ישיבת מועצה מן המניין מס' 405
מיום 30/08/2015
משתתפים:

יואל גמליאל – ראש המועצה.
דני דורון – מ"מ ראש המועצה.
עמי בסון – חבר מועצה.
לילך לבבי – חברת מועצה.
דורית בן-בוחר – חברת מועצה.
אלון גייר – חבר מועצה.
יובי תשומה-כץ – חברת מועצה.
תומר אהרון – חבר מועצה.
ציון ידעי – סגן ראש המועצה.
יקותיאל תנעמי – סגן ראש המועצה.
ניר בזק – חבר מועצה.

חסרים:

שלום אזרד – חבר מועצה – הגיע בשעה 20:05
ורד איתן – חברת מועצה – הגיעה בשעה 20:07

נוכחים:

ליאור מדהלה – מנכ"ל המועצה.
מאיר בן דוד – יועמ"ש.
דוד יהלומי – גזבר המועצה.
ארז חן – מהנדס המועצה.
ענת קוך – מנהלת אגף החינוך.
אירן קריטי – ראש לשכה.
שלה עקיבא – מזכירת ועדות המועצה.

סדר היום:
יואל גמליאל ,ראש המועצה פותח את ישיבת מועצה מן המניין מס'  405בשעה .20:00
סעיף ראשון לדיון – פינוי אשפה ביישוב
ליאור מדהלה – חבר המועצה אלון גייר הגיש הצעה לסדר – פינוי אשפה ביישוב.
אלון גייר – ההצעה שלנו להמשיך להתקדם לאסוף את האשפה פעמיים בשבוע ,איסוף של פעם
בשבוע פוגע בציבור ,בדקנו ביישובים אחרים ואנחנו מבקשים לאסוף את האשפה פעמיים בשבוע.
יקותיאל תנעמי – לפני כשנתיים זכתה גדרה בקול קורא בפרויקט להפרדת פסולת ב 3-שלבים,
בכל בית יהיו  3פחים :פח ירוק ,פח חום ופח כתום.
התחלנו את הפרויקט ב 15/03/2015-פעימה ראשונה שכללה  1,620בתי אב .נציגים שעשו הסברה
ובמקביל ביצענו ביקורות שבועיות ודו-שבועיות ,אני עשיתי בעצמי ביקורות ,מדובר על שלושה
ימי פינוי :יום לפח הירוק ,יום לפח החום ויום לפח הכתום ,הגענו למסקנה שפינוי של הפח הירוק
יהיה פעם בשבוע לא צריך יותר מזה.
לומר לכם שהכל עובר חלק לא אגיד ,הכל עובר טוב זה כן.
כל תלונה שמתקבלת מטופלת בטווח של שעה-שעתיים לכל היותר .הפרויקט מצריך את שיתוף
הפעולה ש התושבים.
ישנם כמה בעיות נקודתיות ,אני מזמין אותך איתי אלון ,לסייר בחדרי האשפה .היום התקבלו 2
תלונות ,הלכנו בדקנו וטיפלנו.
לגופם של דברים אני חושב שצריך לדחות את ההצעה .מכל מקום אנחנו לקראת החגים ובכל
מקרה נותנים תגבור כמו בכל שנה.
אלון גייר – תודה לך קותי ,אבל לא מעט תושבים חוששים מפני התהליך הזה.
האם בחום של  40מעלות צריך להתחיל את התהליך אולי בתקופה אחרת? האם יש יישובים
שפועלים פעם בשבוע?
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יקותיאל תנעמי – לשאלה השנייה שלך כן ,למיטב זכרוני (אל תתפוס אותי במילה) יש את זיכרון
יעקב שמפנה פעם בשבוע ,לשאלה הראשונה אם התושב ידע איך לזרוק את הפסולת לא יהיה ריח,
קבענו עם תושבים הפכנו להם את הפחים והפח הירוק היה לגמרי ריק ,אני לא מעוניין לחזור
אחורה ,זו לא פסולת שאמורה להסריח.
בסך הכל התוצאות טובות ,אין תלונות שהפחים מסריחים ,התלונות יותר שהפחים עולים על
גדותיהם.
דורית בן-בוחר – אתה אומר שהכל בסדר ,אבל מה שנכון זה שהפחים עולים על גדותיהם ,נראה
שאתם נכנסים לפעימה בלי לוודא שהקרקע ראויה .צריך לעשות הסברה .אני מסתכלת על נס-
ציונה שהתחילה לפני שלוש שנים הם מפנים פסולת יבשה שלוש פעמים ופסולת רטובה פעמיים.
יקותיאל תנעמי – השאלה כמה פחים יש וכמה תושבים הם משרתים ,אצלנו נעשתה עבודה
יסודית ,יש בעיות וברובם לא קשורות לתהליך ההפרדה.
אני יכול לומר שאנחנו לוקחים את הכל ברצינות רבה וניתן לתושבים עוד סבב של הסברה ככל
שידרש.
אלון גייר – איזה היערכות אתם נערכים לקראת החגים?
יקותיאל תנעמי – אנחנו מתגברים ממוצ"ש לקראת החגים .הוזמנו עוד פחים כתומים יגיעו ב-
 09/09/2015מדובר על תוספת של פחים.
יואל גמליאל – אתם זוכרים את מחזור הבקבוקים גם שם ההתחלה הייתה קשה ,צריך להתקדם
בנושא גדרה צריכה להיות מובילה בכל תחום.
הצבעה –
יואל גמליאל – בעד
דני דורון – בעד
עמי בסון – בעד
ציון ידעי – בעד
שלום אזרד – בעד
יקותיאל תנעמי – בעד
לילך לבבי – בעד
ניר בזק – בעד
 8בעד
 5נגד
הוחלט :לאשר!
סעיף – 1

