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 477מן המניין מס' ישיבת מועצה                                   

 15/3/2022מיום רביעי                                     
 
 
 
 
 

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

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

 חבר מועצה.–הראל דוד 
 חבר מועצה. –יקותיאל תנעמי 

 חברת מועצה. –דורית בן בוחר   
 חבר מועצה. -סהר פינטו                         
 חבר מועצה. –מורן דהרי                          
 חבר מועצה. -אבי דנקו                         
 חבר מועצה. –תומר אהרון                            

                                     
 סגן ראש מועצה. –ציון ידעי            חסרים:

       חבר מועצה. -דרבהאסף                          
 
 

 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                          
 עוזר ראש המועצה.-נועם ברדא                         

 מזכירת ועדות המועצה. –רחלי קזלקופי   
                          

 

                                               .477מן המניין מס' ראש המועצה פותח את ישיבת מועצה  יואל גמליאל 
 .18:10בחדר הישיבות בניין המועצה בשעה   15/3/2022אשר מתקיימת ביום רביעי 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

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

  שהוגשה ע"י חבר מועצה סהר פינטו. 25/1/2022הצעה לסדר מתאריך 
 

 .הצעה לסדר –מצ"ב 
 

 מקריא את ההצעה.-סהר פינטו
 .2022מדובר על דחיית תשלומי ארנונה לבעלי העסקים עד לסוף חודש מרץ 

 
 יש את ההצעה שענת הגישה על אותו סגנון לאור ההצעה של ענת –יואל 

 של ענת.ההנהלה החליטה לדון בהצעה 
 

 על הסרת הצעה מסדר היום הצבעה                         
 נגד– פינטו סהר   בעד– גמליאל יואל

 נגד – בוחר בן דוריתבעד                                   – אזרד שלום
נגד                                                             -בעד                                     מורן דהרי– דוד הראל

 נגד-אבי דנקו            בעד                         – מוטי גהרי 
 נגד–תומר אהרון                            בעד– מזגני אליאב

 בעד– רווח סהר
 בעד– תנעמי יקותיאל
                

 
 

 
 החלטה:

 ההצעה יורדת מסדר היום ולא נדונה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

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

  שהוגשה ע"י חבר מועצה תומר אהרון.  1/2/2022הצעה לסדר מתאריך 
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 .הצעה לסדר –מצ"ב 

 
 מקריא את ההצעה.–תומר 

  ₪ 70,000עד  מדובר על הגבלת תשלום לאמנים במסגרת חגיגות יום העצמאות
 לכל היותר.

 
  ₪ 80,000 -בסביבות הנע  אמניםהתשלום עבור  -יואל

 ומעלה.  ₪ 100,000חוץ מאומן אחד שהעלות שלו 
 הכסף הגדול הוא הבמות וכדומה.

 
 

 על הסרת הצעה מסדר היום הצבעה                         
 נגד– פינטו סהר   בעד– גמליאל יואל

 נגד – בוחר בן דוריתבעד                                   – אזרד שלום
נגד                                                             -בעד                                     מורן דהרי– דוד הראל

 נגד-בעד                                     אבי דנקו– מוטי גהרי 
 נגד–תומר אהרון                            בעד– מזגני אליאב

 בעד– רווח הרס
 בעד– תנעמי יקותיאל
                

 
 החלטה:

 ההצעה יורדת מסדר היום ולא נדונה
 

  שהוגשה ע"י חברת מועצה ענת טל.  13/2/2022הצעה לסדר מתאריך 
 

 הצעה לסדר –מצ"ב 
 

 את ההצעה. המקריא–ענת 
 מדובר על דחיית תשלומי ארנונה לעסקים בשל התפרצות נגיף האומיקרון.

 בזאת שמועדי תשלום הארנונה החודשית/שנתית לבעלי העסקים בגדרה מוצע
 בהתאם להוראה זו אי תשלום ארנונה לבעלי העסקים 30.3.2022יידחו עד ליום 

  לא יגרור תוספת תשלומי פיגורים.
 
