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 475מס' מועצה שלא מן המניין ישיבת 
 27\12\2021מיום שני                                     

 
 
 
 
 

 ראש המועצה. –יואל גמליאל        משתתפים:
 סגן ראש מועצה. –סהר רווח                          
 סגן ראש המועצה. -ציון ידעי                         
 סגן ומ"מ ראש מועצה. -שלום אזרד                         

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

 חבר מועצה. –אסף דרבה 
 .חבר מועצה–הראל דוד 

 חבר מועצה. –יקותיאל תנעמי 
 חברת מועצה. –דורית בן בוחר   
 חבר מועצה. –תומר אהרון   

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

 
 

 מנכ"ל המועצה. –ליאור מדהלה  נוכחים:
 יועמ"ש. –סקורקה -עו"ד גלית דמארי  
 גזבר המועצה. –רמי אומיד   

 מנהל מחלקת הנדסה.–סלאבן פנוביץ                          
 דוברת המועצה.–מאיה גנון                          

 מזכירת ועדות המועצה. –רחלי קזלקופי   
                          

 

                                               475מס' מועצה  שלא מן המניין המועצה פותח את ישיבת ,יואל גמליאל ראש 
 .21:00בחדר הישיבות בניין המועצה בשעה   27\12\2021 שניאשר מתקיימת ביום 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________         _____________________ 
 ראש המועצה –יואל גמליאל          מנכ"ל המועצה –ליאור מדהלה 
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 ם:היו סדר
 

            
 

                          
 אישור פרוטוקול ועדת הקצאות בעניין הקצאת קרקע לטובת הקמת ותפעול     1 סעיף

 רחוב פוקס פינת רחוב קפלן מאיר הכהןבבית כנסת ופעילות קהילתית                     
 .3875בגוש  323חלקי חלקה                     

                     
 21.07.2021פרוטוקול ועדת הקצאות מהתאריך  –מצ"ב                      

 
 מקריא ומסביר את הסעיף.–ליאור                      
 העברתי לכם את הפרוטוקול של ועדת הקצאות.                     

    
 החלטה :                         
 אושר פה אחד!                         

 
                   

 אישור בחירת יקירי גדרה לשנת  תשפ"ב.     2 ףסעי
                    

 פרוטוקול. –   ב"מצ                     
                    

 מקריא ומסביר את הסעיף. -ליאור                     
 צירפתי לכם את הפרוטוקול.                     

 
 יש פה רשימה מסודרת שהוכנה על ידי הועדה:                     

           

 .מר מורי סעיד פנחס 

 .גברת עדנה שחם 

 .גברת גילה נזירי 

 .גברת ציפורה עודי 

 .מר דני דורון 

 .גברת צביה נדב 

 .מר ישראל באיים 

 .יצחק בן שבת 
 

 אני מבקש שפעם הבאה תשלחו לנו תקציר על יקירי גדרה. -תומר                    
  

 החלטה :                         
 אושר פה אחד!                        

 
 
 
 
 
 

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

 חבר המועצה מוטי גהרי כמחזיק תיק רישוי עסקים. אישור      3 סעיף
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 החלטה :                         
 אושר פה אחד!                        

 
 

                   
 הרכב  ועדות המועצה: מכרזים, קליטה ועלייה ,בטיחות בדרכים,עדכון    4 סעיף

 ועדת ספורט, ועדה לשימור אתרים.                

 אישור חבר המועצה מוטי גהרי במקום חברת המועצה היוצאת                

 בוועדות הנ"ל. גילי אפטר אילון               

 מקריא ומביא את הסעיף. –ליאור                 

 עצה אנחנו מתקנים את ועדת מכרזיםתה במוולאור העובדה שגילי פרשה מחבר                

 קליטה ועליה,בטיחות בדרכים ,ועדת ספורט,ועדה לשימור אתרים.               

 במקומה מוטי יכנס לכל הועדות האלה.               

 החלטה :                 
 אושר פה אחד!                 

    

 כמחזיק תיק שפ"ע.אישור חבר המועצה יקותיאל תנעמי    5 סעיף

 החלטה :                 
 אושר פה אחד!                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 אישור המלצות ועדת תמיכות לתמיכה בתנועת הנוער.   6 סעיף

 פרוטוקול ועדת תמיכות.\המלצה-מצ"ב                 
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 אני מקריא ההמלצה של ועדת תמיכות: –ליאור                   

 ₪  250,000סה"כ התקציב הוא :                  

 אישרנו תבחינים ,התכנסו והתייעצנו גם עם גילי וגם עם רכזת הנוער                 

 חגית אמסלם על התרומה של כל תנועות הנוער כל אחת לפני הקריטריונים                  

 שנקבעו ולכן על פי היחס שנקבע:                 

 ₪  97,459מכבי צעיר יקבל                  

 ₪  2,601מגן דוד אדום:                  

 ₪  44,047בני עקיבא:                 

 ₪  64,210צופי גדרה:                 

 ₪  41,683עזרא:                 

 החלטה :                 
 אושר פה אחד!                 

 

 לתמיכה בעמותת ספורט.    7 סעיף

 המלצה /פרוטוקול ועדת תמיכות.-מצ"ב                 

 .אני מקריא את ההמלצה של ועדת תמיכות –ליאור                  

 התייעצנו עם מנהלת מחלקת הספורט אורלי כהן לגבי התבחינים.                

 לכדורגל 65%רטו : התבחינים פי                

 כדורסל  35%                                               

 ₪  900,000סה"כ תמיכה שנתית :                

 סיכום תמיכות לפי עמותה:                

 ₪  406,900 –הפועל                 

 ₪  178,100 -בית"ר                

 ₪  315,000 –מכבי                 

 ₪  900,000סה"כ תקצוב שנתי:                

 החלטה :                 
   אושר פה אחד!                 
             

 21:10הישיבה הסתיימה בשעה   

 

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


