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 481פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 
 7/12/2022מתאריך 

 
 

                     .ראש המועצה –: יואל גמליאל משתתפים
 חברת מועצה.                                     –ענת טל                     
 חבר מועצה. –יקותיאל תנעמי                     
 חבר מועצה. –מוטי גהרי                     

 חבר מועצה. –אליאב מזגני                     
 חבר מועצה. –הראל דוד                     
 חבר מועצה. –תומר אהרון                     
  חבר מועצה. –מורן דהרי                     

 חברת מועצה.                    –בוחר -דורית בן                    
 . 18:11הגיע בשעה  -סגן ומ"מ ראש המועצה –שלום אזרד                     

 . 18:18הגיע בשעה  –חבר מועצה  –סהר פינטו                     
 . 18:20הגיע בשעה  –חבר מועצה  –סהר רווח                     

 
 ועצה.חבר מ –חסרים:       אסף דרבה 

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

 
 מנכ"ל המועצה. –נוכחים:     ליאור מדהלה 

 יועמ"ש המועצה.  –סקורקה -גלית דמארי                  
                    גזבר המועצה. -רמי אומיד                  
  מהנדס המועצה. –סלאבן פנוביץ                   
 עוזר ראש המועצה. –נועם ברדא                   
 מזכירת וועדות המועצה. –רותי רביד                   

 
                   

 
                               

 יום רביעי   481 מס'מן המניין פותח את ישיבת המועצה גמליאל ראש המועצה יואל 
             . 18:09בשעה ין המועצה יבחדר ישיבות בבנ 7/12/2022

              
                    
 סדר היום:

 

  24.09.2022שאילתא בנוגע לאולם הספורט בבית הספר "פינס" מתאריך  
 שהוגשה ע"י חבר המועצה תומר אהרון.      

 
 תומר מקריא את השאילתא.

, בעניין פתיחת הדלת הקב"ט כתב שגרם המדרגות של יואל צירפתי את התשובה -ליאור
 בחלק המזרחי של הפרוייקט בוצע זה מכבר.

 
 
 
 
 
 

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

 אבל אין מפתח.לפי כל התקנים יש דלת בהלה  –תומר 
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אנחנו לא אחראים מי פותח את הדלת, אתה שאלת לגבי הביצוע וענינו לך. נפנה  –ליאור 
 לקב"ט שלא ינעלו את הדלת.

 ואנחנו נטפל.לנו תשלח  -יואל
מכבי מעוניינת לתרום כסף לגדרה לבניית האולם לגבי ביצוע הפרויקט, עמותת  -ליאור

את הכסף ואנו בשלב העברת  ממכירת מגרשים, אולם רק כעת בוצעה העסקה ויש להם
 טיוטות חוזים תחת פיקוחה של היועמ"ש לעניין תרומה.

 
 

  בנושא גן שיקומי לילדי גדרה שהוגשה ע"י  24.09.2022הצעה לסדר מתאריך 
 בוחר.-בןחברת המועצה דורית       

 מקריאה עת ההצעה . –דורית 
 תקבלי הסבר קצר מברכי ולאחריה תהיה הצבעה האם להכניס לסדר היום. -ליאור
בשכיחות נמוכה, יש מעט ילדים ביחס לילדים עם לקות קשה מיועד גן שיקומי  -ברכי

מאוד קשה. עצם זה שהיא בשכיחות  לכלל שיש להם איזה שהיא לקות מסויימת, בדר"כ
נמוכה מספר הילדים יחסית נמוך ביחס לשנתון, בגדרה יש מספר מועט של ילדים 

הזו ילדים(. בסוף שנת הלימודים  5-שלומדים בגנים שיקומיים בנחל שורק )לא יותר מ
פר מוסדות שונים ולגנים שיקומיים שאנחנו שבו עשויים להתפצל למסני נערך תהליך אבחו

גנים כן, -כמורשות לא יכולים לדעת כעת את מספר הילדים שצריך למצוא להם מסגרת. כ
שיקומיים  קיימים בדר"כ בערים גדולות כמו אשדוד, ראשל"צ ורחובות, כלומר 

 ההיתכנות נמוכה להקמת גן כזה בגדרה.
 האם דיברתם עם האמא שפנתה? -דורית
וקיבלה מענה מאוד מפורט שאנחנו עושים שיתופי פעולה עם משרד  נפגשנו איתה –ברכי 

 החינוך ומקבלים מענים אזוריים. 
 מורידים  מסדר היום. -יואל

 מתנגד להוריד מסדר היום ומבקש הצבעה. -פינטו
 

 לאור העובדה שעניין זה באחריות משרד החינוך.
 

