ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 463
מיום רביעי 26/02/2020
משתתפים:

יואל גמליאל – ראש המועצה.
שלום אזרד – סגן ומ"מ ראש המועצה.
הראל דוד – חבר מועצה.
גילי אפטר-אילון – חברת מועצה.
אסף דרבה – חבר מועצה.
אליאב מזגני – חבר מועצה.
ציון ידעי – חבר מועצה.
סהר רווח – סגן ראש המועצה.
יקותיאל תנעמי – סגן ראש המועצה.
ענת טל – חברת מועצה.
סהר פינטו – חבר מועצה.
אלון גייר – חבר מועצה.
תומר אהרון – חבר מועצה.
דורית בן-בוחר – חברת מועצה – נכנסה בשעה .18:16
זוהר גוילי – חברת מועצה – נכנסה בשעה .18:21

נוכחים:

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

יואל גמליאל ,ראש המועצה פותח את ישיבת מועצה שלא מן המניין מס'  463יום רביעי
 26/02/2020במנהל ההנדסה השעה .18:08
סהר רווח – אני רוצה להודיע על וויתור השכר שלי אבל אמשיך להיות סגן ראש המועצה ויו"ר
מרכז אופק בהתנדבות.
ליאור מדהלה – אנחנו בישיבה שלא מן המניין לכן ,לא נדון בהצעות לסדר.
סעיף 1

אישור המשך הטלת היטל סלילה ותיעול עפ"י חוקי העזר.
מצ"ב – חוק עזר.
ליאור מדהלה – צירפתי לכם את חוק העזר משרד הפנים חייב אותנו לאשרר
מינואר  2020ואנחנו חייבים את אישור המועצה.

_____________________
יואל גמליאל – ראש המועצה

_______________________
ליאור מדהלה – מנכ"ל המועצה
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יואל גמליאל – כל  5שנים אנחנו חייבים לעדכן את חוקי העזר בישיבות מועצה
לכן ,אנחנו מאשרים את חוק העזר הקיים ללא כל שינויים שכן אם נעדכן
התעריף יהיה יותר גבוה.
הצבעה:
יואל גמליאל – בעד.
גילי אפטר-אילון – בעד.
אסף דרבה – בעד.
שלום אזרד – בעד.
הראל דוד – בעד.
אליאב מזגני – בעד.
ציון ידעי – בעד.
סהר רווח – בעד.
יקותיאל תנעמי – בעד.
ענת טל – בעד.
דורית בן-בוחר – בעד.
תומר אהרון – בעד.
אלון גייר – בעד.
זוהר גוילי – בעד.

סהר פינטו – נמנע.

החלטה:
מאושר!

סעיף 2

אישור המלצת ועדת תמיכות לתמיכה בתנועות וארגוני הנוער.
מצ"ב – תחשיב חדש של ועדת תמיכות ותיקון טעות סופר במקום
 292תלמידים לתנועת הצופים תוקן ל 304-תלמידים.
ליאור מדהלה – צירפתי לכם פרוטוקול מוועדת תמיכות מתוקן.
יואל גמליאל – החלטנו לתת תמיכות בדקה ה 90-היה קיצוץ רוחבי בתקציב
המועצה .כפי שאתם יודעים ניתן לתת תמיכות רק כאשר יש עודף ואני רוצה
לפרגן לחברת המועצה גילי שישבה איתי ועם הגזבר ,וגם
השנה נסיים את התקציב באיזון .במשרד הפנים עושים קיצוצים רוחביים ,אנחנו
נתמודד עם הקשיים ונסיים מאוזנים.
סהר פינטו – שמענו אותך גם בישיבה הקודמת .אתם הורגים את תנועות הנוער.
נתתם להם להיחנק ₪ 212,000 .אושר בתקציב ונתתם  ₪ 150,000זה בדיחה.
תנועות הנוער ירד ב 75%-זה מביש .מכבי צעיר ירידה של  ,55%בני עקיבא 58%
תעודת עניות לראש המועצה .במקום שנעודד אנחנו רואים פגיעה שיטתית
בתנועות הנוער.
יואל גמליאל – יש המון תנועות נוער בגדרה אני כראש מועצה אחראי מתקצב
את תנועות הנוער .וכמו שאמרתי כאשר יש עודף בתקציב יושבת ועדת התמיכות
ומתקצבת אותן .אני משקיע בכל גדרה והיישוב ברמה הכי גבוהה ,אנחנו מנהלים
את מועצה בצורה הכי טובה ,יש לנו אחריות ואנחנו נותנים לכל תנועות הנוער.
קל לשבת באופוזיציה אין לך אחריות צריך להודות לחברי המועצה ולגזבר על
עבודתם.

