לבצע סקר תחבורה שלמעשה היתה פרוגרמה

  . השאלה איפה זה עומד. כל הנפחי� האלה

� ו    :מר מאיר דורו .  סקר תחבורה2010�  שנעשה באנחנו סיכמנ

למשל , אז עד היו� כל פרויקט, 2010� לא מתחילי� ב, בינתיי� הוא שאל אותי

יציאה החוצה וא� אי� הבטחה , כל הפרויקט של הפינוי בינוי א� אי� כביש 

  . של המחל1 לא נותני� לעשות אותו

  ?מי לא נות�    :גיא קלנרמר 

� , בתכנו�, שרד התחבורהמ. משרד התחבורה והמחוז    :מר מאיר דורו

  . יושב ג� מהנדס תנועה ויש לו זכות וטו, בוועדה המחוזית

אחד התנאי� שיאושרו ג� פינוי בינוי וג� תוכנית    :ולדימיר לוי�' אדר

לנו ג� כניסה, זה תנאי של משרד התחבורה שאפשר, 1'  ב214 , כאשר תהיה 

 תנועה עושה סקרלזה תמיד מהנדס , כמו ששרגא אמר. ג� יציאה במזרח העיר

חרושת ' ע� סימולציה הא� ג� בחיבור או בצומת רח, ע� כל התוכניות

  ...הנביאי� כ� צרי%

�   . אתה צודק, גיא. הוא שואל כא�    :מר מאיר דורו

ה שיגורו ש� יצטרכו לקחת את 'כשכל החבר    :אבי גרוברמר 

  . ה� יצטרכו לנסוע מערבה, הילדי� לבית הספר ה� לא ירצו לנסוע ממורשה
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� י , כשהיינו ילדי�, כל אחד מאתנו, קוד� כל    :מר מאיר דורו אנ

יו� , אבל לא משנה. ככה זה היה. הלכתי שלושת רבעי שעה עד בית הספר כל 

אז ביבנה צרי% להיות העוק1 , ש� האזור הזה, ביבנה. לא זאת הנקודה

כדי לעשות את העוק1 המערבי היה תלוי באותו מחל1 דו מפלסי של . המערבי

  . כשיבנה יסתדר, לכ�. אז זה המש% שלו, פילה

בגלל שבנו על , יבנה כבר אי אפשר לעשות אותו ציר    :אבי גרוברמר 

  .הכביש

דיו� של ועדת בניי� עיר , תיצמדו לזה, אבי     :טל עזגדמר  זה 

  . לתוכנית אב יישובית

� ג�, אבי גרובר    :מר מאיר דורו יותר על נווה    ?עניתי ל% פחות או 

וג� ' ג� לשלב ב. תכנונית, עוד שאלה קטנה אחת    :רובראבי גמר 

ג ו', לשלב  או ,  בוועדה המקומית או פהיש עוד משהו שיצטרכו לבוא אלינ

  ?שהכל כבר למעשה אושר

� יש ש� ריב , אני לא אכנס יותר מדי, יש במבנ� אחד    :מר מאיר דורו

  .  בנושא הזהקשה מאוד בי� בעלי הקרקע

ג',שלב ב    :אבי גרוברמר    , ו'   ? כל אלה כבר אישרנ

� בשאר השלבי� ה� . אבל יש כרגע ויכוח קשה, אושר    :מר מאיר דורו

  . רק מחכי� לרגע שנשחרר לה� את היתרי הבנייה

ו יותר פה    :אבי גרוברמר    . בעיקרו� לא צריכי� לחזור אלינ

  ?בשנת הלימודי� הבאה יהיה בית ספר    :עיד� למד�מר 

� ? מה זה הבאה? שנת לימודי� הבאהאיזה . כ�    :מר מאיר דורו

יהיה , שלושה� באיחור של כחודשיי�, תו% כדי השנה, אמרתי כבר, א"תשע

, ב� 'ע� כיתות א. אחרי פתיחת הלימודי�. בית ספר  'ב� 'א, הבטחה לתושבי�'
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ג�   . תיפתחנה בנווה 

. כל הבנייה ש� תהיה ירוקה' קח בחשבו� שמשלב ב    :שרגא קירשנרמר 

 א� אתה אומר שאישרו כבר תוכניות .זה בוועדת בניי� עיראנחנו החלטנו על 

  .תצטר% להיות ש� בנייה ירוקה. יש לנו בעיה' לשלב ב

�   .חלק מהתוכניות כבר אושרו    :מר מאיר דורו

התוכנית למבנ� אחד אושרה פה בוועדה בלי    :ולדימיר לוי�' אדר

  . הסכמה של בעלי�

�   .אמרתי לה�    :מר מאיר דורו

אבל זה לא אומר שאלה בעלי� . זה מה שמאיר אמר   : לוי�ולדימיר' אדר

  . לכל זה, למשפט, עכשיו לא יריבו ולא ילכו לכל מיני דברי�

�  שטח לחלחול 10%למשל , יש חלק מהדברי�, שרגא    :מר מאיר דורו

  . אנחנו מקיימי� את זה כבר ש�, וכל זה

  . זה התשתיות    :שרגא קירשנרמר 

�   . זה ירוקה, לא תשתיותזה , לא     :מר מאיר דורו

  . 34א "זה תמ   :ולדימיר לוי�' אדר

אני מדבר על , זה תשתיות הנדסיות לבנייה ירוקה    :שרגא קירשנרמר 

  . בנייה ירוקה

� עניתי תשובה ארוכה . אבל זו לא ועדת בניי� ערי�    :מר מאיר דורו

  . לאבי גרובר

  . נעמוד בזהשאנחנו , אני רק הערתי הערה, זה נכו�    :שרגא קירשנרמר 

צרי% לנהל אותו , א� יש דיו� שאנחנו צריכי� לנהל    :שירה אבי�' גב

בניי� עיר   . בוועדת 
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 יוסבר על ידי 37%�  ע� הקבל� סמיח סבע ב199/09אישור הגדלת חוזה   .2

