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 473ישיבת מועצה מס'                                   
  10/11/2021רביעי  מיום                                    

 
 
 
 
 

 ראש המועצה. –יואל גמליאל  משתתפים:
 סגן ראש המועצה. –יקותיאל תנעמי                          
 ומ"מ ראש מועצה.סגן  –שלום אזרד                          
 חבר מועצה. –אסף דרבה                          

 .חבר מועצה-מוטי גהרי  
 חברת מועצה. –ענת טל                          

 חבר מועצה. –אליאב מזגני   
 סגן ראש מועצה. –סהר רווח   

 חבר מועצה. –הראל דוד 
 חברת מועצה. -דורית בו בוחר

 צה.חבר מוע –תומר אהרון 
 חבר מועצה. -אבי דנקו

 חבר מועצה.–מורן דהרי 
 חבר מועצה. -סהר פינטו

 
  

                                     
 חבר מועצה. –ידעי  ציון:           ריםחס

 יועמ"ש. – סקורקהעו"ד גלית דמארי                          
 
 
 

 מנכ"ל המועצה. –ליאור מדהלה  נוכחים:
 גזבר המועצה. – אומידרמי   

 מהנדס המועצה. – סלאבן פנוביץ                         
 קב"ט המועצה. –בני עודי                          
 דוברת המועצה.-מאיה גנון                         
 עוזר ראש המועצה. –יותם נחום                          

 חברת המועצה לשעבר. –גילי אפטר איילון   
 מזכירת ועדות המועצה. – רחלי קזלקופי              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 18:10בשעה  473מס'  ואל גמליאל ראש המועצה פותח את ישיבת המועצה י
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אני  גדרה , יבות שמכבד את המועצה המקומיתסוף סוף בנינו חדר יש דברי ראש המועצה:
 גאה בתור ראש מועצה לבנות מבנה כזה.

 לפני שנתחיל את הישיבה גילי נמצאת איתנו היא עשתה המון למעננו ,למען הנוער,
 כחברת מועצהתפקידה וטיפלה בהמון נושאים והחליטה לסיים את למען הקהילה 

 אני מברך אותך בשם כולם בבריאות ,בנחת ,בשורות טובות.
 לפני הענקת התעודה שהכנו לגילי חברי המועצה מברכים אותה.

 .חברי המועצה מברכים את גילי טרם הענקת תעודת ההוקרה
 

ות חברת מועצה בגדרה לעבוד איתך יואל , ועם חברי היה לי העונג והכבוד להי–גילי 
 .המטה ולעבוד עם כלל חברי המועצה המועצה  לעבוד עם

 העבודהאני בטוח אמשיך לעשות דברים בהתנדבות אני מודה לכל אחד ואחד מכם על 
 המשותפת, גם על אי ההסכמות שמהם לומדים היו לי שנתיים וחצי מדהימות.

 פרחים ולאחל לך בהצלחה.ה זר את אני רוצה להעניק למוטי
נכנסת לנבחרת משובחת אני רק רוצה להגיד לך אל תשכח מי אתה מאיפה אתה ולאן אתה 

 .הולך כל השאר פשוט שטויות
 

 ונגיד תודה לכל מחלקת הנדסה ,סלאבן ,ולכל הצוות שלו, לאדריכל  נרים כוסית ,–יואל 
 המכובד.עסק בלווי ובנייה של החדר ישיבות ולכל מי ש

 
 
 

 :היום סדר
 

 השבעת חבר המועצה מוטי בן זכריה גהרי 
 מוטי גהרי מצהיר אמונים למועצה.  –                   
                                      

 השבעת לאחראנחנו נפתח את ישיבת המועצה  –ליאור 
דיון בהצעות לסדר נתחיל בו יחבר המועצה ופרידה מחברת המועצה גיל

 חברי סיעת הגדרתיים. שהגישו
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
_______________________                                     _______________________ 

