
 437ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 
 11/03/2018מיום ראשון 

  
 ראש המועצה. –יואל גמליאל  משתתפים:

 סגן ומ"מ ראש המועצה. –דני דורון   
 חברת מועצה. –לילך לבבי   
 סגן ראש המועצה. –ציון ידעי   
 חבר מועצה. –ניר בזק   

 חבר מועצה. –שלום אזרד 
 

 חבר מועצה. –אלון גייר   חסרים:
 חבר מועצה. –תומר אהרון   
 חבר מועצה. –סהר פינטו   
 חברת מועצה. –בוחר -דורית בן  
 חברת מועצה. –זוהר גוילי   
 חבר מועצה. –עמי בסון   
 חבר מועצה. –אליאב מזגני   
     
 מנכ"ל המועצה. –ליאור מדהלה   נוכחים:
 יועמ"ש. –סקורקה -עו"ד גלית דמארי  
 גזבר המועצה. –דוד יהלומי   
 מזכירת ועדות המועצה. –שלה עקיבא   

 
 סדר היום:

 
 .2018אישור תקציב המועצה לשנת  .1

 
 11/03/2018היום יום ראשון  437פותח את ישיבת מועצה שלא מן המניין מס'  –יואל גמליאל 

 מנהל ההנדסה.בהישיבה מתקיימת  19:00השעה 
והאופוזיציה ממשיכה לטעון שהזימון לא חוקי. קיבלנו תשובה מפורטת הגשנו תקציב ע"פ חוק 

 מהיועמ"ש וממשרד הפנים.
 

 לאור העובדה שאין קוורום בישיבה תידחה ליום רביעי או חמישי. –יואל גמליאל 
 
 

  .19:30הישיבה ננעלה בשעה 
 
 

 
 
 
 
 
 

______________________     _____________________ 
 ראש המועצה –יואל גמליאל      מנכ"ל המועצה –ליאור מדהלה 
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 437ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' המשך ל
 15/03/2018מיום חמישי 

  
 ראש המועצה. –יואל גמליאל  משתתפים:

 סגן ומ"מ ראש המועצה. –דני דורון   
 חברת מועצה. –לילך לבבי   
 סגן ראש המועצה. –ציון ידעי   
 חבר מועצה. –ניר בזק   

 חבר מועצה. –שלום אזרד 
 חבר מועצה. –אלון גייר   
 חבר מועצה. –תומר אהרון   
 חבר מועצה. –סהר פינטו   
 חברת מועצה. –בוחר -דורית בן  
 חברת מועצה. –זוהר גוילי   
 חבר מועצה. –עמי בסון   
 חבר מועצה. –אליאב מזגני   
     
 מנכ"ל המועצה. –ליאור מדהלה   נוכחים:
 יועמ"ש. –סקורקה -עו"ד גלית דמארי  
 גזבר המועצה. –דוד יהלומי   
 דנה חשבות. –רוני דנה   
 מזכירת ועדות המועצה. –שלה עקיבא   

 
 סדר היום:

 
 .2018אישור תקציב המועצה לשנת  .2

 
 שמתקיימת ביום חמישי 437פותח את ישיבת המועצה שלא מן המניין מס'  –ליאור מדהלה 

 .11/03/2018במנהל ההנדסה אשר זומנה במקור בתאריך  18:00שעה ב 15/03/2018
 

 הבטחנו שיהיה סניף דואר נוסף במזרח גדרה ונאחל הצלחה לזכיינית. –יואל גמליאל 
 מול בי"ס תיכון רמון. מעדכן את כולם לגבי התאונה הטרגית שהייתה אתמול

 
 מוכיח את עצמו בהכנת תקציב אחראי.שנים האחרונות הגזבר ה 8-ב –לנושא התקציב 

 .לסיים את תפקידו אני מאחל לו הצלחה הוא ביקש
 

 יש שאלות לגבי התקציב?
 

 ג'  53ובהתאם לסעיף , שמעתי את ההקלטות מבקש פרוטוקול מלא –סהר פינטו 
 היום להצבעה. אמבקש שהפרוטוקול יהיה מלא ויוב

 
 ההצבעה היום רק על התקציב. –יואל גמליאל 

 
 זה נכון. –המועצה רשאית להחליט  –סקורקה -גלית דמארי

 
 יש רוב במליאה שרוצה פרוטוקול מלא וראש המועצה מונע את ההצבעה. –סהר פינטו 

 הגשנו הצעות לסדר וזה עדיין לא הובא.
 

 בישיבת תקציב נדון רק על התקציב. –ליאור מדהלה 
 
 
 
 
 

______________________     _____________________ 
 ראש המועצה –יואל גמליאל      מנכ"ל המועצה –ליאור מדהלה 
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 הנושאים שהגשנו אנחנו רוצים שיובאו לדיון. –סהר פינטו 
 

 עכשיו דנים בתקציב, יש שאלות לגבי התקציב? –יואל גמליאל 
 

 "ד משפטית.והגשנו תקציב חלופי אנחנו מבקשים ח –סהר פינטו 
 

 פעמים. 3אמרתי את חו"ד שלי כבר  –סקורקה -גלית דמארי
 

מהי הדרך להביא הסתייגויות? אין שום דרך להביא הסתייגויות? הסתייגויות לגבי  –סהר פינטו 
 סעיף ספציפי? יש רק את הצעת ראש המועצה?

