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 469מס'  שלא מן המניין ישיבת מועצה 

 17/3/2021מיום רביעי 
 
 
 
 
 

 ראש המועצה. –יואל גמליאל  משתתפים:
 סגן ומ"מ ראש המועצה. –שלום אזרד   
 חבר מועצה.  –הראל דוד   
 חברת מועצה. –אילון -גילי אפטר  
 חבר מועצה.  –אסף דרבה   
 חבר מועצה. –אליאב מזגני   
 חבר מועצה.  –ציון ידעי   
 סגן ראש המועצה. –סהר רווח   
 סגן ראש המועצה. –יקותיאל תנעמי   
 חבר מועצה.  –סהר פינטו   
 חבר מועצה. –תומר אהרון   

 חברת מועצה. –בוחר -דורית בן
 חבר מועצה.  –אבי דנקו   
 חבר מועצה.  –מורן דהרי   

 
 חברת מועצה.  –טל  ענת           חסרים:

 
 מנכ"ל המועצה. –ליאור מדהלה  נוכחים:
 יועצת משפטית. –סקורקה -עו"ד גלית דמארי  
 גזבר המועצה. –רמי אומיד   
 מהנדס המועצה. –סלאבן פנוביץ   

 . המועצה טקב"  –בני עודי                          
 מנהלת לשכת ראש המועצה. -אירן קריטי                         

 ראש המועצה. עוזר-יותם נחום   
 דוברת המועצה.  - מאיה גנון                         
 ."חרו  –רוני דנה                          
 עו"ד.–עופר שפיר                          
 .מזכירת ועדות המועצה-רחלי קזלקופי                         

 
 

 . בישיבה אני מאחל לך בריאות ונחת יואל אני שמח שציון ידעי נמצא איתנו
 

אשר  469מן המניין מס' שלא יואל גמליאל ראש המועצה פותח את ישיבת מועצה  
 .18:12שעה בספרייה הציבורית ב 17/3/2021עי יום רביבמתקיימת 

 
לפני שאנחנו מתחילים רמי צירף לכם יתרות של התב"רים של קרן עבודות  –ליאור 

 כרטסות שלחנו לכם את הכרטסות לגבי הסעיפים ו  הגדרתים ביקש הפיתוח 
 .םהרלוונטיי

  
 
 
 
 

_______________________                                     _______________________ 
 ראש המועצה –יואל גמליאל         מנכ"ל המועצה –ליאור מדהלה 
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 סדר היום:
 

 ציוד וריהוט לביה"ס תלמוד תורה מעלות רם  1288אישור תב"ר       1 סעיף
 ₪   100,000בסך                   

 
 ₪   100,000 מפעל הפיס:   : מקורות מימון

 
 מסמך ייזום  תב"ר. -מצ"ב   

 אישור מפעל הפיס.                          
 

 . מקריא ומסביר את הסעיף -ליאור                    
 . צירפנו לכם מסמך אישור תב"ר                    

 
 הצבעה 

 לא הצביע –סהר פינטו                בעד–יואל גמליאל 
 לא הצביע –תומר אהרון                בעד –שלום אזרד 

  לא הצביעה  –דורית בן בוחר                 בעד –הראל דוד 
 לא הצביע  –מורן דהרי                            בעד –אילון -גילי אפטר

 לא הצביע  –אבי דנקו                בעד –אסף דרבה 
 בעד –אליאב מזגני 

 בעד–סהר רווח 
 בעד –יקותיאל תנעמי 

 בעד  –ציון ידעי 
 

 החלטה:
 !אושר 

 
 שוב . ירכישה ושדרוג מתקני מחזור בי 1285אישור  תב"ר         2סעיף 

 ₪   750,000בסך         
 

 ₪   750,000  קרנות הרשות:      : מקורות מימון
 
 מסמך ייזום תב"ר. -מצ"ב  

  אומדן. -                                    
 

 הקריא והסביר את הסעיף.  -ליאור                   
 צירפנו לכם מסמך אישור תב"ר .                    

 
 הצבעה   

 לא הצביע –סהר פינטו    בעד–יואל גמליאל 
  לא הצביע –תומר אהרון    בעד–שלום אזרד 

  לא הצביעה  –דורית בן בוחר                  בעד–הראל דוד 
 לא הצביע  –מורן דהרי                             בעד–אילון -גילי אפטר

 לא הצביע  –אבי דנקו                 בעד –אסף דרבה 
 בעד–אליאב מזגני 

 בעד–סהר רווח 
 בעד–יקותיאל תנעמי 

 בעד –ציון ידעי 
 

 החלטה:
 אושר !

 
                             _______________________        _______________________ 

 ראש המועצה –יואל גמליאל         מנכ"ל המועצה –ליאור מדהלה 
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   שיקום רחוב אפרים 1220 שינוי מקורות מימון בתב"ר מס'     3סעיף 
 

   ₪  1,810,575:  תקציב קיים
 

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

 
 ₪1,810,575 : מבוקשתקציב 

 
 ₪     1,687                  קרנות הרשות:  : מקורות מימון

   ₪  1,808,888 : משרד הבינוי והשיכון   
   ₪ 1,810,575    סה"כ:    

                            
 . מסמך הגדלת תב"ר –מצ"ב                           

 
 . ומסביר את הסעיףליאור מקריא                        

 הגדלת תב"ר מדובר בשינוי מקורות מימון  לא מדובר באישור                        
 . קום רחוב אפריםשי 1220בתב"ר מס'                         
 הסיבה שנשאר לנו יתרות מהרשאות של משרד הבינוי והשיכון                         

 ת שעשינו בכל רחבי גדרה היתרות האלה לא נוצלו ברחובו                       
 ואנחנו מעבירים אותם לטובת שיקום רחוב אפרים ובכך                         
 .ו מקטינים את העומס על קרן פיתוחאנחנ                       

 .8ההרשאה שצורפה בטעות שייכת לסעיף                        
 

 הצבעה                          
 לא הצביע –סהר פינטו                  בעד–יואל גמליאל 

 לא הצביע –תומר אהרון    בעד –שלום אזרד 
  לא הצביעה  –דורית בן בוחר                  בעד –הראל דוד 
 לא הצביע  –מורן דהרי                             בעד –אילון -גילי אפטר

 לא הצביע -אבי דנקו                בעד –אסף דרבה 
 בעד –אליאב מזגני 

 בעד–סהר רווח 
 בעד –יקותיאל תנעמי 

 בעד  -ציון ידעי
 

 החלטה:
 אושר !