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

 שהוגש ע"י חבר המועצה סהר פינטו 7/11/2021הצעה לסדר מתאריך   –              
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 מקריא את ההצעה. –סהר פינטו                    
 התאגיד מספק שירותי מים וביוב למרבית תושבי גדרה לא לכולם                   
 התאגיד נמצא בבעלות חלקית של המועצה מקומית גדרה.                   
 .יש המון תלונות שמגיעות בנושא תאגיד המים בגלל החיובים של השירות                   
                    
 אנחנו דנו בנושא ובדקנו אני בעצמי מסביר לתושבים והם כבר –קותי                   
 מבינים את הנושא ומתייחסים אחרת אין שום בעיות.                  
 אנחנו בקשר מעולה עם התאגיד , ללכת לתאגיד אחר זה להתרסק                  
 אני הייתי ממונה על אגף שפ"ע התאגיד נתן לנו שירות מעולה.                  
 בלהחליף קווים , ותשתיות צריך לבדוק כל תלונה לגופה.                  
 לתאגיד.לקרוא צריך אם יש בעיה בשעון                   
 מנכ"ל התאגיד הגיע לישיבה התאפשר לשאול אותו הכל בחרתם שלא.                  
 ולכן אני מבקש להוריד את ההצעה מסדר היום.                  

 
 אנחנו נוריד את ההצעה מסדר היום כל הטענות שלכם אני מעביר -יואל                  
 מצא בתאגיד המים וזה רמי.לנציג שנ                  
 רמי לפני שהוא הגיע למועצה מקומית גדרה היה גזבר בתאגיד המים.                  
 הוא מכיר את כל המערכות של התאגידים ולכן בלי שום קשר רמי היום                  
 הוא גם גזבר המועצה והוא יבדוק את כל הנושא שאתם טוענים.                  

                  
                  
 .הצבעה האם להכניס את ההצעה לסדר היום ולדיון                
 בעד –נגד            סהר פינטו –יואל גמליאל                
 בעד –תומר אהרון       נגד–שלום אזרד                
 בעד –דורית בן בוחר       נגד–הראל דוד                
                            בעד –אבי דנקו                   נגד  – ענת טל               
 בעד–מורן דהרי       נגד-מוטי גהרי               
      נגד–אסף דרבה                
 נגד–אליאב מזגני                
 נגד –סהר רווח                
 נגד –יקותיאל תנעמי                

 
                   

 
 הוחלט: 

 ההצעה לא נכנסת לסדר היום ולא נידונה.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 שהוגש ע"י חבר המועצה תומר אהרון 7/11/2021מתאריך הצעה לסדר   –
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 תומר מקריא את ההצעה.    

 הנושא  הזה היה במליאת המועצה היה אמור בעצם לעשות כחול לבן –יואל   

 בהרצפלד ובכל האזורים של המסחר בגדרה בשביל לתת מענה לסוחרים לקנייה   

 רצינו להקשות לא  אנחנו לא יישמנו את זה בגלל תקופת הקורונה לא   

 בתקופה הזאת ולכן זה עוד לא יושם ובעתיד זה יושם.  , עשינו אפילו אכיפה  

 
 .הצבעה האם להכניס את ההצעה לסדר היום ולדיון

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

 בעד –דורית בן בוחר                 נגד–הראל דוד 
                            בעד –אבי דנקו                   נגד  – ענת טל

 בעד–מורן דהרי                 נגד-מוטי גהרי
      נגד–אסף דרבה 

 נגד–אליאב מזגני 
 נגד –סהר רווח 

 נגד –יקותיאל תנעמי 
 

 הוחלט: 
 ההצעה לא נכנסת לסדר היום ולא נידונה.

 

 דורית בן בוחרהמועצה ה ע"י חברת שהוגש 7/11/2021מתאריך הצעה לסדר   –  

 את ההצעה. המקריאדורית     

 פשר לעשות קירוי בכניסותא אחר בדיקות מסתבר שזה לא מעשי איל –קותי     

 מושבה.במוסדות החינוך לכל     

 .הצבעה האם להכניס את ההצעה לסדר היום ולדיון
 בעד –נגד            סהר פינטו –יואל גמליאל 

 בעד –תומר אהרון     נגד–שלום אזרד 
 בעד –דורית בן בוחר                 נגד–הראל דוד 

                            בעד –אבי דנקו                   נגד  – ענת טל
 בעד–מורן דהרי                 נגד-מוטי גהרי

      נגד–אסף דרבה 
 נגד–מזגני  אליאב

 נגד –סהר רווח 
 נגד –יקותיאל תנעמי 

 
 

 הוחלט: 
 ההצעה לא נכנסת לסדר היום ולא נידונה.

