
 
 431המשך ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 

 28/11/2017מיום שלישי 
 

 ראש המועצה. –יואל גמליאל  משתתפים:
 חברת מועצה. –לילך לבבי   
 סגן ראש המועצה. –ציון ידעי   
 חבר מועצה. –שלום אזרד   
 חבר מועצה. –ניר בזק   
 חבר מועצה. –אליאב מזגני   
 סגן ומ"מ ראש המועצה. –דני דורון   
 חבר מועצה. –אלון גייר   
 חבר מועצה. –סהר פינטו   
 חבר מועצה. –תומר אהרון   
 חברת מועצה. –בוחר -דורית בן  
 .חבר המועצה–אליאב מזגני   
 חבר מועצה. –עמי בסון   
 .19:40נכנסה בשעה  –חברת מועצה  –זוהר גוילי   

 
 מנכ"ל המועצה. –ליאור מדהלה   נוכחים:
 יועצת משפטית. –סקורקה -עו"ד גלית דמארי  
 גזבר המועצה. –דוד יהלומי   
 מהנדס המועצה. –ארז חן   
 ראש לשכה. –אירן קריטי   
 קב"ט המועצה. –אשר -ציון בר  

 עוזר ראש המועצה. –יותם נחום 
 מזכירת ועדות המועצה. –שלה עקיבא 

 
 

המתקיימת ביום  431מן המניין מס' שלא ראש המועצה, יואל גמליאל פותח את ישיבת המועצה 
 .19:06ספרייה הציבורית גדרה בשעה ב 28/11/2017שלישי 

 
אני רוצה ברשותך ראש המועצה להעיר הערה, לפני חודשיים התקיימה ישיבת  –עמי בסון 

הישיבה בשעה אחת אתם סירבתם לדחות מועצה הקודמת חבר המועצה גייר ביקש לדחות את ה
לחודש ובהתראה של חצי יום  27-את הישיבה למרות שעכשיו אתם זימנתם אותנו לישיבה ב

פי האופוזיציה. היום שיבשתם לנו הרבה דחיתם את זה ביום שלם. אני חושב שזה לא הוגן כל
  תכניות לעשות שלא היו על הפרק. 

 
 זאת ונגיד לפרוטוקול שגם הישיבה הזאת אינה חוקית.אפשר להתייחס להערה ה –סהר פינטו 

 אפילו לכנס ישיבה פעם אחת כמו שצריך לא יודעים. החוק מחייב פעם בחודש ישיבה מן המניין.
 

 קיבלת חו"ד מהיועצת המשפטית. –יואל גמליאל 
 

אתם פניתם אלינו, קיבלתם חו"ד שהיא מחייבת מהיועצת המשפטית של  –ליאור מדהלה 
 הסאגה של נושא זימון הישיבה. מתובזה מסתיי המועצה

 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________     _____________________ 
 ראש המועצה –יואל גמליאל      מנכ"ל המועצה –ליאור מדהלה 
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לא ניתן ישיבות שלא מן המניין ליאור אתה אמרת לי לא פעם ולא פעמיים ש –תומר אהרון 
 זה אבל אתם כן יכולים לדחות.-מדבר עלהלדחות אותם כי אין סעיף בחוק 

 
י לדחות, זה לא אשישיבה שמן המניין שליש רתומר אתה מערבב בין שני דברים  –ליאור מדהלה 

 מזמין ראש הרשות.ששלא מן המניין ישיבות חל על 
 

ציבוריים נמצא פה גם הקב"ט  שיפוץ והשמשת מקלטים 1107אני חייב לכם תשובה לגבי תב"ר 
לכן גם ציון וגם הגזבר נמצאים פה יסבירו שאלתם לגבי שינוי מקורות מימון בישיבה הקודמת 

 לכם ולאחר מכן אני אשלח לכם את התשובה.
 

 שהמימון מחולק בין מפעל הפיס₪  278,233מדובר על תב"ר שאושר בסך  –דוד יהלומי 
ת. מכיוון שהתב"ר דיבר על המקלטים גמליאל ומוצקין מקרנות הרשו₪  40,000-ו₪  238,233

זאת אומרת פחות מהתקציב ונותרה יתרה ₪  187,874 הייתהההוצאה בגין העבודות שהושלמו 
 היתרה הזאת מוחזרת לקופה שיש לנו במפעל הפיס לתקציב המצטבר שיש לנו במפעל הפיס.

שני המקלטים האלה הושלמו ביקש הקב"ט לבצע עבודות במקלטים נוספים שמחייבים עכשיו 
שזה היתרה שנשארה מהתב"ר להעביר את זה ₪  50,359שינוי מקורות מימון. מדובר פה על 

 ₪. 40,000-בצירוף ה ממפעל הפיס לקרנות הרשות
 

 זאת הייתה השאלה למה זה עובר לקרנות הרשות? –סהר פינטו 
 

אושר רק על שני מקלטים  מפעל הפיס זה עובר לקרנות הרשות כיוון שהתב"ר של –ד יהלומי דו
ברחוב גמליאל וברחוב מוצקין ובזה הסתכמו העבודות ונשאר עודף ומכיוון שהאישור של מפעל 

 אז היתרה הוחזרה.הפיס היה רק על שני המקלטים האלה 
 

 התקציבים של מפעל הפיס שהוקצו יכולים להשתמש בהם. –בוחר -דורית בן
 

מפעל הפיס נותן תקציב ואם סיימת בפחות זה כסף של הרשות שחוזר לקופת  –דוד יהלומי 
מיליונים של הרשות ומתוך התקציב הזה המועצה  Xהרשות במפעל הפיס. במפעל הפיס יש 

    חוזר לקופה של מפעל הפיס.זה ולא מומש ₪  50,000 .תקציבבמקבלת החלטה איך להשתמש 
 לגבי מקלטים אחרים במקום לקחת את זה ממפעל הפיס לוקחים את זה מקרנות הרשות.