_____________________
יואל גמליאל – ראש המועצה

_______________________
ליאור מדהלה – מנכ"ל המועצה
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דורית בן-בוחר – תנועות הנוער זה לב ליבו של היישוב זה גדרה היפה .יש המון
כספים שהיו יכולים ללכת לתנועות הנוער.
אלון גייר – בקשר לחישוב מעלה ערעור שאומר שהחישוב לא נכון.
רמי אומיד – מס' פרמטרים שקובעים תמיכות :כל תנועה שמבקשת מצהירה על
תצהיר ,התנועה מדווחת על מס' החניכים שלה בחתימת רו"ח.
בעת ההגשה לוועדה היו  304חניכים המסמכים חתומים ע"י רו"ח.
גילי אפטר-אילון – כל תנועת נוער מגישה מסמכים חתומים ע"י רו"ח  /עו"ד.
אלה חמשת התנועות שהגישו לוועדת תמיכות.
יואל גמליאל – כל השנים תקצבנו את תנועות הנוער המועצה השקיעה במבנה
לצופים ,למועצה יש רק  ₪ 54,000,000מארנונה (מתוך תקציב של כ-
 .)₪ 165,000,000תנועות הנוער מקבלים עפ"י יכולת המועצה.
תנועת עזרא₪ 21,006.85 -
תנועת הצופים₪ 27,428 -
תנועת מכבי₪ 56,981 -
תנועת בני עקיבא₪ 23,242 -
תנועת הנוער העובד והלומד 21,340 -ש"ח
הצבעה:
יואל גמליאל – בעד.
גילי אפטר-אילון – בעד.
אסף דרבה – בעד.
שלום אזרד – בעד.
הראל דוד – בעד.
אליאב מזגני – בעד.
ציון ידעי – בעד.
סהר רווח – בעד.
יקותיאל תנעמי – בעד.
ענת טל – בעד.

סהר פינטו – לא הצביע
דורית בן-בוחר – לא הצביעה
תומר אהרון – לא הצביע
זוהר גוילי – לא הצביעה
אלון גייר – לא הצביע

החלטה:
מאושר!
הפסקה של  5דקות.
יקותיאל תנעמי – ליהודה סמג'ה יש אירוע האם אפשר להתחיל עם הסעיפים
השייכים לאגף שלו?
סעיף 12

אישור תב"ר  1243הקמת מערכות לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו
וולטאית בסך .₪ 2,090,000
תקציב מבוקש.₪ 2,090,000 :
קרנות הרשות:
מקורות מימון:
אשראי בנקאי:
מפעל הפיס:
סה"כ:
מצ"ב – מסמך ייזום תב"ר.
מצ"ב – אומדן.

_______________________
ליאור מדהלה – מנכ"ל המועצה

₪ 290,000
₪ 1,500,000
₪ 300,000
₪ 2,090,000

_____________________
יואל גמליאל – ראש המועצה
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יהודה סמג'ה – במסגרת של המאמצים של המועצה על התייעלות אנרגטית
בשלב הראשון הכנסנו את זה ל 5-בניינים ליד בתי-הספר כאשר חלק מזה מפעל
הפיס מתקצב .מבדיקה שעשיתי אנחנו מחזירים את ההשקעה וזה תורם לאיכות
החיים.
סהר פינטו – זו הזדמנות פז ואפשר לקבל יותר מ ₪ 300,000-ממפעל הפיס .למה
לא נתקין גם בבתי-הספר?
יואל גמליאל – יש קרינה ,לא כזאת שתגרום נזק לילדים שלנו אבל אין סיכוי
בעולם שאני אשים בבתי-ספר.
היום הנושא יותר כלכלי מפעם המערכות היום מאוד זולות ולא כמו לפני שנים.
אלון גייר – בפעם האחרונה נפגשנו פה על נושא מכוניות ממוחשבות?
יואל גמליאל – יהיו  100עמדות בגדרה עבר בישיבה הקודמת והחלטנו לצאת
למכרז.
החלטה:
אושר פה אחד!
סעיף 21