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     ______________________________________________ 
 ראש המועצה –יואל גמליאל         מנכ"ל המועצה –ליאור מדהלה 
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 ₪   1,468,057פיתוח רחוב ביאליק בסך  1290אישור תב"ר          4סעיף 
   

 ₪  1,468,057 קרנות הרשות:       מקורות מימון:                  
                           

 . מסמך ייזום תב"ר –מצ"ב                          

        
 . ליאור מקריא  ומסביר את הסעיף                       

 .ועד רחוב הורביץביאליק רחוב אנחנו רוצים להמשיך את שיקום                        
 

 הצבעה                          
 לא הצביע –סהר פינטו    בעד–יואל גמליאל 

 לא הצביע –תומר אהרון    בעד –שלום אזרד 
  לא הצביעה  –דורית בן בוחר                  בעד –הראל דוד 
 לא הצביע  –מורן דהרי                             בעד –אילון -גילי אפטר

 לא הצביע –אבי דנקו                 בעד –אסף דרבה 
 בעד –אליאב מזגני 

 בעד–סהר רווח 
 בעד –יקותיאל תנעמי 

 בעד -ציון ידעי
 

 החלטה:
     אושר !

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________                                     _______________________ 
 ראש המועצה –יואל גמליאל         מנכ"ל המועצה –ליאור מדהלה 
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 ₪   550,000שיקום רחוב סברדלוב בסך  1227אישור הגדלת תב"ר       5סעיף 

 
 1,100,868₪:תקציב קיים             

 
 ₪   1,100,868 משרד הבינוי והשיכון :  : מקורות מימון  

 
 ₪   1,650,868:תקציב מבוקש                         

 
 ₪  1,100,868   משרד הבינוי והשיכון :  מימון: מקורות   
 ₪    550,000   משרד הפנים:     
 ₪  1,650,868    סה"כ:     

                            
 מסמך הגדלת תב"ר.   –מצ"ב                            

 התחייבות משרד הפנים. –              
         

 . ליאור מקריא ומסביר את הסעיף                           
   הכוונה להתחיל בתקופה הקרובה להמשיך את הפיתוח מרחוב המגנים                           
 .לגינת רחל אנחנו נבצע מפרץ חנייהעד                            
 . שיקום מדרכותושל הרחוב  כולל הפקעות בחלק המערבי                           

                             
 

 הצבעה                          
 לא הצביע –סהר פינטו    בעד–יואל גמליאל 

 לא הצביע –תומר אהרון    בעד –שלום אזרד 
  לא הצביעה  –דורית בן בוחר                  בעד –הראל דוד 
 לא הצביע  –מורן דהרי                             בעד –אילון -גילי אפטר

 לא הצביע  –אבי דנקו                 בעד –אסף דרבה 
 בעד –אליאב מזגני 

 בעד–סהר רווח 
 בעד –יקותיאל תנעמי 

 בעד –ציון ידעי 
 
 

 החלטה:
 אושר !

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________                                     _______________________ 
 ראש המועצה –יואל גמליאל         מנכ"ל המועצה –ליאור מדהלה 
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 ₪   60,000ציוד וריהוט לבתי ספר בגדרה בסך  1289אישור תב"ר           6סעיף 
                          

 
 ₪ 60,000    מפעל הפיס:      : מקורות מימון

 
 מסמך ייזום תב"ר . –מצ"ב 

 אישור מענקים מפעל הפיס.             
 

 . ריא ומסביר את הסעיףליאור מק                          
 צירפנו לכם את אישור המענק של מפעל הפיס ומסמך אישור תב"ר                          
                           

 הצבעה                                                   
 לא הצביע –סהר פינטו    בעד–יואל גמליאל 

  לא הצביע –תומר אהרון    בעד –שלום אזרד 
  לא הצביעה  –דורית בן בוחר                  בעד –הראל דוד 
 לא הצביע  –מורן דהרי                             בעד –אילון -גילי אפטר

 לא הצביע  –אבי דנקו                 בעד –אסף דרבה 
 בעד –אליאב מזגני 

 בעד–סהר רווח 
 בעד –יקותיאל תנעמי 

 בעד  –ציון ידעי 
 החלטה:

 אושר !
 
 
 קס כולל השלמת עבודות פיתוח במתחם חזנוב ופו  1291אישור תב"ר         7סעיף   

 כמפורט   סלילה   ופיתוח רחובות: הורביץ, הנקין, ליבוביץ ופיתוח גן בילו                     
 ₪   7,867,306בגוף ייזום התב"ר בסך                      

                 
  

 ₪   7,867,306    קרנות הרשות:     : מקורות מימון       
                             

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

 .                                                                                                        הקריא והסביר את הסעיף –ליאור                         

 הצבעה                         
 לא הצביע –סהר פינטו    בעד–יואל גמליאל 

 לא הצביע –תומר אהרון    בעד –שלום אזרד 
  לא הצביעה  –דורית בן בוחר                  בעד –הראל דוד 
 לא הצביע  –מורן דהרי                             בעד –אילון -גילי אפטר

 לא הצביע–אבי דנקו                 בעד –אסף דרבה 
 בעד –אליאב מזגני 

 בעד–סהר רווח 
 בעד –יקותיאל תנעמי 

 בעד –ציון ידעי 
 
 

 החלטה:
 אושר !