 
 זו בדיוק אותה שאלה למה אתה לוקח מקרנות הרשות ולא ממפעל הפיס? –סהר פינטו 
 ממפעל הפיס ועכשיו אנחנו צריכים להוציא מהכיס שלנו.₪  50,000קודם היה 

 
 אנחנו לא מאבדים את זה. –דוד יהלומי 

 
 הכספים של מפעל הפיס לא הולכים לאיבוד. –דני דורון 

 
 

 מתחילים בהצעות לסדר. –ליאור מדהלה 
 תומר אהרון בנושא חניית משאיות.חבר המועצה  הגישהצעה לסדר ש

 
 
 
 
 
 
 

______________________     _____________________ 
 ראש המועצה –יואל גמליאל      מנכ"ל המועצה –ליאור מדהלה 
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 הצעה לסדר:
  15/10/2017הצעה לסדר שהוגשה ע"י חבר המועצה תומר אהרון בתאריך   
 בנושא הסדרת חניית משאיות ברחבי גדרה.  

 
 הצעה לסדר. –מצ"ב   

 
 צירפתי לכם את ההצעה לסדר. –ליאור מדהלה   

 
 לגבי החנייה לא היה מקום לפני שלוש שנים ואמרנו שברגע שיהיה את  –ניר בזק   
 אזור התעשייה נקצה לזה מקום. למה למחזר את ההצעה עוד פעם ועוד פעם   
 יהיה אזור תעשייה נקצה מקום למשאיות. זה מדאיג את כולנו ביישוב לא רק   
 את אדון תומר.  

 
 מקריא את ההצעה. –תומר אהרון   

 
 לא הבנתי מה אתה רוצה! –גמליאל יואל   

 
 הסדרת המשאיות כמו שצריך להסדיר חנייה זה נורא פשוט, לקחת  –סהר פינטו   
 שטח להסדיר חנייה למשאיות.   

 
 איפה? איזה שטחים? –לילך לבבי   

 
 בוא נקבל קודם החלטה אפשר ליישם את זה. –סהר פינטו   

 
 הייתה החלטה קודמת, בע"ה יהיה אזור תעשייה  –יואל גמליאל   
 בהצעה. נצביעולכן לא גם נושא לוועדת תנועה זה   

 
 

  20/11/2017בוחר בתאריך -הצעה לסדר שהוגשה ע"י חברת המועצה דורית בן  
 בנושא הטמעת משחק השחמט בגדרה.  

 
 הצעה לסדר. –מצ"ב   

 
 להכניס את התכנית ₪  300,000ה. זו הפעם השלישית שהיא עול –בוחר -דורית בן  
 בגני הילדים.   

 
 ישוב שלנו הנפלא יש ניהול עצמי. אני שמח שהבאנו את היישוב ב –יואל גמליאל   
 זה ישוב מוביל בארץ והיום הגיעו מאגף החינוךגדרה בחינוך לרמה מאוד גבוהה   

 בכרמיאל כדי ללמוד על החינוך ביישוב שלנו. 
 יש לנו ניהול עצמי וניהול עצמי בבתי ספר היסודיים ובתיכוניים והמנהלים הם 

 הספר, כל מנהלת תקבע מה היא רוצה:-שקובעים איזה דברים יהיו להם בבית
 הספר.-שחמט, רובוטיקה, ולכן אנו נעביר את זה לניהול בתי

 
 הילדים.-רוב ההצעה היא עבור גני –בוחר -דורית בן

 
להצעה וזה צריך תקציב עבור ההצעה הזאת ולאור שאין ס.ת.  –יואל גמליאל 

 אנחנו לא דנים ולא מצביעים להצעה.נמצא בניהול עצמי לכן 
 
 
 
 

______________________     _____________________ 
 ראש המועצה –יואל גמליאל      מנכ"ל המועצה –ליאור מדהלה 
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  20/11/2017הצעה לסדר שהוגש ע"י חבר המועצה סהר פינטו בתאריך 
 בנושא הסעת חיילים לקריית ההדרכה.  

 
 הצעה לסדר. –מצ"ב   

 
 ההצעה לסדר עוסקת בהסעת חיילים לקריית ההדרכה מה שנקרא  –סהר פינטו   
 עיר הבה"דים.  
 סהר פינטו מקריא את ההצעה.  
 חיילים שנוסעים לעיר הבה"דים. 50ישנם   

 
 חיילים שנוסעים לגבעתי, לצנחנים, לגולני בוא נסיע  300ישנם עוד  –דני דורון   
 את כולם? יש לך פה שאטלים שנוסעים לרכבת ומהרכבת כולם מגיעים לבסיסים   
 שלהם.   

 
 ם שנוסעים להבדיל חיילי הבה"דים זה נקודה שממנה יש פיזורעיר  –סהר פינטו   
 לכל מיני נקודות.   

 
 יש הסעות לחיילים המדינה דואגת להם. –ניר בזק   

 
 שנים יש לי ילדים בצבא הם נוסעים עם השאטלים ליבנה  6כבר  –דני דורון   
 ליד.-בנה כל אחד לאיזה מקום שהוא רוצה לגולני, לצנחנים, לביתומי  

 
 זה ניגוד עניינים הבן של ראש המועצה משרת שם אז  עיר הבה"דים –ניר בזק   
 מה יגידו שעשינו הסעות בשביל הבן של ראש המועצה?  

 
 אני רוצה להגיד שבהצעה הזאת אין שוויון. –דני דורון   

 
 אנחנו מסיעים את כל חיילי גדרה לרכבת ומהרכבת מגיעים לכל  –יואל גמליאל   
 אלא כל יום לכן אין הצבעה. המקומות בארץ ולא רק בימי ראשון  

 
   

  20/10/2017הצעה לסדר שהוגשה ע"י חבר המועצה תומר אהרון בתאריך 
 בנושא הוראת שעה לביטול אגרת חנייה.  

 
 הצעה לסדר. –מצ"ב   

 
 תומר אתה לא רוצה לדון? –יואל גמליאל 

  צעקות.
 .1עוברים לסעיף   

 
 

 אנחנו עוברים להצעה לסדר של תומר אהרון. –ליאור מדהלה   
 

   
 
 
 
 
 

 
______________________     _____________________ 

 ראש המועצה –יואל גמליאל      מנכ"ל המועצה –ליאור מדהלה 
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 .אישור הרכב ועדת הנהלת המועצה  1סעיף 

 
 יואל גמליאל, דני דורון, ניר בזק, לילך לבבי, ציון ידעי, אליאב   חברים:  
 מזגני, שלום אזרד.    