  

 ולאשרה הצבעה האם  להכניס את הצעה לסדר היום                           
 בעד– פינטו סהר   בעד– גמליאל יואל

 בעד – בוחר בן בעד                                   דורית– אזרד שלום
                                                                      בעד-בעד                                      מורן דהרי– דוד הראל

 בעד-אבי דנקו                                          בעד– ענת טל
 בעד–תומר אהרון                             בעד–  גהרי מוטי

                בעד– מזגני אליאב
 בעד– רווח סהר

 בעד– תנעמי יקותיאל
 

 החלטה:
 אושר פה אחד!

 
 

_______________________         _____________________ 
 ראש המועצה –יואל גמליאל          מנכ"ל המועצה –ליאור מדהלה 
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 ( שהוגשה        16.2.2022)שהתקבלה בתאריך  14/2/2022תאריך   ההצעה לסדר מ 

 .ע"י חברת מועצה דורית בן בוחר        

        

 .הצעה לסדר –מצ"ב 
 

 מקריאה את ההצעה.–דורית 
 .מדובר על חידוש שירות שאטל הרכבת

 
 
 

 על הסרת הצעה מסדר היום הצבעה                          
 נגד– פינטו סהר   בעד– גמליאל יואל

 נגד – בוחר בן דוריתבעד                                   – אזרד שלום
 נגד                                                                        -בעד                                     מורן דהרי– דוד הראל

 נגד-אבי דנקו                                         בעד– ענת טל
 נגד–תומר אהרון                           בעד–  גהרי מוטי

                בעד– גנימז אליאב
 בעד– רווח סהר

 בעד– תנעמי יקותיאל
 

 החלטה:
 ההצעה יורדת מסדר היום ולא נדונה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________         _____________________ 
 ראש המועצה –יואל גמליאל          מנכ"ל המועצה –ליאור מדהלה 
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 צירפתי לכם את דוח היתרות לפני שנתחיל את הישיבה   -ליאור                     

 של התב"רים.                       

                 
 אישור הסכם לקידום תכנון בגדרה שבין דירה להשכיר         1 סעיף 

 החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע"מ למועצה המקומית גדרה.                     
                       

                         
 מצ"ב: 

 טיוטת חוזה. -
 חוות דעת של היועמ"ש ומסמכים נלווים. -
 אושר עם חברת "דירה להשכיר" בישיבת מועצה םהערה: ההסכ -

 . 2/9/2020מתאריך  465מס' 
המאושר על ידי משרד בפורמט ההסכם שצורף לעיל הינו הסכם 

 הפנים/אוצר.
 

 .מקריא ומסביר את הסעיף– ליאור                        
 לכם טיוטת חוזה וחוות דעת של היועמ"ש ומסמכים נלווים. צירפנו                        

 2/9/2020בתאריך  465אנחנו אישרנו את ההסכם הזה בישיבת מועצה מס'                         
 יחד עם זאת החברת דירה להשכיר ניהלה עם משרד הפנים דיון                        
 לגבי פורמט ההסכמים ולכן ההסכם שאנחנו חתמנו עליו אמור לעבור                         
 למשרד הפנים ולכן אנחנו מעבירים את החוזה שוב בפורמט שמאושר                         

 משרד הפנים.ע"י                          
 

 הצבעה
 בעד– פינטו סהר   בעד– גמליאל יואל

 לא הצביעה – בוחר בן דוריתבעד                                   – אזרד שלום
                                                                          בעד-מורן דהרי בעד                                    – דוד הראל

 בעד-אבי דנקו                                        בעד– ענת טל
 בעד-תומר אהרון                          בעד–  גהרי מוטי

                בעד– מזגני אליאב
 בעד– רווח סהר

 עדב– תנעמי יקותיאל
 

 החלטה:
 אושר !

