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 464ישיבת מועצה מן המניין מס' 
 03/06/2020מיום 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   
 חברת מועצה. –ענת טל   
 חבר מועצה. –סהר פינטו   
 חבר מועצה. –תומר אהרון   

 חברת מועצה. –בוחר -דורית בן
 חברת מועצה. –זוהר גוילי   

 
 חבר מועצה –אלון גייר   חסרים:

 
 מנכ"ל המועצה. –ליאור מדהלה   נוכחים:
 יועצת משפטית. –סקורקה -עו"ד גלית דמארי  
 גזבר המועצה. –רמי אומיד   
 מהנדס המועצה. –סלאבן פנוביץ   
 אחראית נכסים. –מרב לרר   
 מזכירת ועדות המועצה. –שלה עקיבא   

 
 03/06/2020יום רביעי   464יואל גמליאל, ראש המועצה פותח את ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 .18:10בספרייה הציבורית השעה 
 

 מגישה לראש המועצה מכתב התפטרות כחברת מועצה. –זוהר גוילי 
לעבודה חדשה עם המון נסיעות  עברתיאני כבר כמה שנים חברת מועצה יושבת סביב השולחן 

 מתוך המועצה, לשנות ולהשפיע לבוא ממקום טובלחו"ל כאשר הגעתי לכאן עברה מחשבה בליבי 
 הבת שלי עוברת בשבוע הבא ניתוח והשיקום יהיה ארוך מאוד.

 שוב.ל השותפים והחברים שלי. אני עוד אתודה לכ
 

 . אנחנו בשלבי סגירתמועצההימה, אני מבטיח להמשיך את דרכך באת אישה מד –יואל גמליאל 
אחר פעילויות לילדים עם צרכים מיוחדים שזו  כנפיים של קרמבו תנועת שיתוף פעולה עם

 אני בטוח שתצליחי בכל מה שתעשי. הצהריים.
 

אנחנו אוהבים מאוד את זוהר היא הביאה משהו מאוד מיוחד, אשת חיל עם הרבה  –סהר פינטו 
 צניעות, עושה קריירה מדהימה שמשולבת עם הבנות המדהימות שלה. שיהיה לך המון הצלחה.

 
 אדם מדהים. תחסרי לי אישית מקווה שתחזרי מהר.-גשתי פה בןפ –יקותיאל תנעמי 

 
החוק ותתקיים הוראות  עפ"י ב נתחיל בהצעות לסדר. אנחנו נתנהלערב טו –ליאור מדהלה 

 הצבעה.
הצעה לסדר היום יביא אותה בפני המועצה מגיש ההצעה או מי "ליאור מקריא את החוק: 

דיון בהצעה, יישמעו דברי המציע ודברי מתנגד שהמגיש ביקש ממנו להביאה; היתה התנגדות ל
אחד להצעה במשך זמן שאינו עולה על עשר דקות לכל אחד, ולא תתקבל ההצעה לסדר היום אלא 

 ".אם הצביעו בעדה רוב חברי המועצה הנוכחים בישיבה
 

 החוק.מסבירה את  –סקורקה -גלית דמארי
 
 
 

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

 פינטו.  שהוגשה ע"י חבר המועצה סהר  13/01/2020הצעה לסדר מתאריך 
 

 הצעה לסדר. –מצ"ב 
 

 את ההצעה.מקריא  –סהר פינטו 
 .הגבלת תשלום עבור אמנים בחגיגות יום העצמאותמדובר על 

 
 כל הרשויות בארץ לא אימצו את הגבלת התשלום על ערב יום העצמאות  –יואל גמליאל 

 הנוער ממתין לאירוע הזה שנה שלמה.
 ₪ לאומן ההכנות מסביב זה הכסף הגדול. 80,000-התשלום עבור אמנים נע בסביבות ה
 תשלום הוא רק המליץ.משרד הפנים לא החליט על הפחתת 

 יש להסיר את ההצעה מסדר היום.
 