דורית בן בוחר – נגד
אלון גייר – נגד
יובי תשומה-כץ – נגד
תומר אהרון – נגד
ורד איתן – נגד

קבלת החלטה עקרונית להקצות למשטרת ישראל שטח לבניית נקודת משטרה
בגוש  4585חלקה .377
יואל גמליאל – עוד הישג של מועצת גדרה ,הצלחנו להשיג .₪ 1,600,000
אלון גייר – הייתה ועדה של הקצאת קרקע ?
ליאור מדהלה – זו החלטה עקרונית ,אח"כ צריך ועדת הקצאות.
אלון גייר מבקש לרשום שהאופוזיציה מתנגדת למיקום.
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הצבעה –
יואל גמליאל – בעד
דני דורון – בעד
עמי בסון – בעד
ציון ידעי – בעד
שלום אזרד – בעד
יקותיאל תנעמי – בעד
לילך לבבי  -בעד
ניר בזק – בעד
 8בעד
 5נגד
הוחלט :לאשר!
סעיף – 2

דורית בן בוחר  -נגד
אלון גייר  -נגד
יובי תשומה-כץ  -נגד
תומר אהרון  -נגד
ורד איתן  -נגד

ביטול תב"ר  1084הקמת תחנת גדרה.
אושר בישיבת מועצה  391מיום .22/05/2014
החלטה :מאושר פה אחד!

סעיף – 3

הגדלת תב"ר  1131בניית אולם ספורט עפ"י החלטת מליאה מיום 26/06/2015
ישיבה מס' .403
אישור חלופה לבניית אולם הספורט ברח' מנחם בגין בצמוד לתיכון דרכא רמון
גוש  4585חלקה .551
אלון גייר – זו הלוואה חדשה ?
דוד יהלומי – בוודאי ,זה יגיע לאישור מליאת המועצה.
עומס המלוות עומד היום על  25%והוא עוד ירד באופן משמעותי.
החלטה :מאושר פה אחד!

ניר בזק יצא .20:40
סעיף – 4

הגדלת תב"ר  1024תמרור ,סימון ושילוט ברחבי היישוב.
תקציב קיים.₪ 839,553 :
מקורות מימון:

קרנות הרשות
משרד התחבורה
סה"כ

₪ 727,911
₪ 111,642
₪ 839,553

תקציב מבוקש.₪ 911,715 :
מקורות מימון:

קרנות הרשות
משרד התחבורה
סה"כ

החלטה :מאושר פה אחד!
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₪ 742,344
₪ 169,371
₪ 911,715

סעיף – 5

אישור פרויקט מורג טכנולוגי תיכון מנחם בגין בסך .₪ 7,000,000
ליאור מבקש מענת קוך ,מנהלת אגף החינוך סקירה על הפרויקט.
ענת קוך – נמצאת איתנו מור סמנכ"לית פדגוגית של דרכא.
אנחנו גאים מאוד בהרשאה שקיבלנו ,שיפור משמעותי שחל בביה"ס.
ד"ר עופר לימור שבחרו במס' בתי"ס בארץ וביניהם תיכון דרכא בגין ,הייחודיות
של ביה"ס היא אמנות ועכשיו ראייה טכנולוגית  5יחידות בגרות.
מור – לפני חמישה חודשים יצא קול קורא של משרה"ח ובו זכו שלוש או ארבע
רשויות בארץ וגדרה זכתה בהצעה .משרה"ח נותן לנו  ,₪ 7,000,000בתוך כמה
חודשים לא נוכל להכיר את ביה"ס ,חזית ביה"ס תשופץ ,יהיו מעבדות ומכשור
מאוד מאוד מתקדים הכי טופ שיש בארץ ,יכנסו עוד מחשבים ומגמת האמנות
תתקדם מאוד.
המגמות הטכנולוגיות הם לכיתות י-יב אבל אנחנו חושפים גם את החט"ב שיוכלו
גם ליהנות .הפרויקט כולל גם השתלמויות של מורים וזו בהחלט התקדמות
משמעותית ביותר.
יואל גמליאל – תודה רבה ,המועצה ראתה את הנולד.
החלטה :מאושר פה אחד!