 
 
 

___________________________                                     _________________ 
 ההמועצראש  –יואל גמליאל                         מנכ"ל המועצה –ליאור מדהלה 

 מורן דהרי המועצה ש ע"י חבר שהוג 7/11/2021הצעה לסדר מתאריך   –  

 .את ההצעה מקריאמורן         

 אנחנו יכולים לתקצב  עמותות ולא שמות אם יש מישהו שהוא תחרותי –יואל        
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 ומתקדם אנחנו באופן ישיר מתקצבים אותו באופן שונה.       

 ועדת תמיכות מתייחסת רק לעמותות,  התבחינים שיש לנו פה זה ה       

 לעודד קבוצות ליגה.       

 .הצבעה האם להכניס את ההצעה לסדר היום ולדיון
 בעד –נגד            סהר פינטו –יואל גמליאל 

 בעד –תומר אהרון     נגד–שלום אזרד 
 בעד –דורית בן בוחר                 נגד–הראל דוד 

                            בעד –אבי דנקו                   נגד  – ענת טל
 בעד–מורן דהרי                 נגד-מוטי גהרי

      נגד–אסף דרבה 
 נגד–אליאב מזגני 

 נגד –סהר רווח 
 נגד –יקותיאל תנעמי 

 

 

 
 הוחלט: 

 ההצעה לא נכנסת לסדר היום ולא נידונה.
 

 

              
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

  ₪ 50,000שיפוץ מחסן חירום במרבד הקסמים בסך  1318 ר"תב אישור   1 סעיף
       

 
 ₪50,000:  מבוקש תקציב                        
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 ₪    25,000     קרנות הרשות: :מקורות מימון
 ₪    25,000     :הפנים  משרד    
 ₪   50,000                  סה"כ:   

 
                    

 תב"ר. אישורמסמך  –מצ"ב                             
 .2020הצהרה באשר למיצוי תקציב הג"א מקומי לשנת   –                                      

 
 .מקריא ומסביר את הסעיף -ליאור                                       

 
 החלטה:                                        

 אושר פה אחד!                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

 שדרוג תשתיות ופיתוח רחבת המועצה ) פינס(  1320 ר"תב אישור    2 סעיף
     ₪ 1,000,000בסך                  

 ₪1,000,000:  מבוקש תקציב                   
 

     ₪ 1,000,000: הרשות קרנות:       מימון מקורות                   
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 . ר"תב ייזום מסמך – ב"מצ                   

                           
  כתב כמויות. –                            

                            
 מקריא ומסביר את הסעיף.–ליאור                    
                    

 הציבור  עובר פה וכל כך מתלהב מהבניין , הגיע הזמן שהמועצה -יואל                    
 תכבד את עצמה.                    

 
 שיפצנו את כל הקומות ,חזיתות ,תשתיות. –סלאבן                    
                     

                   
                    

 הצבעה 
 נגד – פינטו סהר   בעד– גמליאל יואל

  נגד – אהרון תומר   בעד– אזרד שלום
   נגד – בוחר בן דוריתבעד                                     – דוד הראל

                         נגד – דהרי מורן                            בעד– ענת טל
   נגד – דנקו אבי                          בעד–  גהרי מוטי
 בעד – דרבה אסף

                בעד– מזגני אליאב
 בעד– רווח סהר

 בעד– תנעמי יקותיאל
 

 החלטה:
 אושר !