 :היום סדרמהצבעה על הסרת הצעה 
 נגד. –סהר פינטו   בעד. –יואל גמליאל 

 נגד. –בוחר -דורית בן  בעד. –אילון -גילי אפטר
 נגד. –תומר אהרון   בעד. –אסף דרבה 

 נגד. –זוהר גוילי   בעד. –שלום אזרד 
 בעד. –הראל דוד 

 בעד. –אליאב מזגני 
 בעד. –ציון ידעי 

 בעד. –סהר רווח 
 בעד. –יקותיאל תנעמי 

 בעד. –ענת טל 
 

 .ולא נדונה ההצעה לסדר הוסרה
 

 בוחר.-דורית בן שהוגשה ע"י חברת המועצה 17/02/2020הצעה לסדר מתאריך 
 

 הצעה לסדר. –מצ"ב 
 

 מקריאה את ההצעה. –דורית בן בוחר 
לעבודה אני עוברת משכונת שפירא ואני רואה ילדים ותושבים רבים ממתינים בכל בוקר בדרך 

 להסעות בכל מזג אוויר בגשם ובחום מתבקש לשים שם תחנה מקורה.
 

כאשר הייתה תחנה היו יושבים שם חברה היו אף פעם לא קיבלתי תלונה בנושא.  –אסף דרבה 
 פנייה להחזרת התחנה.כיסאות. לא קיבלתי שום ש ושוברים את העושים רע

 
 :היום סדרהצבעה על הסרת הצעה מ 

 נגד. –סהר פינטו   בעד. –יואל גמליאל 
 נגד. –בוחר -דורית בן  בעד. –אילון -גילי אפטר

 נגד. –תומר אהרון   בעד. –אסף דרבה 
 נגד. –זוהר גוילי   בעד. –שלום אזרד 

 בעד. –הראל דוד 
 בעד. –אליאב מזגני 

 בעד. –ציון ידעי 
 בעד. –סהר רווח 

 בעד. –יקותיאל תנעמי 
 בעד. –ענת טל 

 
 .ולא נדונה ההצעה לסדר הוסרה

 
 
 

_______________________         _____________________ 
 ראש המועצה –יואל גמליאל          מנכ"ל המועצה –ליאור מדהלה 
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 בוחר.-דורית בןשהוגשה ע"י חברת המועצה  17/02/2020הצעה לסדר מתאריך 
 

 הצעה לסדר. –מצ"ב 
 

 בוחר מקריאה את ההצעה.-דורית בן
מנת לאסוף את הילדים ובהעדר קירוי זה מכביד על -בבתי הספר והגנים נאספים המון הורים על

 ההורים הממתינים בימים של חום ושל גשם.
 

בתי ספר אני לא מכיר בארץ שבכל מוס"ח יש דבר כזה  12-גנ"י ו 50-יש לנו יותר מ –יואל גמליאל 
 כן צריך להסיר אותה מסדר היום.-וכן ההצעה צריכה להיבחן הן מקצועית והן כספית על

 
 :היום סדרמהצבעה על הסרת הצעה 

 נגד. –סהר פינטו   בעד. –יואל גמליאל 
 נגד. –ר בוח-דורית בן  בעד. –אילון -גילי אפטר

 נגד. –תומר אהרון   בעד. –אסף דרבה 
 נגד. –זוהר גוילי   בעד. –שלום אזרד 

 בעד. –הראל דוד 
 בעד. –אליאב מזגני 

 בעד. –ציון ידעי 
 בעד. –סהר רווח 

 בעד. –יקותיאל תנעמי 
 בעד. –ענת טל 

 
 .ולא נדונה ההצעה לסדר הוסרה

 

 בוחר.-דורית בן חברת המועצהשהוגשה ע"י  22/04/2020הצעה לסדר מתאריך 

 הצעה לסדר. –מצ"ב 
 

 בוחר מקריאה את ההצעה.-דורית בן
מדובר פה על למידה מרחוק וגם אני כמורה יכולה להגיד את זה המון ילדים אין להם את הכלים 

 למחשבים.
 