 
                   

             
_______________________         _____________________ 

 ראש המועצה –יואל גמליאל          מנכ"ל המועצה –ליאור מדהלה 
  
 שדרוג שצ"פ ומדרגות כולל בניית סככה  1329 ר"תב אישור        2 סעיף 
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   ₪ 500,000במועדון של העדה האתיופית ברחוב סטרומה בסך                     
 

                      
  ₪500,000:  מבוקש תקציב                     

 
  ₪ 500,000      :הרשות קרנות:       מימון מקורות                     

 
 מסמך ייזום תב"ר. –מצ"ב                       

 אומדן. –                                
         

 מקריא  ומסביר את הסעיף.– ליאור                    
 הכוונה היא לבצע מתיחת פנים לכל השכונה שנמצאת בסוף רחוב גמליאל                    
 כולל הקמת מתקן ספורט ומתקן משחקים בסמוך למגרש כדורסל הקיים.                    
 ובתוך המבנה של העדה האתיופית יש שם מועדון אנחנו מוסיפים סככה                    
 שתאפשר להם להתכנס בימי גשם.                    

 
 הצבעה  

 בעד– פינטו סהר   בעד– גמליאל יואל
 בעד – בוחר בן דוריתבעד                                   – אזרד שלום
 בעד                                                                         -בעד                                     מורן דהרי– דוד הראל

 בעד-אבי דנקו                                         בעד– ענת טל
 בעד-תומר אהרון                           בעד–  גהרי מוטי

                בעד– מזגני אליאב
 בעד– רווח סהר

 בעד– תנעמי יקותיאל
 

 החלטה:
 אושר פה אחד!

 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________         _____________________ 
 ראש המועצה –יואל גמליאל          מנכ"ל המועצה –ליאור מדהלה 
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  2021בקשה ללקיחת אשראי לאיזון תקציב        3 סעיף

 
 מכתבו של גזבר המועצה. –מצ"ב                      

                      
 מקריא ומסביר את הסעיף. -ליאור                    
 לכם את המכתב של רמי גזבר המועצה.צירפתי                     

  
 תקציב במשבר הקורונה שפקד אותנו והקשיים לאור  –רמי                      
 השוטף של הרשויות המקומיות התיר משרד הפנים לכלל הרשויות                      

 .2021בארץ לקבל הלוואות לאיזון תקציב  שנת                      
 

 הצבעה 
 נגד– פינטו סהר   בעד– גמליאל יואל

 נגד – בוחר בן דוריתבעד                                   – אזרד שלום
 נגד                                                                         -בעד                                     מורן דהרי– דוד הראל

 נגד-אבי דנקו                                        בעד– ענת טל
 נגד-תומר אהרון                           בעד–  גהרי מוטי

                בעד– גנימז אליאב
 בעד– רווח סהר

 בעד– תנעמי יקותיאל
 

 החלטה:
 אושר !

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

 ובניית ב"יס תיכון חדשתכנון  1064 ר"תב הגדלת אישור           4 סעיף
  ₪ 1,554,813ברחוב ארז בסך                       
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  ₪ 41,772,766:  קיים תקציב                

 
  ₪11,261,742                                           :קרנות הרשות  :מימון מקורות   

  ₪ 30,511,024                               : משרד החינוך      
  ₪  41,772,766                               : כ"סה     

 
 ₪43,327,579:  מבוקש תקציב               

 
  ₪   12,816,555                              :קרנות הרשות  :מימון מקורות              

  ₪   30,511,024                              : משרד החינוך    
  ₪   43,327,579                               :כ"סה  

 
 

 מסמך הגדלת תב"ר. –מצ"ב                            
 

 התחייבות ממשרד החינוך. –                                     
 

 מקריא ומסביר את הסעיף. -ליאור                   
 צירפנו לכם את ההתחייבות ממשרד החינוך.                   