 
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 

 מר ראש המועצה יואל גמליאל  באיגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד אישור    3 סעיף
  (ה'סמג )במקום יהודה                

 
 מקריא ומסביר את הסעיף. -ליאור                
                 



8 
 

 הצבעה                          
 נגד – פינטו סהר   בעד– גמליאל יואל

  נגד – אהרון תומר   בעד– אזרד שלום
   נגד – בוחר בן דוריתבעד                                     – דוד הראל

                         נגד – דהרי מורן                            בעד– ענת טל
   נגד – דנקו אבי                          בעד–  גהרי מוטי
 בעד – דרבה אסף

                בעד– מזגני אליאב
 בעד– רווח סהר

 בעד– תנעמי יקותיאל
 

 
 החלטה:

 אושר !
    
 

 לצורך קליטת מפקח גינון רשותי. 2021תיקון תקציב המועצה לשנת      4 סעיף
     

                 
 אישור גזבר. –מצ"ב                   

 
 מקריא ומסביר את הסעיף. –ליאור                  

                  
 אני רוצה לעדכן שצירפתי לכם את הדוח של יתרות תב"רים.                
 גזבר המועצה הכין עבורכם.                
                 

 הצבעה
 נגד – פינטו סהר   בעד– גמליאל יואל

  נגד – אהרון תומר   בעד– אזרד שלום
   נגד – בוחר בן דוריתבעד                                     – דוד הראל

                         נגד – דהרי מורן                            בעד– ענת טל
   נגד – דנקו אבי                          בעד–  גהרי מוטי
 בעד – דרבה אסף

                בעד– מזגני אליאב
 בעד– רווח סהר

 בעד– תנעמי יקותיאל
 

 החלטה:
 אושר !

 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

 אישור אליאב מזגיני ליו"ר ועדת הנחות בארנונה    5סעיף 
                
 מקריא ומסביר את הסעיף. –ליאור                

                  
 החלטה:               
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 אושר פה אחד!                 
 
 
 

      ועדכון שכר לנבחרים ועובדים וזאת לאור  5לדרגה  4עדכון דרגת רשות מדרגה     6סעיף 
 תושבים ומעלה 30,000שגדרה מונה היום                
                

 אישור גזבר –מצ"ב                 
 למ"ס –

 
 ומסביר את הסעיף.מקריא  -ליאור            

 
 הצבעה                        

 נגד – פינטו סהר   בעד– גמליאל יואל
  נגד – אהרון תומר   בעד– אזרד שלום
   נגד – בוחר בן דורית   בעד– דוד הראל

 נגד – דהרי מורן                                         בעד– ענת טל
   נגד – דנקו אבי                         בעד–  גהרי מוטי
                בעד – דרבה אסף

 בעד– מזגני אליאב
 בעד– רווח סהר

 בעד– תנעמי יקותיאל
 

 החלטה:
 אושר !

 
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

 2021לשנת  אישור תבחינים לתמיכות בתנועות הנוער וארגוני נוער ובספורט    7סעיף 
                

 
 פרוטוקול הוועדה. –מצ"ב                

          
 מקריא ומסביר את הסעיף. –ליאור                  

 
 החלטה:                 
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 אושר פה אחד!                
               

 
 הגדלת תקציב תמיכות הספורט-2021תקציב המועצה לשנת )מיון פנימי( תיקון     8 סעיף

ללא שינוי בסך התקציב כפי                אש"ח( 900אש"ח ל    400)מ  ₪  500,000בסך 
 שאושר במשרד הפנים

 
 מכתבו של גזבר המועצה –ב מצ"                
                                              
 מקריא ומסביר את הסעיף. -ליאור               

 
 החלטה:               

 אושר פה אחד!               
 

                
                  

                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

 בטיחות וכיבוי אש במוסדות חינוך ובמוסדות  1032 ר"תב הגדלת אישור   9 סעיף
  ₪ 300,000ציבור בסך                    

                   
                  

 
  989,000₪תקציב קיים:  
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 ₪    819,000     קרנות הרשות: :מקורות מימון
 ₪    170,000     :הפנים  משרד    
 ₪  989,000                    סה"כ:   

 
 ₪1,289,000:  תקציב מבוקש

 
 ₪      1,119,000  קרנות הרשות: :מימוןמקורות 

 ₪         170,000  :הפנים  משרד    
 ₪      1,289,000    סה"כ:   

    
 מסמך הגדלת תב"ר. –מצ"ב                             

 
 מקריא ומסביר את הסעיף. –ליאור                           

                           
                           
 החלטה:                          

 אושר פה אחד!                          
 

