ישיבת מועצה מן המניין מס' 453
מיום חמישי 04/04/2019
משתתפים:

יואל גמליאל – ראש המועצה.
דני דורון – סגן ומ"מ ראש המועצה.
ענת טל – חברת מועצה.
אסף דרבה – חבר מועצה.
יקותיאל תנעמי – חבר מועצה.
סהר רווח – סגן ראש המועצה.
סהר פינטו – חבר מועצה.
אליאב מזגני – חבר מועצה.
ציון ידעי – חבר מועצה.
אראל דוד – חבר מועצה.
תומר אהרון – חבר מועצה.
אלון גייר – חבר מועצה.
זוהר גוילי – חברת מועצה – נכנסה בשעה 18:21

חסרים:

שלום אזרד – חבר מועצה.

נוכחים:

ליאור מדהלה – מנכ"ל המועצה.
עו"ד גלית דמארי-סקורקה – יועמ"ש.
רמי אומיד – גזבר המועצה.
שלה עקיבא – מזכירת ועדות המועצה.

יואל גמליאל – פותח את ישיבת מועצה מן המניין מס'  453יום חמישי  04/04/2019אשר
מתקיימת בספרייה הציבורית ברחוב לילנבלום פינת ויצמן השעה .18:10
ליאור מדהלה – נתחיל בסדר היום שהוגש לישיבה שלא מן המניין אנחנו הכנסנו את ההצעות
לסדר לפני שנעביר את העניין לסהר רציתי לעדכן כי לא הצלחתי להבין את הצעה לסדר בנוגע
למינוי מבקר אם הייתם שמים לב בבניין המועצה אנחנו פרסמנו מכרז אז לכן אני לא מבין על מה
הדיון ובנושא עיכוב תשלומים למלגות לסטודנטים ענת טל נמצאת פה שקידמה את התשלום
לסטודנטים ודיון בנושא הפגיעה בתנועות הנוער אני חושב שזה היה יותר מתאים לישיבת תקציב.
הצעה לסדר – מינוי מבקר פנים
סהר פינטו – מקריא את ההצעה לסדר בנושא מינוי מבקר פנים.
בהצעת התקציב שאושרה לא תוקצבה עלות מינוי מבקר הפנים במלואה.
יואל גמליאל – היית צריך להיות בישיבת התקציב ולהעלות את הנושא.
אין הצבעה התהליך התחיל.
ליאור מדהלה – היה הליך לא פשוט ,פרסמנו מכרז עפ"י החוק.
סהר פינטו – מה היו עלויות המשפטיות ?
יואל גמליאל – תגיש שאילתא.
סהר פינטו – מבקש חו"ד משפטית על זה שלא מאפשרים להצביע בנושא.
יואל גמליאל – אין הצבעה כי יצא מכרז בנושא.

_____________________
יואל גמליאל – ראש המועצה

______________________
ליאור מדהלה – מנכ"ל המועצה
1

הצעה לסדר – פגיעה בתנועות נוער
סהר פינטו – מקריא את ההצעה לסדר בנושא מינוי מבקר פנים.
בנוגע לתנועות הנוער הקיצוץ מאוד משמעותי.
יואל גמליאל – היית צריך להגיע לתקציב והיית מעלה את הנושא.
הצעה לסדר – עיכוב תשלום מלגות לסטודנטים
סהר פינטו מברך את ענת טל שקידמה את הנושא.
רק חבל שהסטודנטים קיבלו עכשיו את המלגות כאשר היו צריכים לקבל כבר בשנה שעברה.
יואל גמליאל – זה התעכב בגלל שלא אושר התקציב ,המוות של אמא שלי ,בחירות ועוד...
סעיף1

אישור מינוי סהר רווח כדלהלן:
מינוי סהר רווח לסגן ראש המועצה בשכר בהיקף של 100%
משרה ,עפ"י סעיף  15לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו
וכהונתם) ,תשל"ה  1975ובהתאם לזכויות המוקנות לו עפ"י דין וחוזר מנכ"ל
משרד הפנים .זאת בהמשך לאישור מליאת המועצה בישיבתה מס' ,450
במסגרתה אושר מינויו ל  50%משרה וכן הואצלו לו סמכויות כדין כיו"ר מרכז
אופק.
מצ"ב – חוות דעת משפטית חתומה ע"י היועמ"ש.
– תחשיב עלות השכר חתום ע"י גזבר המועצה.
דורית בן-בוחר – אשמח לדעת אם התפקיד כיו"ר מרכז אופק תייצר הכנסה
בשווי ההכנסה שלו .אני רציתי להיות יו"ר מרכז אופק בהתנדבות.
יואל גמליאל – אנחנו נושקים ל 30,000-תושבים ,הצעתי לכולם להיות סגנים
והודעתי שאני זקוק לסגנים במשרה מלאה .אני צריך סגן שיפקח ויפעל ,אני
מאמין שסהר רווח יביא המון למרכז אופק הוא הגיע מעסקים מאחל לו שיצליח.
הצבעה:
יואל גמליאל – בעד.
דני דורון – בעד.
ענת טל – בעד.
אסף דרבה – בעד.
סהר רווח – בעד.
אליאב מזגני – בעד.
ציון ידעי – בעד.
יקותיאל תנעמי – בעד.