 

             
_______________________                                     _______________________ 

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



7 

 

  ₪ 683,000פיתוח גן אתרוג  בסך  1292אישור תב"ר         8סעיף  
   

 ₪ 683,000 משרד הפנים       :מקורות מימון                        
                        

 . מסמך ייזום תב"ר –מצ"ב                         
          

 .  הקריא והסביר את הסעיף –ליאור                         
                          
 מופיעה לכם   ₪ 683,000ההרשאה שקיבלנו ממשרד הפנים בסך                         
 הכוונה היא לשקם את גן אתרוג   שייכת לסעיף זה 3בסעיף                         
 הישנה  תשנמצא בשכונה הצה"לי                        
 מכספים שמגיעים לנו ממשרד הפנים. לתכנן אותו מחדש ולשפץ אותו                        
                          

 הצבעה                          
 לא הצביע –סהר פינטו    בעד–יואל גמליאל 

 לא הצביע –תומר אהרון    בעד –שלום אזרד 
  לא הצביעה  –דורית בן בוחר                  בעד –הראל דוד 
 לא הצביע  –מורן דהרי                             בעד –אילון -גילי אפטר

 לא הצביע –אבי דנקו                 בעד –אסף דרבה 
 בעד –אליאב מזגני 

 בעד–סהר רווח 
 בעד –יקותיאל תנעמי 

 בעד –ציון ידעי 
 

 החלטה:
 אושר !

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________                                     _______________________ 
 ראש המועצה –יואל גמליאל         מנכ"ל המועצה –ליאור מדהלה 
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 ₪  2,000,000תכנון וביצוע בה"ס ניצנים  בסך  1203אישור הגדלת תב"ר     9סעיף 
 

 ₪   9,362,344:  תקציב קיים
 
 

 ₪     525,000     קרנות הרשות:  : מקורות מימון
 ₪     8,837,344  : החינוךמשרד    
 ₪     9,362,344                סה"כ:    

 
 11,362,344₪ : תקציב מבוקש

 
 ₪      2,525,000  קרנות הרשות:  : מקורות מימון

 ₪      8,837,344  : החינוךמשרד    
 ₪    11,362,344    סה"כ:    

    
 מסמך הגדלת תב"ר.   –מצ"ב                             

 .אומדן  –                                      
 

 . ליאור הקריא והסביר את הסעיף                     
 . בבנייה מאוד מתקדמת בית הספר                     
 נמצא מערבית לבית ספר שלהבות ומזרחית לבית ספר גוונים   בה"ס ניצנים                      
 הפרויקט נמצא ממש בתחילת הדרך אנחנו נדרשים להגדלה                       

 ₪  2,000,000על פי האומדן של המהנדס של                       
 

 ניצנים? כמה תלמידים מגדרה נמצאים בבה"ס –דורית                       
  

 תשלחי לענת קוך מנהלת החינוך  היא תשלח לך את הפירוט  –יואל                       
 

 לצערי אני עצוב ונעלב שחברת מועצה נגד ילדים עם צרכים מיוחדים  –יואל                       
 

                       
 

 הצבעה                          
 לא הצביע –סהר פינטו    בעד–יואל גמליאל 

 לא הצביע –תומר אהרון    בעד –שלום אזרד 
  לא הצביעה  –דורית בן בוחר                  בעד –הראל דוד 
 לא הצביע  –מורן דהרי                             בעד –אילון -גילי אפטר

 לא הצביע  –אבי דנקו                 בעד –אסף דרבה 
 בעד –אליאב מזגני 

 בעד–סהר רווח 
 בעד –יקותיאל תנעמי 

 בעד -ציון ידעי
 

 החלטה:
 אושר !

 
 
 
 
 
 

_______________________                                     _______________________ 
 ראש המועצה –יואל גמליאל         מנכ"ל המועצה –ליאור מדהלה 
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 ביצוע עבודות פיתוח ומגרש חנייה למבנה רב   1294אישור תב"ר       10  סעיף
   ₪ 1,850,000בסך ובתי ספר גוונים ,ניצנים ,ושלהבות תכליתי                    

 
 ₪.  1,850,000:  תקציב מבוקש                   

 
  ₪ 1,850,000  קרנות הרשות:         :מקורות מימון                    

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

 . הקריא והסביר את הסעיף -ליאור                  
 589אנחנו עשינו תכנון מרחוב ארז עד לרחוב הראשי בשכונה החדשה                   
 הבתי ספר שנבנים שם כולל המרכז הרב תכליתי מצריכים חניון ושבילים                   
 בה"ס שלהבות כולל חניון בחזית של המרכז  ןשמובילים מרחוב הארז לכיוו                  

 שם למען הבטיחות של התלמידים  נדרשיםהרב תכליתי בהסדרי תנועה                   
 .ושאר התושבים                  

 
                   

 הצבעה                         
 לא הצביע –סהר פינטו    בעד–יואל גמליאל 

 לא הצביע –תומר אהרון    בעד –שלום אזרד 
  לא הצביעה  –דורית בן בוחר                  בעד –הראל דוד 
 לא הצביע  –מורן דהרי                             בעד –אילון -גילי אפטר

 לא הצביע  –אבי דנקו                 בעד –אסף דרבה 
 בעד –אליאב מזגני 

 בעד–סהר רווח 
 בעד –יקותיאל תנעמי 

 בעד-ציון ידעי
 
 

 החלטה:
 אושר!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________                                     _______________________ 
 ראש המועצה –יואל גמליאל         מנכ"ל המועצה –ליאור מדהלה 
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 והפיכתו לבית התרבות היישובישיפוץ בית רחל  1295אישור תב"ר        11ף סעי
 ₪  22,072,241בסך  כולל שיקום אולם מופעים ,תשתיות ופיתוח                   

 .תכנון וביצוע בית תרבות 1253ב"ר  וסגירת ת                   
              

 ₪ 22,072,241:  תקציב מבוקש                   
 

 ₪   21,072,241                        :קרנות הרשות: מקורות מימון                   
 ₪    1,000,000              משרד הבינוי והשיכון:                 

