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 460ישיבת מועצה מן המניין מס' 
 13/11/2019מיום 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   
 חברת מועצה. –בוחר -דורית בן  
 חבר מועצה. –סהר פינטו   
 חבר מועצה. –אלון גייר   
 חבר מועצה. –תומר אהרון   

 
 חברת מועצה. –זוהר גוילי   חסרים:

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

 
 

המתקיימת ביום רביעי  460ראש המועצה, יואל גמליאל פותח את ישיבת המועצה מן המניין מס' 
 .19:00, גדרה השעה 1במנהל ההנדסה ברחוב ירוחם  13/11/2019

 
 עפ"י החוק אנחנו נתחיל בהצעות לסדר שהוגשו ע"י חברי המועצה. –ליאור מדהלה 

 
 המועצה סהר פינטו. שהוגשה ע"י חבר 16/09/2019הצעה לסדר מהתאריך  •

 
 הצעה לסדר. –מצ"ב 

 
 ליאור מדהלה מקריא את ההצעה.

 
 אנחנו משתתפים בכנס בכל שנה בכל הכנסים אנחנו משתתפים. –יואל גמליאל 

 גם בכנסים בת"א וברצלונה אנחנו נשתתף.
 זום, להעתיק וליישם.יבכנס הקודם המועצה הרוויחה. גדרה ברמה טובה אם זה בל

 שכולם יגיעו כמו בכל שנה.אני אשמח 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

_______________________     _____________________ 
 ראש המועצה –יואל גמליאל      המועצה מנכ"ל –ליאור מדהלה 
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חושב שהכנס מאוד משמעותי לא זוכר שהמועצה יצאה בשנה שעברה אבל  –סהר פינטו 
 את הנסיעה לברצלונה אני חושב שאפשר לבחון מחדש.

 
 הצבעה:

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

 בעד –אלון גייר   נגד  –אסף דרבה 
 עדב –תומר אהרון    נגד  –ענת טל 

 נגד –שלום אזרד 
 נגד –הראל דוד 
 נגד –ציון ידעי 

 נגד –יקותיאל תנעמי 
 נגד –סהר רווח 

 נגד –אליאב מזגני 
 

 החלטה: לא מאושר!
 

 
 שהוגשה ע"י חבר המועצה סהר פינטו. 08/09/2019הצעה לסדר מהתאריך  •

 
 הצעה לסדר. –מצ"ב 

 
לחברי הוועדה לתכנון  עשינו דיון בהנהלה והוחלט שלא מעוניינים במ"מ –ליאור מדהלה 

 .ובנייה
 

זו ועדה חשובה מאוד ואני מתנגדת לזה. אני כל הזמן לומדת דברים חדשים  –ענת טל 
 בוועדה אני חושבת שיש חשיבות לשמר את הקיים.

 
 אנחנו מוכנים שתומר אהרון יהיה בוועדה חבר קבוע. –יואל גמליאל 

 
 "ראשי למנות מ"מ..."  בהוראות החוק רשום –הר פינטו ס
 

 לינו לקבל?בחוק רשום שיש אפשרות או חובה שע האם –ענת טל 
 

 אנחנו רוצים לאפשר לתומר להיות מ"מ לכל חבר ועדה. –בוחר -דורית בן
 

בוועדה הזו יש אחריות, זו ועדה רגישה מאוד ומקצועית מאוד אי אפשר  –יואל גמליאל 
 שכל פעם חבר אחר יעדר צריך רציפות.

 
 הצבעה:

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

 בעד –אלון גייר   נגד  –אסף דרבה 
 בעד –תומר אהרון    נגד  –ענת טל 
 נגד –זרד שלום א

 נגד –הראל דוד 
 נגד –ציון ידעי 

 נגד –יקותיאל תנעמי 
 נגד –סהר רווח 

 נגד –אליאב מזגני 
 

 החלטה: לא מאושר!
 
 
 

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



3 
 

 
 

 בוחר.-שהוגשה ע"י חברת המועצה דורית בן 02/11/2019הצעה לסדר מהתאריך  •
 

 הצעה לסדר.   –מצ"ב 
 

 מקריא את ההצעה. –ליאור מדהלה 
 

 החלטנו כבר בנושא ואנחנו כבר מיישמים את זה. –יואל גמליאל 
 

 .19:18סהר רווח יצא בשעה 
 

 הצבעה:
 בעד –סהר פינטו   נגד –יואל גמליאל 

 בעד –בוחר -דורית בן  נגד –אילון -גילי אפטר
 בעד –אלון גייר   נגד  –אסף דרבה 

 בעד –תומר אהרון    נגד  –ענת טל 
 נגד –שלום אזרד 

 נגד –הראל דוד 
 נגד –ציון ידעי 

 נגד –יקותיאל תנעמי 
 נגד –אליאב מזגני 

 
 החלטה: לא מאושר!

