
 403' מס המנין מן מועצה מישיבת פרוטוקול

 26/06/2015 ראשון מיום

 

 :משתתפים

 

 .המועצה ראש – גמליאל יואל        

 .המועצה ראש מ"מ – דורון דני        

 .מועצה חברת – לבבי לילך        

 .מועצה חבר – בסון עמי        

 .מועצה חברת – בוחר-בן דורית        

 .מועצה חברת – כץ-תשומה יובי        

 .מועצה חבר – גייר אלון        

 .מועצה חבר – אהרון תומר        

 .מועצה חברת – איתן ורד        

 .המועצה ראש סגן – ידעי ציון        

 .מועצה חבר – אזרד שלום        

 .המועצה ראש סגן – תנעמי יקותיאל        

 

 

 :חסרים

 

 .מועצה חבר – בזק ניר        

 

 

 :נוכחים

 

 .המועצה ל"מנכ – מדהלה ליאור        

 .משפטי יועץ – דוד בן מאיר ד"עו        



 .המועצה גזבר – יהלומי דוד        

 .המועצה מהנדס – חן ארז        

 .המועצה ועדות מזכירת – עקיבא שלה        

 

 

 :היום סדר

 

 המנין מן המועצה ישיבת את פותח אני בזק מניר חוץ כאן נמצאים כולנו 20:54 השעה – גמליאל יואל

 . 402' מס

 

 המועצה וועדות הרכב אישור – 1 סעיף

 

 שחלק לציין רוצה אני, הועדות בכל סדר לעשות החלטתי פרשה שור שנגה משום – מדהלה ליאור

 הכל תקבלו מכן לאחר, ומסדרים מאשררים אנחנו שינויים אין כי היום לסדר הובאו לא מהועדות

 .מסודר

 

 .הועדות הרכבי של שמות הבאתם לא היום עד – גמליאל יואל

 

 :הנהלה ועדת הרכבת

 ,בסון עמי, לבבי לילך, דורון דני, גמליאל יואל

 .אזרד שלום, ידעי ציון, תנעמי יקותיאל ד"עו

 .אחד פה מאושר: החלטה

 

 (:חובה) הסביבה איכות ועדת הרכב

 .תנעמי יקותיאל ד"עו – הוועדה ר"יו

 .מועצה חבר – אזרד שלום

 .מועצה חברת – כץ-תשומה יובי

 .מנגולד אלכס, הרפז רז – ציבור נציג

 .תפעול אגף מנהל – ה'סמג יהודה

 .אחד פה מאושר: החלטה



 

 (:חובה) וחרום בטחון ועדת הרכב

 .המועצה ל"מנכ – מדהלה ליאור.         דורון דני – הוועדה ר"יו

 .המועצה ט"קב – אשר-בר ציון.         מועצה חבר – בסון עמי

 .העירוני הפיקוח מנהלת – קליר רינה.      מועצה חברת – איתן ורד

 .גדרה משטרת מפקד – קבאדה שמשון

 .אחד פה מאושר: החלטה

 

 (:מקצועית) קרקע להקצאות ועדה הרכב

 .המועצה ל"מנכ – מדהלה ליאור – הוועדה ר"יו

 .ש"יועמ – דוד בן מאיר ד"עו

 .המועצה גזבר – יהלומי דוד

 .המועצה מהנדס – חן ארז

 .נכסים אחראית – לרר מירב

 .אחד פה מאושר: החלטה

 

 (:חובה) ח"מל ועדת הרכב

 .המועצה ראש – גמליאל יואל – הוועדה ר"יו

 .מועצה חבר – בסון עמי

 .מועצה חברת – בוחר-בן דורית

 .מטה ראש – מדהלה ליאור

 .ט"קב – אשר-בר ציון

 .מכלולים ראשי

 .יישובי משטרה קצין – קבאדה שמשון

 .צורך י"עפ זומנו נוספים תפקידים בעלי

 .אחד פה מאושר: החלטה

 

 (:מקצועית) ובלאי רכש וועדת הרכב



 דוד בן מאיר ד"עו – הועדה ר"יו

 .המועצה גזבר – יהלומי דוד

 .החינוך אגף מנהלת – קוך ענת

 .אחד פה מאושר: החלטה

 