 ₪   22,072,241סה"כ:                                                                           
                                                                                                                                                            

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

 
 . הקריא והסביר את הסעיף–ליאור                   
 לטובת תכנון וביצוע בית התרבות  ןששוריי 1253אנחנו סוגרים את תב"ר                   
 ליד הקאנטרי שאנחנו הולכים להקים במזרח גדרה .                  
 את הפרויקט שם ומעבירים את כל הכספים  מבטלים  בעצם                   

 .לשיפוץ בית רחל                  
 

 הצבעה                         
 לא הצביע –סהר פינטו    בעד–יואל גמליאל 

 לא הצביע –תומר אהרון    בעד –שלום אזרד 
  לא הצביעה  –דורית בן בוחר                  בעד –הראל דוד 
 לא הצביע  –מורן דהרי                             בעד –אילון -גילי אפטר

 לא הצביע  –אבי דנקו                 בעד –אסף דרבה 
                              בעד –אליאב מזגני 

 בעד–סהר רווח 
 בעד –יקותיאל תנעמי 

 בעד -ציון ידעי
 

 החלטה:
 אושר !

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
_______________________                                     _______________________ 

 ראש המועצה –יואל גמליאל         מנכ"ל המועצה –ליאור מדהלה 
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 ישיבות המועצה בכל אמצעי שהוא על ידי המשתתפים  הסרטתאיסור     12סעיף 
 או הקהל.                   

 
 . א והסביר את הסעיףהקרי  –ליאור                    

             
 הסביר מדוע הוא מתנגד לסעיף זה.  –סהר פינטו                    

 
 .הצבעה שמית שתתקיים  אני מבקש –תומר                    

    
                     

 .יש הצבעה שמית -ליאור                   
 המועצה גדרה פועלת על פי צו המועצות המקומיות אנחנו לא עירייה                    
 בעירייה יש תקנון אחר  בעניין  ישיבות מועצה אנחנו מכינים פרוטוקול                   

 . מקליטים ומעלים לאתר המועצה                   
 
 

 הצבעה                          
 נגד –סהר פינטו    בעד–יואל גמליאל 

  נגד –תומר אהרון    בעד –שלום אזרד 
   נגד –דורית בן בוחר                  בעד –הראל דוד 
  נגד –מורן דהרי                             בעד –אילון -גילי אפטר

  נגד –אבי דנקו                 בעד –אסף דרבה 
 בעד –אליאב מזגני 

 בעד–סהר רווח 
 בעד –יקותיאל תנעמי 

 בעד  –ציון ידעי 
 

 החלטה:
 אושר !

 
        45%כעוזר ראש הרשות בשכר של   200397552ת.ז  שור מר יותם נחוםאי    13סעיף 

 משכר מנכ"ל עפ"י צו המועצות המקומיות נוהל קבלת עובדים וחוזר משרד                      
 . האוצר בעניין                 

  
 . הסעיףהקריא והסביר את  –ליאור                  

 
 הצבעה                          

 לא הצביע  –סהר פינטו    בעד–יואל גמליאל 
 לא הצביע –תומר אהרון    בעד –שלום אזרד 

  לא הצביעה –דורית בן בוחר                  בעד –הראל דוד 
 לא הצביע –מורן דהרי                             בעד –אילון -גילי אפטר

 לא הצביע –אבי דנקו                 בעד –אסף דרבה 
 בעד –אליאב מזגני 

 בעד–סהר רווח 
 בעד –ל תנעמי יקותיא

 בעד  –ציון ידעי 
 

 החלטה:
 אושר !

 
 
 
 

_______________________                                     _______________________ 
 ראש המועצה –יואל גמליאל         מנכ"ל המועצה –ליאור מדהלה 
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 שיפוץ מבנה ברחוב אשר לתחנה להתפתחות הילד  1296אישור תב"ר      14סעיף 
    ₪ 270,000בסך        

                     
 

 .₪270,000  :תקציב מבוקש                   
 

  ₪ 270,000  קרנות הרשות:         :מקורות מימון                    
             

 מסמך ייזום תב"ר . –מצ"ב                    
                      

 . מקריא ומסביר את הסעיף –ליאור                    
                 

 הצבעה                          
 לא הצביע  –סהר פינטו    בעד–יואל גמליאל 

 לא הצביע –תומר אהרון    בעד –שלום אזרד 
  לא הצביעה –דורית בן בוחר                  בעד –הראל דוד 
 לא הצביע –מורן דהרי                             בעד –אילון -גילי אפטר

 לא הצביע –אבי דנקו                 בעד –אסף דרבה 
 בעד –אליאב מזגני 

 בעד–סהר רווח 
 בעד –יקותיאל תנעמי 

 בעד  –ציון ידעי 
 

   ₪ 1,380,000הקמת מתקני ספורט חופשיים בסך  1297אישור תב"ר        15סעיף 
 . לו, גן הבנים ,רשפים ,ופארק רביןבגן בי       

 
 ₪   1,380,000  :תקציב מבוקש                   

 
  ₪ 1,380,000  קרנות הרשות:         :מקורות מימון                    

             
 .יזום תב"רמסמך י –מצ"ב                    
 

 . מקריא ומסביר את הסעיף ליאור                  
                    
 . קני ספורט  לגן ברחוב שבטי ישראלאני מבקש להוסיף מת –תומר                   
                    
  ₪ 1,500,000 -ראש המועצה מאשר התקציב יעלה ל                  
                   
 הצבעה                          

 בעד  –סהר פינטו    בעד–יואל גמליאל 
 בעד –תומר אהרון    בעד –שלום אזרד 

  בעד –דורית בן בוחר                  בעד –הראל דוד 
 בעד –מורן דהרי                             בעד –אילון -גילי אפטר

 בעד  –אבי דנקו                 בעד –אסף דרבה 
 בעד –אליאב מזגני 

 בעד–סהר רווח 
 בעד –יקותיאל תנעמי 

 בעד  –ציון ידעי 
 

 החלטה:
         ! אושר פה אחד

 
 

                                     ______________________________________________ 
 ראש המועצה –יואל גמליאל         מנכ"ל המועצה –ליאור מדהלה 
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 ומתקני משחקגינון פיתוח ושיקום שצ"פים ושטחי  1298אישור תב"ר     16סעיף 
 ₪   4,066,000בסך        

 
                  

 ₪   4,066,000  :תקציב מבוקש                   
 

    ₪ 4,066,000               קרנות הרשות:        :מקורות מימון                    
         

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

          
 ליאור מקריא ומסביר את הסעיף.                   