 
 

 בוחר.-חברת המועצה דורית בןשהוגשה ע"י  06/11/2019הצעה לסדר מהתאריך  •
 

 הצעה לסדר.   –מצ"ב 
 

 הרעיון בא לעודד לספורט ולקחת צעד אחד קדימה. –בוחר -דורית בן
 ₪ לילד עם חולצה ומדלייה. 20-₪ לילד היה בגן יבנה מרוץ ב 45היום אתם לוקחים 

 אני חושבת שצריך לעשות הנחה לילדים בקבוצה שמגיעים דרך ביה"ס.
 

 צריך לבדוק את הנושא במשרה"ח מה מותר ומה אסור. –יואל 
 

אצלנו כי ילד שרוצה להשתתף במרוץ זה בחינם. ואין בעיה הם יכולים  –אליאב מזגני 
 להגיע דרך המורה לספורט של ביה"ס שלהם.

 
 בוחר מושכת את ההצעה.-דורית בן

 
 .18:24סהר רווח חזר בשעה 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________     _____________________ 
 ראש המועצה –יואל גמליאל      המועצה מנכ"ל –ליאור מדהלה 
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 עכשיו נעבור לסדר היום: –ליאור מדהלה 
 

 אישור הרכב הנהלת המועצה 1סעיף 
 

 ראש המועצה –יואל גמליאל  
 ענת טל 
 אסף דרבה 
 אילון-גילי אפטר 
 סגן ראש המועצה –יקותיאל תנעמי  
 ציון ידעי 
 סגן ראש המועצה –סהר רווח  
 אליאב מזגני 
 סגן ומ"מ ראש המועצה –שלום אזרד  
 הראל דוד 

 
 הצבעה:

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

 נגד –אלון גייר   בעד  –אסף דרבה 
 נגד –תומר אהרון    בעד  –ענת טל 

 בעד –שלום אזרד 
 בעד –הראל דוד 
 בעד –ציון ידעי 

 בעד –יקותיאל תנעמי 
 בעד –אליאב מזגני 

 בעד –סהר רווח 
 

 החלטה: מאושר!
 
 

 ₪. 1,000,000תכנון בסך  703הגדלת תב"ר   2סעיף 
 

 ₪. 2,650,000תקציב קיים:   
 

 ₪  2,650,000  קרנות הרשות: מקורות מימון: 
 

 ₪. 3,650,000תקציב מבוקש:   
 

 ₪  3,650,000  קרנות הרשות: מקורות מימון: 
 

 הגדלת תב"ר. –מצ"ב  
 דו"ח כספי לתב"ר. –           

 
שאנחנו משתמשים  התב"ר משמש כמימון ביניים לפרויקטים –ליאור מדהלה  

 עד לתב"ר הייעודי ולתכנונים מזדמנים.
 

 אחד!החלטה: מאושר פה  
 
 
 
 
 
 

_______________________     _____________________ 
 ראש המועצה –יואל גמליאל      המועצה מנכ"ל –ליאור מדהלה 
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 ₪. 5,000,000גינון ופיתוח גדרה בסך  745הגדלת תב"ר  3סעיף 
 

 ₪. 16,618,000תקציב קיים:   
 

 ₪  15,280,000   קרנות הרשות:  מקורות מימון: 
 ₪   1,368,000   מלוות בנקים:    
 ₪  16,618,000    סה"כ:    

 
 ₪. 21,618,000תקציב מבוקש:   

 
 ₪  20,250,000   קרנות הרשות:  מקורות מימון:

 ₪   1,368,000   מלוות בנקים:    
 ₪ 21,618,000    סה"כ:    

 
 הגדלת תב"ר. –מצ"ב  
 דו"ח כספי לתב"ר.  –           

 
 כרגע זה אשראי שהמועצה מאשרת זה לעבודות קטנות. –ליאור מדהלה  

 
₪ זה חוסר אחריות  5,000,000חסר פרופורציות לסדר גודל של  –סהר פינטו  

 לאשר דבר כזה.
 