סעיף – 6

אישור לו"ז לחברה הלאומית לדרכים לפיתוח וסלילה קטע חוצה גדרה והסדרת
הצמתים סד"ש והבילויים כולל עוקף מערבי (קטן) בהשקעה כוללת של
כ.₪ 40,000,000-
יואל גמליאל – עוד הישג של המועצה להביא  ₪ 40,000,000ב 100%-מימון
ממשרד התחבורה.
מבקש להודות לארז חן ,מהנדס המועצה ולליאור מדהלה מנכ"ל המועצה.
המועצה הוציאה את התוכניות והיא זאת המאשרת את הפרויקט ,נעשתה פה
עבודה מאוד קשה.
החלטה :מאושר פה אחד!

סעיף – 7

הגדלת תב"ר  1056הרחבת רח' פינס בקטע קק"ל-פיינברג.
תקציב קיים.₪ 1,564,722 :
מקורות מימון:

קרנות הרשות
משרד התחבורה
סה"כ

₪ 312,945
₪ 1,251,777
₪ 1,564,722

תקציב מבוקש.₪ 1,980,872 :
מקורות מימון:

קרנות הרשות
משרד התחבורה
השתתפות בעלים
סה"כ

החלטה :מאושר פה אחד!
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₪ 312,945
₪ 1,251,777
₪ 416,150
₪ 1,980,872

סעיף – 8

אישור תב"ר מס'  – 1138רכישת מבנים יבילים לתיכון דרכא רמון.
.₪ 375,000

מקורות מימון :משרד החינוך
החלטה :מאושר פה אחד!
סעיף – 9

הפחתת תב"ר מס'  – 1106רכישת מבנים יבילים לתיכון דרכא רמון.
תקציב קיים.₪ 330,000 :
מקורות מימון:

משרד החינוך
קרנות הרשות
סה"כ

₪ 140,000
₪ 190,000
₪ 330,000

תקציב מבוקש.₪ 140,000 :
מקורות מימון:

משרד החינוך

₪ 140,000

החלטה :מאושר פה אחד!
סעיף – 10

אישור תב"ר  1137בסך  - ₪ 3,100,000שדרוג ופיתוח רח' הבילויים.
כחלק מהשקעה של משרד ראש הממשלה בעלות של כ ₪ 5,000,000-המועצה
תשקיע ותשדרג הרחוב בעלות של .₪ 3,100,000
מקורות מימון:

הלוואה בנקאית

.₪ 3,100,000

אלון גייר – שלחת לנו אומדן ולא ראיתי שום תושבי גדרה בתוך הוועדה.
דוד יהלומי – כן ,היו גדרתיים בוועדה וגם תושבי הרחוב כמו יהודית יחזקאלי.
הצבעה –
יואל גמליאל – בעד
דני דורון – בעד
עמי בסון – בעד
ציון ידעי – בעד
שלום אזרד – בעד
יקותיאל תנעמי – בעד
לילך לבבי  -בעד
 7בעד
 5נגד
הוחלט :לאשר!
סעיף – 11

דורית בן בוחר  -נגד
אלון גייר  -נגד
יובי תשומה-כץ  -נגד
תומר אהרון  -נגד
ורד איתן  -נגד

אישור תב"ר מס'  1139בסך  ₪ 150,000לבניית מבנה יביל לתנועת הצופיםברח'
מנחם בגין בצמוד לתיכון דרכא רמון בגוש  4585חלקה .551
מקורות מימון:

הלוואה בנקאית

החלטה :מאושר פה אחד!
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.₪ 150,000

סעיף – 12

שינוי מקורות מימון תב"ר  – 694הקמת  2+18כיתות לימוד בבי"ס מ"מ חדש
אזורים.
תקציב קיים.₪ 16,910,026 :
מקורות מימון:

קרנות הרשות
משרד החינוך
מפעל הפיס
מלוות מהבנקים
סה"כ

₪ 982,213
₪ 3,644,762
₪ 7,668,830
₪ 4,614,221
₪ 16,910,026

תקציב מבוקש.₪ 16,910,026 :
מקורות מימון :קרנות הרשות
משרד החינוך
מפעל הפיס
מלוות מהבנקים
סה"כ

₪ 458,557
₪ 3,863,265
₪ 7,973,983
₪ 4,614,221
₪ 16,910,026

החלטה :מאושר פה אחד!

סעיף – 13

שינוי מקורות מימון תב"ר  – 1118תכנון אקוסטיקה אולם ספורט כצנלסון.
תקציב קיים.₪ 590,000 :
מקורות מימון:

מ .להסדר ההימורים בספורט
קרנות הרשות
סה"כ

₪ 295,000
₪ 295,000
₪ 590,000

תקציב מבוקש.₪ 590,000 :
מקורות מימון:

מ .להסדר ההימורים בספורט
מפעל הפיס
סה"כ

החלטה :מאושר פה אחד!
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₪ 295,000
₪ 295,000
₪ 590,000

סעיף – 14

אישור תב"ר  1133בסך  - ₪ 252,408החלפת מתקני כדורסל ושערים במגרשי
הספורט בישוב.
תקציב מבוקש.₪ 252,408 :
מקורות מימון:

מפעל הפיס

₪ 252,408

החלטה :מאושר פה אחד!

הישיבה ננעלה בשעה21:27 :

_____________________
יואל גמליאל – ראש המועצה

________________________
ליאור מדהלה – מנכ"ל המועצה
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