 :להוריד מסדר היום הצבעה
 נמנע    נגד                                                       בעד                          
 יואל גמליאל                        סהר פינטו                     מורן דהרי              
 שלום אזרד                          תומר אהרון              
 בוחר-דורית בן             ענת טל                                  
 מוטי גהרי              
 אליאב מזגני              
 יקותיאל תנעמי                            
 הראל דוד              
 סהר רווח              

 
 החלטה: מורידים מסדר היום.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

  בנושא חניה שמורה לשכנים למגרש הכדורגל  24.09.2022הצעה לסדר מתאריך 
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 שהוגשה ע"י חבר המועצה תומר אהרון.      
התושבים מקריא את ההצעה, מבקש להחליט על אפשרויות שונות להקלה על  -תומר

 הגרים בשכנות למגרש הכדורגל.
 נעביר לוועדת תנועה לטיפולם, ונוריד מסדר היום. -יואל

 
 :להוריד מסדר היום הצבעה

 נמנע    בעד                                        נגד                                         
 יואל גמליאל                        סהר פינטו                     מורן דהרי              
 שלום אזרד                          תומר אהרון              
 בוחר-ענת טל                                 דורית בן              
 מוטי גהרי              
 אליאב מזגני              
 יקותיאל תנעמי                            
 הראל דוד              
 סהר רווח              

 
 החלטה: מורידים מסדר היום.

 
 

  בנושא  הנחת ארנונה למפקדים במילואים  26.10.2022הצעה לסדר מתאריך 
 הוגשה ע"י חבר המועצה סהר פינטו.ש      

 
 מצלם את הישיבה.    סהר פינטו 

 בגלל שסהר מצלם , מורידים מסדר היום את ההצעה, מי בעד? –יואל 
 

 להוריד מסדר היום: הצבעה
 בעד                                        נגד                               נמנע               
 יואל גמליאל                        סהר פינטו                     מורן דהרי              
 שלום אזרד                          תומר אהרון                                 
 ענת טל                                 דורית בן בוחר              
 רימוטי גה              
 אליאב מזגני              
 יקותיאל תנעמי                            
 הראל דוד              
 סהר רווח              

 
 החלטה: מורידים מסדר היום.

 
 
 
 

 עוברים לסדר היום.  -ליאור
 
 
 
 
 
 
                                           _____________________             ____________________ 

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

 ראש המועצה.ל למינוי משנהאישור  המועצה     1סעיף 
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 מינוי חברת המועצה ענת טל  למשנה לראש המועצה בנושא מעמד האישה.  -               
 מינוי חבר המועצה מוטי גהרי למשנה לראש המועצה לענייני עסקים בגדרה.  -               
 מינוי חבר המועצה אסף דרבה  למשנה לראש המועצה לענייני קליטה ורווחה.  -               

 
 מקריא את הסעיף. -ליאור

 יואל: הצבעה.
 

 נמנע                            בעד                                        נגד   : הצבעה
 יואל גמליאל                        סהר פינטו                    דורית בן בוחר                         
 תומר אהרון                 מורן דהרי                שלום אזרד                        
 ענת טל                                               
 מוטי גהרי              
 אליאב מזגני              
 יקותיאל תנעמי                            
 הראל דוד                            
 סהר רווח              

 
 החלטה: אושר.

 
       

 , שהוגשה ע"י   2022אישור הנחה בארנונה למפקד מילואים פעיל לשנת    2סעיף 
 חברת  המועצה ענת טל.              