 .צירפנו לכם את הפירוט                  
  

 התב"ר הוא חדש הוא באיזון עד היום השתמשו בתב"רים  –קותי                   
 . כיום קיים אנחנו בונים לוח גאנט לא היה טיפול בגינות                  
                   

 האם ברשימה הזאת יש רשימה מסודרת מה נכנס  לתב"ר הזה? –תומר                   
 

 .מצורף הפירוט –קותי                   
 

 הצבעה                          
 בעד  –סהר פינטו    בעד–יואל גמליאל 

 בעד –תומר אהרון    בעד –שלום אזרד 
  בעד –דורית בן בוחר                  בעד –הראל דוד 
 בעד –מורן דהרי                             בעד –אילון -גילי אפטר

 בעד  –אבי דנקו                 בעד –אסף דרבה 
 בעד –אליאב מזגני 

 בעד–סהר רווח 
 בעד –יקותיאל תנעמי 

 בעד  –דעי ציון י
 

 החלטה:
         ! אושר פה אחד

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
_______________________                                     _______________________ 

 ראש המועצה –יואל גמליאל         מנכ"ל המועצה –ליאור מדהלה 
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            תחנת קצה לאוטובוסים לקווים  ( ) תשתיותתכנון וביצוע  1299אישור תב"ר      17סעיף 
           ₪  180,000פנימיים ברחוב מנחם בגין בסך                   
                     

                   
 ₪ 180,000:  תקציב מבוקש                   

 
 ₪     27,000                           הרשות: :קרנות מקורות מימון                   

 ₪    153,000                          : התחבורהמשרד                 
 ₪     180,000סה"כ:                                                                            

                                                                                  
                                                                                      

 מסמך ייזום תב"ר.    –מצ"ב                           
 התחייבות כספית.    –                                    

 
  

 מקריא ומסביר את הסעיף.ליאור                                
 אנחנו ביקשנו תגבור של קווי האוטובוסים בגדרה                                
 החברות שמספקות את השירותים בתוך גדרה ביקשו מאיתנו                              
 אם אנחנו רוצים ליצור כמה להקים תחנת קצה מנוחה לנהגים                                

 . וים בתוך גדרה אז הם צריכים מקוםשיותר פעילות של קו                              
 לכן פנינו למשרד האוצר ומשרד התחבורה והם מתקצבים אותנו                              
 בהקמת המבנה המבנה יוקם מתחת לגשר ברחוב מנחם בגין                                
 בחלק המערבי המדינה מתקצבת את הקמת המבנה                                

 .אנחנו מקימים רק את התשתיות                               
   
 

 הצבעה                          
 בעד  –סהר פינטו    בעד–יואל גמליאל 

 בעד –תומר אהרון    בעד –שלום אזרד 
  בעד –דורית בן בוחר                  בעד –הראל דוד 
 בעד –מורן דהרי                             בעד –אילון -גילי אפטר

 בעד  –אבי דנקו                 בעד –אסף דרבה 
 בעד –אליאב מזגני 

 יצא החוצה–סהר רווח 
 בעד –יקותיאל תנעמי 

 בעד  –ציון ידעי 
 

 החלטה:
     ! פה אחדאושר 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________                                     _______________________ 
 ראש המועצה –יואל גמליאל         מנכ"ל המועצה –ליאור מדהלה 
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 תכנון כללי , תשתיות ,בינוי ,תוכניות בניין עיר ועוד 1300אישור תב"ר    18סעיף 
 ₪    1,700,000בסך       

 
                  

 ₪   1,700,000:  תקציב מבוקש                   
 

    ₪1,700,000               קרנות הרשות:        :מקורות מימון                    
             

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

 
 . ליאור מקריא ומסביר את הסעיף                

 , מדידות  וכדומה שהמהנדס סלאבן צריךעות"תבאנחנו משתמשים בזה להכנת                 
 .לטובת פרויקטים                

 
 ? מי מנהל את הסעיף הזה –סהר פינטו                  
                   
 .מהנדס המועצה –ליאור                  

  
 יש לנו הרבה תכנון של מוסדות חינוך מבנה ציבור אנחנו מקבלים את  –שלום                  
 .םבהמשך לפי פעימות ביקשנו תב"ר שיתן לנו את המימון בייניי הכסף                  
                  

             
 הצבעה                          

 לא הצביע –סהר פינטו    בעד–יואל גמליאל 
 לא הצביע –תומר אהרון    בעד –שלום אזרד 

 לא הצביעה–דורית בן בוחר                  בעד –הראל דוד 
 לא הצביע –מורן דהרי                             בעד –אילון -גילי אפטר

  לא הצביע–אבי דנקו                 בעד –אסף דרבה 
 בעד –אליאב מזגני 

 יצא החוצה–סהר רווח 
 בעד –יקותיאל תנעמי 

 בעד  –ציון ידעי 
 

 החלטה:
         אושר !