  .גיל גורדו�

  

�   . גיל גורדו�, הנושא הבא    :מר מאיר דורו

 סמיח סבע  וזכהעשינו מכרז,  פנה אליידמאיר אש    :גיל גורדו�מר 

וחיזוקי� ברקפת תו% כדי עבודה התברר . הקבל� לעשות עבודות בשיפוצי� 

לא מכסה את ,  /157,000, שהסכו� שנקבע, שזה בעיקר עבודות בטיחותיות

  � צצו דברי� נוספי� תו% כדי עבודה, כל הדרישות

  ? גילית� שיש חזית צפונית ומערבית    :אבי גרוברמר 

�   . ת� לו לדבר, אבי    :מר מאיר דורו

� הוא לא ביצע את ה, להבדיל ממה שהיה מקוד�    :גיל גורדו�מר 

. אמרתי לו שלא ימשי% ע� העבודה, הוא ביקש להביא את זה לאישור, 37%

שזה באמת בעיקר טיפול ,  /58,000מדובר על עוד . זה לא בוצע עדיי�

, קשי�זה מה שאנחנו מב. בנייה וסורגי� ודלתות, בחזיתות צפונית ומערבית

  .  האלה37%� לאשר את ה

  ?כמה עלה הג� עד היו�    :שרגא קירשנרמר 

  . /157,000    :גיל גורדו�מר 

  ?או רק שיפוצי� from scratchוזה ג� שהתחיל     :שרגא קירשנרמר 

  . רק שיפוצי�    :גיל גורדו�מר 

  . עשו חיזוק של מרפסת   :ולדימיר לוי�' אדר

מכיוו� ,  חיזוק בטיחותיהמרפסת היתה צריכה ג�    :הרצל נחו�מר 
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והמהנדס עשה ש� תכנו� קונסטרוקציה , שש� היתה התפוצצות בברזל והכל

, יש ש�. שה� יוצאי� קדימה ובעצ� מחזיקי� את המרפסת, של עמודי�

שהקימו אות� ומחוברי� למרפסת ועשו שיפו$ של ,  עמודי� מברזל4, נדמה לי

  . לימכיוו� שהוא היה במצב קטסטרופ, כל הצד הדרומי

  ? ב� כמה המבנה הזה    :שרגא קירשנרמר 

י יודע,  שנה60�50    :הרצל נחו�מר    ? אנ

ובנו חדש    :שרגא קירשנרמר    ?למה לא הרסו אותו 

כולה השקענו ש� . מכיוו� שראית כמה השקענו    :הרצל נחו�מר 

  . / מיליו� 2לבנות חדש זה סדר גודל של .  /150,000

�   . ג� לא ידעת    :מר מאיר דורו

אחרי זה הוא מתחיל ,  שנה70בטו� חי , ה'חבר    :שרגא קירשנרר מ

  . צרי% לבנות מחדש, אז לא משפצי� אות�, 60בנייני� בני . להתפורר

הוא עדיי� נראה מאוד עצוב , בתו% המבנה, הרצל    :אבי גרוברמר 

. הוא משמש לילדי� קטני� שבאי� לעשות ש� אבחוני� של שעות. בפני�

  ? צריכי� להיות ש� שעות באבחוני�חשבת� על זה שילדי�

אנחנו חשבנו לשפ$ אותו בפני� בסדר גודל באמת     :הרצל נחו�מר 

לשפ$ אותו בפני� . שזה היה הכי דחו1, גדול ואנחנו נתנו פה מענה בטיחותי

 אבל היות והתעוררה. לפחות/ סדר גודל של נדמה לי למעלה מחצי מיליו� 

אנחנו חייבי� להמשי% , ור את המקו�בעיית בטיחות ואנחנו לא יכולי� לסג

 לטפל מצאנו פתרו� בטיחותי, זה מקו� שהוא פעיל מאוד, לעשות את הפעילות

  . בנושא הבטיחות

יפה    :אבי גרוברמר  אבל צרי% , זה שטיפלת� בנושא הבטיחות זה 

  . להבי� שילדי� נמצאי� ש� שעות באבחוני�
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מסוי� של כיבוי משקיעי� כס1 במשהו שהוא סוג     :שרגא קירשנרמר 

  .שריפה

..ולכ� יש, אני מסכי� אית%    :הרצל נחו�מר  במקו� לשפ$ אות� , .

  . כי ההפרש הוא לא גדול, אני בונה חדש

  .  שנה חיי�70אתה מקבל עוד     :שרגא קירשנרמר 

  . מסכי� אית%    :הרצל נחו�מר 

יונה ברגור"ד העבודה הזאת . שוב שאלה דומה לשאלה הקודמת    :ר 

  ?רזנעשתה במכ

   .כ�    :הרצל נחו�מר 

  . התוספת לא בוצעה   :ולדימיר לוי�' אדר

יונה ברגור"ד   . העבודה המקורית, לא    :ר 

  . כ�   :ולדימיר לוי�' אדר

יונה ברגור"ד השיטה של קבלני� היא להגיש הצעה , עכשיו שוב    :ר 

לא , אז אני שואל מדוע אנחנו תמיד צריכי�. נמוכה ואחר כ% לקבל תוספות

אבל הרבה פעמי� צריכי� להוסי1 תוספות אחרי שמגלי� פתאו� , תמיד

  .הפתעות

� , זה אנחנו, ההפתעות האלה זה לא הקבל� גילה    :מר מאיר דורו

  . ל אישר לו את זה"והמנכ

יונה ברגור"ד   . המפרט ההנדסי היה אולי לא בסדר    :ר 

  . לא תכננת� לשפ$ אותו, בקיצור    :עיד� למד�מר 

מה שהיה . הבניי� לא היה מתוכנ� קוסמטיקה    :הרצל נחו�מר 

נוצר מצב שצד , היות והבניי� קיבל את הטיפול הבטיחותי. מתוכנ� בטיחותי
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ויזואלית אחד שקיבל וחלק , נקי ומסודר, יפה את הטיפול נראה בצורה 