 
 הצבעה:  
 לא הצביע   –סהר פינטו   בעד –יואל גמליאל   
 לא הצביע –אלון גייר    בעד  –דני דורון   
 לא הצביעה –דורית בן בוחר    בעד  –ניר בזק   
 לא הצביע –תומר אהרון   בעד  –לילך לבבי   
 לא הצביעה –זוהר גוילי    בעד  –ציון ידעי   
 לא הצביע –עמי בסון   בעד   –אליאב מזגני   
 בעד  –שלום אזרד   

 
 חלטה: לאשר!ה  

 .2 לסעיף עוברים אנחנו – מדהלה ליאור                            
 
 

 קביעת מועד ישיבות מועצה שמן המניין.  2סעיף 
 

 מועד הישיבות שמן המניין יהיה תוך חמישה עשר ימים הראשונים לכל חודש   
 .18:00קלנדרי ביום ראשון ולא לפני השעה   

 
 הצבעה:  
 לא הצביע   –סהר פינטו   בעד –יואל גמליאל   
 לא הצביע –אלון גייר    בעד  –דני דורון   
 לא הצביעה –דורית בן בוחר    בעד  –ניר בזק   
 לא הצביע –תומר אהרון   בעד  –לבבי לילך   
 לא הצביעה –זוהר גוילי    בעד  –ציון ידעי   
 לא הצביע –עמי בסון   בעד   –אליאב מזגני   
 בעד  –שלום אזרד   

 
 החלטה: לאשר!  

 
 

 מכיוון שמדובר בתב"רים אני צירפתי לכם דו"ח יתרות נכון  –ליאור מדהלה 
 ימים לפחות לפני ישיבת המועצה. 10הדו"ח הומצא לכם  16/11/2017-ל

 
 
 
 
 
 
 

______________________     _____________________ 
 ראש המועצה –יואל גמליאל      מנכ"ל המועצה –ליאור מדהלה 
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 ₪. 71,977תמרור וסימון ברחבי היישוב בסך  1024הגדלת תב"ר   3סעיף 



 
 ₪. 1,061,715תקציב קיים:    

 
 ₪     892,344   קרנות הרשות:  מקורות מימון:  
 ₪     169,371  משרד התחבורה:     
 ₪  1,061,715    סה"כ:     

 
 ₪. 1,133,692תקציב מבוקש:    

 
 ₪     906,739   קרנות הרשות:  מקורות מימון:  
 ₪     226,953  משרד התחבורה:     
 ₪  1,061,715    סה"כ:     

 
 מסמך הגדלת תב"ר. –מצ"ב   
 הרשאה תקציבית ממשרד התחבורה. –            
 דו"ח כספי לתב"ר. –            

 
 צירפתי לכם את מסמך הגדלת התב"ר, הרשאה תקציבית  –ליאור מדהלה 

 ממשרד התחבורה ודו"ח כספי לתב"ר.  
 

 הצבעה:
 לא הצביע   –סהר פינטו   בעד –יואל גמליאל   
 לא הצביע –אלון גייר    ד בע –דני דורון   
 לא הצביעה –דורית בן בוחר    בעד  –ניר בזק   
 לא הצביע –תומר אהרון   בעד  –לילך לבבי   
 לא הצביעה –זוהר גוילי    בעד  –ציון ידעי   
 לא הצביע –עמי בסון   בעד   –אליאב מזגני   
 בעד  –שלום אזרד   

 
 החלטה: לאשר!  

 
 .4עברנו לסעיף  –ליאור מדהלה   

 
 אספקה והתקנת מבנה יבילים לשירותים בבי"ס פינס  1165הגדלת תב"ר   4סעיף 

 ₪. 35,000בסך 
 

 ₪. 200,000תקציב קיים:  
 

 ₪  200,000   קרנות הרשות:  מקורות מימון:
 

 ₪. 235,000תקציב מבוקש:  
 

 ₪  235,000   קרנות הרשות:  מקורות מימון:
 

 ב"ר.מסמך הגדלת ת –מצ"ב 
 דו"ח כספי לתב"ר. –          

 
   

 
 

______________________     _____________________ 
 ראש המועצה –יואל גמליאל      מנכ"ל המועצה –ליאור מדהלה 
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 צירפתי לכם מסמך להגדלת התב"ר ודו"ח כספי לתב"ר.  –ליאור מדהלה 

 ספר פינס ואנחנו -כפי שאתם יודעים מהנדס המועצה פעל להקמת שירותים בבית
 נוספים לנושא. ₪  35,000-נדרשים ל

 



 הצבעה:
 לא הצביע   –סהר פינטו   בעד –יואל גמליאל   
 לא הצביע –אלון גייר    בעד  –דני דורון   
 לא הצביעה –דורית בן בוחר    בעד  –ניר בזק   
 לא הצביע –תומר אהרון   בעד  –לילך לבבי   
 לא הצביעה –זוהר גוילי    בעד  –ציון ידעי   
 לא הצביע –עמי בסון   בעד   –אליאב מזגני   
 בעד  –שלום אזרד   

 
 החלטה: לאשר!  

 
 ₪. 1,051,830עבודות חשמל בסך  724הגדלת תב"ר   5סעיף 

 
 ₪. 5,510,812תקציב קיים:  

 
 ₪  4,710,812   הרשות:קרנות   מקורות מימון:  
 ₪     800,000    :מלוות מבנקים     
 ₪  5,510,812    סה"כ:     

 
 ₪. 6,562,642תקציב מבוקש:    

 
 ₪  5,762,642   קרנות הרשות:  מקורות מימון:  
 ₪     800,000    :מלוות מבנקים     
 ₪  6,562,642    סה"כ:     

 
 מסמך הגדלת תב"ר. –מצ"ב   
 .אומדן מאגף תפעול –            
 דו"ח כספי לתב"ר. –            

 
 צירפנו לכם מסמך הגדלת תב"ר, אומדן מאגף תפעול ודו"ח  –ליאור מדהלה   
 כספי לתב"ר.   