 (:רשות) שמות ועדת הרכב

 .המועצה ראש סגן – ידעי ציון – הוועדה ר"יו

 .המועצה ראש – גמליאל יואל

 .מועצה חבר – גייר אלון

 .אחד פה מאושר: החלטה

 

 (:ובניה לתכנון וועדה הקמת עם חובה) ובניה לתכנון משנה ועדת הרכב

 .המועצה ראש מקום מ"ומ סגן – דורון דני – הוועדה ר"יו

 .מועצה חבר – בסון עמי

 .מועצה חבר – בזק ניר

 .המועצה ראש סגן – ידעי ציון

 .מועצה חבר – גייר אלון

 .מועצה חברת – בוחר בן דורית

 .אחד פה מאושר: החלטה

 

 (:מקצועית) חובה תמיכות ועדת הרכב

 .המועצה ל"מנכ – מדהלה ליאור – הוועדה ר"יו

 .המועצה גזבר – יהלומי דוד

 .ש"יועמ – דוד בן מאיר ד"עו

 .אחד פה מאושר: החלטה

 

 (:חובה) הסמים בנגע למאבק ועדה הרכב

 .המועצה ראש סגן – ידעי ציון – הוועדה ר"יו



 .מועצה חבר – בסון עמי

 .מועצה חברת – איתן ורד

 .הרווחה' מח מנהלת – קרני חן-בת

 .מניעה לתוכניות הרשות מתאמת – דניאל גלית

 .ציבור נציגת – גרשון רוחמה

 .רמון התיכון מנהלת – כהן חנה

 

 נציגת להיות יכולה היא איך מועצה עובדת גרשון ורוחמה? שלה התקן מה דניאל גלית – גייר אלון

 .ציבור

 

 .בסמים למאבק הרשות י"ע משולם שלה והשכר ס"מתנ עובדת דניאל גלית – גמליאל יואל

 .לידה לחופשת שיצאה אחת שמחליפה זמנית היא, מועצה עובדת לא היא גרשון רוחמה לגבי

 

  – הצבעה 

 נגד - בוחר בן דורית       בעד – גמליאל יואל

 נגד - גייר אלון            בעד – דורון דני

 נגד - כץ-תשומה יובי          בעד – לבבי לילך

 נגד - אהרון תומר            בעד – בסון עמי

 נגד - איתן ורד             בעד – ידעי ציון

 בעד – אזרד שלום

 בעד - תנעמי יקותיאל

 

 בעד 7

 נגד 5

 .מאושר: החלטה

 

 (:חובה) טרור נפגעי להנצחת ועדה הרכב

 .המועצה ראש – גמליאל יואל – הוועדה ר"יו

 .מועצה חבר – בסון עמי



 .מועצה חבר – גייר אלון

 .ציבור נציג 1

 .משפחות נציגי 1

 .אחד פה מאושר: החלטה

 

 (:העבודה חוקת י"עפ חובה) בעבודה לבטיחות ועדה הרכב

 .גוונים ס"בי בית אב – חן ניר.    המועצה ראש מ"ומ סגן – דורון דני – הוועדה ר"יו

 .חשמל' מח – צפר מיקי.        המועצה ראש סגן – תנעמי יקותיאל

 .אחזקה' מח – מגן דרור.                מועצה חבר – גייר אלון

 ח"מוס אחזקת מנהל – יחזקליאן יהודה.            המועצה ל"מנכ – מדהלה ליאור

 .תפעול אגף מנהל – ה'סמג יהודה            ס"המתנ מנהלת – גל בן ליאת

 .עסקים רישוי מנהל – פרחי יהוידע

 .הועדה הרכב של מחודשת לבדיקה עד הועדה הרכב את למשוך: החלטה

 

