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 466ישיבת מועצה מן המניין מס' 
 04/11/2020מיום 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
 חבר מועצה.  –אבי דנקו   
 חבר מועצה.  –מורן דהרי   

 
 
 

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

 מנהלת לשכת ראש המועצה. -אירן קריטי                         
 עוזרת ראש המועצה.-הילה בן דוד  

 וברת המועצה. ד - מאיה גנון                         
 . מנהל אגף תפעול –יהודה סמג'ה                          

 . מבקר המועצה- רן אורפני                         
 רו"ח. -שמעון משעלי                         
 .מזכירת ועדות המועצה-רחלי קזלקופי                         

 
 

המועצה מפריע לי לפתוח את ישיבת המועצה ולא נותן דקות מבקר  5במשך -יואל גמליאל
 לי להתחיל את הישיבה. 

מועצה למרות שאני מבקש ממנו לקום' הוא לא עשה זאת. המבקר יושב במקום של חבר ה
 תלונה במשטרה. אגיש נגדואני 

 
אשר מתקיימת  466יואל גמליאל ראש המועצה פותח את ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 .18:05שעה בספרייה הציבורית ב 04/11/2020עי יום רביב
 

במקום תומר אהרון מורן דהרי הוא   465מבקש לתקן את הפרוטוקול הקודם –תומר אהרון 
 בתאגיד העירוני " מרכז אופק".נציג ה
  
  

 
          

 
_______________________                                       _______________________ 

 ראש המועצה –יואל גמליאל         מנכ"ל המועצה –ליאור מדהלה 
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 סהר פיניטו.  המועצה  חבר י"ע שהוגשה 21/09/2020 מתאריך לסדר הצעה •
 

 תומר אהרון  הקריא את ההצעה לסדר.
 אנחנו פתחנו שמרטפיות אם היית שואל אותי הייתי עונה לך  -גמליאליואל 

 זה כרגע לא ריאלי. 
 ההורים עובדים במקומות חיוניים .  2יש מקומות ש –תומר אהרון 

 אומר שיהיה גל נוסף ואנחנו צריכים להיות ערוכים לזה. –סהר פינטו 
 

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

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

 בעד –מורן דהרי    נגד –אסף דרבה 
 נגד –אליאב מזגני 

 נגד –ציון ידעי 
 נגד –סהר רווח 

 נגד  –יקותיאל תנעמי 
 נגד –ענת טל 

 
 הוחלט: 

 ההצעה לא נכנסת לסדר היום ולא נידונה.
 

 שהוגש ע"י חבר המועצה סהר פינטו.  1/10/2020הצעה לסדר מתאריך  •
 

 מורן דהרי הקריא את ההצעה לסדר.
 אני ראיתי ברשויות אחרות שהרשות עזרה לעסקים.-מורן דהרי

 תראה לי דוגמא אחת. -יואל גמליאל
 אני אראה לך בפייסבוק.  –מורן 
ביקשתי דוגמא אחת אתה אומר משהו לא חוקי המועצה לא יכולה לחלק כסף  -יואל

 לעסקים
 אני אחפש ואגיד לך . -מורן דהרי 
 העסקים קורסים אפשר להקל בדברים מסיומים . –סהר פינטו 

 טו מבקש הצבעה. סהר פינ
 

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

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

 בעד –מורן דהרי    נגד –אסף דרבה 
 נגד –אליאב מזגני 

 נגד –ציון ידעי 
 נגד –סהר רווח 

 נגד  –יקותיאל תנעמי 
 נגד –ענת טל 

 הוחלט: 
 ההצעה לא נכנסת לסדר היום ולא נידונה.

 
_______________________                _____________________       

 ראש המועצה –יואל גמליאל        מנכ"ל המועצה –ליאור מדהלה 
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 המועצה דורית בן בוחר. שהוגשה ע"י חברת  1/10/2020הצעה לסדר מתאריך  •
 משכה את ההצעה.  –דורית בן בוחר             

        
 הוחלט: 

 לא דנים בהצעה. 
 
 

 שהוגש ע"י חבר המועצה סהר פיניטו .  8/10/20הצעה לסדר מתאריך  •
 

 סהר פינטו מקריא את ההצעה לסדר.
 

 הצענו הצעה   –סהר פינטו 
 

 ביישוב סך הכל גדרה הייתה ירוקה כל הזמן.כל מה שנאמר נעשה  -יואל גמליאל
 הייתה הדבקה רצינית . 

 מהחולים לא קשורים ליישוב שלנו .  50%לצערי  במוריה  ,גני אורנים 
 מרשימת החולים בגדרההיה לנו מאבקים גדולים עם משרד הבריאות להסיר את החולים 

 
 ,סיירת מבודדים מתשאליםאני רוצה בהזדמנות זאת להודות לעובדי המועצה יש לנו 

 נותנים מענה וטלפונים אני חושב שהעובדים עשו עבודת קודש ימים ולילות 
 אנחנו רואים את התוצאות יישר כוח אני גאה בעובדי המועצה .