  . מהבניי� עכשיו נראה מוזנח

יונה ברגור"ד   . קניתי    :ר 

רוצי� לפחות שכל , א� זה המצב: אמרתי, פנו אליי    :הרצל נחו�מר 

ו , העבודה שתיראה נורמאלית' כל המעטפת הזו שיושבת על רח, הבניי� אמרנ

יישאר ככה– לא יהיה .נעלה את זה לאישור   . לא יקרה כלו�,  

יונה ברגור"ד   . קניתי    :ר 

� . עכשיו אני אגיד ל% עוד משהו ששאלת על קבלני�    :מר מאיר דורו

אתה , הוא יצא בוועדת המכרזי�.  הוא אחד הקבלני� הכי זולי�סמיח סבע

יודעי� שהיהודי� באי� לכא� אומרי�, ג� יושב איתו אני צרי% , מה': וה� 

  ?' להיות ערבי כדי לקבל עבודה

לא כל , יש יהודי� פשיסטי� שאומרי� את זה    :עיד� למד�מר 

  . יהודי אומר את זה

�   ? לא שמעת את זה    :מר מאיר דורו

  . הוא אמר שיש כאלה, הוא לא אמר כל אחד    :שירה אבי�' גב

�   .תודה? מאשרי�, טוב    :מר מאיר דורו

  

 ע� 09199/ הגדלת חוזהפה אחד הוחלט לאשר    :110החלטה מספר 

  .%37% הקבל� סמיח סבע ב

  

בגלל , אבל עוד פע�, מאשרי�, כ�. לא, רגע, רגע    :עיד� למד�מר 

ברגע , שכמו שאתה אומר, נצטר% את זה לעתיד ובגלל שברורשברור שאנחנו 
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זה , בי� א� הוא בטיחותי ובי� א� הוא קוסמטי, שמתחילי� לעשות שיפו$

א� אנחנו עושי� , אז אני כ� מציע שאת המבני� הבאי�. יבוא ג� בעתיד

בהתא� לסדר , אז כבר מראש להוציא למכרז את כל העבודה, משהו כזה

  . העבודה

 אבל א� אי� ל% תקציב אתה לא יכול להביא את זה    :שירה אבי�' גב

כשיש מקו� כזה אתה לא יכול לקחת , מצד שני. כי אי� ל% ע� מה לעשות

כי זה , לא עשינו את זה בשו� מקו� אחר, ולהשבית מקו� כזה לשנה וחצי

  . אי� לנו ברירה. צרי% לחשוב מספיק מראש על הדברי�. דבר שר$ ג� בשטח

יונה ברגור"ד מפני שא� . שירה, אבל התשובה של% לא רלוונטית    :ר 

  . אז היה הכל בסדר,  שמשדרגי� את כל החזיתותהיו מחליטי� מראש

  .לא היה כס1        :???

יונה ברגור"ד לפני חצי אז מה שיש עכשיו ג� היה ? ועכשיו יש    :ר 

  . שנה

א� היה בטוח שהיינו עושי� את זה . לא היה    :שירה אבי�' גב

  . מההתחלה

� קוד� היתה הערה של אבי גרובר שצרי% היה להביא     :מר מאיר דורו

  . כא� עשו את זה בדיוק לפי הסדר. קיבלתי את ההערה. קוד�

עשו כל מאמ$ ג� להפו% את , לאור השימוש שלו    :אבי גרוברמר 

  . הזה באמת למקו� ראוי לתת שירות לילדי�המקו� 

אי אפשר להשלי� את ? אז למה לא א� כבר אז כבר    :מר אורי לוי�

בואו נעשה את זה כמו ,  חודשי�3אל תבואו עוד , הרצל? העבודה כמו שצרי%

  . שצרי%

�   ? האלה גומרי� את השיפו57$� ה    :מר מאיר דורו
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ני    :הרצל נחו�מר    . חיצו

זה באמת , ג� מבפני�, ני במקרה מכיר את זהא    :מר אורי לוי�

  ?למה לא לעשות את זה. מזעזע

א� כבר אז . ההיגיו� הוא כבר לעשות את הכל ביחד    :עיד� למד�מר 

  . כבר

ו�    :הרצל נחו�מר  תגידו שיש כס1 , אי� בעיה. מדברי� על חצי מילי

  .  אני עושה את זה–

י     :מר אורי לוי�   . תוכניתחושב שלישיבה הבאה תביאו אנ

� א� יהיה לישיבה אז יביאו . אני לא רוצה לערבב    :מר מאיר דורו

  . צרי% להביא את זה כמכרז מפני שזה לא היה במכרז, את זה

הוא , הוא נות� הצעות זולות. ג� זה לא היה במכרז    :עיד� למד�מר 

  .  כ� לתת לו להמשי% ע� זה כרגעההיגיו� אומר, כבר ש�

� אסור לי לעשות . עוד לא עשו תוכנית,  יודעאני לא    :מר מאיר דורו

י . א� אני הייתי עושה אז אני עושה עבירה, מה שאתה מציע לי. את זה אנ

, אני מבטיח לישיבה הבאה או אולי קוד� אני את� תשובה, ל"אשב ע� המנכ

  . נראה מה אפשר לעשות, אנחנו נהיה ש�

יפוצי הקי$ אנחנו יושבי� עכשיו בדיוק על ש, תראו    :הרצל נחו�מר 

בדיוק הסברתי ליונה את . 2010והיערכות לפתיחת שנת הלימודי� של 

ומאיר ג� הסכי� לגבי , הלבטי� ואת מגבלות התקציב ואת סדר העדיפויות

גני� חדשי� ותוספת כיתות אנחנו צריכי� להתנהל לפי . תוספת של פתיחת 

נו נראה א� אנח, במסגרת התקציב הזה. מגבלות התקציב שיש בנושא הפיתוח

 � אז , כדי לשפ$ את המקו� הזה/ שיש לנו את היכולת לשי� את החצי מיליו

אני כבר אומר לכ� שיש . אנחנו נשי� את זה בתו% תקציב של שיפוצי הקי$
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לנו מגבלות ואנחנו לא הולכי� בהיקפי� שהלכנו לא בשנה קודמת ולא לפני 