 (רשות) בדרכים לבטיחות ועדה הרכב

 .מועצה חברת – לבבי לילך – הוועדה ר"יו

 .המועצה ראש סגן – ידעי ציון

 .מועצה חבר – גייר אלון

 .המועצה מהנדס – חן ארז

 .בדרכים לבטיחות הלאומית הרשות אזור מנהל – שמר אבי

 .החינוך אגף מנהלת – קוך ענת

 .הועדה ר"יו דרישת י"עפ שונים נציגים

 .אחד פה מאושר: החלטה

 

 (:רשות) ספורט ועדת הרכב

 .מועצה חבר – בזק ניר – הוועדה ר"יו

 .מועצה חבר – אזרד שלום

 .מועצה חבר – גייר אלון



 .אחד פה מאושר: החלטה

 

 (:רשות) מלגות ועדת הרכב

 .מועצה חבר – אזרד שלום – הוועדה ר"יו

 .המועצה ראש סגן – תנעמי יקותיאל ד"עו

 .מועצה חברת – כץ-תשומה יובי

 .אחד פה מאושר: החלטה

 

 (:רשות) חוץ לקשרי ועדה הרכב

 .המועצה ראש – גמליאל יואל – הוועדה ר"יו

 .מועצה חברת – לבבי לילך

 .מועצה חבר – אהרון תומר

 .לשכה מנהלת – שרעבי אירן

 .אינטרנט אחראית – גונן מאיה

 .אחד פה מאושר: החלטה

 

 תיק למחזיק הצעה – 2 סעיף

 106 ומוקד עירוני פיקוח תיק מחזיק – בסון עמי

 .המועצה וועדות על וממונה

 

 .לשינוי מצפים בגדרה כולנו אנחנו, הזה התפקיד את קיבל שעמי מאוד שמח אני – אהרון תומר

 .התפקיד על אותך מברכים כולנו שינוי להביא היכולות את לו שיש רציני אדם עמי

 

 מבטיח, פנוי שאני כך עובד לא אני, יכולתי כמיטב אעשה אני, הברכות על לכם מודה אני – בסון עמי

 . מאוד מרוצים שתיהיו מקווה, יטופלו הוועדות שכל

 .אחד פה מאושר: החלטה

 

 9-צ 97 חלקה 4592-ו, 4587 בגוש הארז ברחוב ספורט אולם בניית – 3 סעיף

 .ח"אש 8,000 הפרויקט עלות כ"סה



 

 :מימון מקורות פרוט

 .ח"אש 3,000            מתקנים קרן

 .ח"אש 1,000             הפיס מפעל

 .ח"אש 4,000        הרשות הלוואת

                            ____________ 

 ח"אש 8,000                     כ"סה

 

 .המיקום את 8 בסעיף לראות יכולים אתם. המהנדס של אומדן עם פירוט קיבלתם – מדהלה ליאור

 

 ספורט אולם ארז' וברח תיכון ס"בי, מגרשים שם יהיו גדול שטח יש גוונים ס"בי ממול – חן ארז

 .מושבים 250 יכיל המבנה ממול יהיו טניס מגרשי

 

 ? מושבים 250 רק יהיו אולם שעושים עד – בוחר בן דורית

 

 .קטנים אולמות 2-ב אותנו הגביל טוטו הספורט – דורון דני

 

 .מושבים 540-ל להגדיל מבקש אני – גמליאל יואל

 .הבאה לישיבה מושבים 540-ל הגדלה עם מעודכן אומדן מבקש

 

 .להגדלה הסכים לא טוטו הספורט. אולמות 2 שיש בגלל בעיה שיש כנראה – דורון דני

 יסכים טוטו שהספורט בתקווה שוב בקשה הגיש אני

 .אחד פה מאושר: החלטה

 

 (אושר) 1125' מס ר"תב – יום מעון מיקום שינוי – 4 סעיף

 . הצאלה' רח מול בגין מנחם' רח, המקום לשינוי הבקשה לכם מצורף – מדהלה ליאור

 .אחד פה מאושר: החלטה

 



 128 חלקה 3876 גוש היסוד קרן עם חוזה/הסכם אישור – 5 סעיף

 .הליקוי את לתקן רוצים אנחנו, המועצה למליאת 2009-ב אותו הביאו שלא חוזה – מדהלה ליאור

 