לא עשית עבודת הכנה. בתקופת הקורונה מח' החינוך גייסה מחשבים לילדים, ניתנו  –ענת טל 
 מות.תרו

 
מחלקת החינוך בשיתוף פעולה עם מנהלות בתי הספר ומחלקת הרווחה  –גילי אפטר איילון 

 ילדים שאין להם וגייסה להם מחשבים. 70-איתרו כ
 אין לנו כרגע מידע על ילדים ביישוב שאין להם מחשבים לכן צריך להסיר את ההצעה מסדר היום.

 
 :היום סדרהצבעה על הסרת הצעה מ

 נגד. –סהר פינטו   בעד. –יואל גמליאל 
 נגד. –בוחר -דורית בן  בעד. –אילון -גילי אפטר

 נגד. –תומר אהרון   בעד. –אסף דרבה 
 נגד. –זוהר גוילי   בעד. –שלום אזרד 

 בעד. –הראל דוד 
 בעד. –אליאב מזגני 

 בעד. –ציון ידעי 
 בעד. –סהר רווח 

 בעד. –יקותיאל תנעמי 
 בעד. –ענת טל 

 
 .ולא נדונה ההצעה לסדר הוסרה

 
 

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



 

4 
 

עוברים לסדר היום של הישיבה. שלחתי לכם סעיף נוסף לסדר היום בתאריך  –ליאור מדהלה 
31/05/2020. 

 
 סדר היום:

 
 משרה 100%אישור שכר לסגן ומ"מ ראש המועצה מר שלום אזרד בהיקף של  1-0סעיף 

 ואישור האצלת סמכויות.   
 

 28/10/2019מתאריך  459בכפוף לאישור מליאת המועצה בפרוטוקול מס'  .א
לחוק  14קרי מינוי שלום אזרד לסגן ומ"מ ראש המועצה לפי סעיף  1סעיף 

הרשויות המקומיות בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם מאשרת המועצה 
 משרה. 100%את שכרו של שלום אזרד סגן ומ"מ ראש המועצה לפי 

סמכויות ראש המועצה לסגן ומ"מ ראש המועצה בפועל לפי אישור האצלת  .ב
 לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם( 17סעיף 

 כמחזיק תיק הנדסה. – 1975תשל"ה 
 

 חו"ד משפטית חתומה ע"י היועמ"ש. –מצ"ב   
 תחשיב עלות השכר חתום ע"י גזבר המועצה. –            
 .28/10/2019מהתאריך  459קול ישיבת מועצה מס' פרוטו –            

 
 תחווה את דעתה עפ"י הוראות חוזר מנכ"ל.היועצת המשפטית  –ליאור מדהלה   

 
 ישבתי עם שלום ונאמר לי שהוא עוסק בתחום החינוך  –סקורקה -גלית דמארי  
 חודשים הוא צריך להפסיק את העיסוק הנוסף כך שאין  6הסברתי לו שתוך   
 מניעה משפטית למינוי של שלום אזרד כסגן בשכר והוא אינו פסול לכהונה.  

 
 עלות של שכר של סגן הוא סכום לא מבוטל איך אמור להיות –בוחר -דורית בן  
 התרומה שלך כדי שהציבור יצא נשכר?  

 
 שנים עבדתי למען הציבור בהתנדבות לא היה תושב  6קיפות. בש –שלום אזרד   
 שלא קיבל ממני מענה. יש את אגף ההנדסה שאני ממונה עליו ונפגעי זמורה   
 שצריכים עזרה ובשבילם אני פה.   

 
 הצבעה:  

 נגד. –ציון ידעי   בעד. –יואל גמליאל 
  נגד. –סהר רווח   בעד. –אילון -גילי אפטר  

   בעד. –אסף דרבה 
   בעד. –שלום אזרד 

 בעד. –הראל דוד 
 בעד. –אליאב מזגני 

 בעד. –יקותיאל תנעמי 
 בעד. –ענת טל 

 בעד. –סהר פינטו 
 בעד. –בוחר -דורית בן

 בעד. –תומר אהרון 
 בעד. –זוהר גוילי 

 
 החלטה:
 מאושר!

