ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 467
מיום רביעי 9/12/2020

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.
סהר רווח – סגן ראש המועצה.
יקותיאל תנעמי – סגן ראש המועצה.
ענת טל – חברת מועצה.
סהר פינטו – חבר מועצה.
תומר אהרון – חבר מועצה.
דורית בן-בוחר – חברת מועצה.
מורן דהרי – חבר מועצה.

חסרים:

ציון ידעי-חבר מועצה.
אבי דנקו-חבר מועצה.

נוכחים:

ליאור מדהלה – מנכ"ל המועצה.
עו"ד גלית דמארי-סקורקה – יועצת משפטית.
רמי אומיד – גזבר המועצה.
סלאבן פנוביץ – מהנדס המועצה.
יוסי בן חמו -מנכ"ל תאגיד תמר.
מאיה גנון-דוברת המועצה.
אירן קריטי -מנהלת לשכת ראש המועצה .
הילה בן דוד – עוזרת ראש המועצה
רחלי קזלקופי – מזכירת ועדות המועצה.

יואל גמליאל ,ראש המועצה פותח את ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 467
יום רביעי  9/12/2020בספרייה הציבורית השעה .19:35

_____________________
יואל גמליאל – ראש המועצה

_______________________
ליאור מדהלה – מנכ"ל המועצה
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סדר היום:
סעיף 1

בקשה לישיבה שלא מן המניין מתאריך 23\11\2020
שהוגשה ע"י חבר המועצה סהר פינטו.
מצ"ב -הבקשה.
סהר פינטו -מקריא את הסעיף.
כבר זמן רב שיש תלונות של הציבור הכוללות חיובים יתר על החשבון.
יוסי מנכ"ל תאגיד תמר מציג את המצגת.
בשעה  20:17איציק סבג מפריע להתנהלות הישיבה .
ואף מעליב את ראש המועצה.
ראש המועצה מבקש מאיציק סבג לצאת מהישיבה.
איציק סבג מסרב ראש המועצה מזמין משטרה שתוציא את התושב
המשטרה הגיעה הוציאה את התושב .
דורית בן בוחר ,תומר אהרון,וסהר פינטו יצאו עם המשטרה.
בשעה  20:27הישיבה חזרה .
נשאלו שאלות והתקבלו תשובות.
הצבעה
יואל גמליאל –נגד
שלום אזרד – נגד
הראל דוד – נגד
גילי אפטר-אילון – נגד
אסף דרבה – נגד
אליאב מזגני – נגד
סהר רווח –נגד
יקותיאל תנעמי – נגד
ענת טל – נגד

סהר פינטו – יצא החוצה
תומר אהרון – יצא החוצה
דורית בן בוחר – יצאה החוצה
מורן דהרי – לא הצביע

החלטה:
לא אושר!

הצעה לסדר סיעת גדרה מתחדשת
סהר רווח –המועצה תפנה לרשות המים בנושא טיפול בבעיות .
תושבי גדרה מול תאגיד המים הגוף האחראי הוא רשות מים.
ולא לקבלן הביצוע שהוא תאגיד תמר.
תאגיד תמר יבדוק כ 100-שעונים על חשבון התאגיד על פי טענות
התושבים שזקוקים לכך כולל החלפת שעונים.
הצבעה
יואל גמליאל –בעד
שלום אזרד – בעד
הראל דוד – בעד
גילי אפטר-אילון – בעד
אסף דרבה – בעד
אליאב מזגני – בעד
סהר רווח –בעד
יקותיאל תנעמי – בעד
ענת טל – בעד

סהר פינטו – יצא החוצה
תומר אהרון – יצא החוצה
דורית בן בוחר – יצאה החוצה
מורן דהרי – לא הצביע

החלטה:
אושר!

_____________________
יואל גמליאל – ראש המועצה

______________________
ליאור מדהלה – מנכ"ל המועצה
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סעיף 2

אישור פתיחת  2חשבונות אב לפעילות במפעל הפיס.
בנוסח הבא:
המועצה מאשרת פתיחת שני חשבונות לפעילות מול
מפעל הפיס ,חשבון פיתוח וחשבון מענקי פיס
במוניציפל בנק בע"מ.
מצ"ב -הנחיות לפתיחת חשבונות.
ליאור -מקריא ומסביר את הסעיף.

הצבעה
יואל גמליאל – בעד
שלום אזרד – בעד
הראל דוד – בעד
גילי אפטר-אילון – בעד
אסף דרבה – בעד
אליאב מזגני – בעד
סהר רווח – בעד
יקותיאל תנעמי – בעד
ענת טל – בעד

סהר פינטו – יצא החוצה
תומר אהרון – יצא החוצה
דורית בן בוחר – יצאה החוצה
מורן דהרי – לא הצביע

החלטה:
אושר!

סעיף 3

אישור חוזה הקצאה לעמותת "שעלי תורה"
גוש  80051חלקה 100
מצ"ב – חוות דעת משפטית.
– נוסח חוזה.
ליאור -מקריא ומסביר את הסעיף.
הצבעה
יואל גמליאל – בעד
שלום אזרד – בעד
הראל דוד – בעד
גילי אפטר-אילון – בעד
אסף דרבה – בעד
אליאב מזגני – בעד
סהר רווח – בעד
יקותיאל תנעמי – בעד
ענת טל – בעד

סהר פינטו – יצא החוצה
תומר אהרון – יצא החוצה
דורית בן בוחר – יצאה החוצה
מורן דהרי – לא הצביע

החלטה:
אושר!

_____________________

_______________________
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ליאור מדהלה – מנכ"ל המועצה

סעיף 4

יואל גמליאל – ראש המועצה

אישור בחירת יקירי גדרה לשנת תשפ"א.
•
•
•
•
•
•
•

שמות הנבחרים:
מר עמנואל בר
מר משה גהסי
גברת פנינה הגפה
מר יגאל גלסנר
מר יפת שמעוני
גברת ציונה גדסי
מר זאב (זאביק) גונן
מצ"ב – פרוטוקול הועדה לבחירת יקירי גדרה.
ליאור -מקריא ומסביר את הסעיף.
הצבעה
יואל גמליאל – בעד
שלום אזרד – בעד
הראל דוד – בעד
גילי אפטר-אילון – בעד
אסף דרבה – בעד
אליאב מזגני – בעד
סהר רווח – בעד
יקותיאל תנעמי – בעד
ענת טל – בעד

סהר פינטו – יצא החוצה
תומר אהרון – יצא החוצה
דורית בן בוחר – יצאה החוצה
מורן דהרי – לא הצביע

החלטה:
אושר!
הישיבה ננעלה ב20:30

_____________________

_______________________
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יואל גמליאל – ראש המועצה

ליאור מדהלה – מנכ"ל המועצה
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