 .2009 משנת לאישור שמביאים האבסורד אבל ליקויים מתקן שאתה טוב – גייר אלון

 

 .הליקויים כל את לתקן רוצה ואני לתפקיד נכנסתי עכשיו – מדהלה ליאור

  – הצבעה

 נגד - בוחר בן דורית       בעד – גמליאל יואל

 נגד - גייר אלון            בעד – דורון דני

 נגד - כץ-תשומה יובי          בעד – לבבי לילך

 נגד - הרוןא תומר           בעד – בסון עמי

 איתן ורד            בעד – ידעי ציון

 בעד – אזרד שלום

 בעד - תנעמי יקותיאל

 

 בעד 7

 נגד 5

 .מאושר: החלטה

 

 ובמועדוניות ילדים בגני קיץ שיפוצי 1129' מס ר"תב אישור – 6 סעיף

  ₪ 400,000 ר"לתב כ"סה

 פיתוח עבודות קרן: המימון

 

  השיפוצים ר"תב של פירוט לקבל שמחים אנחנו לכם הכבוד כל לפרגן רוצה אני – אהרון תומר

 .פירוט כזה מקבלים אנחנו ראשונה פעם, עניני, מפורט שהוא

 .אחד פה אושר: החלטה

 

 ספר בבתי קיץ שיפוצי 1128' מס ר"תב אישור – 7 סעיף



 ₪ 650,000 ר"לתב כ"סה

 .פיתוח עבודות קרן: המימון

 .אחד פה אושר: החלטה

 

 בדיקת י"עפ מיקום ושינוי רבין יצחק' ברח פתוחים טניס מגרש הקמת 1119 ר"תב הקטנת – 8 סעיף

 המהנדס

 :    במליאה מאושר מימון

 

 ח"אש    500    בספורט ההימורים להסדר המועצה

 ח"אש    500                                    הפיס מפעל

                                              ________________ 

      ח"אש 1,000                                            כ"סה

                          

 המגרש בנית מאפשרת אינה הגז צנרת, שבע בפארק לקום אמור היה הטניס מגרש – מדהלה ליאור

.  הארז ברחוב מגרשים ארבעה של מיקום את המראה סקיצה ב"מצ, טניס מרכז להקים רוצים אנו כ"כ

 ר"התב. ח"אש 500 בעבר שאושר ר"מהתב מפחיתים אנו לכן, טניס מגרשי מתקצב אינו הפיס מפעל

 מגרש נבצע ראשון בשלב, בספורט ההימורים להסדר המועצה במימון ח"אש 500 יהיה המעודכן

 .כוללת מתכנית כחלק בלבד אחד

 

 ח"אש 500    בספורט ההימורים להסדר המועצה:    מתוקן ר"תב

 

 .אחד פה מאושר: החלטה

 

 לעבודות קרן במקום צפון גדרה צמרת פיתוח השלמת 1117 ר"תב מימון מקורות תיקון – 9 סעיף

 הבעלים להשתתפות פיתוח

 .₪ 1,500,000        בעלים השתתפות: מימון

 

 להיות צריך המימון. פיתוח לעבודות קרן מימון מקור נרשם בעבר טעות נפלה – מדהלה ליאור

 .המעודכן ר"בתב ירשם וכך בעלים השתתפות

 .אחד פה מאושר: החלטה

 



 35 חלקה 5159 בגוש רווחה נוער מרכז תכנון 1130' מס ר"תב אישור – 10 סעיף

 ₪ 150,000                התכנון עלות כ"סה

  ₪ 150,000     פיתוח לעבודות קרן: מימון

 

 אותו להכשיר רוצים אנחנו, למועצה הנכס את החזרנו ירוחם' ברח נמצא המבנה – מדהלה ליאור

 .לפעילות

 .אחד פה מאושר: החלטה

 

 2015 שנת( ראשון רבעון) רבעוני ח"בדו דיון – 11 סעיף

 .הדיון את לדחות מבקשים אנחנו – גייר אלון

 

 .הבאה לישיבה הסעיף את לדחות מסכים – גמליאל יואל

 

 

 21:52 בשעה ננעלה ישיבה

 

 

_____________________               _______________________ 

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