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________                                     _______________________ 
 ראש המועצה –יואל גמליאל         מנכ"ל המועצה –ליאור מדהלה 
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 תכנון וביצוע עבודות פיתוח רחוב אריה קרסיקוב  1301 אישור תב"ר     19סעיף 
 ₪  1,660,000בסך                    
                          

 ₪   1,660,000  :תקציב מבוקש                   
 

    ₪1,660,000               קרנות הרשות:        :מקורות מימון                    
             

 ."רמסמך ייזום תב –מצ"ב                    
 אומדן.  –                             

 
 . הקריא והסביר את הסעיף–ליאור                   
 מי שמכיר את רחוב חזנוב צפונית אליו יש דרך ללא מוצא זה רחוב קרסיקוב                  
         ולכן אנחנו נדרשים לתכנן את הפרויקט למדוד  שניים או  אחד נבנה שם בית                  
 ולתכנן ולבצע באמצעות המהנדס                   
                    

 
 כמה יתרות יש בדוח?  –סהר פינטו                  

 
 גזבר המועצה  שלח לכם טבלה מאוד מסודרת ואמרתי שצירפתי לכם     –ליאור                 

 .את הדוח בתחילת הישיבה                
 
 
 

 הצבעה                          
 לא הצביע  –סהר פינטו    בעד–יואל גמליאל 

 לא הצביע–תומר אהרון    בעד –שלום אזרד 
 לא הצביעה–דורית בן בוחר                  בעד –הראל דוד 
 לא הצביע –מורן דהרי                             בעד –אילון -גילי אפטר

 לא הצביע –אבי דנקו                 בעד –אסף דרבה 
 בעד –אליאב מזגני 

 יצא החוצה–סהר רווח 
 בעד –יקותיאל תנעמי 

 בעד  –ציון ידעי 
 

 החלטה:
          אושר !

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________                                     _______________________ 
 ראש המועצה –יואל גמליאל         מנכ"ל המועצה –ליאור מדהלה 
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  ₪  392,000בסך  תכנון מעונות יום בשכונת גולדה 1302 אישור תב"ר    20סעיף 
       

 
 ₪  392,000:  תקציב מבוקש                   

 
  ₪ 392,000  : משרד העבודה והרווחה       :מקורות מימון                    

             
 מסמך ייזום תב"ר . –מצ"ב                    

 הרשאה תקציבית. אישור  –                             
 

 . הקריא והסביר את הסעיף –ליאור                    
 אני רוצה להביא תיקון קטן צירפנו לכם הרשאה ההרשאה שמנו לב                    

 כיתות   6אחרי הוצאת זימון הישיבה שהיא בעצם מדברת על                    
 מעונות יום   2ההרשאה שקיבלנו ממשרד העבודה והרווחה לבניית                    
 הבות ואת המעון השני אנחנו נקיםמעון אחד יוקם מול בית ספר של                   
 בכניסה לשכונה החדשה שאנחנו מפתחים באזור בית העלמין                     
 .טח גדול מאוד שמיועד למבני ציבורברחוב פוקס פינת הדרור יש שם ש                   
   6חלקה  80051במזרח גדרה בגוש                    
 .102-103חלקה  3874וברחוב בן גוריון פינת פוקס בגוש                    
                     
 הצבעה                          

 בעד  –סהר פינטו    בעד–יואל גמליאל 
 בעד –תומר אהרון    בעד –שלום אזרד 

  בעד –דורית בן בוחר                  בעד –הראל דוד 
 בעד –מורן דהרי                             בעד –אילון -גילי אפטר

 בעד  –אבי דנקו                 בעד –אסף דרבה 
 בעד –אליאב מזגני 

 יצא החוצה–סהר רווח 
 בעד –יקותיאל תנעמי 

 בעד  –ציון ידעי 
 

 החלטה:
         אושר פה אחד !

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________                                     _______________________ 
             ראש המועצה –יואל גמליאל         מנכ"ל המועצה –ליאור מדהלה 
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   ₪ 65,000איבזור מרכז הפעלה בסך  1303 אישור תב"ר   21ף סעי
       

 65,000₪  :תקציב מבוקש                   
 

 ₪     15,000                           :קרנות הרשות: מקורות מימון                   
 ₪     50,000                           : הפניםמשרד                 

 ₪      65,000                      סה"כ:                                                       
                                                                                  

                     
 .מסמך ייזום תב"ר –מצ"ב                    

 הרשאה תקציבית. אישור  –                             
 
  

 הקריא והסביר את הסעיף.  -ליאור                  
 אנחנו רוצים לשדרג ₪ 50,000אנחנו קיבלנו הרשאה ממשרד הפנים של                    
 את מרכז ההפעלה לרכוש שולחנות , כיסאות , וכדומה.                   

  ₪ 50,000משרד  הפנים מתקצב אותנו ב ₪ 15,000סה"כ השתתפות הרשות                   
 

 הצבעה                         
 בעד  –סהר פינטו    בעד–יואל גמליאל 

 בעד –תומר אהרון    בעד –שלום אזרד 
  בעד –דורית בן בוחר                  בעד –הראל דוד 
 בעד –מורן דהרי                             בעד –אילון -גילי אפטר

 בעד  –אבי דנקו                 בעד –אסף דרבה 
 בעד –אליאב מזגני 

 יצא החוצה–סהר רווח 
 בעד –יקותיאל תנעמי 

 בעד  –ציון ידעי 
 

 החלטה:
         אושר פה אחד !

 
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________                                     _______________________ 
        המועצה ראש –יואל גמליאל         מנכ"ל המועצה –ליאור מדהלה 
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 2021-התשפ"א (חוק עזר לגדרה ) פינוי פסולת  אישור   22 סעיף 

 .חוק עזר –מצ"ב                    
 חוות דעת משפטית /הסבר.   –                             

                               
 . מקריא ומסביר את הסעיף –ליאור                    
 . וק עזר חוות דעת משפטיות והסבריםצירפנו לכם את הח                   
 "ד עופר שפיר שהכין את החוק עזר.בנוסף נמצא פה עו                   
 .הסביר בצורה מופרטת את החוק שפיר עופר עו"ד                   
 נשאלו שאלות ע"י חברי                                     

 המועצה והתקבלו תשובות.                   
 