סהר פינטו – נגד.
אלון גייר – נגד.
דורית בן-בוחר – נגד.
תומר אהרון – נגד.
זוהר גוילי – נגד.
הראל דוד – נגד.

החלטה:
אושר!

_____________________
יואל גמליאל – ראש המועצה

______________________
ליאור מדהלה – מנכ"ל המועצה
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סעיף 2

אישור מינוי עו"ד יקותיאל תנעמי ומר ציון ידעי כסגנים כדלהלן:
א .אישור מינוי עו"ד יקותיאל תנעמי לסגן ראש המועצה בשכר
בהיקף של  100%משרה ,עפ"י סעיף  15לחוק הרשויות
המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) ,תשל"ה 1975
ובהתאם לזכויות המוקנות לו עפ"י דין וחוזר מנכ"ל משרד
הפנים  ,וזאת לתקופה של  28חודשים שיחלו ממועד אישור המליאה ,
ברוטציה עם מר ציון ידעי כמפורט מטה
ב .אישור האצלת סמכויות ראש המועצה לסגן ראש המועצה בפועל
לעוה"ד יקותיאל תנעמי על עפ"י סעיף  17לחוק הרשויות
המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) ,תשל"ה – ,1975
כמחזיק תיק שפ"ע.
ג .אישור מינוי מר ציון ידעי לסגן ראש המועצה בשכר בהיקף של
 100%משרה ,עפ"י סעיף  15לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש
הרשות וסגניו וכהונתם) ,תשל"ה  ,1975ובהתאם לזכויות המוקנות
לו עפ"י דין וחוזר מנכ"ל משרד הפנים  ,תקופת כהונתו של מר ידעי
תחל מיד עם תום תקופת כהונתו של עו"ד יקותיאל תנעמי כפי
שפורט לעייל.
ד .אישור האצלת סמכויות ראש המועצה לסגן ראש המועצה בפועל מר ציון ידעי
עפ"י סעיף  17לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם),
תשל"ה  1975כמחזיק תיק תפעול ותשתיות מיד עם תום תקופת כהונתו של
עו"ד יקותיאל תנעמי כפי שפורט לעייל.
מצ"ב – חוות דעת משפטית חתומה ע"י היועמ"ש.
– תחשיב עלות השכר חתום ע"י גזבר המועצה.
יואל גמליאל – קיבלתם חו"ד משפטית ותחשיב עלות השכר כנדרש.
ליאור מדהלה – מקריא את חוזר מנכ"ל בנושא הרוטציה.
הצבעה:
יואל גמליאל – בעד.
דני דורון – בעד.
ענת טל – בעד.
אסף דרבה – בעד.
סהר רווח – בעד.
אליאב מזגני – בעד.
ציון ידעי – בעד.
יקותיאל תנעמי – בעד.

סהר פינטו – נגד.
אלון גייר – נגד.
דורית בן-בוחר – נגד.
תומר אהרון – נגד.
זוהר גוילי – נגד.
הראל דוד – נגד.

החלטה:
אושר!

_____________________
יואל גמליאל – ראש המועצה

______________________
ליאור מדהלה – מנכ"ל המועצה
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סעיף 3

אישור ועדת הרכב ועדת משנה לתכנון ובנייה.
דני דורון – יו"ר - ,יואל גמליאל – מ"מ.
ענת טל.
יקותיאל תנעמי.
ציון ידעי.
סהר רווח
דורית בן-בוחר.
סהר פינטו.
ליאור מדהלה – סהר פינטו פנה ליועמ"ש בנושא הפרופורציות בוועדות.
היועמ"ש הביאה לו מכתב מסודר שהחלטה אמורה להשתנות בעתיד על שולחן
המליאה ולכן נא להמתין .סהר הגיש עתירה בנושא של הרכב הוועדות זה
רק לידיעה.
סהר פינטו – זה לא מה שכתוב וזה לא פרופורציונלי ואין תפקיד כזה
מ"מ לראש הוועדה.
ליאור מקריא את המכתב של היועמ"ש.
הצבעה:
יואל גמליאל – בעד.
דני דורון – בעד.
ענת טל – בעד.
אסף דרבה – בעד.
סהר רווח – בעד.
אליאב מזגני – בעד.
ציון ידעי – בעד.
יקותיאל תנעמי – בעד.