 
 
 
 
 
 

_______________________         _____________________ 
 ראש המועצה –יואל גמליאל          מנכ"ל המועצה –ליאור מדהלה 
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 הוספת נציג ציבור לוועדת קשרי חוץ.  1סעיף 
   
 .נציג ציבור –מר דניאל חיאק   

 
 הצבעה:  

 לא הצביע. –סהר פינטו   בעד. –יואל גמליאל 
 לא הצביעה. –בוחר -דורית בן  בעד. –אילון -גילי אפטר

 לא הצביע.–תומר אהרון   בעד. –אסף דרבה 
 לא הצביעה. –זוהר גוילי   בעד. –שלום אזרד 

 בעד. –הראל דוד 
 בעד. –אליאב מזגני 

 בעד. –ציון ידעי 
 בעד. –סהר רווח 

 בעד. –יקותיאל תנעמי 
 בעד. –ענת טל 

 
 החלטה:
 מאושר!

 
 

 אופק"  כחברת דירקטוריון "מרכז 027958818נורית פרץ ת.ז. אישור הגב'   2סעיף 
 )במקום נורית עטיה(.   

 
 נורית עטיה הסירה את המועמדות שלה. –ליאור מדהלה   

 
 הצבעה:

 נגד. –סהר פינטו   בעד. –יואל גמליאל 
 נגד. –בוחר -דורית בן  בעד. –אילון -גילי אפטר

 נגד.–תומר אהרון   בעד. –אסף דרבה 
 נגד. –זוהר גוילי   בעד. –שלום אזרד 

 בעד. –הראל דוד 
 בעד. –אליאב מזגני 

 בעד. –ציון ידעי 
 בעד. –סהר רווח 

 בעד. –יקותיאל תנעמי 
 בעד. –ענת טל 

 
 החלטה:
 מאושר!

 
 

 אישור המועצה להארכת תוקף הטלת היטל סלילה מתוקף חוק עזר לגדרה   3סעיף 
 )סלילת רחובות(, התשע"ו והטלת היטל תיעול מתוקף חוק עזר לגדרה )תיעול(,   
 .2016 –התשע"ו   

 
 מכתב גזבר. –מצ"ב   

 
   

 
 
 
 
 

______________________         _____________________ 
 ראש המועצה –יואל גמליאל          ועצהמנכ"ל המ –ליאור מדהלה 
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 צריך לעדכן את הסעיף התקבל חוזר ממשרד הפנים שלא ידענו  –ליאור מדהלה 
 עליו הם שלחו לנו את הנוהל ואנחנו נדרשים לאשר זאת ולשלוח את זה למשרד   
 הפנים.  

 
 חודשים? 24-למה הארכה רק ל –סהר פינטו   

 
 משרד הפנים נותן לנו שנתיים. רצינו להימנע מהעלאת ההיטלים –יואל גמליאל   
 מבקשים להאריך בשנתיים.  

 
 חודשים נוספים  24-המועצה המקומית גדרה מאשרת הארכת תוקף הגביה ב  
  2עבור   31/12/2021ועד ליום  01/01/2020ממועד שנקבע בחוק העזר המקורי   
 וחוק עזר  2016-ת רחובות(, התשע"וחוקי העזר הבאים חוק עזר לגדרה )סליל  
 .2016-לגדרה )תיעול(, התשע"ו  

 
 הצבעה:  
 מאושר פה אחד!  

 
 

 יתרות תב"רים חתום ע"י הגזבר. חשלחתי לכם במייל את דו" –ליאור מדהלה 
 
 

 ₪. 550,000עבודות חשמל בסך  724הגדלת תב"ר   4סעיף 
 

 ₪. 7,162,642תקציב קיים:    
 

 ₪  6,362,642   קרנות הרשות:  מימון:מקורות   
 ₪    800,000   מלוות בנקים:     
 ₪  7,162,642    סה"כ:     

 
 ₪. 7,712,642תקציב מבוקש:    

 
 ₪  6,912,642   קרנות הרשות:  מקורות מימון:

 ₪    800,000   מלוות בנקים:     
 ₪  7,712,642    סה"כ:     

 
 מסמך הגדלת תב"ר. –מצ"ב   
 .תפעולמכתב ממנהל אגף  –            
 אומדן. –            

 
 האם זה כולל את התאורה בשפירא ? –סהר פינטו   

 
 עשיתי סיור עם אסף דרבה ויהודה סמג'ה ונתגבר את התאורה  –ליאור מדהלה   
 ברחוב שפירא.  