                
                  

                                 
 
 
 
 

            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

   ₪ 200,000בקרת כניסה למוסדות חינוך בסך  1141 ר"תב הגדלת אישור   10 סעיף
                    

                       
                

  292,800₪תקציב קיים:  
 

 ₪   199,512     קרנות הרשות: :מקורות מימון
 ₪     93,288     :החינוך  משרד    
 ₪  292,800                   סה"כ:   
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 ₪492,800:  תקציב מבוקש

 
 ₪      399,512  קרנות הרשות: :מקורות מימון

 ₪        93,288  :החינןך   משרד    
 ₪      492,800    סה"כ:   

    
 מסמך הגדלת תב"ר. –מצ"ב                             

                                       
 מקריא ומסביר את הסעיף. –ליאור                           

 
 החלטה:                         

                         אושר פה אחד!                          
                                                                 

 מים וביוב במבנה ציבור      הנחת תשתיות לצורך  1182 ר"תב הגדלת אישור     11 סעיף
  ₪ 500,000וחינוך בסך                   
                    

                       
 ₪  1,000,000  :תקציב קיים

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

 
 ₪  500,000:  תקציב מבוקש

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

 
 מסמך הגדלת תב"ר. –מצ"ב 

       
 מקריא ומסביר את הסעיף. –ליאור 

 לא מדובר על תשתיות שמונחות במרחב הציבורי אלא בתוך בתי הספר
 יש לנו תקלות ,העתקות של צנרת ביוב ,צנרת מים, ובמוסדות החינוך ולכן

 ולצורך זה אנחנו נדרשים לתקצב את זה.
 זה לא באחריות תאגיד תמר.

      
 החלטה:                          

 אושר פה אחד!                          
 

                
           

 
                   _______________________                  _______________________ 

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

        
  ₪700,000בסך  שיפוץ מוסדות חינוך וציבור  1251 ר"תב הגדלת אישור   12  סעיף

    
  ₪  4,400,000  :קייםתקציב                        

 
 ₪  4,400,000   קרנות הרשות:  :מקורות מימון

 
 ₪  700,000:  תקציב מבוקש
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 ₪  5,100,000   קרנות הרשות:  מקורות מימון:
 

 
                

 מסמך הגדלת תב"ר. –מצ"ב                             
 לתב"ר שיפוצי קיץ.הגדלה תקציבית  –                                      

 
 מקריא ומסביר את הסעיף. -ליאור                           

 
 

 החלטה:                             
 אושר פה אחד!                              

                                                                                        
 מתקני כושר גופני  2-מרחב הכלה ו 1321 ר"תב אישור    13 סעיף

     ₪ 138,200ואסף רמון בסך עבור תיכון דרכא ע"ש אילן                   
 
 

 ₪138,200:  מבוקש תקציב                   
 

     ₪138,200: משרד החינוך :       מימון מקורות                   
             

 . ר"תב ייזום מסמך – ב"מצ                   
                           

 אומדן. –                            
 

 .2020התחייבות למימון סל רשות עבור ביצוע קולות  –                            
 

 ומיות נספח ב' טופס הגשת בקשה לתקצוב רשויות מק –                            
 עבור התאמת מרחב בית ספרי למרחב הכלה.                               

                              
 מקריא ומסביר את הסעיף. –ליאור                                
 אנחנו קיבלנו הרשאות תקציביות ואנחנו רוצים לממש אותם.                               
 צירפתי לכם את ההרשאות.                               

 
 החלטה:                               

 אושר פה אחד!                                
                
                  

                                                    

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

           
                               

 
 מרחבי הכלה עבור תיכון רות  1322 ר"תב אישור      14 סעיף

         ₪ 55,900בסך                     
 

 ₪55,900:  מבוקש תקציב                   
 

     ₪ 55,900: משרד החינוך :       מימון מקורות                   
             

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

 .2020התחייבות למימון סל רשות עבור ביצוע קולות  –                             
 

 נספח ב' טופס הגשת בקשה לתקצוב רשויות מקומיות  –                             
 עבור התאמת מרחב בית ספרי למרחב הכלה.                               