 
 הצבעה:

 לא הצביע   –סהר פינטו   בעד –יואל גמליאל   
 לא הצביע –אלון גייר    בעד  –דני דורון   
 לא הצביעה –דורית בן בוחר    בעד  –ניר בזק   
 לא הצביע –תומר אהרון   בעד  –לילך לבבי   
 לא הצביעה –זוהר גוילי    בעד  –ציון ידעי   
 לא הצביע –עמי בסון   בעד   –אליאב מזגני   
 בעד  –שלום אזרד   

 
 החלטה: לאשר!  

 
 
 
 

   
______________________     _____________________ 

 ראש המועצה –יואל גמליאל      מנכ"ל המועצה –ליאור מדהלה 
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 ₪.  250,000עבודות צמ"ה בסך  834הגדלת תב"ר   6סעיף 
 

 ₪. 1,250,000תקציב קיים:  
 



 ₪  1,250,000   קרנות הרשות:  מקורות מימון:
 

 ₪. 1,500,000תקציב מבוקש:  
 

 ₪  1,500,000   קרנות הרשות:  מקורות מימון:
 

 מסמך הגדלת תב"ר. –מצ"ב 
 דו"ח כספי לתב"ר. –          

 
 לטובת עבודות צמ"ה ביישוב.₪  250,000ההגדלה בסך  –ליאור מדהלה 

 
 הצבעה:

 לא הצביע   –סהר פינטו   בעד –יואל גמליאל   
 לא הצביע –אלון גייר    בעד  –דני דורון   
 לא הצביעה –דורית בן בוחר    בעד  –ניר בזק   
 לא הצביע –תומר אהרון   בעד  –לילך לבבי   
 לא הצביעה –זוהר גוילי    בעד  –ציון ידעי   
 לא הצביע –עמי בסון   בעד   –אליאב מזגני   
 בעד  –שלום אזרד   

 
 החלטה: לאשר!  

 
 

 .2018אישור תבחינים לשנת   7סעיף 
 

 .2018תבחינים לשנת  –מצ"ב   
 

 .2018צירפתי לכם תבחינים לשנת  –ליאור מדהלה   
 

 כל ההתנהלות כאן אינה תקינה היא לא חוקית. –סהר פינטו   
   
 הצבעה:  
 לא הצביע   –סהר פינטו   בעד –יואל גמליאל   
 לא הצביע –אלון גייר    בעד  –דני דורון   
 לא הצביעה –דורית בן בוחר    בעד  –ניר בזק   
 לא הצביע –תומר אהרון   בעד  –לילך לבבי   
 לא הצביעה –זוהר גוילי    בעד  –ציון ידעי   
 לא הצביע –עמי בסון   בעד   –אליאב מזגני   
 בעד  –שלום אזרד   

 
 החלטה: לאשר!  

 
   

 
 
 
 
 

______________________     _____________________ 
 ראש המועצה –יואל גמליאל      מנכ"ל המועצה –ליאור מדהלה 
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 אישור המלצת ועדת תמיכות לתנועות נוער.  8סעיף 
 

 פרוטוקול ועדת תמיכות. –מצ"ב   
 

 צירפתי לכם את פרוטוקול ועדת תמיכות עם הטבלה שאושרה  –ליאור מדהלה   



 ע"י ועדת תמיכות ע"פ הפרופורציות של מספרי התלמידים ולכן:  
 ₪,  10,701ים בני עקיבא מקבל₪,  7,428הנוער הלומד והעובד מקבל   

 ₪. 34,005 יםש"ח, ומכבי מקבל 17,864 מקבלים צופים                           
 

 הצבעה:
 לא הצביע   –סהר פינטו   בעד –יואל גמליאל   
 לא הצביע –אלון גייר    בעד  –דני דורון   
 לא הצביעה –דורית בן בוחר    בעד  –ניר בזק   
 לא הצביע –תומר אהרון   בעד  –לילך לבבי   
 לא הצביעה –זוהר גוילי    בעד  –ציון ידעי   
 לא הצביע –עמי בסון   בעד   –אליאב מזגני   
 בעד  –שלום אזרד   

 
 החלטה: לאשר!  

 
 ₪. 50,000בניית כיתת גן ילדים ברחוב גומברג ע"ס  1147הגדלת תב"ר   9סעיף 

 
 ₪. 992,492תקציב קיים:    

 
 ₪  200,000   קרנות הרשות:  מקורות מימון:  
 ₪  792,492   משרד החינוך:     
 ₪  999,492    סה"כ:     

 
 ₪. 1,042,492תקציב מבוקש:    

 
 ₪     250,000   קרנות הרשות:  מקורות מימון:  
 ₪     792,492   משרד החינוך:     
 ₪  1,042,492    סה"כ:     

 
 מסמך הגדלת תב"ר. –מצ"ב   
 דו"ח כספי לתב"ר. –            

 
 צירפתי לכם מסמך הגדלת תב"ר ודו"ח כספי לתב"ר. –ליאור מדהלה   

 
 הצבעה:

 לא הצביע   –סהר פינטו   בעד –יואל גמליאל   
 לא הצביע –אלון גייר    בעד  –דני דורון   
 לא הצביעה –דורית בן בוחר    בעד  –ניר בזק   
 לא הצביע –תומר אהרון   בעד  –לילך לבבי   
 לא הצביעה –זוהר גוילי    בעד  –ציון ידעי   
 לא הצביע –עמי בסון   בעד   –אליאב מזגני   
 בעד  –שלום אזרד   

 
 החלטה: לאשר!  

 
   

 
______________________     _____________________ 

 ראש המועצה –יואל גמליאל      מנכ"ל המועצה –ליאור מדהלה 
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 ותיקון שם התב"ר "הנחת תשתיות לצנרת מים וביוב במבנה  1182הגדלת תב"ר   10סעיף 
 ₪. 100,000ציבור וחינוך" בסך   

 
 ₪. 200,000תקציב קיים:    

 



 ₪  200,000   קרנות הרשות:  מקורות מימון:  
 

 ₪. 300,000תקציב מבוקש:    
 

 ₪  300,000   קרנות הרשות:  מקורות מימון:  
 

 מסמך להגדלת תב"ר. –מצ"ב   
 דו"ח כספי לתב"ר. –            
   
 יש שאלות לגבי הסעיף ? –יואל גמליאל   

 
 כל הסעיפים שאישרת לא רלוונטיים. –בוחר -דורית בן  

 
 קיבלתם את כל הדו"חות הכספיים, קיבלתם חו"ד של היועצת  –יואל גמליאל   
  המשפטית.  