סהר פינטו – נמנע.
אלון גייר – נמנע.
דורית בן-בוחר – נמנעת.
תומר אהרון – נמנע.
זוהר גוילי – נמנעת.
הראל דוד – נמנע.

החלטה:
אושר!
סעיף 4

אישור הרכב ועדת מל"ח.
יואל גמליאל – יו"ר.
יקותיאל תנעמי.
נציג הגדרתיים.
הרכב מקצועי עפ"י החוק.
ליאור מדהלה – מי נציג הגדרתיים?
סהר פינטו – נודיע בהמשך על נציג.
הצבעה:
יואל גמליאל – בעד.
דני דורון – בעד.
ענת טל – בעד.
אסף דרבה – בעד.
סהר רווח – בעד.
אליאב מזגני – בעד.
ציון ידעי – בעד.
יקותיאל תנעמי – בעד.

סהר פינטו – נמנע.
אלון גייר – נמנע.
דורית בן-בוחר – נמנעת.
תומר אהרון – נמנע.
זוהר גוילי – נמנעת.
הראל דוד – נמנע.

החלטה:
אושר!
_____________________
יואל גמליאל – ראש המועצה

______________________
ליאור מדהלה – מנכ"ל המועצה
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סעיף 5

אישור ועדת ביטחון וחרום.
דני דורון – יו"ר.
ציון ידעי.
נציג הגדרתיים.
נציג גשר.
נציגים מקצועיים עפ"י הוראות החוק.
סהר פינטו – אנחנו נודיע על נציגים בכל הוועדות בהמשך.
הצבעה:
יואל גמליאל – בעד.
דני דורון – בעד.
ענת טל – בעד.
אסף דרבה – בעד.
סהר רווח – בעד.
אליאב מזגני – בעד.
ציון ידעי – בעד.
יקותיאל תנעמי – בעד.

סהר פינטו – נמנע.
אלון גייר – נמנע.
דורית בן-בוחר – נמנעת.
תומר אהרון – נמנע.
זוהר גוילי – נמנעת.
הראל דוד – נמנע.

החלטה:
אושר!
סעיף 6

אישור הרכב ועדה לאיכות הסביבה.
ציון ידעי – יו"ר.
ענת טל.
נציג הגדרתיים.
נציג גשר.
שרון פיירליך מסיעת גדרה מתחדשת.
נציג ציבור מסיעת הבית היהודי.
יואב כאוי – מנהל מח' תברואה.
הצבעה:
יואל גמליאל – בעד.
דני דורון – בעד.
ענת טל – בעד.
אסף דרבה – בעד.
סהר רווח – בעד.
אליאב מזגני – בעד.
ציון ידעי – בעד.
יקותיאל תנעמי – בעד.

סהר פינטו – נמנע.
אלון גייר – נמנע.
דורית בן-בוחר – נמנעת.
תומר אהרון – נמנע.
זוהר גוילי – נמנעת.
הראל דוד – נמנע.

החלטה:
אושר!

_____________________
יואל גמליאל – ראש המועצה

______________________
ליאור מדהלה – מנכ"ל המועצה
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סעיף 7

אישור הרכב הוועדה במאבק בנגע הסמים.
יקותיאל תנעמי – יו"ר.
נציג הגדרתיים.
נציג גשר.
נציגים מקצועיים עפ"י הוראות החוק.
הצבעה:
יואל גמליאל – בעד.
דני דורון – בעד.
ענת טל – בעד.
אסף דרבה – בעד.
סהר רווח – בעד.
אליאב מזגני – בעד.
ציון ידעי – בעד.
יקותיאל תנעמי – בעד.

סהר פינטו – נמנע.
אלון גייר – נמנע.
דורית בן-בוחר – נמנעת.
תומר אהרון – נמנע.
זוהר גוילי – נמנעת.
הראל דוד – נמנע.

החלטה:
אושר!
סעיף 8

אישור הרכב הוועדה לקליטת עלייה.
אסף דרבה – יו"ר.
כל חברי המליאה.
החלטה:
אושר פה אחד!

סעיף 9

אישור הרכב ועדת מכרזים.
אליאב מזגני – יו"ר.
אסף דרבה.
יקותיאל תנעמי.
ציון ידעי.
שלום אזרד.
זוהר גוילי.
דורית בן-בוחר.
הצבעה:
יואל גמליאל – בעד.
דני דורון – בעד.
ענת טל – בעד.
אסף דרבה – בעד.
סהר רווח – בעד.
אליאב מזגני – בעד.
ציון ידעי – בעד.
יקותיאל תנעמי – בעד.