ולא לפני שלוש ל בקי$ הזה נוכל אנחנו למש. בגלל מגבלות התקציב, שנתיי� 

י גני� בצורה עמוקה , אנחנו לא הולכי� על כל בתי הספר. לשפ$ לא יותר משנ

בפתיחה של כיתות , בפתיחת גני� חדשי�, אנחנו נוגעי� רק בנושא בטיחות

  .זה סדר העדיפות שר$ בשנה הבאה כדי לתת מענה לדרישות. לימוד חדשות

�   . בשנה הזאת, לא בשנה הבאה    :מר מאיר דורו

  . בשנה הזאת    :הרצל נחו�ר מ

ג . נושא האבחו� זה נושא שצרי% להשקיע בו    :שרגא קירשנרמר  זה סו

לכ� אני מציע לשקול למצוא . מסוי� של שירות קהילתי שיש לו המשכיות

ולעשות מרכז חדש במקו� להשקיע את כל הכספי� האלה בשיפו$ על  אתר 

  . שיפו$

  . מסכי� אית%    :הרצל נחו�מר 

יפה היה    :ורו�מר מאיר ד יודע שניסו פע� . רקפת הוא בניי� די  אתה 

אתה מכיר את המקו� הקוד� של השירות . בסוקולוב והגישה לא היתה נוחה

  . הפסיכולוגי

  . אפשר, ע� קוסמטיקה, אני מאמינה שבפני�    :שירה אבי�' גב

  � להרוס אותו לבנות אותו זה יעלה, תראה    :הרצל נחו�מר 

�   .  לא,לא    :מר מאיר דורו

בניי� על יסודות מבלוקי� לא באיכות     :שרגא קירשנרמר  אתה עושה 

  . אני מכיר את הבניי� טוב. אני לא יודע א� החליפו את הרעפי�. מי יודע מה

  . זו נוסטלגיה    :שירה אבי�' גב

  .אבל זה מתפורר, נוסטלגיה� נוסטלגיה    :שרגא קירשנרמר 
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�   . אושר, זה אחד    :מר מאיר דורו

  

  :תשונו  .3

  .2010המלצת ועדת יקיר העיר   .א

  

� י . 2010 המלצת ועדת יקיר העיר, הנושא הבא    :מר מאיר דורו אנ

זה קוד� ואישרו, להעיודע שכא� היו שותפי� אתנו אנשי� למ , ה� ראו את 

  . חברי הוועדה

  . כ�     :טל עזגדמר 

� האחרי� ה� לא חברי . אבי גרובר, שרגא, זה שירה    :מר מאיר דורו

  ? אתה רוצה להסביר, טל.  ואגפי�עירייה

 זה שכל שנה מה שקרה במהל% השני� האחרונות     :טל עזגדמר 

, את יקירי העיר, בשיקול דעת כמוב�, הגיעו ליו� העצמאות ומהר מהר בחרו

אנחנו בפע� הקודמת אמרנו ג� . והרבה מאוד שני� לא עשו קריטריוני�

והבטחנו שאנחנו במהל% במליאה שאנחנו בחרנו בשנה שעברה את היקירי� 

ונביא אות� אליכ� , השנה ניפגש לפחות פעמיי� ונשב ונקבע קריטריוני�

ו . ואל ה� הקריטריוני� שנקבעו. בטר� נקבע השנה את יקירי העיר ישבנ

אחריה בחרנו צוות מצומצ� שישב וכתב את העקרונות , בישיבה אחת גדולה

, מטעמנו היה שרגא. אחדבצורה קצת יותר פרטנית וניתחו את הדברי� אחד ל

היו הערות , הגישו לוועדה חזרה את הנייר הזה. ותודה לשרגא בהזדמנות זאת

אלה ה� ההמלצות , בסופו של דבר פה אחד הדבר הזה עבר והגיע, כמוב�

  .שאנחנו ממליצי� לשני� הבאות כיצד לבחור את יקירי העיר

ז להעתיק את זה א, אנחנו לא קוראי� את זה, מה שאני מבקש רק לפרוטוקול
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  . את הד1 הזה, לפרוטוקול