 
 אתם לא יכולים לדלג על כל הסעיפים. –סהר פינטו   

 
 לא דילגנו. –יואל גמליאל   

 
 הצבעה:

 לא הצביע   –סהר פינטו   בעד –יואל גמליאל   
 לא הצביע –אלון גייר    בעד  –דני דורון   
 לא הצביעה –דורית בן בוחר    בעד  –ניר בזק   
 לא הצביע –תומר אהרון   בעד  –לילך לבבי   
 לא הצביעה –זוהר גוילי    בעד  –ציון ידעי   
 לא הצביע –עמי בסון   בעד   –אליאב מזגני   
 בעד  –שלום אזרד   

 
 החלטה: לאשר!  

 
 ₪. 1,000,000סלילת מדרכות וכבישים בסך  908הגדלת תב"ר   11סעיף 

 
 ₪. 1,880,000תקציב קיים:    

 
 ₪  1,880,000   קרנות הרשות:  מקורות מימון:  

 
 ₪. 2,880,000תקציב מבוקש:    

 
 ₪  2,880,000   קרנות הרשות:  מקורות מימון:  

 
 מסמך להגדלת תב"ר. –מצ"ב   
 דו"ח כספי לתב"ר. –            

 
 
 

   
______________________     _____________________ 

 ראש המועצה –ליאל יואל גמ     מנכ"ל המועצה –ליאור מדהלה 
-10- 

 
 

 ? 11יש שאלות לסעיף  –יואל גמליאל 
 

 )א( בנוגע ליועץ משפטי ברשויות מקומיות.5מקריא את סעיף  –אלון גייר   
 

 הצבעה:
 לא הצביע   –סהר פינטו   בעד –יואל גמליאל   
 לא הצביע –אלון גייר    בעד  –דני דורון   



 לא הצביעה –דורית בן בוחר    בעד  –ניר בזק   
 לא הצביע –תומר אהרון   בעד  –לילך לבבי   
 לא הצביעה –זוהר גוילי    בעד  –ציון ידעי   
 לא הצביע –עמי בסון   בעד   –אליאב מזגני   
 בעד  –שלום אזרד   

 
 החלטה: לאשר!  
   

 ושינוי שם ₪,  150,000איטומים במוסדות חינוך בסך  1086הגדלת תב"ר   12סעיף 
 התב"ר לאיטומים במוסדות חינוך ומבני ציבור.  

 
 ₪. 150,000תקציב קיים:    

 
 ₪  150,000   קרנות הרשות:  מקורות מימון:  

 
 ₪. 250,000תקציב מבוקש:    

 
 ₪  250,000   קרנות הרשות:  מקורות מימון:  

 
 מסמך להגדלת תב"ר. –מצ"ב   
 דו"ח כספי לתב"ר. –            

 
 סה"כ ₪  250,000תקציב מבוקש ₪,  150,000תקציב קיים  –ליאור מדהלה   
 ולא על סך₪   100,000יש פה טעות ההגדלה היא ₪.  100,000ההגדלה   

 ₪. 250,000ולכן מה שכתוב בתקציב המבוקש זה ₪  150,000
 ההגדלה צריך להיות ₪  150,000בסך אני אומר שוב בראש של הסעיף כתוב 

100,000  .₪ 
 

 הצבעה:
 לא הצביע   –סהר פינטו   בעד –יואל גמליאל   
 לא הצביע –אלון גייר    בעד  –דני דורון   
 לא הצביעה –דורית בן בוחר    בעד  –ניר בזק   
 לא הצביע –תומר אהרון   בעד  –לילך לבבי   
 לא הצביעה –זוהר גוילי    בעד  –ציון ידעי   
 לא הצביע –עמי בסון   בעד   –אליאב מזגני   
 בעד  –שלום אזרד   

 
 החלטה: לאשר!  

 
 
 
 
 

______________________     _____________________ 
 ראש המועצה –יואל גמליאל      מנכ"ל המועצה –ליאור מדהלה 
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 ₪. 150,000עבודות ניקוז בגדרה בסך  1153הגדלת תב"ר   13סעיף 
 

 ₪. 300,000תקציב קיים:    
 

 ₪  300,000   קרנות הרשות:  מקורות מימון:  
 

 ₪. 450,000תקציב מבוקש:    
 



 ₪  450,000   קרנות הרשות:  מקורות מימון:  
 

 מסמך להגדלת תב"ר. –מצ"ב   
 דו"ח כספי לתב"ר. –            

 
 ולכן  ₪  450,000תקציב מבוקש ₪,  300,000תקציב קיים  –ליאור מדהלה   
 ₪. 150,000ההגדלה המתבקשת היא   

 
 שאלות יש? –יואל גמליאל   

 
 כן, אני מבקש את חו"ד של היועצת המשפטית לגבי התנהלות  –סהר פינטו   
 הישיבה בזאת.  

 
 הצבעה:

 לא הצביע   –סהר פינטו   בעד –יואל גמליאל   
 לא הצביע –אלון גייר    בעד  –דני דורון   
 לא הצביעה –דורית בן בוחר    בעד  –ניר בזק   
 לא הצביע –תומר אהרון   בעד  –לילך לבבי   
 לא הצביעה –זוהר גוילי    בעד  –ציון ידעי   
 לא הצביע –עמי בסון   בעד   –אליאב מזגני   
 בעד  –שלום אזרד   

 
 החלטה: לאשר!  