 
 הצעת חברת המועצה ענת טל. –מצ"ב 

 
 מקריא את הסעיף. -ליאור

 מנסה להסביר אולם לא אפשרי עקב ויכוחים. -ענת
 מבקש מסהר פינטו להפסיק לצלם. מכיוון שסהר מצלם עוברים להצבעה מי בעד? -יואל

 
                             בעד                                        נגד   : הצבעה

 יואל גמליאל                        סהר פינטו                                   
   בוחר -דורית בן                        ום אזרד  של              

 ענת טל              
 מוטי גהרי              

 אליאב מזגני              
 יקותיאל תנעמי                            
 הראל דוד              
 סהר רווח              
 תומר אהרון              
 ימורן דהר              

 
 החלטה: אושר.

 
 
 
 
 
 

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

 . ₪ 28,750 בסךפעולות לבטיחות בדרכים  894 אישור הגדלת תב"ר   3סעיף 
 

 ₪  786,236תקציב קיים:                           
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 ₪  160,236מקורות מימון:         קרנות הרשות:                                 
 ₪  626,000הרלב"ד:                                                                            
 ₪  786,236סה"כ                                                                                 

 
 ₪  814,986תקציב מבוקש:                       

 
 ₪ 165,986מקורות מימון:        קרנות הרשות:                                 

 ₪  649,000הרלב"ד:                                                                           
 ₪  814,986סה"כ                                                                                

 
  

 מסמך הגדלת תב"ר.    –מצ"ב                
 מכתב השתתפות הרלב"ד.     -      

 
יתרות תב"רים שהוכן ע"י דו"ח  לאור שעוברים לסעיפי תבר"ים הנחתי על השולחן -ליאור

 גבר המועצה. מקריא את הסעיף. שאלות?
 מי בעד? -יואל

 
                                                         בעד             :  הצבעה

 יואל גמליאל                                                       
  שלום אזרד                                         
 ענת טל              
 מוטי גהרי              
 אליאב מזגני              
 יקותיאל תנעמי                            
 הראל דוד              

 סהר רווח              
 תומר אהרון              
 מורן דהרי              
 סהר פינטו              
 דורית בן בוחר               

 
 אחד.-החלטה: אושר פה

 
 . 18:31הראל דוד עוזב את הישיבה בשעה 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________                                         _        _____________________ 
 ראש המועצה –מנכ"ל המועצה                                                  יואל גמליאל  –ליאור מדהלה 

 
 

 ₪  000046,רח' הבילויים בסך שדרוג ופיתוח  1137תב"ר שינוי מקורות מימון     4סעיף 
 

  14,461,000₪                : קייםתקציב                 
 

 ₪  8,361,000מקורות מימון:              קרנות הרשות:                              
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 ₪  2,000,000משהב"ש:                                                                            
 ₪  4,100,000מלוות בנקים:                                                                      
 ₪  14,461,000סה"כ                                                                                    

                
 ₪        14,461,000תקציב מבוקש:                             

  
 ₪  7,757,000מקורות מימון:               קרנות הרשות:                            

 ₪  2,000,000משהב"ש:                                                                           
 ₪  604,000משרד הפנים:                                                                     
  ₪ 4,100,000מלוות מבנקים:                                                                  
 ₪  14,461,000            סה"כ:                                                                    

 
 מסמך שינוי מקורות מימון. –מצ"ב                 

 אומדן  -                          
 

שמתחילים בשבועיים הקרובים את ביצוע החלק האחרון של מקריא ומסביר  –ליאור 
הפרוייקט מרח' ביאליק עד הרצל. קיבלנו מימון ממשרד הפנים לכן אנו מקטינים את 

 ₪ .  604,000 -קרנות הרשות ב
 שאלות? מי בעד? -יואל

 
                                                         בעד             :  הצבעה

 יואל גמליאל                                                       
  שלום אזרד                                         
 ענת טל              
 מוטי גהרי              
 אליאב מזגני              
 יקותיאל תנעמי                            
 הראל דוד              
 סהר רווח              
 תומר אהרון              
 מורן דהרי              
 סהר פינטו              
 דורית בן בוחר               

 
 אחד.-החלטה: אושר פה

 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________                                         _        _____________________ 
 ראש המועצה –מנכ"ל המועצה                                                  יואל גמליאל  –ליאור מדהלה 

 
 