אישור תב"ר  1276הלוואה להיוון הסכם החלפת תאורת לד בסך .₪ 3,000,000
תקציב מבוקש.₪ 3,000,000 :
מקורות מימון:

אשראי בנקאי:

₪ 3,000,000

מצ"ב – מסמך ייזום תב"ר.
– מכתב מגזבר המועצה.
– תחשיב.
ליאור מדהלה – צירפנו לכם מסמך ייזום תב"ר ומכתב מגזבר המועצה.
רמי אומיד – בשנת  2015המועצה באמצעות מכרז החליפה את תאורת הרחוב
לתאורת לד .המתווה של המכרז דיבר על זה שכל הסיכון על החלפת התשתיות
זה על הקבלן שבמסגרת המכרז השקיע על חשבונו  5-6מיליון  ₪ובעצם נקבע
שרק אם הוא מביא למועצה חיסכון ברמה חודשית הוא מקבל החזר חודשי
למשך  15שנה .ההסדר תלוי בחיסכון .לפני המכרז היה  1.2-1.3מילון  ₪הוצאות
חשמל לשנה ירדנו לאזור ה 500-600-אלף  ₪בשנה המספרים מדברים שהוא
אמור לקבל כ ₪ 42,000-לחודש למשך  15שנה .הסכום הזה מורכב מ 2-רכיבים
עיקריים  .1 :החזר על השקעה הונית שהוא עשה בתחילת הדרך באזור
ה ₪ 32,000-לחודש .2 .עלות של החזקה שותפת כ 10,000-ש"ח.

_____________________
יואל גמליאל – ראש המועצה

_______________________
ליאור מדהלה – מנכ"ל המועצה
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היום כאשר יש תקלות ברשת החשמל הוא מגיע עם הכלים שלו כמו מנופים
ויהודה מתפעל אותו והכל מבוצע על חשבונו במסגרת האחריות שלו .וזה
המתווה שצריך לרוץ למשך  15שנה.
לפני מס' חודשים הוא בא אלינו בהצעה לפרוע את החלק של הרכיב ההוני מתוך
התשלום החודשי ₪ 32,000 -ובמקום להמשיך ולשלם סכום זה למשך  12שנה
נוספים ,לפרוע את הסכום כעת בתמורה ל.₪ 3,000,000-
בדרך זו המועצה תחסוך כ 1.4 -מליון  .₪ב 12-השנים הבאות והוא ימשיך
לתחזק באותם תנאים ובאותם התחייבויות ובאותה רמת אחזקה נדרשת עפ"י
המכרז המקורי.
סהר פינטו – הגזבר עשה מה שנכון לעת הזאת .לטווח ארוך העסקה לא טובה.
נראה שנתנו לקבלן את ההשקעה שלו ואנחנו תלויים בו וגם גדרה חשוכה יותר
וגם התחזוקה אנחנו יודעים שהיא לא ברמה מספקת .בסופו של דבר המסקנה
עכשיו היא כנראה נכונה אבל לטווח הארוך היא כנראה גרועה .מי שעשה אותה
עשה עסקה גרועה.
יקותיאל תנעמי – אני לא מבין על מה אתה מדבר? אני במקרה הייתי יו"ר ועדת
מכרזים אתה יודע מה הייתה עלות האחזקה החודשית למועצה? מה שאתה
אומר זה לא נכון.
החלטה:
אושר פה אחד על אישור פתיחת תב"ר בהתאם ואישור לקיחת הלוואה בבנק
בהתאם להמלצת הגזבר.
סעיף 3

אישור המלצת ועדת תמיכות לתמיכה לעמותות ספורט.
מצ"ב – פרוטוקול ועדת תמיכות.
ליאור מדהלה – צירפתי לכם את פרוטוקול ועדת תמיכות.
יואל גמליאל – בשנת  2021נשנה את התבחינים.
סהר פינטו – מפרגנים לאליאב על כל מה שהוא עושה בספורט ,שאפו ויישר כח
אבל גם פה ראש המועצה פוגע בספורט בדיוק כמו בתנועות הנוער פוגעים
בילדים.
אליאב מזגני – אין קשר לילדים התמיכה היא לקבוצות הבוגרות התחרותיות.
תומר אהרון – איך מחולק הכסף?
ליאור מדהלה – התבחינים אושרו בשנת  2017התבחינים הוגדרו בנושא עמותות
ספורט והם נמצאים בצד ימין בטבלה .כל גוף שהיה זכאי להתמודד לקבל
תמיכה ,הגיש את רשימות הדברים נבחנו ונעשתה בדיקה נבחן לגופו של עניין.
ליאור מסביר איך התקבלו ההחלטות בוועדת תמיכות.