 
 הצבעה:  
 מאושר פה אחד!  

 
 
 
 
 
 
 
 

______________________         _____________________ 
 ראש המועצה –יואל גמליאל          מנכ"ל המועצה –ליאור מדהלה 
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 ₪. 115,000רכישת מערכת לשע"ח בסך  1023הגדלת תב"ר   5סעיף 

   
 ₪. 307,000תקציב קיים:    

 
 ₪  307,000   קרנות הרשות:  מקורות מימון:  

 
 ₪. 422,000תקציב מבוקש:    

 
 ₪  352,000   קרנות הרשות:  מקורות מימון:  
 ₪   70,000   משרד הפנים:     
 ₪  422,000    סה"כ:     

 
 מסמך הגדלת תב"ר. –מצ"ב   
 התחייבות כספית. –           
 אומדן. –            

 
 מדובר על רכישת מכשירי קשר לכל המכלולים בשע"ח. –ליאור מדהלה   

 
 הצבעה:

 מאושר פה אחד!  
 
 

 תכנון ובניית בי"ס תיכון חדש ברח' ארז בגדרה  1064הגדלת תב"ר   6סעיף 
 ₪. 12,549,206בסך   

 
 ₪. 21,089,546תקציב קיים:    

 
 ₪    4,261,742   קרנות הרשות:  מקורות מימון:  
 ₪  16,827,804   החינוך:משרד      
 ₪  21,089,546    סה"כ:     

 
 ₪. 33,638,752תקציב מבוקש:    

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

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

 
 התקבלה הרשאה ממשרד החינוך לבי"ס התיכון החדש. –ליאור מדהלה   
 בניית ביה"ס בעיצומה.  

 
 הצבעה:

 מאושר פה אחד!  
 
 
 
 
 
 
 

______________________         _____________________ 
 ראש המועצה –יואל גמליאל          מנכ"ל המועצה –ליאור מדהלה 
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 תכנון וביצוע הסדרים רח' פינס בקטע לוינסון ויצמן, ביצוע  1092הגדלת תב"ר   7סעיף 
 ₪. 450,000מעגל תנועה בצומת פינס פייבל בסך   

 
 ₪. 4,900,000תקציב קיים:    

 
 ₪  2,127,337   קרנות הרשות:  מקורות מימון:  
 ₪  2,772,663  משרד התחבורה:     
 ₪  4,900,000    סה"כ:     

 
 ₪  5,350,000תקציב מבוקש:    

 ₪  2,577,337   קרנות הרשות:  מקורות מימון:
 ₪  2,772,663  משרד התחבורה:     
 ₪  5,350,000    סה"כ:     

 
 מסמך הגדלת תב"ר. –מצ"ב   

 
 מדובר מרחוב ויצמן עד התיכון לכן המהנדס ביקש הגדלה  –ליאור מדהלה   
 ומבצעים גם הגדלה של החניון מאחורי המועצה.לסיים את הפרויקט   

 
 הצבעה:

 מאושר פה אחד!  
 
 

 ₪. 400,000השלמת פערי מיגון למסגרות יום בסך  1151הגדלת תב"ר   8סעיף 
 

 ₪. 815,400תקציב קיים:  
 

 ₪   203,850   קרנות הרשות:  מקורות מימון:
 ₪   611,550   משרד הרווחה:   
 ₪   815,400    סה"כ:   

 
 ₪. 1,215,400תקציב מבוקש: 

 
 ₪     303,850   קרנות הרשות:  מקורות מימון:

 ₪     911,550   משרד הרווחה:   
 ₪  1,215,400    סה"כ:   

 
 מסמך הגדלת תב"ר. –מצ"ב 
 הסכם מענק. –          

 
 קיבלנו מענק ממשרד הרווחה עבור מסגרות היום של הרווחה. –ליאור מדהלה 

 
 הצבעה:

 מאושר פה אחד!  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

______________________         _____________________ 
 ראש המועצה –יואל גמליאל          מנכ"ל המועצה –ליאור מדהלה 
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 ₪. 300,000שיפוץ והפעלת מרכז צעירים בסך  1201הגדלת תב"ר   9סעיף 

 
 ₪. 449,970תקציב קיים:    

 
 ₪  240,000   קרנות הרשות:  מקורות מימון:  
 ₪  209,970   המשרד לשוויון חברתי:     
 ₪  449,970    סה"כ:     

 
 ₪. 749,970תקציב מבוקש:    

 
 ₪  540,000   קרנות הרשות:  מקורות מימון:  
 ₪  209,970  המשרד לשוויון חברתי:      
 ₪ 749,970    סה"כ:     

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

 
 הכנו אומדן קצת יותר מקיף ועושים שיפוץ גם למבנה מבחוץ. –ליאור מדהלה   
 חודש וחצי.-הפרויקט עומד להסתיים בעוד כחודש  

 
 הצבעה:

 ה אחד!מאושר פ  
 
 

 תכנון וביצוע בי"ס יסודי ממ"ח שלהבות  1202הגדלת תב"ר   10סעיף 
 ₪. 955,000בסך 

 
 ₪. 16,783,058תקציב קיים:  

 
 ₪    7,219,111   מפעל הפיס:  מקורות מימון:

 ₪    3,041,180   משהב"ש:   
 ₪    6,017,793   משרד החינוך:   
 ₪       504,974   קרנות הרשות:   
 ₪  16,783,058    סה"כ:   

 
 ₪. 17,738,058תקציב מבוקש:  

 
 ₪    7,219,111   מפעל הפיס:  מקורות מימון:

 ₪    3,041,180   משהב"ש:   
 ₪    6,017,793   משרד החינוך:   
 ₪    1,459,974   קרנות הרשות:   
 ₪  17,783,058    סה"כ:   

 
 מסמך הגדלת תב"ר. –מצ"ב 
 מכתב לגזבר המועצה. –          

 
 
 
 
 
 
 
 

______________________         _____________________ 
 ראש המועצה –יואל גמליאל          מנכ"ל המועצה –ליאור מדהלה 
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 תקציב משרה"ח לא הספיק ומפני שביה"ס נבנה באזור חדש –סלאבן פנוביץ   
 משרד החינוך לא משפה עבור תשתיות, התחברויות לתשתיות.  
 מנת לפתוח את ביה"ס הזמן צריך הוספת תקציב.-על  

 
 הצבעה:

 מאושר פה אחד!  
 
 

 ₪. 4,434,632תכנון וביצוע בי"ס לחינוך מיוחד ניצנים בסך  1203הגדלת תב"ר   11סעיף 
 

 ₪. 4,927,712תקציב קיים:  
 

 ₪     525,000   קרנות הרשות:  מקורות מימון:
 ₪  4,402,712   משרד החינוך:   
 ₪  4,927,712    סה"כ:   

 
 ₪. 9,362,344תקציב מבוקש:  

 
 ₪     525,000   קרנות הרשות:  מקורות מימון:

 ₪  8,837,344   משרד החינוך:   
 ₪  9,362,344    סה"כ:   

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

 
 אישרנו את שלב א' פנינו למשרד החינוך וקיבלנו מיד הרשאה  –ליאור מדהלה 

 .להשלמת הפרוגרמה נוספת
 

 הצבעה:
 מאושר פה אחד!  

 
 
 

 ₪. 44,303,234ופנאי בסך תכנון וביצוע קאנטרי/מרכז נופש  1254הגדלת תב"ר   12סעיף 
 

 ₪. 700,000תקציב קיים:  
 

 ₪  700,000 משרד הבינוי והשיכון: מקורות מימון:
 

 ₪. 45,003,234תקציב מבוקש:  
 

 ₪  11,003,234   קרנות הרשות:  מקורות מימון:
 ₪    9,000,000   מפעל הפיס:   
 ₪    7,000,000  משרד הבינוי והשיכון:   
 ₪  18,000,000   בנקאי:אשראי    
 ₪  45,003,234    סה"כ:   

 
 מסמך הגדלת תב"ר. –מצ"ב 

 
 
 
 
 
 
 

______________________         _____________________ 
 ראש המועצה –יואל גמליאל          מנכ"ל המועצה –ליאור מדהלה 
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 ? D.B.O.T-יצא תכנון בזמנו ל –סהר פינטו 
 

 זה לא צלח אף אחד לא ניגש למכרז. –ליאור מדהלה 
 

 הצבעה:
 מאושר פה אחד!  