  ₪ 350,000שיקום רח' סברדלוב  בסך  1227אישור הגדלת תב"ר     5סעיף 
 

 ₪            2,287,868:                  תקציב קיים               
               

 ₪  637,000מקורות מימון:               קרנות הרשות:                
 ₪  550,000משרד הפנים:                                                         



7 
 

 ₪  1,100,000משהב"ש:                                                               
 ₪  2,287,868סה"כ                                                                      

 
 ₪  2,637,868תקציב מבוקש:                             

 
 ₪  987,000מקורות מימון:             קרנות הרשות:                 

 ₪  550,000משרד הפנים:                                                         
 ₪  1,100,868הב"ש:         מש                                                      
 ₪  2,637,868סה"כ                                                                      

               
 מסמך ייזום תב"ר. –מצ"ב                 

 מכתב חב' לאוף. -
 

ועקב מקריא את הסעיף, מסביר שאנו מגדילים את התב"ר לאור פיתוח גינת רחל  -ליאור
 במבנה הכביש שהמהנדס פתר.בעיות שנתקלנו 

 מי בעד? -יואל
 יש לציין שהרחוב יפהפה. –תומר 

 
                                                         בעד             :  הצבעה

 יואל גמליאל                                                       
  שלום אזרד                                         
 ענת טל              
 מוטי גהרי              
 אליאב מזגני              
 יקותיאל תנעמי                            
 הראל דוד              
 סהר רווח              
 תומר אהרון              
 מורן דהרי              
 סהר פינטו              
 דורית בן בוחר               

 
 אחד.-החלטה: אושר פה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________                                         _        _____________________ 
 ראש המועצה –יואל גמליאל                       מנכ"ל המועצה                             –ליאור מדהלה 

 
 

 שיפוץ בניין המועצה ועבודות פיתוח בחזית בסך 1255אישור הגדלת תב"ר       6סעיף 
 וזה ח.ג. מרכז הבנייה והשיפוצים.חלהגדלת ₪  575,775                 

 
 

 ₪  2,900,000              תקציב קיים:                  
                  
 ₪  2,900,000מקורות מימון:            קרנות הרשות:                               
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 ₪  3,475,775תקציב מבוקש:                             

 
 ₪  3,475,775מקורות מימון:            קרנות הרשות:                               

 
 מסמך הגדלת תב"ר.   -"ב   מצ                 

         
 אישור גזבר, אישור יועמ"ש ואישור מהנדס.   -                      

 
 מקריא את הסעיף. –ליאור 

 כיוון שסהר פינטו מצלם, אין שאלות. מי בעד? -יואל
 

 לא הצביע      נמנע                                                      בעד             הצבעה: 
 יואל גמליאל                                תומר אהרון               סהר פינטו              
  שלום אזרד                                                                     דורית בן בוחר                          
 ענת טל              
 מוטי גהרי              
 אליאב מזגני              
 יקותיאל תנעמי                            
 הראל דוד              
 סהר רווח              
 תומר אהרון              
 מורן דהרי              

  
 החלטה: הסעיף אושר.             

 
         
 שיפוץ מבנה ברח' אשר התחנה להתפתחות הילד  1296ר אישור הגדלת תב"    7 סעיף

        ₪ 80,000בסך                 
 

 ₪  412,500תקציב קיים:                                 
 

 ₪  412,500מקורות מימון:              קרנות הרשות:                               
 

 ₪  492,500תקציב מבוקש:                             
      

 ₪  492,500מקורות מימון:             קרנות הרשות:                                
 

 מסמך הגדלת תב"ר.     -מצ"ב                  
  מפרט אומדן.      -        

  
 
 
 

______________________                                         _        _____________________ 
 ראש המועצה –מנכ"ל המועצה                                                  יואל גמליאל  –ליאור מדהלה 

  מקריא את הסעיף. –ליאור 
 מי בעד? –יואל 

 
                                                         בעד             :  הצבעה

 יואל גמליאל                                                       
  שלום אזרד                                         
 ענת טל              
 מוטי גהרי              
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 אליאב מזגני              
 יקותיאל תנעמי                            

 הראל דוד              
 סהר רווח              
 תומר אהרון              
 מורן דהרי              
 סהר פינטו              
 דורית בן בוחר               