_____________________
יואל גמליאל – ראש המועצה

_______________________
ליאור מדהלה – מנכ"ל המועצה
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זוהר גוילי – לפני שאני הולכת ראיתי בסעיף מס'  6בנושא דירקטורים למרכז
אופק ששמתם את שמי אני מבקשת להחליף אותי בתומר אהרון ,אני חברה
בהרבה ועדות.
יואל גמליאל – אין בעיה.
סהר פינטו – גם פה יש פגיעה בגופים שפועלים למען הנוער וילדים בגדרה.
מבקש הצעה חלופית חלוקת כל התקציב.
ליאור מדהלה -חלוקת התקציב:
מכבי הבילויים.₪ 73,187 -
ביתר גדרה₪ 32,320 -
פרחי דרום.₪ 89,944 -
מעוז אומנויות לחימה.₪ 34,548 -
הצבעה עבור סעיף מס'  3כפי שהוגש:
יואל גמליאל – בעד.
גילי אפטר-אילון – בעד.
אסף דרבה – בעד.
שלום אזרד – בעד.
הראל דוד – בעד.
אליאב מזגני – בעד.
ציון ידעי – בעד.
סהר רווח – בעד.
יקותיאל תנעמי – בעד.
ענת טל – בעד.

סהר פינטו – לא הצביע
דורית בן-בוחר – לא הצביעה
תומר אהרון – לא הצביע
זוהר גוילי – לא הצביעה
אלון גייר  -נמנע

הצבעה עבור הצעה חלופית של סהר פינטו:
סהר פינטו – בעד
יואל גמליאל – נגד.
דורית בן-בוחר – בעד
גילי אפטר-אילון – נגד.
תומר אהרון – בעד
אסף דרבה – נגד.
זוהר גוילי – בעד
שלום אזרד – נגד.
אלון גייר  -נמנע
הראל דוד – נגד.
אליאב מזגני – נגד.
ציון ידעי – נגד.
סהר רווח – נגד.
יקותיאל תנעמי – נגד.
ענת טל – נגד.
החלטה:
אושר סעיף מס'  3כפי שהוא!
יואל גמליאל – אני מבקש להביא סעיף נוסף למליאה עקב החיסכון של סעיף
 21תב"ר  1276תאורת לד בסך  1,300,000יהיה גן משחקים לילדים בעלי צרכים
מיוחדים באחריות יקותיאל תנעמי נאשר התב"ר בסעיף חדש מס' .24

_____________________
יואל גמליאל – ראש המועצה

_______________________
ליאור מדהלה – מנכ"ל המועצה
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סעיף 4

עדכון ואשרור צו המיסים .2020
מצ"ב – מכתב גזבר המועצה.
תומר אהרון – צו המיסים צריך להיות בישיבה נפרדת.
רמי אומיד – צו המיסים אושר ב ,2019-הייתה חוסר ודאות וכרגע למען
הזהירות ההמלצה שלי להביא את זה שוב למליאה.
מבקש לתת מספר דגשים להחלטת המועצה:
 .1תעריפי ארנונה עלו ב 4% + 2.58% -לפי החלטת שר האוצר והפנים.
 .2הנחות מימון 1% :הנחה למשלמים מראש ,אין הנחה למשלמים בהוראת
קבע.
סהר פינטו – הארנונה בגדרה בתקופת כהונתך עלתה .בוא נפחית את ההעלאה
הזאת ונסתפק רק בהעלאה האוטומטית.
יואל גמליאל – כבר אישרנו את צו המיסים אנחנו כאן רק מאשררים את זה.
הצבעה:
יואל גמליאל – בעד.
גילי אפטר-אילון – בעד.
אסף דרבה – בעד.
שלום אזרד – בעד.
הראל דוד – בעד.
אליאב מזגני – בעד.
ציון ידעי – בעד.
סהר רווח – בעד.
יקותיאל תנעמי – בעד.
ענת טל – בעד.