במה , 2בנקודה , א� אפשר, אבל לפני השאלות, רגע    :גיא קלנרמר 

  ? זה שונה מהמצב דהיו�

  . לא היו     :טל עזגדמר 

  ?לא היו הגדרות    :גיא קלנרמר 

הטקס , אחד היבט טכני, שני הדברי� המרכזיי�    :אבי גרוברמר 

כי ,  שהוא יהיה משהו שקשור לרמת השרו�אנחנו רוצי�, שבו יחלקו את זה

זה היה ביו� העצמאות , השנה זה היה ביו� ירושלי� בשני� האחרונות 

  � וכנראה יועבר

  . לא כנראה     :טל עזגדמר 

� , שזה יוצא, ליו� הקמת רמת השרו�    :אבי גרוברמר  א� אני מבי

  . בחנוכה, נכו�

  . כ�, בחג החנוכה    :שירה אבי�' גב

אני חושב שהדבר המשמעותי , שתיי�. זה אחד    :אבי גרוברמר 

ו יותר את האפשרות לתת לאנשי� שתרמו לא רק בקטע של , שעשינו פה פתחנ

ג� במישור של רמת השרו� אבל ג� של מדינת , התנדבות אלא אנשי� שפועל�

הוא כזה שכשאנחנו נכריז עליה� כיקיר רמת השרו� זה ירי� קצת את , ישראל

  . הגיל פחות קריטי. גרי� בהשאנשי� כאלה , רו�ה של רמת הש'הפרסטיז

זה מסוכ� פה במשפט , מה שאתה בעצ� אומר     :טל עזגדמר 

, שהתואר יוענק לאישי� אשר עיקר פעילות� הציבורית ברמת השרו�: אחד

ו , או פעלו למענה ולמע� המדינה והקרינו מאישיות� על העיר/שעשו בתוכה 

  . ממושכת וסגוליתושתרומת� לרמת השרו� ולמדינה היא 

  ?מה היה המספר הממוצע של היקירי� עד היו�    :גיא קלנרמר 
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  . 8, 7, 6. 7     :טל עזגדמר 

� חשבנו שראוי . '10בואו ניקח , 'אנשי� התחילו    :מר מאיר דורו

  . להגביל את המספר ולא כל אחד יציע

. עד היו� זה היה מאוד צמוד לקטע של התנדבות    :אבי גרוברמר 

יש . יש ג� אות המתנדב ויש ג� דברי� אחרי�.  ברמת השרו�מי שהתנדב פה 

בתחו� , מישהו בתחו� האמנות. זה תלוי כמה יציעו, עוד פע�, את האפשרות

  . המדע או משהו כזה

יונה ברגור"ד   ? מה ע� תחו� הפוליטיקה    :ר 

,  שיש כרגע,לטעמי לפחות, מה שחשוב בדבר הזה     :טל עזגדמר 

השארנו , סו1 סו1 הכנסנו את הסיפור הזה למסגרת. מסגרת, כמו שהוא אמר

שיקול דעת לוועדה במקרי� חריגי� לדו� ולהחליט ולהביא למועצה לאישור 

  . מיוחד

�   . בס% הכל עשו עבודה יפה    :מר מאיר דורו

יונה ברגור"ד זאת הוועדה , ועדה ציבורית. יש לי שאלות, רגע    :ר 

  ? הציבורית

�   . כ�    :מר מאיר דורו

  . כתוב ש� מורכבת מראשי סיעות    :ונה ברגורר י"ד

  . זו הוועדה שבחרנו ביו� הראשו�     :טל עזגדמר 

יונה ברגור"ד   . כתוב שהוועדה הציבורית מורכבת מראשי סיעות    :ר 

  . מנציגי סיעות    :שרגא קירשנרמר 

יונה ברגור"ד   .כתוב מראשי סיעות, לא    :ר 

  . אתה צודק. אז טעות סופר    :שרגא קירשנרמר 
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יונה ברגור"ד   . אי� כא� נציג של הסיעה שלנו    :ר 

  . לא כתוב נציגי כל הסיעות    :שרגא קירשנרמר 

יונה ברגור"ד   . ישר מתנפלי� עליי, אני שואל    :ר 

בתור זה שבשתי . בוא אני אענה ל%. לא מתנפלי�     :טל עזגדמר 

 הוועדות מוקמות בהתא� למספר, הקדנציות האחרונות הקי� את הוועדות

יותר, הוועדות הסטטוטוריות, שאנחנו מוכתבי� ובהתחשבות , פחות או 

אחרת כל מועצת , זה לא תמיד יוצא שיש מכל סיעה נציג. בהרכב הסיעות

כשהקמנו את מועצת העיר באשכול ,  לכ�.העיר תשב בכל הוועדות כל הזמ�

ו, פיס   . אז אלה חברי הוועדה.  את הוועדהבחרנ

יונה ברגור"ד    . את הנוסחאז תק�     :ר 

  . אתה צודק    :שרגא קירשנרמר 

יונה ברגור"ד רשימת המועמדי� תוגש : כתוב. אז תק� את הנוסח    :ר 

זה לא עונה על מה שקורה . לוועדת יקיר העיר המורכב מראשי סיעות המועצה

  . זה הכל, אני מצטער. כעת

  . אז אנחנו מבקשי� לתק� לפרוטוקול     :טל עזגדמר 

�   . הערה מקובלתה    :מר מאיר דורו

יונה ברגור"ד כתוב כא� מי לא יכול להיות . יש לי עוד שאלה    :ר 

כתוב אלה שמקבלי� . וצרי% להוסי1 חברי מועצת העיר, מועמד ליקיר העיר

  . אבל לא כתוב חברי מועצת העיר, שכר וראש העיר

  . בעלי תפקיד בעירייה זה ג� חברי מועצת העיר     :טל עזגדמר 

יונה ברגור"ד   . אני מציע. כתוב בשכר, לא    :ר 

יינת� התואר לנושאי� : אז אני קורא לכ�     :טל עזגדמר  לא 
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  . בתפקיד בו יש שכר ממוסד ציבורי כגו�

יונה ברגור"ד   . אבל חבר מועצה לא מקבל שכר    :ר 

  ?למה שלא יקבל חבר מועצה    :גיא קלנרמר 

יונה ברגור"ד   . תצביע בעד או נגד, אני מציע    :ר 

  . אני בעד הגישה התכליתית    :נרגיא קלמר 

יונה ברגור"ד   . אז זה הכל    :ר 

� אז אני חשבתי שמי , מאחר וזה סעי1 שאני כתבתי    :מר מאיר דורו

יונה , נניח שיחליטו שהיה כא�. לא צריכי� להיות, סגני� וזה, שמקבל לא 

, א� הוא חבר מועצה. פייבוש יעקבי, אלא חבר מועצה ותיק שהיה כא�, ברגור

  . דיי� תפקיד התנדבותיזה ע

יונה ברגור"ד או שיחליטו חברי מועצה : שני דברי�, שוב, מאיר    :ר 

שזה או שא� מחליטי� . ולאחר מכ� ה� יכולי� לקבל, שמכהני� לא יקבלו

  . זה הכל, ייכתב ככה

חברי מועצת עיר מכהני� לא צריכי� לקבל , מאיר     :טל עזגדמר 

  . תואר יקיר העיר

� , עכשיו אני אגיד ל% את האמת. קיבלתי את ההערה    :מר מאיר דורו

  .  כשאמרתי את זהבדיוק חשבתי עלי%

יונה ברגור"ד י יודע    :ר    . לכ� העליתי את זה, אנ

מקובל . קדימה, זה נורא פשוט, ה'חבר, יאללה     :טל עזגדמר 

יעלו   . שחברי מועצה מכהני� לא 

רשנות  ואת הפאני שמעתי פה את מה שטל אומר    :עיד� למד�מר 

, אני עדיי� הייתי רוצה כ� לתת לזה ביטוי בקריטריוני�אבל , שהעניק לאבי
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  � ההתנדבותי, החברתי, הפוליטי, אמ�, משו� שבאמת לעניי� של סופר

  . זה קיי�    :שירה אבי�' גב

אנחנו אומרי� את זה באיזושהי אמירה , לא    :עיד� למד�מר 

אבל ,  בא1 יקיר רמת השרו�,חלילה וחס, ואני לא מזלזל, מה שקרה. גלובלית

  . כמעט כול� זה היה אחד שמתנדב ותר� רבות לקהילה פה וש�

  . אז לא היה נוהל     :טל עזגדמר 

� יד וש�"יו. אז אני את� ל% כמה שזה לא נכו�    :מר מאיר דורו   . ר 

י . לטעמי לא נות� פה את הקריטריוני�הנוהל     :עיד� למד�מר  אנ

 בתחו� 2, בתחו� האמנות: ני� אז תגידוחושב שכ� גיבשת� את הקריטריו

  . בואו נקבע את הדברי�. לא יודע, ההתנדבות

אנחנו נראה . אנחנו לא יכולי� מראש לתת כמויות    :שירה אבי�' גב

יושבי� בוועדה. את מי מגישי� ובהתא� לזה אנחנו נוכל   . אנחנו 

� . הוא ספורטאי, שפר שהיה מאמ� נבחרת ישראל    :מר מאיר דורו

  . לא אמרתי שבחרנו,  הציעואנשי�

ו יכולי� להתגבש לדברי�    :עיד� למד�מר  , בסופו של דבר אנחנ

מישהו , כשאנחנו קובעי� לעצמנו שאנחנו מחפשי� מישהו בתחו� האמנות

בוחרי� אנשי� בתחומי� . לא יודע. מישהו בתחו� הירוק, בתחו� הספרות

ו, מסוימי� ברמת השרו�   . זה בסדרו, או בכלל/שנתנו לרמת השרו� 

  ? וא� אי� באמנות באותה שנה? וא� אי� בירוק     :טל עזגדמר 

כמו שפרס ישראל אתה לא כל שנה . אתה לא מעניק    :עיד� למד�מר 

  .  לכל אחדמעניק

א� נראה לי או , אפשר להגיש כל אד� באשר הוא     :טל עזגדמר 

ב על מה זה חשו, לכל תושב אחר אנחנו יכולי� להמלי$ ג� על מאל1 כלבי�
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  ? מה

ו    :עיד� למד�מר  או פעלו למענה או למע� /כשאתה קובע עשו בתוכה 

  . זה יותר מדי פתוח, הקרינו מאישיות�, המדינה

וברגע שאתה מצמצ� את הנושאי� , הדיו� הזה עלה    :שרגא קירשנרמר 

שיהיה , או שתתחיל להתעסק כמו בפרס אמת. יהיו תחומי� שלא תית� לה�

ככה יש . כל פע� תשי� קריטריוני� ואתה לא יוצא מזה, תלת שנתי, דו שנתי

לבחור את , למשל,  קריטריוני� שנותני� ל% ג� רוחב יריעה וג� אפשרותל%

נניח שיש בעשור מסוי� אירועי� חשובי� בתחו� מסוי� ואתה . נושא השנה

  . 5� מחליט לתת לכל ה

ק יוענ, אז אני הייתי מוסי1 פה כ� הערה שהוועדה    :עיד� למד�מר 

  . לאישי� ותנסה לתת ביטוי למגוו� תחומי� בעיר

  . ננסה לתת למגוו� תחומי� בעיר    :שרגא קירשנרמר 

� לא , בלי להזכיר לא אמנות, למגוו� של נושאי�    :מר מאיר דורו

  . ציור ולא דבר אחר

  . המטרה היא בסופו של דבר ליצור מגוו�    :עיד� למד�מר 

� �, היה דני שפירא    :מר מאיר דורו הוא רק היה ,  לו שו� דבראי

  . טייס ניסוי

, יש ברמת השרו� קבוצה מאוד גדולה של אנשי�    :אבי גרוברמר 

לא כול� . שעשו באמת הרבה דברי� לטובת מדינת ישראל, מאוד איכותיי�

יוצא לה� פה להיות מתנדבי� בכל מיני   . מרוב העיסוקי� והדברי� 

�   . אני מסכי�    :מר מאיר דורו

זה זה שבאיזשהו מקו� , מה שאני בא להגיד לעיד�    :אבי גרוברמר 

  . התפקיד של הוועדה
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�   ? מסכימי� להוסי1 במגוו� התחומי�את�     :מר מאיר דורו