 
 אחד.-החלטה: אושר פה

 
 

  ₪ 1,500,000שעלי תורה בשכונת גולדה בסך  הקמת ביה"כ 1343ייזום תב"ר     8סעיף 
 

  1,500,000₪תקציב מבוקש:                          
 

 ₪  1,000,000מקורות מימון:           קרנות הרשות:                                 
   ₪ 00500,0המשרד לשירותי דת:                                                           
 ₪  1,500,000סה"כ                                                                                    

                 
 מסמך ייזום תב"ר.     -מצ"ב                   

 אומדן.       -         
 המשרד לשירותי דת. -אישור בקשת תמיכה       -         

 
 מקריא את הסעיף. -ליאור

 סהר פינטו ממשיך לצלם את הישיבה.
 מי בעד? -יואל

 לא הצביע                                                        בעד             :  הצבעה
           יואל גמליאל                                                  סהר פינטו                                   
  שלום אזרד                                         
 ענת טל              
 מוטי גהרי              
 אליאב מזגני              
 יקותיאל תנעמי                            
 הראל דוד              
 סהר רווח              
 תומר אהרון              
 מורן דהרי              
 דורית בן בוחר               

 
 החלטה: הסעיף אושר.

 
 

______________________                                         _        _____________________ 
 ראש המועצה – מנכ"ל המועצה                                                  יואל גמליאל –ליאור מדהלה 

 הנגשת כיתות שמע  1345תב"ר והפחתת שינוי מקורות מימון אישור הגדלת      9סעיף 
 ₪  30,000 בסך  ראייה + מזגן וליקוי                 

 
 ₪  456,000תקציב קיים:                               

 
 ₪  306,000מקורות מימון:            קרנות הרשות:                                 

  ₪ 150,000משרד החינוך:                                                                      
 ₪  456,000      סה"כ                                                                              
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 ₪  486,000תקציב מבוקש:                           
 

 ₪  264,919מקורות מימון:           קרנות הרשות:                                
  ₪ 221,081משרד החינוך:                                                                    
 ₪  486,000סה"כ                                                                                   

 
 מסמך הגדלה ושינוי מקורות מימון. –מצ"ב                 

 התחייבויות משרד החינוך. -                           
 

 מקריא את הסעיף, קיבלנו הרשאה תקציבית. -ליאור
 מי בעד? -יואל

 
 לא הצביע                                                        בעד             :  הצבעה

 יואל גמליאל                                                  סהר פינטו                                             
                שלום אזרד                           
 ענת טל              
 מוטי גהרי              
 אליאב מזגני              
 יקותיאל תנעמי                            
 הראל דוד              
 סהר רווח              
 תומר אהרון              
 מורן דהרי              
 דורית בן בוחר               

 
 לטה: הסעיף אושר.הח

 
 

  ₪ 230,000גינה קהילתית בגולדה בסך  1346ייזום תב"ר   10סעיף 
 

 ₪  230,000תקציב מבוקש:                          
 

 ₪  92,000מקורות מימון:          קרנות הרשות:                                              
  ₪ 138,000משרד החקלאות ופיתוח הכפר:                                                     
 ₪  230,000סה"כ                                                                                              

 
 מסמך ייזום תב"ר. –מצ"ב                 

 משרד החקלאות ופיתוח הכפר. –שת תמיכה אישור בק  -      
 
 
 
 

______________________                                         _        _____________________ 
 ראש המועצה –מנכ"ל המועצה                                                  יואל גמליאל  –ליאור מדהלה 

 מקריא את הסעיף. –ליאור 
 היכן יהיה? מיקום? -דורית
אין לי פה את המפה, אני יודע שהוגש בתוך המרכבה, אשלח לך בצורה מסודרת  -ליאור

 בדיוק היכן יקום.
 ועד עכשיו לא אפשרת דיון. 10אנחנו בסעיף  –פינטו 

 אתה עובר על החוק כשאתה מצלם לכן לא אפשרתי. -יואל
 מי בעד? מי נגד? 10סעיף           

 
 לא הצביע                                                        בעד             :  הצבעה

 יואל גמליאל                                                  סהר פינטו                                             
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 תומר אהרון                         ום אזרד                           של              
 ענת טל                                                           דורית בן בוחר              
 מוטי גהרי                                                      מורן דהרי              
 אליאב מזגני              
 יקותיאל תנעמי                            
 הראל דוד              
 סהר רווח              

 
 החלטה: הסעיף אושר.