 
 

 ₪. 500,000סימון כבישים והתקני בטיחות בסך  1155הגדלת תב"ר   14סעיף 
 

 ₪. 472,162תקציב קיים:    
 

 ₪   414,433   קרנות הרשות:  מקורות מימון:  
 ₪     57,729  משרד התחבורה:     
 ₪   472,162    סה"כ:     

 
 ₪. 972,162תקציב מבוקש:    

 
 ₪  914,433   קרנות הרשות:  מקורות מימון:  
 ₪    57,729  משרד התחבורה:     
 ₪  972,162    סה"כ:     

 
 מסמך הגדלת תב"ר. –מצ"ב   
 דו"ח כספי לתב"ר. –            

 
 
 
 

______________________     _____________________ 
 ראש המועצה –יואל גמליאל      מנכ"ל המועצה –ליאור מדהלה 
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 צירפתי לכם מסמך הגדלת תב"ר ודו"ח כספי לתב"ר. –ליאור מדהלה   
 

 הצבעה:
 לא הצביע   –סהר פינטו   בעד –יואל גמליאל   
 לא הצביע –אלון גייר    בעד  –דני דורון   
 לא הצביעה –דורית בן בוחר    בעד  –ניר בזק   
 לא הצביע –תומר אהרון   בעד  –לילך לבבי   
 לא הצביעה –זוהר גוילי    בעד  –ציון ידעי   
 לא הצביע –עמי בסון   בעד   –אליאב מזגני   



 בעד  –שלום אזרד   
 

 החלטה: לאשר!  
 

 רגל משולב עם כדורסל בבי"ס נתיבי נועם -מגרש קט 1209אישור תב"ר   15סעיף 
 ₪. 1,500,000בסך   

 
 ₪. 1,500,000תקציב מבוקש:    

 
 ₪     150,000   קרנות הרשות:  מקורות מימון:  
 ₪  1,350,000   מפעל הפיס:     
 ₪  1,500,000    סה"כ:     

 
 מסמך ייזום תב"ר. –מצ"ב   

 
 זה תקציב לבניית מגרש גם לסטרומה וגם לשפירא לתחרויות –יואל גמליאל   

 רגל וגם נותן מענה לבי"ס נתיבי נועם.-הקט   
 

 הצבעה:
 לא הצביע   –סהר פינטו   בעד –יואל גמליאל   
 לא הצביע –אלון גייר    בעד  –דני דורון   
 לא הצביעה –דורית בן בוחר    בעד  –ניר בזק   
 לא הצביע –תומר אהרון   בעד  –לילך לבבי   
 לא הצביעה –זוהר גוילי    בעד  –ציון ידעי   
 לא הצביע –עמי בסון   בעד   –אליאב מזגני   
 בעד  –שלום אזרד   

 
 החלטה: לאשר!  

 
 ₪. 2,500,000בסך  2018-2017משחקים  שדרוג והקמת גנ"י 1214אישור תב"ר   16סעיף 

 
 ₪. 2,500,000תקציב מבוקש:    

 
 ₪     500,000   קרנות הרשות:  מקורות מימון:  
 ₪  0002,000,   מפעל הפיס:     
 ₪  2,500,000    סה"כ:     

 
 מסמך ייזום תב"ר. –מצ"ב   
 פירוט גנים ציבוריים. –            

 
 
 
 

______________________     _____________________ 
 ראש המועצה –יואל גמליאל      מנכ"ל המועצה –ליאור מדהלה 
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 צירפנו לכם מסמך ייזום תב"ר חתום כנדרש ופירוט של הגנים  –ליאור מדהלה   
 מבקשים לשפץ. הציבוריים שבהם אנחנו  

 
 שיפוץ גני משחקים ביישוב, הבאנו תקציב ממפעל הפיס. –יואל גמליאל   

 
 הצבעה:

 לא הצביע   –סהר פינטו   בעד –יואל גמליאל   
 לא הצביע –אלון גייר    בעד  –דני דורון   
 לא הצביעה –דורית בן בוחר    בעד  –ניר בזק   
 לא הצביע –תומר אהרון   בעד  –לילך לבבי   
 לא הצביעה –גוילי  זוהר   בעד  –ציון ידעי   



 לא הצביע –עמי בסון   בעד   –אליאב מזגני   
 בעד  –שלום אזרד   

 
 החלטה: לאשר!  

 
 

 בניית מקווה טהרה לגברים ברחוב האורן פינת הברוש 1218אישור תב"ר   17סעיף 
 .19חלקה  5913בגוש ₪  1,041,000בסך   

 
 ₪. 1,041,000תקציב מבוקש:    

 
 ₪  1,041,000  משרד הבינוי והשיכון:  מקורות מימון:  

 
 מסמך ייזום תב"ר. –מצ"ב   
 הרשאה תקציבית. –            

 
 אנחנו קיבלנו כתוצאה מהפרויקט החדש שעשינו במזרח גדרה –ליאור מדהלה   
 כספים למבני ציבור לפי האינדקס שנקבע בהסכם הפיתוח ולכן באותה הרשאה   
 לטובת הקמת המקווה ברחוב האורן ₪  1,041,000שצירפתי לכם אנחנו מפנים   
 פינת הברוש   
  

 הצבעה:
 לא הצביע   –סהר פינטו   בעד –יואל גמליאל   
 לא הצביע –אלון גייר    בעד  –דני דורון   
 לא הצביעה –דורית בן בוחר    בעד  –ניר בזק   
 לא הצביע –תומר אהרון   בעד  –לילך לבבי   
 לא הצביעה –זוהר גוילי    בעד  –ציון ידעי   
 לא הצביע –עמי בסון   בעד   –אליאב מזגני   
 בעד  –שלום אזרד   

 
 החלטה: לאשר!  

 
 
  

 
 
 
 

______________________     _____________________ 
 ראש המועצה –יואל גמליאל      מנכ"ל המועצה –ליאור מדהלה 
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 תכנון וביצוע בי"ס יסודי ממ"ח שלהבות בסך 1202הגדלת תב"ר   18סעיף 

   15,095,707 .₪ 
 

 ₪. 780,000תקציב קיים:    
 

 ₪  780,000   קרנות הרשות:  מקורות מימון:  
 

 ₪. 15,875,707תקציב מבוקש:    
 

 ₪    7,563,947  קרנות הרשות )מימון ביניים(:     מקורות מימון:  
 ₪    6,311,760   על הפיס:מפ     
 ₪    2,000,000  משרד הבינוי והשיכון:     
 ₪  15,875,707    סה"כ:     



 
 מסמך הגדלת תב"ר. –מצ"ב   
 הרשאה תקציבית. –            
 אומדן מהנדס. –            

 
 ₪. 15,875,707התקציב המבוקש ₪  780,000תקציב קיים  –ליאור מדהלה   

 
 הצבעה:

 לא הצביע   –סהר פינטו   בעד –יואל גמליאל   
 לא הצביע –אלון גייר    בעד  –דני דורון   
 לא הצביעה –דורית בן בוחר    בעד  –ניר בזק   
 לא הצביע –תומר אהרון   בעד  –לילך לבבי   
 לא הצביעה –זוהר גוילי    בעד  –ציון ידעי   
 לא הצביע –עמי בסון   בעד   –אליאב מזגני   
 בעד  –שלום אזרד   

 
 החלטה: לאשר!  