 
 

 דקות. 5נעשה הפסקה של  19:21השעה  –יואל גמליאל   
 

 .19:33השעה  –חברי המליאה חזרו   
 

 .19:34 –חברי האופוזיציה עזבו את הישיבה   
 
 
 

 אישור הלוואה בנקאית עבור תכנון וביצוע קאנטרי/מרכז נופש ופנאי   13סעיף 
 ₪. 18,000,000בסך 

 
 מסמך מהגזבר. –מצ"ב   

 
 ₪ מבנק מרכנתיל  18,000,000המועצה מתבקשת לאשר גיוס אשראי של   
 דיסקונט אשר יהווה מקור תקציבי להקמת קאנטרי גדרה.  

 
 הצבעה:

 מאושר פה אחד!  
 
 

 ₪. 200,000שדרוג יח' מחשבים בסך  1278אישור תב"ר   14סעיף 
 

 ₪. 200,000תקציב מבוקש:    
 

 ₪  200,000   קרנות הרשות:  מקורות מימון:  
 

 מכתב ייזום תב"ר. –מצ"ב   
 מכתב מיהודה סמג'ה –            
 אומדן. –            

 
 מדובר על החלפה של יח' מחשבים ישנים. –ליאור מדהלה   

 
 בעה:הצ

 מאושר פה אחד!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________         _____________________ 
 ראש המועצה –יואל גמליאל          מנכ"ל המועצה –ליאור מדהלה 
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 ₪. 561,600שדרוג במה ליד המועצה בסך  1280אישור תב"ר   15סעיף 
 

 ₪. 561,600תקציב מבוקש:    
 

 ₪  561,600   קרנות הרשות:  מימון:מקורות   
 

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

 
 הצבעה:

 מאושר פה אחד!  
 
 
 

 תכנון וביצוע חניונים בשטחים ציבוריים ברח' שפירא  1281אישור תב"ר   16סעיף 
 ₪. 400,000בסך 

 
 ₪. 400,000תקציב מבוקש:    

 
 ₪  400,000   הרשות:קרנות   מקורות מימון:  

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

 
 הצבעה:  
 מאושר פה אחד!  

 
 

 אישור הקצאת קרקע לעמותת "שעלי תורה" לצורך הקמת בית   17סעיף 
 .100חלקה  80051כנסת קהילתי בגוש   

 
 פרוטוקול ישיבת הוועדה להקצאות. –מצ"ב   
  
 הצבעה:  
 מאושר פה אחד!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________         _____________________ 
 ראש המועצה –יואל גמליאל          מנכ"ל המועצה –ליאור מדהלה 
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 אישור הרכב ועדה לבטיחות בדרכים.  18סעיף 
 

 יו"ר הוועדה. –יקותיאל תנעמי   
 חברת ועדה. –אילון -גילי אפטר  
 נציג אופוזיציה.  
 מהנדס המועצה. –סלאבן פנוביץ   
 מנהלת אגף החינוך. –ענת קוך   
 מנהלת מח' מניעה והסברה.  –גלית דניאל   
 נציג משטרה.  
 נציג משרד התחבורה.  

 
 הצבעה:  
 מאושר פה אחד!  

 
 
 

 מינוי אליאב מזגני למ"מ יו"ר ועדת הנחות בארנונה מר ציון ידעי.  19סעיף 
 
 

 הצבעה:
 מאושר פה אחד!  

 
 
 

 .19:40הישיבה ננעלה בשעה 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

   
______________________         _____________________ 

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

   
 
 

 
 