                                        
                     

 הצבעה                          
 לא הצביע –סהר פינטו    בעד–יואל גמליאל 

 יצא החוצה–תומר אהרון    בעד –שלום אזרד 
 לא הצביעה–דורית בן בוחר                  בעד –הראל דוד 
 לא הצביע –מורן דהרי  יצאה החוצה                –אילון -גילי אפטר

 לא הצביע –אבי דנקו                 בעד –אסף דרבה 
 יצא החוצה –אליאב מזגני 

 יצא החוצה–סהר רווח 
 בעד –יקותיאל תנעמי 

 בעד  –ציון ידעי 
 

 החלטה:
 !                אושר                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________                                     _______________________ 
 ראש המועצה –יואל גמליאל         מנכ"ל המועצה –ליאור מדהלה 
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 עפ"י הנחיות עול ,היטל סלילת מדרכות ,היטל סלילת כבישיםי ת היטלעדכון      23סעיף 
 משרד הפנים וחוק העזר.                    

 
    .תחשיבים לעדכון התעריפים –מצ"ב                    

 חברת גיגה חברת בקרה של משרד הפנים. אישור  –                             
 

 מקריא ומסביר את הסעיף.  –ליאור                    
 צירפנו לכם תחשיבים לעדכון התעריפים ואישור חברת גיגה                     
 חברה של משרד הפנים שבעצם מבצעת בדיקה לתעריפים ומאשרת אותם                   
 צירפתי לכם את החוקים אנחנו מעדכנים את היטל סלילת מדרכות                     
 כבישים ,והיטל תיעול כדקלמן: סלילתיטל ה                   
                     

 
                     

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 לכמה שנים זה תקף? –תומר                  

                  
 שנים  5-ל –ליאור                   
 

 הצבעה                         
 לא הצביע –סהר פינטו    בעד–יואל גמליאל 

 לא הצביע–תומר אהרון    בעד –שלום אזרד 
 לא הצביעה–דורית בן בוחר                  בעד –הראל דוד 
 לא הצביע –מורן דהרי   בעד                              –אילון -גילי אפטר

 לא הצביע –אבי דנקו                 בעד –אסף דרבה 
 בעד –אליאב מזגני 

 בעד–סהר רווח 
 בעד –יקותיאל תנעמי 

 בעד  –ציון ידעי 
 

 החלטה:
 אושר!                              

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

תעריף ₪ למ"ר

131.15 ₪קרקע

134.15 ₪בנוי

64.77 ₪קרקע

66.08 ₪בנוי

תעריף ₪ למ"ר

₪ 76.59

₪ 78.18

קרקע

בנוי

כבישים

מדרכות

היטל תיעול וניקוז

היטל סלילה
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 בוועדה משרה עבור תובע  0.5  -תיקון טעות סופר והגדלת תקן בלבד ב      24סעיף 
 לתכנון ובנייה עירוני                      

        
 . מכתב הסבר של הגזבר –מצ"ב                       

   
 . מקריא ומסביר את הסעיף -ליאור                      
 .ל גזבר המועצהצירפנו לכם מכתב הסבר ש                      
 ? תקציבית יש לזה כסף –תומר                       
 בוודאי הגזבר צירף לכם שבעצם אנחנו מתקנים הכסף לא משתנה  –ליאור                       

 . אנחנו מתקנים רק את התקן                      
 

 הצבעה                          
 הצביעלא  –סהר פינטו    בעד–יואל גמליאל 

 לא הצביע –תומר אהרון    בעד –שלום אזרד 
 לא הצביעה–דורית בן בוחר                  בעד –הראל דוד 
 לא הצביע –מורן דהרי בעד                                –אילון -גילי אפטר

 לא הצביע –אבי דנקו                 בעד –אסף דרבה 
 בעד –אליאב מזגני 

 בעד –סהר רווח 
 בעד –יקותיאל תנעמי 

 בעד  –ציון ידעי 
 

 החלטה:
 אושר!                          

 
 להעסקת מבקר פנים   פנימי (מיון הגדלת תקן ותקציב )        25סעיף 

  ₪ 127,000-משרה ב 50%ב                      
 
 . המועצהמכתב הסבר של גזבר  –מצ"ב                       

 .25.1.2021הנחיות משרד הפנים מתאריך   –                                
   

 . מקריא ומסביר את הסעיף -ליאור                      
 משמש גם לסעיף זה  24המסמך שהיה לכם בסעיף                       

   100%-ל 50% -ההנחיה להגדיל את התקן של מבקר המועצה מ                      
   2022את ההנחיה של משרד הפנים ולכן עד ינואר   צירפתי לכם                      
 .משרה 100%להיות עם מבקר פנים  ב  אנחנו חייבים                      
                         

                        
 הצבעה                          

 לא הצביע –סהר פינטו    בעד–יואל גמליאל 
 לא הצביע –תומר אהרון    בעד –שלום אזרד 

 לא הצביעה–דורית בן בוחר                 בעד –הראל דוד 
 לא הצביע –מורן דהרי בעד                                –אילון -גילי אפטר

 לא הצביע –אבי דנקו                בעד –אסף דרבה 
 בעד –אליאב מזגני 

 בעד –סהר רווח 
 בעד –יקותיאל תנעמי 

 בעד –ציון ידעי 
 

 החלטה:                         
 אושר!                                        

 
 

                                     ______________________________________________ 
 הראש המועצ –יואל גמליאל         מנכ"ל המועצה –ליאור מדהלה 
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 כות לתמיכה בתנועות וארגוני נוער אישור המלצת ועדת תמי     26סעיף 
 