 
 ₪. 1,000,000עבודות פיתוח והצללה בבי"ס גוונים בסך  1216אישור תב"ר   19סעיף 

 
 ₪. 1,000,000תקציב מבוקש:    

 
 ₪  1,000,000   משרד הבינוי והשיכון:  מקורות מימון:  

 
 מסמך ייזום תב"ר. –מצ"ב   
 בית.הרשאה תקצי –            

 
 באותה ההרשאה שצירפנו לכם ממשרד הבינוי והשיכון התקציב  –ליאור מדהלה   
 .₪ 1,000,000המבוקש הוא   

 
 הצבעה:

 לא הצביע   –סהר פינטו   בעד –יואל גמליאל   
 לא הצביע –אלון גייר    בעד  –דני דורון   
 לא הצביעה –דורית בן בוחר    בעד  –ניר בזק   
 לא הצביע –תומר אהרון   בעד  –לילך לבבי   
 לא הצביעה –זוהר גוילי    בעד  –ציון ידעי   
 לא הצביע –עמי בסון   בעד   –אליאב מזגני   
 בעד  –שלום אזרד   

 
 החלטה: לאשר!  

 
 

_____________________     _____________________ 
 ראש המועצה –יואל גמליאל      מנכ"ל המועצה –ליאור מדהלה 
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 ₪. 1,000,000מתקני ספורט ותשתיות בבי"ס רימונים בסך  1217אישור תב"ר   20סעיף 

 
 ₪. 1,000,000תקציב מבוקש:    

 
 ₪  1,000,000   משרד הבינוי והשיכון:  מקורות מימון:  

 
 מסמך ייזום תב"ר. –מצ"ב   
 הרשאה תקציבית. –            

 
 יש שאלות? אין. 20לסעיף  –יואל גמליאל   

 
 הצבעה: 

 לא הצביע   –סהר פינטו   בעד –יואל גמליאל   
 לא הצביע –אלון גייר    בעד  –דני דורון   



 לא הצביעה –דורית בן בוחר    בעד  –ניר בזק   
 לא הצביע –תומר אהרון   בעד  –לילך לבבי   
 לא הצביעה –זוהר גוילי    בעד  –ציון ידעי   
 לא הצביע –עמי בסון   בעד   –אליאב מזגני   
 בעד  –שלום אזרד   

 
 החלטה: לאשר!  

 
 המגבית המאוחדת לישראל בעניין מרכז העדה –אישור הסכם למול קרן היסוד   21סעיף 

 האתיופית.
 

 הסכם וחו"ד. –מצ"ב 
 

 צירפתי לכם חו"ד של היועצת המשפטית. –ליאור מדהלה 
 

 הצבעה:
 לא הצביע   –סהר פינטו   בעד –יואל גמליאל   
 לא הצביע –אלון גייר    בעד  –דני דורון   
 לא הצביעה –דורית בן בוחר    בעד  –ניר בזק   
 לא הצביע –תומר אהרון   בעד  –לילך לבבי   
 לא הצביעה –זוהר גוילי    בעד  –ציון ידעי   
 לא הצביע –עמי בסון   בעד   –אליאב מזגני   
 בעד  –שלום אזרד   

 
 החלטה: לאשר!  

 
 ₪. 200,000שיפוץ אולם כנסים בבי"ס אוהל שלום בסך  1219אישור תב"ר   22סעיף 

 
 ₪. 200,000תקציב מבוקש:    

 
 ₪  200,000   קרנות הרשות:  מקורות מימון:  

 
 מסמך ייזום תב"ר. –מצ"ב   
 אומדן ראשוני מאגף שפ"ע. –מצ"ב   
   

 
 
 

_____________________     _____________________ 
 ראש המועצה –יואל גמליאל      מנכ"ל המועצה –ליאור מדהלה 
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 ואת האומדן הראשוני שבוצע צירפתי לכם מסמך ייזום תב"ר –ליאור מדהלה 
 ע"י אגף שפ"ע.

 
 הצבעה:

 לא הצביע   –סהר פינטו   בעד –יואל גמליאל   
 לא הצביע –אלון גייר    בעד  –דני דורון   
 לא הצביעה –דורית בן בוחר    בעד  –ניר בזק   
 לא הצביע –תומר אהרון   בעד  –לילך לבבי   
 לא הצביעה –זוהר גוילי    בעד  –ציון ידעי   
 לא הצביע –עמי בסון   בעד   –אליאב מזגני   
 בעד  –שלום אזרד   

 
 החלטה: לאשר!  



 
 

 ₪. 25,000הקמת פארק אופניים וסקטבורג אתגרי בסך  1048 הגדלת תב"ר  23סעיף 
 

 ₪. 1,593,000תקציב קיים:    
 

 ₪       93,000   קרנות הרשות:  מקורות מימון:  
 ₪  1,500,000   חב' נתיבי הגז:     
 ₪  1,593,000    סה"כ:     

 
 ₪. 1,618,000תקציב מבוקש:    

 
 ₪     118,000   קרנות הרשות:  מקורות מימון:  
 ₪  1,500,000   חב' נתיבי הגז:     
 ₪  1,618,000    סה"כ:     

 
 מסמך הגדלת תב"ר. –מצ"ב   
 דו"ח כספי לתב"ר. –            

 
 ₪. 25,000ההגדלה הנדרשת  –ליאור מדהלה   

 
 הצבעה:

 לא הצביע   –סהר פינטו   בעד –יואל גמליאל   
 לא הצביע –אלון גייר    בעד  –דני דורון   
 לא הצביעה –דורית בן בוחר    בעד  –ניר בזק   
 לא הצביע –תומר אהרון   בעד  –לילך לבבי   
 לא הצביעה –זוהר גוילי    בעד  –ציון ידעי   
 לא הצביע –עמי בסון   בעד   –אליאב מזגני   
 בעד  –שלום אזרד   

 
 החלטה: לאשר!  