סהר פינטו – נגד
דורית בן-בוחר – נגד
תומר אהרון – נגד
אלון גייר – נגד

החלטה:
מאושר ,לרבות הנחות מימון כפי שהוצג ע"י גזבר המועצה.
סעיף 5

אישור הקמת תאגיד עירוני "מרכז אופק" כעמותה עירונית ואישור
תקנון החברה.
מצ"ב – התקנון.
– אישור/חו"ד מנכ"ל.
– אישור/חו"ד יועמ"ש.
– אישור /חו"ד גזבר.
ליאור מדהלה – שלחנו את התקנון לאישור משרד הפנים קיבלנו את האישור
ולכן אנחנו מביאים את זה לאישור מליאת המועצה.

_____________________
יואל גמליאל – ראש המועצה

_______________________
ליאור מדהלה – מנכ"ל המועצה
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הצבעה:
יואל גמליאל – בעד.
גילי אפטר-אילון – בעד.
אסף דרבה – בעד.
שלום אזרד – בעד.
הראל דוד – בעד.
אליאב מזגני – בעד.
ציון ידעי – בעד.
סהר רווח – בעד.
יקותיאל תנעמי – בעד.
ענת טל – בעד.

סהר פינטו – לא הצביע
דורית בן-בוחר –לא הצביעה
אלון גייר  -נמנע
תומר אהרון – נגד.

החלטה:
מאושר!
סעיף 6

אישור  12דירקטורים ל"מרכז אופק" כמפורט.
יואל גמליאל
סהר רווח
שלום אזרד
תומר אהרון

ברכי יעיש
גלית דניאל
בני עודי
מאיה גנון

אבי גיאת
אורי בן מרדכי
סגל שמוליק
נורית עטיה

ליאור מדהלה – אחרי האישור יהיה הליך מהיר שהוא מילוי טפסים ,ועדה
במשרד הפנים והחלטה האם הם מאושרים בסופו של דבר מקבלים אישור השר
להקמת התאגיד.
סהר פינטו – מציע לאשר עוד אנשים להוסיף את עמי בסון ומנשה עיברי.
החלטה:
מאושר פה אחד עם ההצעה של סהר פינטו.
סעיף 7

הגדלת תב"ר  902הנגשת כתות לליקויי שמיעה  +מזגן לבתי"ס
בסך .₪ 30,000
תקציב קיים.₪ 1,390,000 :
מקורות מימון:

קרנות הרשות:
משרד החינוך:
סה"כ:

₪ 550,000
₪ 840,000
₪ 1,390,000

תקציב מבוקש.₪ 1,420,000 :
קרנות הרשות:
מקורות מימון:
משרד החינוך:
סה"כ:
מצ"ב – מסמך הגדלת תב"ר.
– התחייבות כספית.

_______________________
ליאור מדהלה – מנכ"ל המועצה

₪ 550,000
₪ 870,000
₪ 1,420,000

_____________________
יואל גמליאל – ראש המועצה
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ליאור מדהלה – צירפנו לכם הרשאה תקציבית הפעם זה הנגשה לגן ילדים.
החלטה:
אושר פה אחד!
סעיף 8

הגדלת תב"ר  963הקמת  2+18כיתות בבי"ס מ"מ חדש אחוזת גדרה בסך
 ₪ 74,636לתוספת נגישות.
תקציב קיים.₪ 18,821,319 :
מקורות מימון:

₪ 5,729,800
₪ 8,744,628
₪ 4,346,981
₪ 18,821,319

קרנות הרשות:
משרד החינוך:
מפעל הפיס:
סה"כ:

תקציב מבוקש.₪ 18,895,955 :
מקורות מימון:

₪ 5,729,800
₪ 8,819,264
₪ 4,346,981
₪ 18,895,955

קרנות הרשות:
משרד החינוך:
מפעל הפיס:
סה"כ:

מצ"ב – מסמך הגדלת תב"ר.
– התחייבות כספית.
ליאור מדהלה – אלה הרשאות שאנחנו מקבלים ממשרה"ח.
החלטה:
אושר פה אחד!
סעיף 9

הגדלת תב"ר  1032בטיחות וכיבוי אש בחינוך ומוס"ח
בסך .₪ 400,000
תקציב קיים.₪ 589,000 :
מקורות מימון:

קרנות הרשות:
משרד הפנים:
סה"כ:

₪ 419,000
₪ 170,000
₪ 589,000

תקציב מבוקש.₪ 989,000 :
מקורות מימון:

קרנות הרשות:
משרד הפנים:
סה"כ:

₪ 819,000
₪ 170,000
₪ 989,000

מצ"ב – מסמך הגדלת תב"ר.
החלטה:
אושר פה אחד!