זה ברור . אפשר להוסי1 את זה ואפשר ג� לא     :טל עזגדמר 

וזה ברור שנבחר כמה שיותר אנשי�   .שאנחנו נבחר כמה שיותר תחומי� 

  .  את זהג� סיכמנו    :שירה אבי�' גב

  . ג� סיכמנו את זה     :טל עזגדמר 

  .זה לא היה בשנתיי� האחרונות    :עיד� למד�מר 

ובנינו את הסיפור הזה     :טל עזגדמר    . אבל בשביל זה ישבנו 

אבל התקנות של% מאפשרות היו� , תיקנת תקנות    :עיד� למד�מר 

  ? זה לרמת השרו� או למדינה או זה ג� וג�, חו$ מזה.  לתורמי�6לתת 

וג�    :שרגא קירשנרמר    . ואו ואו, ג� 

אבי הזכיר את . בוא אני אעשה ל% סדר, עיד�, דקה     :טל עזגדמר 

כשהיו אנשי� בדר% כלל הקריטריוני� היו אנשי� שעשו ותרמו , זה בהתחלה

ובוועדה . בעיקר יצא שיקירי העיר זה היה מי� ערב מתנדבי� כזה. והתנדבו

זה עלה ג� בפניות במהל% השני� , ועדהוזה עלה לא רק בו, ובכלל עלה

עיר יכולה להרשות . לדוגמא, שרצו לתת לאנשי� שתרמו למדינה, האחרונות

או לא תר� לעיר , לעצמה לתת לאד� שתר� למדינת ישראל ופחות תר� לעיר

  .בכלל

  . אי� מחלוקת    :עיד� למד�מר 

  . אז זה משק1     :טל עזגדמר 

,  יקיר רמת השרו�X� ו� ששתהיה כותרת בעית    :אבי גרוברמר 

�   . זה עושה טוב לעיר, אנשי� כאלה שיש ברמת השרו

  . יש שיקול דעת שאנחנו נשב    :שירה אבי�' גב
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  . אי� על זה מחלוקת    :עיד� למד�מר 

יונה ברגור"ד   . מה שאתה מציע, טל, אתה יודע, יש בעיה ע� זה    :ר 

�    :עיד� למד�מר   תרומה כי א� אתה מחייב, הניסוח הוא לא נכו

  . לרמת השרו� ולמדינה

יונה ברגור"ד את , אני לא זוכר את השמות, יכולה להיות בעיה    :ר 

, א� כזו תעמוד מול עברי, היתה למשל מישהיאבל , מי שבפע� האחרונה

יכולה להיות בעיה ע� . זאת התחושה שיש לי? אתה מבי�. תמיד יבחרו בעברי

  . זה

� , יו זה היה פרו$ לכל רוחעד עכש, במקו� לבר%    :מר מאיר דורו

�   . עשינו תקנו

יונה ברגור"ד נגד    :ר    . אני לא 

הוא צודק אבל כשהוא אומר שלא נותני� מספיק     :שירה אבי�' גב

  . מקו� ג� לאנשי� לכאורה שה� לא ברומו של עול�

  . אתה צודק, יונה     :טל עזגדמר 

�   . יש דברי� שלא כתבנו    :מר מאיר דורו

זה שיקול ? כשיו מתחילי� להגיד שזה כללי מדיע    :שרגא קירשנרמר 

  . דעת של אותה שנה

 זו ועדה שיושבי� בה, כל הסיפור של הוועדה הזאת     :טל עזגדמר 

ומספיק , וחברי מועצת עיר, נציגי ציבור מכלל היישוב ומכלל שכונות היישוב

  .אנשי� שיכולי� לדאוג לאיזו�

יונה ברגור"ד תשמור על , ר"ת לב% כיואז אני מציע להביא לתשומ    :ר 

  . בזה נגמר הסיפור. זה הכל, האיזו�
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  . זאת חובתנו     :טל עזגדמר 

� תזכור שאנחנו ג� מתחשבי� בעדות וכל . קיבלנו    :מר מאיר דורו

  .הדברי�

יונה ברגור"ד   .אני מסכי�    :ר 

�   . מאשרי�    :מר מאיר דורו

  . זה ייכנס לפרוטוקול, תיקנו כבר     :טל עזגדמר 

  

פה אחד את המלצות ועדת יקיר הוחלט לאשר    :111ספר החלטה מ

  .2010העיר 

  

  . מענק מפעל הפיס  .ב

  

� לקבל כס1 ממפעל אנחנו צריכי� , נושא אחרו�    :מר מאיר דורו

  . אני את� לגזבר להסביר. דברי� מהסוג הזה, הפיס לספריות

מפעל הפיס מתנה את המענקי� שהוא נות� בזה     :גיל גורדו�מר 

  . ק דקסיה חשבו� והוא מפקיד את הכספי� לחשבו�שנפתח בבנ

� אוצר השלטו� המקומי לשעבר הפ% להיות בנק     :מר מאיר דורו

  . דקסיה

 שפר כל פרויקט שלו שמפעל ההתניה שלו, הבנק    :גיל גורדו�מר 

מה . וככה הוא יעביר את הכס1 אלינו, הפיס מתקצב אותו נפתח חשבו� כזה

ת פר אות� פרויקטי� שנקבל אישור ממפעל שיאשרו לי עקרוני, שאני מבקש

כל פע� לפי , שנוכל לפתוח את אות� החשבונות, הפיס לתקצוב שלה�
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  . המקרה