 
 
 
 
 
 

_____________________     _____________________ 
 ראש המועצה –יואל גמליאל      מנכ"ל המועצה –ליאור מדהלה 
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 ₪. 1,810,575שיקום רחוב אפריים בסך  1220אישור תב"ר   24סעיף 
 

 ₪. 1,810,575תקציב מבוקש:    
 

 ₪  1,810,575   קרנות הרשות:  מקורות מימון:  
 

 מסמך ייזום תב"ר. –מצ"ב   
 אומדן מהנדס. –מצ"ב   

 
 אנחנו פועלים לשקם את רחוב אפריים מרחוב גמליאל ועד  –ליאור מדהלה   
 ₪. 1,810,575לרחוב סטרומה התקציב המבוקש הוא   
 צירפתי לכם את מסמך ייזום התב"ר ואומדן מהנדס.  

 
 הצבעה:

 לא הצביע   –סהר פינטו   בעד –יואל גמליאל   



 לא הצביע –אלון גייר    בעד  –דני דורון   
 לא הצביעה –דורית בן בוחר    בעד  –ניר בזק   
 לא הצביע –תומר אהרון   בעד  –לילך לבבי   
 לא הצביעה –זוהר גוילי    בעד  –ציון ידעי   
 לא הצביע –עמי בסון   בעד   –אליאב מזגני   
 בעד  –שלום אזרד   

 
 לאשר! החלטה:  

 
 תוספת כיתות לימוד והגדלת חדר מורים לתיכון רמון  1221אישור תב"ר   25סעיף 

 ₪. 1,983,000בסך 
 

 ₪. 1,983,000תקציב מבוקש:    
 

 ₪  1,983,000   קרנות הרשות:  מקורות מימון:  
 

 מסמך ייזום תב"ר. –מצ"ב   
 אומדן מהנדס. –מצ"ב   

 
 ייזום תב"ר ואומדן של המהנדס. צירפתי לכם מסמך  –ליאור מדהלה   

 
 הצבעה:

 לא הצביע   –סהר פינטו   בעד –יואל גמליאל   
 לא הצביע –אלון גייר    בעד  –דני דורון   
 לא הצביעה –דורית בן בוחר    בעד  –ניר בזק   
 לא הצביע –תומר אהרון   בעד  –לילך לבבי   
 לא הצביעה –זוהר גוילי    בעד  –ציון ידעי   
 לא הצביע –עמי בסון   בעד   –אליאב מזגני   
 בעד  –שלום אזרד   

 
 החלטה: לאשר!  

 
 
 
 
 

_____________________     _____________________ 
 ראש המועצה –יואל גמליאל      מנכ"ל המועצה –ליאור מדהלה 
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 אישור מלגות לסטודנטים תשע"ז.  26סעיף 

 
 פרוטוקול ועדת מלגות. –מצ"ב   

 
 צירפתי לכם את הפרוטוקול של ועדת מלגות חתום ע"י שלום  –ליאור מדהלה   
 אזרד יו"ר ועדת מלגות.  

 
 הצבעה:

 לא הצביע   –סהר פינטו   בעד –יואל גמליאל   
 לא הצביע –אלון גייר    בעד  –דני דורון   
 לא הצביעה –דורית בן בוחר    בעד  –ניר בזק   
 לא הצביע –תומר אהרון   בעד  –לילך לבבי   
 לא הצביעה –זוהר גוילי    בעד  –ציון ידעי   
 לא הצביע –עמי בסון   בעד   –אליאב מזגני   
 בעד  –שלום אזרד   

 
 החלטה: לאשר!  



 
 

 אישור חוזה/הסכם חכירה בין המועצה המקומית גדרה לבין חברת החשמל   27סעיף 
 .Eמגרש  551חלקה  4585לצורך החכרת תחנת טרנספורמציה בגוש   

 
 ההסכם. –מצ"ב   

 
 אנחנו צירפנו לכם את ההסכם ואת כל החומר הנדרש לצורך  –ליאור מדהלה   
 האישור של ההסכם.  

 
 הצבעה:

 לא הצביע   –סהר פינטו   בעד –יואל גמליאל   
 לא הצביע –אלון גייר    בעד  –דני דורון   
 לא הצביעה –דורית בן בוחר    בעד  –ניר בזק   
 לא הצביע –תומר אהרון   בעד  –לילך לבבי   
 לא הצביעה –זוהר גוילי    בעד  –ציון ידעי   
 לא הצביע –עמי בסון   בעד   –אליאב מזגני   
 בעד  –שלום אזרד   

 
 החלטה: לאשר!  

 
 

 אישור הארכת תקנות להסדרים במשק המדינה הנחה מארנונה לתאריך   28סעיף 
  31/12/2017. 

 
 תקנות בהסדרים במשק המדינה. –מצ"ב   

 .29/05/2017מליאת המועצה למבצע גביית חובות בארנונה מתאריך  –             
 .2017טבלת ביצוע גבייה  –            

 
 ת במשק המדינה, אישור מועצה הקודם צירפתי לכם את התקנו –ליאור מדהלה   
 וטבלת ביצוע גבייה  29/05/2017למבצע גביית החובות בארנונה מתאריך   

 . 2017לשנת 
 
 
 
 

_____________________     _____________________ 
 ראש המועצה –יואל גמליאל      מנכ"ל המועצה –ליאור מדהלה 
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  שאלות יש? –יואל גמליאל   
 
 

 הצבעה:
 לא הצביע   –סהר פינטו   בעד –יואל גמליאל   
 לא הצביע –אלון גייר    בעד  –דני דורון   
 לא הצביעה –דורית בן בוחר    בעד  –ניר בזק   
 לא הצביע –תומר אהרון   בעד  –לילך לבבי   
 לא הצביעה –זוהר גוילי    בעד  –ציון ידעי   
 לא הצביע –עמי בסון   בעד   –אליאב מזגני   
 בעד  –שלום אזרד   

 
 החלטה: לאשר!  

 
 

 .20:50הישיבה ננעלה ע"י ראש המועצה בשעה 



 
 
 
 
 

   
 
 
 

   
_____________________     _____________________ 

 ראש המועצה –יואל גמליאל      מנכ"ל המועצה –ליאור מדהלה 
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