_____________________
יואל גמליאל – ראש המועצה

_______________________
ליאור מדהלה – מנכ"ל המועצה
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סעיף 10

הגדלת תב"ר  1064תכנון ובניית בי"ס תיכון חדש ברח' ארז בגדרה
בסך .168,408
תקציב קיים.₪ 20,921,138 :
מקורות מימון:

₪ 4,261,742
₪ 16,659,396
₪ 20,921,138

קרנות הרשות:
משרד החינוך:
סה"כ:

תקציב מבוקש.₪ 21,089,546 :
מקורות מימון:

₪ 4,261,742
₪ 16,827,804
₪ 21,089,546

קרנות הרשות:
משרד החינוך:
סה"כ:

מצ"ב – מסמך הגדלת תב"ר.
– התחייבות כספית.
ליאור מדהלה – קיבלנו הרשאה נוספת ואנחנו מגדילים את התב"ר בהתאם.
יואל גמליאל – אני מבקש מאלון גייר להצטרף לצוות ההיגוי של ביה"ס החדש
החלטה:
אושר פה אחד!
סעיף 11

הגדלת תב"ר  1205הקמת מתחם חינוך בגוש  4625חלקה  98רח' גד
בסך .₪ 1,610,000
תקציב קיים.₪ 1,600,000 :
מקורות מימון:

₪ 1,320,000
₪ 280,000
₪ 1,600,000

קרנות הרשות:
משרד החינוך:
סה"כ:

תקציב מבוקש.₪ 2,930,000 :
מקורות מימון:

משרד החינוך /
מימון ביניים קרנות הרשות

₪ 2,930,000

מצ"ב – מסמך הגדלת תב"ר.
– אומדן.
החלטה:
אושר פה אחד!

_____________________
יואל גמליאל – ראש המועצה

_______________________
ליאור מדהלה – מנכ"ל המועצה
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סעיף 13

הגדלת תב"ר  1252שצ"פ גן האנדרטה ברחוב ויצמן בסך ₪ 567,000
תקציב קיים.₪ 633,000 :
מקורות מימון:

₪ 633,000

משרד הפנים:

תקציב מבוקש.₪ 1,200,000 :
מקורות מימון:

₪ 633,000
₪ 567,000
₪ 1,200,000

משרד הפנים:
קרנות הרשות:
סה"כ:

מצ"ב – הגדלת תב"ר.
– אומדן.
ליאור מדהלה – זה פרויקט שמקודם ע"י יקותיאל תנעמי.
יקותיאל תנעמי – הגן בכללותו הוא כ 5-דונם  ,חלק מהגן יהיה מגרש כדורגל,
והנותר מתקני משחקים ,גינה ציבורית ,מדשאות ,ספסלים ,יהיה מאוד יפה.
החלטה:
אושר פה אחד!
סעיף 14

אישור תב"ר  1269עיצוב גנים חדשניים  M21בסך .₪ 100,000
תקציב מבוקש.₪ 100,000 :
מקורות מימון:

משרה"ח:

₪ 100,000

מצ"ב – מסמך ייזום תב"ר.
– התחייבות כספית.
החלטה:
אושר פה אחד!
סעיף 15

אישור תב"ר  1270הצטיידות גנ"י חדשים וותיקים בסך .₪ 150,000
תקציב מבוקש.₪ 150,000 :
מקורות מימון:

מפעל הפיס:

₪ 150,000

מצ"ב – מסמך ייזום תב"ר.
החלטה:
אושר פה אחד!

_____________________
יואל גמליאל – ראש המועצה

_______________________
ליאור מדהלה – מנכ"ל המועצה
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סעיף 16

אישור תב"ר  1271מרחבי הכלה בבי"ס קשת בסך .₪ 25,000
תקציב מבוקש.₪ 25,000 :
מקורות מימון:

משרה"ח:

₪ 25,000

מצ"ב – מסמך ייזום תב"ר.
– התחייבות כספית.
החלטה:
אושר פה אחד!
סעיף 17

אישור תב"ר  1272מרחבי הכלה בי"ס אוהל שלום בסך .₪ 50,000
תקציב מבוקש.₪ 50,000 :
מקורות מימון:

משרה"ח:

₪ 50,000

מצ"ב – מסמך ייזום תב"ר.
– התחייבות כספית.
החלטה:
אושר פה אחד!
סעיף 18

אישור תב"ר  1273הצטיידות ושיפוצים בספריית בי"ס רעות M21
בסך .₪ 26,000
תקציב מבוקש.₪ 26,000 :
מקורות מימון:

משרה"ח:

₪ 26,000

מצ"ב – מסמך ייזום תב"ר.
– התחייבות כספית.
החלטה:
אושר פה אחד!