                     
 מקריא ומסביר את הסעיף.-ליאור                              

 צירפתי לכם את ההתחייבות ואת ההרשאה של משרד החינוך.                              
 

 החלטה:                               
 אושר פה אחד!                                

 
                                                                                 

 הצטיידות לגני ילדים חדשים וותיקים 1270 ר"תב הגדלת אישור   15  סעיף
  ₪ 58,805בסך                    

  
    

  ₪  150,000  :תקציב קיים                       
 

 ₪  150,000   :מפעל הפיס  :מקורות מימון
 

 ₪  58,805:  מבוקשתקציב 
 

  ₪208,805   :מפעל הפיס  מקורות מימון:
 

 מסמך הגדלת תב"ר.    –מצ"ב 
 שינויים במענקים. –

 
 מקריא ומסביר את הסעיף. –ליאור                          
                          
 החלטה:                        

 אושר פה אחד!                         
 

                
                          

 
 

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

 
 
 ארז תכנון ובניית בה"ס תיכון חדש ברחוב  1064 ר"תב הגדלת אישור    16 עיףס

  ₪ 7,000,000בגדרה בסך                   
                   

  33,638,752₪תקציב קיים:  
 

 ₪   4,261,742     קרנות הרשות: :מקורות מימון
 ₪    29,377,010              :החינוך  משרד    
 ₪    33,638,752                סה"כ:   

 
 ₪40,624,052:  תקציב מבוקש
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 ₪      11,261,742  קרנות הרשות: :מקורות מימון

 ₪       29,362,310  :החינוך   משרד    
 ₪       40,624,052    סה"כ:   

    
 מסמך הגדלת תב"ר. –מצ"ב                             

 אומדן.    –                                      
 הרשאה ממשרד החינוך.  –                                      

       
 מקריא ומסביר את הסעיף. –ליאור                                        
 צירפתי לכם את ההרשאות גם מקרנות הרשות.                                       
                                        

 החלטה:                                       
 אושר פה אחד!                                         

 
                
                                           

 לאישור קלרשיברומניה בשם לגדרה אישור עיר תאומה   17סעיף  
 
 

 מכתב בקשה –מצ"ב                  
                  
 מקריא ומסביר את הסעיף. –ליאור                  
                  
 החלטה:                

 אושר פה אחד!                
 

                
                  
                

 

 

 

                  

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

                 
 אישור הצטרפות / עדכון לשירותי בנקאות באינטרנט לחשבונות הבנק     18 סעיף

 של המועצה בבנק הדואר.                  
 

 אישור גזבר. –מצ"ב                      
                    
 מקריא ומסביר את הסעיף. -ליאור                   
                    
 צירפתי לכם את האישור של גזבר המועצה.                  

 
 

 החלטה:                  
 אושר פה אחד!                  
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 בנק הפועלים   392077אישור סגירת חשבון בנק מס'      19 סעיף
 

 אישור גזבר. –מצ"ב                      
           

 מקריא ומסביר את הסעיף. –ליאור                    
 צירפתי לכם את הבקשה ואישור גזבר.                   

 
 

 החלטה:                 
 אושר פה אחד!               

 
                
                 

 לבניית משרד לבקרה ופיקוח על הספורטק כולל שירותים 1324אישור תב"ר      20סעיף 
 500,000לבאי הספורטק בסך                   

 
 אומדן מהנדס –מצ"ב                   

                           
 מקריא ומסביר את הסעיף. -ליאור                  
                    
 היה אמור להיות שם שירות של שירותים וקיוסק התושבים –יואל                   
 התנגדו בצדק קיבלנו את ההתנגדות שלהם.                  
 דנה מקום שיתן מענהע"ש אנחנו בעצם החלטנו לעשות צמוד לסטודיו                   
 של שירותים שלא יפריע לתושבים.                  

 
 

 החלטה:                  
 אושר פה אחד!                  

 
                
 20:30הישיבה ננעלה בשעה                  
                 
                 

 
_______________________                                     _______________________ 

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