  ? למה הוא מתנה את זה בבנק הזה    :מר אורי לוי�

�    :גיל גורדו�מר  הוא הרי ג� כ� מתו% אוצר . זה בנק אוצר השלטו

דא שזה יגיע באמצעות הוא רוצה לוו. והוא עובד איתו, מפעל הפיס, השלטו�

  . זה

� עד עכשיו היו מעבירי� את זה , יש לו זכות לבדוק    :מר מאיר דורו

שלא משתמשי� בינתיי� , הוא רוצה ג� לבדוק את החשבונות, לחשבו�

  . אני חושב שזה בס% הכל נכו�. לדברי� אחרי� בכס1

ו     :גיל גורדו�מר  לפני שנתיי� הוא ביקש אותה בקשה ופתחנ

סו1 לגבי פרויקטי� של בנייה הוא העביר ישירות לחשבו� שלנו ב. חשבונות

כרגע יש בקנה פרויקט של , לעומת זה. בכלל בלי שביקשנו את הכספי�

פרויקטי� מהסוג הזה שזה לא בנייה הוא כ� מקפיד להעביר את זה , מחשבי�

  . זה התנאי שלו להעביר את הכס1, זו המדיניות שלו. לחשבונות בבנק דקסיה

? אבל המדיניות הזו מגובה באיזשהו חוק, סליחה    :רי לוי�מר או

  ? ...הוא יכול להחליט מחר שתשי� את זה בבנק? באיזושהי תקנה

� ל בנק דקסיה זה הגזבר לשעבר של השלטו� "מנכ    :מר מאיר דורו

  . השלטו� המקומי מתנהל איתו, המקומי

� כל ההקצבות של משרדי הממשלה אנחנו מקבלי    :גיל גורדו�מר 

  . ש�

  ?מה זה קשור    :מר אורי לוי�

� נות� את הכס1    :מר מאיר דורו   .הוא 

, א� את� זוכרי� את המחזור של ההלוואה שעשינו    :גיל גורדו�מר 

  . עשינו את זה אצל� בגלל שקיבלנו תנאי� נוחי�, / מיליו� 4.5� של ה
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או , וזה משהו שאני מאשר פע� אחת לכל השני�    :מר אורי לוי�

  ? תבואשכל פרויקט

  .בכל שנה אני אבוא לבקש בנפרד    :גיל גורדו�מר 

�   ? למה אתה צרי% כל שנה לבוא    :מר מאיר דורו

ני    :אבי גרוברמר    ? אי אפשר לאשר נוהל עקרו

  . אתה יכול להחליט    :גיל גורדו�מר 

  . ואז אני כל השני� יכול לעבוד ככה    :אבי גרוברמר 

  .אתה יכול, כ�    :גיל גורדו�מר 

  . עושי� סדר? מישהו מתנגד לזה, ה'חבר    :ר דורו�מר מאי

ג, לא עושי� סדר    :שרגא קירשנרמר    . ה'חבר, ובי�'מסדרי� 

  . כל המענקי� של המדינה מועברי� דרכו      פרח מל+

  ? מה היה התפקיד שלו קוד�, ל"מי המנכ    :מר אורי לוי�

  . שנה20הוא עובד ש� כבר       פרח מל+

  .  לא מינינו אותואנחנואבל     :שירה אבי�' גב

א� מותר , א� זה חוקי, אחת: יש לנו שתי בעיות    :שרגא קירשנרמר 

  . וא� כ� אי� לנו ברירה, לה� לעשות את זה מבחינה ציבורית

בחוק העיריות יש סעי1 . רק לסבר את האוז�    :גיל גורדו�מר 

דבר שהוא מאוד לא הגיוני , ר לפתוח חשבו� בנק נפרד"שמחייב אותנו לכל תב

ו� . וא1 אחת מהרשויות לא עושות את זה פה זה משהו שמתיישב ע� אותו היגי

, אני חושב. אבל ה� ג� מתני� את זה שכ% ה� יעבירו את ההקצבה, של החוק

ו אי� פה איזושהי , זה בנק אוצר השלטו� המקומי במקור, מאחר וכמו שאמרנ

  . בעיה
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  . א� זה חוקי אי� לנו ברירה    :שרגא קירשנרמר 

  . זה חוקי    : גורדו�גילמר 

לנו ברירה אלא לאשר את זה    :עיד� למד�מר    . אי� 

�   . פה אחד, כול� בעד? מישהו מתנגד    :מר מאיר דורו

  

 פתיחת חשבו�  חברי� אישרו10הוחלט לאשר    :112החלטה מספר 

  אורי לוי� מתנגד. בבנק דקסיה עבור כל מענק של מפעל הפיס

  

בוא . כל שנה. את זה מחדשאבל כל פע� נאשר     :מר אורי לוי�

  . נעשה דו שנתי

היוע$ המשפטי יבדוק וא� יש צור% , אתה יודע מה    :גיל גורדו�מר 

  . בכל שנה

  .אי� צור%, כל קדנציה נעשה        :???

�   .תודה רבה    :מר מאיר דורו

  

  __________________  
  פרח מל+

  עוזרת ראש העירייה 
  ל העירייה"וסמנכ
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  קוב- החלטות

ל  .1 לביצוע תחנת שאיבה וסניקה " אסיק"הגדלת חוזה ע� הקבל� בקשה 

  .לביוב בשכונת נווה ג�

  

הגדלת חוזה ע� הקבל� פה אחד הוחלט לאשר    :109החלטה מספר 

  .לביצוע תחנת שאיבה וסניקה לביוב בשכונת נווה ג� %37% ב" אסיק"

  

 יוסבר על ידי 37%�  ע� הקבל� סמיח סבע ב199/09אישור הגדלת חוזה   .2

  .יל גורדו�ג

  

 ע� 09199/ הגדלת חוזהפה אחד הוחלט לאשר    :110החלטה מספר 

  .%37% הקבל� סמיח סבע ב

  

  :שונות  .3

  .2010המלצת ועדת יקיר העיר   .א

  

את המלצות ועדת יקיר פה אחד הוחלט לאשר    :111החלטה מספר 

  .2010העיר 

  

  .  מפעל הפיסימענק  .ב

 פתיחת חשבו�  אישרו חברי�10הוחלט לאשר    :112החלטה מספר 

   אורי לוי� מתנגד.בבנק דקסיה עבור כל מענק של מפעל הפיס
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