_____________________
יואל גמליאל – ראש המועצה

_______________________
ליאור מדהלה – מנכ"ל המועצה
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סעיף 19

אישור תב"ר  1274עיצוב מרחבי למידה  M21נתיבי נועם  -דרכא
בסך .₪ 80,000
תקציב מבוקש.₪ 80,000 :
מקורות מימון:

₪ 80,000

משרה"ח:

מצ"ב – מסמך ייזום תב"ר.
– התחייבות כספית.
החלטה:
אושר פה אחד!
סעיף 20

אישור תב"ר  1275מרחבי למידה  M21ממ"ד אוהל שלום
בסך .₪ 80,000
תקציב מבוקש.₪ 80,000 :
מקורות מימון:

₪ 80,000

משרה"ח:

מצ"ב – מסמך ייזום תב"ר.
– התחייבות כספית.
החלטה:
אושר פה אחד!
סעיף 22

אישור תב"ר  1277הקמת אולם ספורט ברח' ארז בסך .₪ 8,127,300
תקציב מבוקש.₪ 8,127,300 :
מקורות מימון:

קרנות הרשות:
משרד התרבות והספורט:
סה"כ:

₪ 5,097,380
₪ 3,029,920
₪ 8,127,300

מצ"ב – מסמך ייזום תב"ר.
– התחייבות.
ליאור מדהלה – צירפנו לכם הרשאה של משרד התרבות והספורט.
אולם הספורט יהיה ליד ביה"ס החדש שנבנה.
החלטה:

אושר פה אחד!

_____________________
יואל גמליאל – ראש המועצה

_______________________
ליאור מדהלה – מנכ"ל המועצה
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סעיף 23

התנגדות המועצה לעניין כוונת רשות המים להוציא את גדרה מתאגיד ת.מ.ר
ולשייכה לתאגיד אחר.
מצ"ב – עמדת המועצה.
– חומר נלווה.
ליאור מדהלה – כתבנו מכתב מאוד מפורט.
יקותיאל תנעמי – מה שעומד על הפרק זה שכולנו התנגדנו להיכנס לתאגיד.
יואל עשה הכל כדי לא להיכנס ,כפו עלינו ואז נכנסנו.
כיום רוצים להחמיר את המצב לצאת מתאגיד ת.מ.ר כאשר אנחנו כבר עובדים
איתו טוב .התאגיד מצליח בגדרה ,האנשים שאנחנו עובדים איתם נהדרים והיום
החשש הגדול שנעבור לתאגיד גדול יותר לא יקשיבו לנו וזה יהיה ללכת מהפח אל
הפחת .זה מתוך דאגה לגדרה צריך לעשות הכל כדי לא לצאת מתאגיד ת.מ.ר.
השלטון המקומי תומך בנו.
סהר פינטו – השירות מתחת לכל ביקורת .ההצעה שלכם להישאר תהיה נוראית
גם לי הייתה חוויה עם השירות שלהם.
יואל גמליאל – לקח לנו זמן לעבוד איתם .היום אנחנו עובדים איתם טוב וזה
הרע במיעוטו.
הצבעה:
יואל גמליאל – בעד.
גילי אפטר-אילון – בעד.
אסף דרבה – בעד.
שלום אזרד – בעד.
הראל דוד – בעד.
אליאב מזגני – בעד.
ציון ידעי – בעד.
סהר רווח – בעד.
יקותיאל תנעמי – בעד.
ענת טל – בעד.

סהר פינטו – נגד
דורית בן-בוחר –נגד
תומר אהרון  -נגד
אלון גייר  -נמנע
תומר אהרון – נגד.

החלטה:
מאושר!
סעיף 24

אישור תב"ר  1279גן משחקים לילדים בעלי צרכים מיוחדים בסך .1,300,000₪
תקציב מבוקש.₪ 1,300,000 :
החלטה:
אושר פה אחד!

זוהר גוילי יצאה בשעה .19:40
הישיבה ננעלה בשעה 21:00

_____________________
יואל גמליאל – ראש המועצה

_______________________
ליאור מדהלה – מנכ"ל המועצה
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