 
 . הצבעה האם להכניס את ההצעה לסדר היום ולדיון

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

 בעד   –דורית בן בוחר    נגד –הראל דוד 
 בעד –אבי דנקו    נגד  –אילון -גילי אפטר

 בעד –מורן דהרי    נגד –אסף דרבה 
 נגד –אליאב מזגני 

 נגד –ציון ידעי 
 נגד –סהר רווח 

 נגד  –יקותיאל תנעמי 
 נגד –ענת טל 

 
 הוחלט: 

 ההצעה לא נכנסת לסדר היום ולא נידונה.
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

      
_______________________                                     _______________________ 

    ראש המועצה –יואל גמליאל         מנכ"ל המועצה –ליאור מדהלה 
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 דרישה לכינוס מליאת המועצה לישיבה שלא מן המניין שהוגשה    1סעיף 
 09/09/2020ע"י חבר המועצה סהר פינטו בתאריך                 
                

 נחה על שולחן המליאה  וחוות דעת משפטית בעניין ה -ליאור מדהלה
 נפרדחלק בלתי הינה חוות דעת זו  ,לכל חברי המועצה הונשלח                
 מפרוטוקול זה.                

                          
 ההצעה?  של  למה לא הגשת את כל המסמכים  -נטו סהר פי                         

 
אליי את כל החומרים בצורה  סהר פינטו אתה צריך להגיש  -ליאור מדהלה

 מסודרת ואני אשלח לכל חברי המועצה. 
              
 מבקר המועצה מפריע להתנהלות ישיבת המועצה .  18:36ב –יואל גמליאל               

      מועצה מקומית גדרה קיבלה חוות דעת משפטית של היועמ"ש ושל משרד             
 חיצוני בעניין. 

   יתקן את הליקויים של הקבלן שעשה עבודות  "תמר"דאגנו שתאגיד המים 
 מים בשכונה ובחצרות. 

                
 הוחלט:              
 . 1לא דנים בסעיף              

 
   הקצאה בין המועצה לעמותת " עמותת שעלי תורה "  אישור חוזה   2 סעיף

 .  100חלקה  80051גוש                 
 חו"ד משפטית . –מצ"ב             
 . הסכם -                         

 
 מסדר היום על פי החלטת בית המשפט.מורידים  -ליאור מדהלה

 
 הוחלט:                  

 2לא דנים בסעיף               
 

  
 אישור החוזה הקצאה בין המועצה ל" עמותת בית כנסת זכאי"   3סעיף

 . 83וחלק מחלקה  80מחלקה חלק  4660גוש              
 חו"ד משפטית.  –מצ"ב                      
 .הסכם-                     

 
 מקריא את הסעיף. -ליאור מדהלה             

 83וחלק מחלקה  80חלק מחלקה  4660המועצה הקצתה קרקע בגוש             
 פי נוהל הקצאות . ישיבות נפרדות על  2משרד הפנים מבקש שנעשה             
 אנחנו מאשרים את נוסח ההסכם .            

 
 החלטה:               
 אושר פה אחד!              

 
 
 
 
 
 

_______________________                                     _______________________ 
    ראש המועצה –יואל גמליאל         מנכ"ל המועצה –ליאור מדהלה 
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 אישור הסכם בין המועצה למד"א .       4סעיף 
 חו"ד משפטית  –מצ"ב                    
 הסכם.                   
 ליאור מקריא את הסעיף. -ליאור מדהלה                  

 
 החלטה:               
 אושר פה אחד!               

 
  

 . אישור עבודה כעצמאית לגב' אלרון אוסנת אדריכלית המועצה      5סעיף 
 .מכתב  –מצ"ב                     
 הסעיף הזה נמשך.-ליאור מדהלה                   
 אוסנת סיימה את עבודתה התקבלה למקום אחר והיא הגישה מכתב                    
 שהיא מסיימת את עבודתה .                   
 מבקש חוות דעת לפעם הבאה.  –סהר פינטו                    

                
 

 אישור נציגי המועצה לבחירת רב עיר גדרה .     6  סעיף
 ראש המועצה . –נציגים: יואל גמליאל                   
 עובד מועצה . –יהודה כלף                    
 הדתות .מצ"ב מכתב ממשרד                    

                    
 . 6מקריא את סעיף  -ליאור מדהלה

 היה תקופה ארוכה של בחירות אנחנו עכשיו -יואל גמליאל                   
   .שיהיה מתאים לגדרה  לאתר רבלוועדה הולכים                   

 . 2נציגים לנו  3יש לשר                    
 הרב יגיע להצבעה בישיבת מליאה.                  