 .16.2.2021פרוטוקול ועדת תמיכות מתאריך  –מצ"ב                     
          

 . מקריא ומסביר את הסעיף -ליאור                    
 .,בני עקיבא, והצופיםאנחנו פירסמנו  נוהל תמיכות הגישו ארגון נוער מד"א                     
 . וראות החוקאנחנו התכנסו על פי ה                    
 צירפנו את גילי כמחזיקת התיק וחגית                     
 שהיא מנהלת מחלקת נוער פעלנו על פי התבחינים שמליאת המועצה אישרה                    
 ה של הוועדהוזו המלצ                    

 
                     

                      
  

 
 

 הצבעה                          
 לא הצביע –סהר פינטו    בעד–יואל גמליאל 

 בעד –תומר אהרון    בעד –שלום אזרד 
 לא הצביעה–דורית בן בוחר                  בעד –הראל דוד 
 בעד –מורן דהרי בעד                                –אילון -גילי אפטר

 בעד  –אבי דנקו                 בעד –אסף דרבה 
 בעד –אליאב מזגני 

 בעד –סהר רווח 
 בעד –יקותיאל תנעמי 

 בעד –ציון ידעי 
 
 החלטה:                         

 אושר!                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     ______________________________________________ 
 הראש המועצ –יואל גמליאל         מנכ"ל המועצה –ליאור מדהלה 

נוער עובד 

ולומד

ארגון נוער 

עזראבני עקיבאמד"א

מכבי 

סה"כהצופיםהצעיר

8,879₪   1,428₪   20,260₪ 6,165₪    65,431₪  47,837₪  150,000₪  
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 בנושא ספורט  אישור המלצת ועדת תמיכות לתמיכות      27סעיף 
 

 .17.02.2021מהתאריך רוטוקול ועדה פ –מצ"ב                      
          

 ליאור הקריא והסביר את הסעיף.                     
                    

  זו ההמלצה של הוועדה.אנחנו פירסמנו נוהל תמיכות ספורט על פי התבחינים                     
 .הספורט מחלקת  מנהלתוגם אליאב הצטרף לישיבה                     
 המומלצת ע"י הוועדה   להלן הטבלה                    

 

 
 

 . עמותה פורסמה בזמן יש כסף בתקציבההודעה ל–רמי                     
 

 .ה לתת תמיכות רק אם יש לה עודפיםאני רוצה לציין שמועצה יכול –יואל                     
 

 הצבעה                        
 לא הצביע –סהר פינטו    בעד–יואל גמליאל 

 לא הצביע–תומר אהרון    בעד –שלום אזרד 
 לא הצביעה–דורית בן בוחר                  בעד –הראל דוד 
 לא הצביע –מורן דהרי בעד                                –אילון -גילי אפטר

 לא הצביע  –אבי דנקו                 בעד –אסף דרבה 
 בעד –אליאב מזגני 

 בעד –סהר רווח 
 בעד –יקותיאל תנעמי 

 בעד –ציון ידעי 
 
 החלטה:                         

 !               אושר                          
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ליגה גליגה ב

1135כמות קבוצות

הפועל - 3 קבוצותהפועלבית"רהפועלעמותת ספורט

בית"ר - 2 קבוצות

            3,000₪        8,333₪ 10,000₪      75,000₪תמיכה לקבוצה

          15,000₪      25,000₪ 10,000₪      75,000₪סכום תמיכה שנתית

ליגה מחוזיתליגה ארציתליגה לאומיתליגה בליגה אליגה ארצית

1212139כמות קבוצות

מכבימכבימכבימכבימכבימכבימכביעמותת ספורט

       2,500₪       2,500₪         5,000₪            7,500₪      12,500₪ 15,000₪      20,000₪תמיכה לקבוצה

     22,500₪       7,500₪         5,000₪          15,000₪      12,500₪ 30,000₪      20,000₪סכום תמיכה שנתית

      12,500₪הוקי

    250,000₪סה"כ תמיכות ספורט

סה"כילדים כדורסל

כדורגל

112,500₪  

125,000₪     

ספורט בוגרים

סה"כ ילדים ליגת נוער

ספורט נוערספורט בוגרים
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 נוספים 5%ב מרכז הבנייה והשיפוצים בע"מ  אישור הגדלת חוזה עם חב' ח.ג     28סעיף 
 מועצה מבנה   שיפוץהגדלה ל 30%סה"כ  25%מעבר ל                 

 
  17.2.2021   חוות דעת משפטית  –מצ"ב                      

      16.2.2021    אישור גזבר                                              
         14.2.2021    המלצת מהנדס                                        

                   
 . הקריא והסביר את הסעיף –ליאור                     
 25%בכפוף לכיסוי תקציבי מועצה רשאית ללא אישור מליאה לאשר עד                      
 זה מצריך אישור מליאה ולכן         50%ל 25%תוספת  ואם אנחנו נדרשים בין                     
 לאישור המליאה.   5%אנחנו מבקשים רק                     
                      

 . לישיבות מועצה והקלטות ומשרדים חדריהיה לנו  –יואל                    
 ומה ב'. לשכת ראש המועצה עולה לק                   
                     

 
 הצבעה                         

 לא הצביע –סהר פינטו    בעד–יואל גמליאל 
 לא הצביע–תומר אהרון    בעד –שלום אזרד 

 לא הצביעה–דורית בן בוחר                  בעד –הראל דוד 
 לא הצביע –מורן דהרי בעד                                –אילון -גילי אפטר

 לא הצביע  –אבי דנקו                 בעד –אסף דרבה 
 בעד –אליאב מזגני 

 בעד –סהר רווח 
 בעד –יקותיאל תנעמי 

 בעד –ציון ידעי 
 
 החלטה:                         

 !               אושר                          
 
 

   2020לשנת  31,2,דיון בדוח כספי רבעון    29סעיף 
 

 דוחות רבעוניים . -מצ"ב                  
 

 קיבלתם את הדוחות הרבעוניים .– רוני דנה רו"ח                  
 יהיה בישיבה הבאה.  29חסרים דפים ולכן כל הדיון בעניין סעיף                  

           
 
 
 
 

  19:57בשעה הישיבה ננעלה               
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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