סהר פינטו – נמנע.
אלון גייר – נמנע.
דורית בן-בוחר – נמנעת.
תומר אהרון – נמנע.
זוהר גוילי – נמנעת.
הראל דוד – נמנע.

החלטה:
אושר!

_____________________
יואל גמליאל – ראש המועצה

______________________
ליאור מדהלה – מנכ"ל המועצה
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סעיף 10

אישור הרכב ועדה חקלאית.
דני דורון – יו"ר.
נציגי החקלאים.
החלטה:
אושר פה אחד!

סעיף 11

אישור הרכב ועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור.
ענת טל – יו"ר.
 2נציגים מסיעת הגדרתיים.
סהר פינטו – זו פשוט בדיחה הניסיון הזה לאזן את הרכב הוועדות.
יואל גמליאל – אתה קורא לזה בדיחה זה לא בדיחה במיוחד בנושא זה.
סהר פינטו – זו כנראה ועדה שלא אכפת לכם ממנה.
ענת טל – אתה יכול להגיד שזה לא מקובל עליך ועוד הרבה דברים אבל להגיד
שזה מביש ובדיחה.
יואל גמליאל – אם אתה חושב שאתה לא ראוי להיות בוועדה תגיד שאתה לא
רוצה להיות בוועדה.
ענת טל – זו ועדה חשובה.
הצבעה:
יואל גמליאל – בעד.
דני דורון – בעד.
ענת טל – בעד.
אסף דרבה – בעד.
סהר רווח – בעד.
אליאב מזגני – בעד.
ציון ידעי – בעד.
יקותיאל תנעמי – בעד.

סהר פינטו – נמנע.
אלון גייר – נמנע.
דורית בן-בוחר – נמנעת.
תומר אהרון – נמנע.
זוהר גוילי – נמנעת.
הראל דוד – נמנע.

החלטה:
אושר!

_____________________
יואל גמליאל – ראש המועצה

______________________
ליאור מדהלה – מנכ"ל המועצה
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סעיף 12

אישור הרכב ועדה למיגור באלימות.
יואל גמליאל – יו"ר.
נציג גדרתיים.
נציג גשר.
נציגים מקצועיים עפ"י הוראות החוק.
הצבעה:
יואל גמליאל – בעד.
דני דורון – בעד.
ענת טל – בעד.
אסף דרבה – בעד.
סהר רווח – בעד.
אליאב מזגני – בעד.
ציון ידעי – בעד.
יקותיאל תנעמי – בעד.

סהר פינטו – נמנע.
אלון גייר – נמנע.
דורית בן-בוחר – נמנעת.
תומר אהרון – נמנע.
זוהר גוילי – נמנעת.
הראל דוד – נמנע.

החלטה:
אושר!

סעיף 13

אישור הרכב ועדת שמות.
ציון ידעי – יו"ר.
יואל גמליאל.
נציג גדרתים.
הצבעה:
יואל גמליאל – בעד.
דני דורון – בעד.
ענת טל – בעד.
אסף דרבה – בעד.
סהר רווח – בעד.
אליאב מזגני – בעד.
ציון ידעי – בעד.
יקותיאל תנעמי – בעד.

סהר פינטו – נמנע.
אלון גייר – נמנע.
דורית בן-בוחר – נמנעת.
תומר אהרון – נמנע.
זוהר גוילי – נמנעת.
הראל דוד – נמנע.

החלטה:
אושר!
סעיף 14

אישור הרכב ועדת ספורט.
אליאב מזגני – יו"ר.
כל מליאת המועצה
אורלי כהן -רכזת מחלקת ספורט ,מרכז אופק.
החלטה:
אושר פה אחד!

_____________________
יואל גמליאל – ראש המועצה

______________________
ליאור מדהלה – מנכ"ל המועצה
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סעיף 15

אישור הרכב ועדת מלגות.
אליאב מזגני -יו"ר
יקותיאל תנעמי.
נציג הגדרתים.
ענת קוך ,מנהלת אגף חינוך.
הצבעה:
יואל גמליאל – בעד.
דני דורון – בעד.
ענת טל – בעד.
אסף דרבה – בעד.
סהר רווח – בעד.
אליאב מזגני – בעד.
ציון ידעי – בעד.
יקותיאל תנעמי – בעד.

סהר פינטו – נמנע.
אלון גייר – נמנע.
דורית בן-בוחר – נמנעת.
תומר אהרון – נמנע.
זוהר גוילי – נמנעת.
הראל דוד – נמנע.

החלטה:
אושר!

הישיבה ננעלה בשעה .18:51

_____________________
יואל גמליאל – ראש המועצה

______________________
ליאור מדהלה – מנכ"ל המועצה
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