 
 נגד –סהר פינטו   בעד –יואל גמליאל 

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

 נגד–מורן דהרי   בעד –אסף דרבה 
 בעד –אליאב מזגני 

 בעד –ציון ידעי 
 בעד –סהר רווח 

 בעד  –יקותיאל תנעמי 
 בעד –ענת טל 

 
 החלטה:

 אושר!
 

לפני שאנחנו מתחילים העברתי לכם דוח יתרות של   –ליאור מדהלה 
 30.9.2020-תב"רים חתום על ידי גזבר המועצה נכון ל

הדוח מציג תמונת מצב לסוף ספטמבר מה שמוצג בדוח אלה  –רמי אומיד 
 היתרות הפנויות. לטובת תבר"ם נוספים מעבר למה שהעברנו בעבר . 

 
 
 
 

_______________________                                     _______________________ 
    ראש המועצה –יואל גמליאל         מנכ"ל המועצה –ליאור מדהלה 
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 ₪  115,000בסך רכישת מערכות לשעת חירום  1023אישור הפחתת תב"ר   7סעיף 
                          

 ₪  422,000       :קייםתקציב 
 

 ₪  352,000  קרנות הרשות:   מקורות מימון: 
   ₪ 70,000     משרד הפנים :  

  422,000₪      :סה"כ
 

  ₪   307,000תקציב מבוקש : 
 

     ₪  307,000  קרנות הרשות:   מקורות מימון: 
 

 מסמך הפחתת תב"ר –מצ"ב 
 פרוטוקול מישיבת מועצה. 
 התחייבות ממשרד הפנים. 

 
 :מקריא את הסעיף –ליאור מדהלה 

ותחים בהמשך הישיבה הסיבה  יש סעיף נוסף שאנחנו פזה משהו טכני, 
תב"רים פנינו למשרד הפנים לקבל את הכסף עבור   2איחדנו  שבעצם

הם אמרו אתם לא יכולים לעשות בהגדלת תב"ר אחד לכן   מכשירי קשר
 שרכשנו טכני שנוכל לדווח .  פותחים תב"ר חדש

 
 החלטה:

 אושר פה אחד! 
 
 

 תמרור וסימון 1024אישור שינוי מקורות מימון תב"ר    8סעיף
 ברחבי היישוב .                         

                             
 ₪  1,933,692      :תקציב קיים                         

 
 ₪  1,706,739     קרנות הרשות מקורות מימון:        

₪           226,953 משרד התחבורה:        
 1,933,692₪  :סה"כ                                               

 
 ₪  1,933,692  תקציב מבוקש:  

 
 ₪ 1,637,159  קרנות הרשות:             מקורות מימון:              

 ₪ 296,533 משרד התחבורה :                 
 ₪  1,933,692             סה"כ :        

            
 התחייבות ממשרד התחבורה. מסמך שינוי מקורות מימון,  –מצ"ב                      
 תב"ר של אגף שפע אנחנו קיבלנו הרשאה תקציבית ממשרד                   -ליאור מדהלה                    

 השתתפות התחבורה אנחנו מפחיתים מקרנות הרשות ואנחנו מגדילים את                      
 של משרד התחבורה                       

 
 החלטה :                          

 אושר פה אחד!                         
 

_______________________                                     _______________________ 
    ראש המועצה –יואל גמליאל         מנכ"ל המועצה –ליאור מדהלה 
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 בקרת כניסה למוסדות חינוך  1141אישור הגדלת תב"ר   9 סעיף
 ₪  100,000בסך                      

 
 ₪  192,800      קיים:תקציב                      

 
 ₪  99,512  קרנות הרשות:   מקורות מימון: 

  ₪  93,288 משרד החינוך  :     
   ₪  192,800              סה"כ:   

 
  ₪ 292,800     תקציב מבוקש : 

                       
 ₪   199,512  קרנות הרשות:   מקורות מימון: 

  ₪  93,288 משרד החינוך  :     
  ₪   292,800   סה"כ:   

 
 אומדן ., מסמך הגדלת תב"ר  –מצ"ב 

 הקריא את הסעיף  –ליאור מדהלה                        
   אנחנו משדרגים את כל האינטרקומים והזמזמים בכניסה לגני הילדים                     

 תקלות רבות.       וזאת לאור
 קב"ט המועצה הכין אומדן ואנו נדרשים להגדיל את התב"ר                           
 ₪  100,000ב                       

                         
 : החלטה                          

 אושר פה אחד !                        
 