 
 

 אישור ערים תאומות גדרה והעיר וזאן במרוקו.   11סעיף 
 

 מקריא את הסעיף. -ליאור
 ת.פינטו ממשיך לצלם לא מוכן לשאלו מי בעד? -יואל

 
 לא הצביע                                                        בעד             :  הצבעה

 יואל גמליאל                                                  סהר פינטו                                             
 תומר אהרון                         שלום אזרד                                         
 ענת טל                                                           דורית בן בוחר              
 מוטי גהרי                                                      מורן דהרי              
 אליאב מזגני              
 יקותיאל תנעמי                            
 הראל דוד              
 סהר רווח              

 
 החלטה: הסעיף אושר.

 
 

 לשנת תשפ"ג מהתאריך  יקירי גדרההוועדה לבחירת אישור פרוטוקול    12סעיף 
                15.11.22. 

 
 פרוטוקול. –מצ"ב                 

 
 מקריא את הסעיף, תוך צעקות האופוזיציה. –ליאור 

 מי בעד? תפסיק לצלם אני אתן זכות דיבור. -יואל
 
 
 
 
 

______________________                                         _        _____________________ 
 ראש המועצה –מנכ"ל המועצה                                                  יואל גמליאל  –ליאור מדהלה 

 
 

 ע      לא הצבי                                                  בעד             :  הצבעה
 יואל גמליאל                                                  סהר פינטו                                             
 תומר אהרון                         שלום אזרד                                         
 דורית בן בוחר                                 ענת טל                                        
 מוטי גהרי                                                      מורן דהרי              
 אליאב מזגני              
 יקותיאל תנעמי                            
 הראל דוד              
 סהר רווח              
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 הסעיף אושר.החלטה: 

 
 
 

 גיוס אשראי לטובת הקמת אמפי בעמק הנשר ותיכון רות בסך אישור   13סעיף 
                12,000,000   . ₪ 
                

 מכתב גזבר המועצה. –מצ"ב                 
 

 מקריא את הסעיף, צירפתי את מכתב גזבר המועצה. -ליאור
 ואתם לא מאפשרים. היו לי הרבה שאלות -תומר
 שיפסיק לצלם. מי בעד? מי נגד? -יואל

 
 לא הצביע                                           נגד                           בעד             :  הצבעה

                                     יואל גמליאל                          סהר פינטו                          תומר אהרון              
 דורית בן בוחר                                            שלום אזרד                                         
 ענת טל                                                                              מורן דהרי              

 מוטי גהרי                                                                    
 אליאב מזגני              
 יקותיאל תנעמי                            
 הראל דוד              
 סהר רווח              

 
 החלטה: הסעיף אושר.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________                                         _        _____________________ 
 ראש המועצה –מנכ"ל המועצה                                                  יואל גמליאל  –מדהלה ליאור 

 
 

 תכנון ובניית תיכון חדש ברח'  1064אישור שינוי מקורות מימון תב"ר   14סעיף 
 . ₪ 7,000,000בסך  ארז               

 
 ₪   57,833,786תקציב קיים:                            

 
 ₪  15,816,555 מקורות מימון:           קרנות הרשות:                               

  ₪ 42,017,231משרד החינוך:                                                                    
 ₪  57,833,786סה"כ                                                                                   

 
 ₪  57,833,786תקציב מבוקש:                        
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 ₪  394,095מקורות מימון:         קרנות הרשות:                                 
 ₪  42,439,691משרד החינוך:                                                                   
  ₪ 7,000,000אשראי בנקאי:                                                                   
 ₪  57,833,786               סה"כ                                                                   

  
 מסמך שינוי מקורות מימון. –מצ"ב                 

 
בין שליחת שלחנו במייל את התב"ר המעודכן למקורות מימון חתום ע"י הגזבר,  -ליאור

. מקריא וצירפתי הרשאה של משרד החינוך תקציביתקיבלנו הרשאה החומר לישיבה 
 לות?. שאלפרוטוקול את מקורות המימון