 אין פירוט עלויות. –תומר אהרון  
 

 ₪. 2,000,000-אני מציע להגדיל ל –סהר פינטו  
 
 

 הצבעה:
 נגד –סהר פינטו   בעד –יואל גמליאל 

 נגד –בוחר -דורית בן  בעד –אילון -גילי אפטר
 נגד –אלון גייר   בעד  –אסף דרבה 

 נגד –תומר אהרון    בעד  –ענת טל 
 בעד –שלום אזרד 

 בעד –הראל דוד 
 בעד –ציון ידעי 

 בעד –יקותיאל תנעמי 
 בעד –אליאב מזגני 

 בעד –סהר רווח 
 

 החלטה: מאושר!
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________     _____________________ 
 ראש המועצה –יואל גמליאל      המועצה מנכ"ל –ליאור מדהלה 
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 ₪. 2,000,000עבודות צמ"ה בסך  834הגדלת תב"ר  4סעיף 
 

 ₪. 1,750,00תקציב קיים:   
 

 ₪  1,250,000   קרנות הרשות:  מקורות מימון: 
 ₪     500,000   מלוות בנקים:    
 ₪  1,750,000    סה"כ:    

 
 ₪. 3,750,000תקציב מבוקש:   

 
 ₪  3,250,000   קרנות הרשות:  מקורות מימון:

 ₪     500,000   מלוות בנקים:    
 ₪  3,750,000    סה"כ:    

 
 הגדלת תב"ר. –מצ"ב  
 דו"ח כספי לתב"ר. –           

 
עבודות כמו פינוי פסולת, שופלים, עבודות צמ"ה אנחנו נזקקים  –ליאור מדהלה  

 להם באופן שוטף.
 

זה חוסר אחריות לפחות שהסכומים יהיו  תביא תכנית עבודה –סהר פינטו  
 ראליים. אני מציע להגביל את הסכום.

 
 גדרה היום בפיתוח אדיר וזה עפ"י דרישה של אגף שפ"ע ותפעול. –יואל גמליאל  
 היישוב צריך לעבוד אנחנו מנהלים עיר שהיא בפיתוח מסיבי. 

 
 הצבעה:

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

 נגד –תומר אהרון   בעד  –אסף דרבה 
 נמנע –אלון גייר    בעד  –ענת טל 

 בעד –שלום אזרד 
 בעד –הראל דוד 
 בעד –ציון ידעי 

 בעד –יקותיאל תנעמי 
 בעד –אליאב מזגני 

 בעד –סהר רווח 
 

 החלטה: מאושר!
 
 
 
 
 
 
 

_______________________     _____________________ 
 ראש המועצה –יואל גמליאל      המועצה מנכ"ל –ליאור מדהלה 
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ספר בסך -הנגשת כיתות לליקויי שמיעה + מזגן לבתי 902הגדלת תב"ר  5סעיף 
120,000 .₪ 

 
 ₪. 1,270,000תקציב קיים:   

 
 ₪     550,000   קרנות הרשות:  מקורות מימון: 
  ₪     720,000   משרד החינוך:    
 ₪  1,270,000    סה"כ:    

 
 ₪. 1,390,000תקציב מבוקש:   

 
 ₪     550,000   קרנות הרשות:  מימון:מקורות 

  ₪     840,000   משרד החינוך:    
 ₪  1,390,000    סה"כ:    

 
 הגדלת תב"ר. –מצ"ב  
 הרשאה תקציבית ממשרה"ח. –           
 דוח כספי לתב"ר. –           

 
 התב"ר הוא לתלמידים לקויי שמיעה. –ליאור מדהלה  

 
 אחד!החלטה: מאושר פה  

 
 

 ₪. 2,000,000סלילת מדרכות וכבישים בסך  908הגדלת תב"ר  6סעיף 
 

 ₪. 3,880,000תקציב קיים:   
 

 ₪  3,880,000   קרנות הרשות:  מקורות מימון: 
 

 ₪. 5,880,000תקציב מבוקש:   
 

 ₪  5,880,000   קרנות הרשות:  מקורות מימון: 
 

 הגדלת תב"ר. –מצ"ב  
 י לתב"ר. דו"ח כספ –           

 
מדובר על החלפת קטעים של כבישים, החלפת מדרכות, קרצוף  –ליאור מדהלה  

 כבישים וכד'.
 