 
 הצבעה  

 לא הצביע– פינטו סהר   בעד– גמליאל יואל
 לא הצביעה – בוחר בן דוריתבעד                                   – אזרד שלום
 לא הצביע                                                                      -בעד                                     מורן דהרי– דוד הראל

 לא הצביע–אבי דנקו                                        בעד– ענת טל
 הצביעלא –תומר אהרון                           בעד–  גהרי מוטי

                בעד– מזגני אליאב
 בעד– רווח סהר

 בעד– תנעמי יקותיאל
 

 החלטה:
 אושר !

 
 

                         
 
 
 
 
 
 

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

 
 בניית גני ילדים שכונת גולדה  1311 ר"תב הגדלת אישור             5 סעיף

 עבור הצטיידות לגנים. ₪ 600,000בסך                          
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  ₪ 5,200,000:  קיים תקציב                 
 

  ₪ 2,000,000                                                קרנות הרשות: :מימון מקורות    
  ₪ 3,200,000                                    :משרד החינוך      
  ₪ 5,200,000                                                 : כ"סה      

 
 ₪5,800,000:  מבוקש תקציב                

 
  ₪ 2,600,000                                    :קרנות הרשות    :מימון מקורות                

  ₪ 3,200,000                                    : משרד החינוך         
  ₪ 5,800,000                                     :כ"סה  

 
 

 מסמך הגדלת תב"ר. –מצ"ב                            
           

 מקריא ומסביר את הסעיף.–ליאור                           
 זה לא שיפוץ זה בניית גני ילדים.                          
                           

 
 הצבעה

 בעד– פינטו סהר    בעד– גמליאל יואל
 בעד – בוחר בן דורית  בעד                                   – אזרד שלום
 בעד                                                                         -מורן דהרי בעד                                      – דוד הראל

 בעד-אבי דנקו                                          בעד– ענת טל
 בעד-תומר אהרון                            בעד–  גהרי מוטי

                בעד– מזגני אליאב
 בעד– רווח סהר

 בעד– תנעמי יקותיאל
 

 החלטה:
 אושר פה אחד!

 
                   

              
 
 

                 
 
 
 
 
 
 

        
 

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

 
 תמרור וסימון ברחבי היישוב  1024שינוי מקורות מימון תב"ר              6 סעיף

  ₪ 70,571בסך                         
 
 
  ₪ 2,433,692:  קיים תקציב                 
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  ₪ 2,137159                                                קרנות הרשות: :מימון מקורות    

   ₪  296,533                                     :משרד התחבורה       
    ₪ 2,433,692                                                : כ"סה      

 
  ₪ 2,433,692:  מבוקש תקציב                 

          
 

  ₪ 2,066,588                                 :קרנות הרשות         :מימון מקורות                 
  ₪ 367,104                                     : משרד התחבורה         
  ₪ 2,433,692                                   :כ"סה        

 
 

 מקריא ומסביר את הסעיף. -ליאור                 
 אנחנו משנים מקורות מימון ₪ 70,571קיבלנו הרשאה ממשרד התחבורה של                  
 מקטינים את הקרנות ומאשרים את ההרשאה.                 

 
 

 הצבעה                          
 בעד– פינטו סהר    בעד– גמליאל יואל

 בעד – בוחר בן דורית בעד                                   – אזרד שלום
 בעד                                                                         -בעד                                      מורן דהרי– דוד הראל

 בעד-י דנקו אב                                        בעד– ענת טל
 בעד-תומר אהרון                           בעד–  גהרי מוטי

                בעד– מזגני אליאב
 בעד– רווח סהר

 בעד– תנעמי יקותיאל
 

 החלטה:
 אושר פה אחד!

 
                   

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 

  5158מרכז נוער רווחה ברחוב ירוחם גוש  1130 ר"תב הגדלת אישור           7 סעיף
  1,400,000₪בסך  35חלקה                        
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  ₪1,323,000:  קיים תקציב                

 
    
 ₪1,323,000                                         קרנות הרשות: :מימון מקורות                 

 
  ₪ 2,723,000 תקציב מבוקש:                 

 
 
 ₪ 2,723,000                                         קרנות הרשות: :מימון מקורות                 

 
 מסמך הגדלת תב"ר. –מצ"ב                            

 פירוט הגדלת תב"ר.     –                                     
 
 

 מקריא ומסביר את הסעיף. -ורליא                
 צירפתי לכם את מסמך הגדלה.                