 
 כבר הבעתי את עמדתי בנושא. –סקורקה -גלית דמארי

 
 ות נוספות כמו תוספות שלגם בישיבה הראשונה וגם בשנייה העלנו הצע –יואל גמליאל 

 לספורט₪  200,000לתרבות, ₪  200,000למלגות סטודנטים, ₪  200,000לנוער, ₪  200,000
 גם לנגישות ומנגד להוריד בסעיפי הפעילויות אבל הצבעתם נגד.₪  100,000-ו
 

ימים ולכן אם אתה מבקש לעשות  10תיקון תקציב לא יעשה כי אתה תבקש  –ליאור מדהלה 
 ם נעשה.תיקוני

 
 שנה שעברה ולפני שנתיים עשינו אותו דבר. –ליאל מיואל ג

 
 אמרתי את דעתי לגבי הגשת תקציב חלופי. –סקורקה -גלית דמארי

לגבי ההערות: מדיניות המועצה שהגזבר מכין סעיפים, חברי המועצה משמיעים הערות ובמידה 
 וזה משכנע את ראש המועצה משנים.

 
אין שום דרך להעמיד את ההצעות שלנו להצבעה? אין מחלוקת לגבי מי שמכין את  –סהר פינטו 

 התקציב שזהו הגזבר. האם חו"ד שלך אין שום דרך להסתייגות אחת להצבעה?
 

 השבתי מספר פעמים ואם ראש המועצה רוצה יהיה שינוי. –סקורקה -גלית דמארי
 

מבקש לערוך שינויים בתקציב. הגשנו תקציב חלופי, הגשנו הסתייגויות לתקציב  –סהר פינטו 
סעיף הוצאות מיוחדות קבלניות, יעוץ אסטרטגי, שאלנו מה הוא הייעוץ? מי הוא? מבקשים לדעת 

 .מה זה? אפשר להגדיל את תנועות הנוער, ספורט ולכן אנחנו מבקשים לערוך שינויים 
 חברי מועצה שמבקשים להביא תקציב אחר. 7ו להצבעה. יש פה מבקש להביא את הסעיפים שלנ

יש להקטין אותו ולהגדיל את תנועות הנוער. איגוד ערים לחינוך ₪  200,000בפרחים עונתיים יש 
 מה שזה לא פנסיות אפשר לוותר. מה זה יועץ אסטרטגי הזה? אולי לא צריך?

 
  דקות.   20-ל דקות אתה מדבר כבר מעל 10יש לך עוד  –יואל גמליאל 

 
 אני מוחה על זה שראש המועצה מנסה לעצור אותי. -סהר פינטו  

 
לגבי הסעיפים: התוספות העיקריות, ראש המועצה הצליח להביא תקציב מסוים ואתם  –ניר בזק 

 הצבעתם נגד.
 

 זה לא מופיע בזימון החדש. –סהר פינטו 
 

 .19:00דני דורון יצא בשעה 
 
 
 
 

______________________     _____________________ 
 ראש המועצה –יואל גמליאל      מנכ"ל המועצה –ליאור מדהלה 
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במדריך לנבחר של משרד הפנים אומר כאשר יש רוב חברי מועצה המועצה יכולה  –סהר פינטו 
 להביא תקציב חלופי.

ולא גורף לכולם עשינו ישיבה כזאת בשנה אנחנו מבקשים לשנות סעיפים ספציפיים בהוצאות 
 שעברה.

 
 הגזבר הסביר לך איך מורידים ואיך מעלים בתקציב. –יואל גמליאל 

 
 יש סדר עדיפויות והמועצה צריכה לבוא ולומר מה חשוב לה. –סהר פינטו 

סעיפים של הוצאות פרסום מופרזות, האם הוצאות בפייסבוק הם גם ממומנים? הפייסבוק של 
 ועצה?ראש המ

 
 ההוצאות רק של הפייסבוק של המועצה ממומנות. –יואל גמליאל 

 
סעיף השתלמויות עובדים ביקשנו להגדיל את התקציב. לא ברור לי למה אותו סכום נשאר, 

 ₪. 250,000-מבקשים להגדיל ב
 

 השתלמויות לעובדים זה בתב"ר. –יואל גמליאל 
 

 יד ולבנות סוכה לכלל התושבים.ביקשנו להור₪  25,000סוכה פתוחה  –סהר פינטו 
 

 דקות. 45סיימת אתה כבר מדבר מעל  –יואל גמליאל 
 עכשיו אנחנו מצביעים.

 
 הצבעה:

 נגד -עמי בסון   בעד –יואל גמליאל 
 נגד -אלון גייר   בעד -שלום אזרד 

 נגד -בוחר -דורית בן  בעד  –לילך לבבי 
 נגד -סהר פינטו    בעד -ניר בזק 

 נגד -תומר אהרון    בעד -ציון ידעי 
 נגד -זוהר גוילי     

 נגד –אליאב מזגני      
 

 לא אושר! 2018 המועצה לשנת  החלטה: תקציב
 
   
 
 

 

 

 

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