 

  ₪ 129,322רכישת מכשירי קשר בסך  -1286אישור תב"ר    10סעיף 
 

  129,322₪מבוקש : תקציב 
 

 ₪  59,322  קרנות הרשות:   מקורות מימון: 
  ₪  70,000 משרד החינוך  :     
  ₪ 129,322             סה"כ :     

 
 ייזום תב"ר –מצ"ב 

 התחייבות ממשרד הפנים. 
 מקריא את הסעיף –ליאור מדהלה 

 אנחנו פשוט מאשרים אותו ונוכל לדווח למשרד הפנים .
 ברגע שגזבר המועצה דיווח את הכספים למשרד הפנים בשביל 

 אותולקבל את הזיכוי ביקשו ממנו להפריד את התב"ר ולהגיש 
 בצורה נפרדת כדי לקבל את הכסף בחזרה. 

 
 החלטה:

 אושר פה אחד! 
 
 
 
 
 

_______________________                                     _______________________ 
    ראש המועצה –יואל גמליאל         מנכ"ל המועצה –ליאור מדהלה 
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 דיגיטאלית בבתי ספר למידה   1287אישור תב"ר    11סעיף 
 ₪    1,828,878בסך                 

 
 ₪  1,828,878     מבוקש : תקציב 

 
 ₪   118,878               קרנות הרשות:   מקורות מימון: 

 ₪  1,710,000              משרד החינוך  :     
  1,828,878₪               סה"כ:   

 
  .מסמך ייזום תב"ר  –מצ"ב 

 .אומדן                                     
 . קול קורא משרד החינוך                                      

 
 .מקריא את הסעיף –ליאור מדהלה                  

 אנחנו נדרשים לשדרג את כל התשתיות בבתי הספר פירסמנו מכרז                              
 .זכיינים של מפעל הפיס נקבל את ההצעות שלהםבאמצעות   

 ביחד עם הכלכלנית ורמי הגזבר ואנחנו נצטרך לבצע את הפרויקט ולדווח                          
 למשרד החינוך .                         
 שדרוג של כל התשתיות בבתי הספר בשביל שיהיה אינטרנט מהיר .                         

 
משרד החינוך מקציב כספים לטובת עשרה בתי ספר   –יהודה סמדג'ה 

 .ביישוב
 .המטרה היא לשפר את לימוד נספק שיפור תשתיות יש לנו יועץ תקשורת                          

 חווית הלמידה במסגרת הזום תשתפר בצורה משמעותית .                          
                  

       
 החלטה:                          

 אושר פה אחד                          
 
 

 י הרשימה שהוגשה ע"ד גזבר המועצה." אישור סגירת תב"רים עפ  12 סעיף 
 הרשימה . –מצ"ב 

 
 מקריא את הסעיף –ליאור מדהלה 

 מהרשימה.  1041צירפנו לכם את הרשימה נצטרך למשוך תב"ר 
              

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

 נגד   –דורית בן בוחר       בעד –הראל דוד 
 נגד –בעד      אבי דנקו  –אילון -גילי אפטר

 נגד   –מורן דהרי        בעד–אסף דרבה 
 בעד –אליאב מזגני 

 בעד –ציון ידעי 
 בעד –סהר רווח 

 בעד  –יקותיאל תנעמי 
 בעד –ענת טל 

 
 החלטה :

 אושר !
 

                                     ______________________________________________ 
 ראש המועצה –יואל גמליאל         מנכ"ל המועצה –ליאור מדהלה 
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 ₪  1,440,000בסך   980אישור שינוי מקורות מימון והגדלת תב"ר   13סעיף 
 

 ₪   9,270,000קיים תקציב 
 

 ₪      4,270,000             קרנות הרשות:       מקורות מימון: 
 ₪   5,000,000              מקרקעי: רשת     
 ₪    9,270,000                          סה"כ:   

 
 ₪  10,710,000:  תקציב מבוקש

 ₪   10,710,000מקורות מימון קרנות הרשות: 
 

 מסמך שינוי מקורות מימון  –מצ"ב 
 והגדלת תב"ר                  

 לשמחתנו התחלנו להניע את הפרויקט בכניסה לגדרה –ליאור מדהלה 
 מי שהתחייב לבצע את העבודות הם מועצה גדרה . 

              
 לא הצביע  –סהר פינטו        בעד     -יואל גמליאל 

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

 לא הצביע   –מורן דהרי   בעד–אסף דרבה 
 בעד –אליאב מזגני 

 בעד –ציון ידעי 
 בעד –סהר רווח 

 בעד  –יקותיאל תנעמי 
 בעד –ענת טל 

 
 החלטה :

 אושר !
 

 תאגיד ת.מ.ר 2019בדצמבר  31דיון בדוחות כספיים ליום    14סעיף 
 מצ"ב דוחות כספיים                   
 נשאלו שאלות על ידי חברי המועצה והרואה חשבון השיב לכל השאלות .              

 
 19:52הישיבה ננעלה בשעה   
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 