 
 הצבעה

 נגד– פינטו סהר    בעד– גמליאל יואל
 נגד – בוחר בן דורית בעד                                   – אזרד שלום
 בעד                                                                         -בעד                                      מורן דהרי– דוד הראל

 בעד-אבי דנקו                                         בעד– ענת טל
 בעד-תומר אהרון                            בעד–  גהרי מוטי

                בעד– מזגני אליאב
 בעד– רווח סהר

 בעד– תנעמי יקותיאל
 

 החלטה:
 אושר פה אחד!

 
                   

              
 

                 
 
 
 
 
 
 

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

       
   ₪ 350,000קירוי מעל היציע של מגרש כדורגל בסך  1330 ר"תב אישור        8 סעיף 

                     
 

                      
  ₪350,000:  מבוקש תקציב                     
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  ₪ 350,000      :הרשות קרנות:       מימון מקורות                     
 

 מסמך ייזום תב"ר. –מצ"ב                       
                                 

 מקריא ומסביר את הסעיף. -ליאור                     
 

 הצבעה                           
 לא הצביע– פינטו סהר   בעד– גמליאל יואל

 לא הצביעה – בוחר בן דוריתבעד                                   – אזרד שלום
 בעד                                                                         -בעד                                      מורן דהרי– דוד הראל

 בעד-אבי דנקו                                          עדב– ענת טל
 בעד-תומר אהרון                             בעד–  גהרי מוטי

                בעד– מזגני אליאב
 בעד– רווח סהר

 בעד– תנעמי יקותיאל
 

 החלטה:
 אושר!

 
                                                 

 . סגירת תב"ריםאישור             9 סעיף
 

 רשימת תב"רים לסגירה שהוכנה ע"י גזבר המועצה. –מצ"ב                           
 

 מקריא ומסביר את הסעיף.-ליאור                          
 צירפתי לכם את רשימת התב"רים לסגירה שהוכנה על ידי גזבר המועצה.                          

 
 הצבעה                           

 בעד– פינטו סהר    בעד– גמליאל יואל
 לא הצביעה – בוחר בן דורית בעד                                   – אזרד שלום
 בעד                                                                         -בעד                                      מורן דהרי– דוד הראל

 בעד-אבי דנקו                                          בעד– ענת טל
 ע לא הצבי–תומר אהרון                             בעד–  גהרי מוטי

                בעד– מזגני אליאב
 בעד– רווח סהר

 בעד– תנעמי יקותיאל
 

 החלטה:
 אושר!

 
           

 
 

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

          
 

 אישור חוזה להקצאת קרקע לעמותת מרכז רוחני המושבה גדרה  –  10סעיף 
 .232חלקה  3875גוש                    

                   
 

 חו"ד יועצת משפטית. –   ב"מצ                   
 טיוטת חוזה. –                               
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 מקריא ומסביר את הסעיף. -ליאור                  
 צירפנו לכם את חוות דעת של היועמ"ש וטיוטת חוזה.                  
 
 
 

 הצבעה                           
 לא הצביע– פינטו סהר     בעד– גמליאל יואל

 לא הצביעה – בוחר בן דורית  בעד                                   – אזרד שלום
 בעד                                                                         -מורן דהרי בעד                                      – דוד הראל

 בעד-אבי דנקו                                           בעד– ענת טל
 הצביעלא –תומר אהרון                             בעד–  גהרי מוטי

                בעד– מזגני אליאב
 בעד– רווח סהר

 בעד– תנעמי יקותיאל
 

 החלטה:
 אושר!

 
                   

 
 

 18:45הישיבה נסגרה בשעה                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
_______________________         _____________________ 

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