 החלטה: מאושר פה אחד! 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________     _____________________ 
 ראש המועצה –יואל גמליאל      מנכ"ל המועצה –ליאור מדהלה 
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 ₪. 591,145מצלמות ומערכות צפייה בסך  1190הגדלת תב"ר  7סעיף 

 
 ₪. 400,000תקציב קיים:   

 
 ₪  400,000   קרנות הרשות:  מקורות מימון: 

 
 ₪. 991,145תקציב מבוקש:   

 
 ₪  991,145   קרנות הרשות:  מקורות מימון: 

 
 הגדלת תב"ר. –מצ"ב  
 אומדן. –           
 דו"ח כספי לתב"ר. –           

 
מצלמות בכל  ועצה בשיתוף עם המשטרה מבקשת להציבהמ –יואל גמליאל  

 יישוב. גדרה כדי למנוע מעבריינים כניסה לבכניסות ל
זה נעשה בהרבה ערים. שערי כניסה חכמים המצלמות מצלמות רק את מס' 

 הרכבים.
 

 החלטה: מאושר פה אחד!
 
 

 ₪. 1,380,000שדרוג ופיתוח רחוב הבילויים בסך  1137הגדלת תב"ר  8סעיף 
 

 ₪. 9,300,000תקציב קיים:   
 

 ₪  3,200,000   קרנות הרשות:  מקורות מימון: 
 ₪  2,000,000   משהב"ש:    
 ₪ 4,100,000   מלוות מבנקים:    
 ₪  9,300,000    סה"כ:    

 
 ₪. 10,680,000תקציב מבוקש:   

 
 ₪    4,580,000   קרנות הרשות:  מקורות מימון:

 ₪    2,000,000   משהב"ש:    
 ₪   4,100,000   מלוות מבנקים:    
 ₪  10,680,000    סה"כ:    

 
 הגדלת תב"ר. –מצ"ב  
 אומדן. –           
 דו"ח כספי לתב"ר. –           

 
ובאישורו של ראש גייר בישיבה האחרונה  ןעפ"י בקשתו של אלו –ליאור מדהלה  

 התוספת. המועצה. סלאבן המהנדס הגיש אומדן וזו
 

 החלטה: אושר פה אחד! 
 
 
 
 
 
 

_______________________     _____________________ 
 ראש המועצה –יואל גמליאל      מנכ"ל המועצה –ליאור מדהלה 
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תשתיות חצר ומתקני משחק בבי"ס פינס בסך שדרוג  1266אישור תב"ר  9סעיף 
250,000 .₪ 

 
 ₪. 250,000תקציב מבוקש:   

 
 ₪  250,000   מפעל הפיס:  מקורות מימון: 

 
 ייזום תב"ר. –מצ"ב  

 
 ב בבי"ס פינס.-מאשרים מסגרת תקציבית זה לכיתות א –ליאור מדהלה  

 
 החלטה: מאושר פה אחד! 

 
 

שדרוג תשתיות והצבת מתקנים בגן שושנים )חורשה צומת  1267אישור תב"ר  10סעיף 
 ₪. 200,000לילנבלום( בסך -ויצמן

 
 ₪. 200,000תקציב מבוקש:   

 
 ₪  200,000   מפעל הפיס:  מקורות מימון: 

 
 ייזום תב"ר. –מצ"ב  

 
זה גן שושנים ליד המקווה ברחוב ויצמן הגן מאוד יפה אבל אין  –יואל גמליאל  

 שם כלום.
 

 החלטה: מאושר פה אחד! 
 
 

 תאגיד ת.מ.ר. 2018דיון בדוחות כספיים לשנת  11סעיף 
 

 דוחות כספיים. –מצ"ב  
 

 אנחנו מושכים את הסעיף כי רו"ח של תאגיד ת.מ.ר לא הגיע. –ליאור מדהלה  
 
 

 תיקון הרכב ועדת ביקורת. 12סעיף 
 

 יו"ר –סהר פינטו  
 חברה –זוהר גוילי  
 חבר –אלון גייר  

 
מכיוון ששלום אזרד הצטרף להנהלה הוא לא יכול להיות  –ליאור מדהלה  

 בוועדה.
 

 החלטה: מאושר פה אחד! 
 

 ן סקירה על המצב החירום היישוב ומודה לכל החברים שבאים ותורמים.יואל גמליאל נות
 
 

 .20:00הישיבה ננעלה בשעה: 
 
 
 
 

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