 מי בעד? -יואל
 
 

 לא הצביע                                                        בעד             :  הצבעה
 יואל גמליאל                                                  סהר פינטו                                             
 תומר אהרון                         שלום אזרד                                         
 ענת טל                                                           דורית בן בוחר              
 מורן דהרימוטי גהרי                                                                    
 אליאב מזגני              
 יקותיאל תנעמי                            
 הראל דוד              
 סהר רווח              

 
 החלטה: הסעיף אושר.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 עמק הנשר בסך באמפי הקמת ל 1332תב"ר מקורות מימון  שינוי אישור   15סעיף 

                5,000,000 . ₪ 
 

 ₪     5,965,000תקציב קיים:                               
 

 ₪    5,965,000מקורות מימון:            קרנות הרשות:                                    
 

 ₪        5,965,000תקציב מבוקש:                            
 

 ₪  965,000מקורות מימון:            קרנות הרשות:                                    
  ₪ 5,000,000אשראי בנקאי:                                                                         
 ₪  5,965,000                  סה"כ                                                                      
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 מסמך שינוי מקורות מימון. –מצ"ב                 

 
 מקריא את הסעיף. -ליאור

 שאלות? -יואל
 למה השלט של האמפי עולה כ"כ יקר? -תומר
 יהיה פה אמפי ,מרכז תרבות, אזור תעשייה, קאנטרי, יהיה הכל. -יואל

 מי בעד?          
 

 לא הצביע                                                             בעד        :  הצבעה
 יואל גמליאל                                                  סהר פינטו                                             
 תומר אהרון                         שלום אזרד                                         
 ענת טל                                                           דורית בן בוחר              
 מוטי גהרי                                                      מורן דהרי              
 אליאב מזגני              
 יקותיאל תנעמי                            
 הראל דוד              
 סהר רווח              

 
 החלטה: הסעיף אושר.

 
 

 אישור המועצה לאפשר למוריס ורוג'ר פינטו )תושבי חוץ לארץ( להיקבר    61סעיף 
 בגדרה, וזאת לאור פועלם ופעילותם בארגון ציונה ותרומתם הרבה לגדרה.                

 
 מכתב ארגון ציונה גדרה. –מצ"ב                 

 
 מקריא את הסעיף. -ליאור

 מי בעד? -יואל
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________                                         _        _____________________ 
 ראש המועצה –מנכ"ל המועצה                                                  יואל גמליאל  –ליאור מדהלה 

 לא הצביע                                                        בעד             :  הצבעה
 יואל גמליאל                                                  סהר פינטו                                             
 תומר אהרון                         שלום אזרד                                         
 דורית בן בוחר                         ענת טל                                                
 מוטי גהרי                                                      מורן דהרי              
 אליאב מזגני              
 יקותיאל תנעמי                            
 הראל דוד              
 סהר רווח              

 
 אושר.החלטה: הסעיף 

           
 

 אישור החלטה שרשות מקומית רשאית לקבוע כי הוראות הנוגעות להליך    17סעיף 
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 רישוי  באמצעות מורשה להיתר לא יחולו בתחומה או בחלק ממנה של המועצה                 
 המקומית.                

 
 מכתב החלטה. –מצ"ב                 

 
 מקריא את הסעיף.  -ליאור

להוציא )אדריכלים מורשים(יש הוראות חוק חדשות שמאפשרת לעורכי בקשות  -סלאבן
, כרגע בשלב זה עד שלא נלמד וגם לקבוע היטלי השבחה כמו בארה"ב היתר בנייה עצמי

 לא לאשר. כרגע את התוכנית כדי לא להיכנס לבעיות אני ממליץ 
 לאשר באופן חלקי. להחליט על נושאים הוועדה יכולהאני חושב ש -תומר
אני חושב שחבל לא להשתמש בזה, בדומה לרפורמה של הפרגולות שבסופו סייעה  -פינטו

לכול, גם לתושבים וגם לוועדה. צריך לזכור שמדובר על דברים שאין בהם הקלות, מדובר 
. יש פה רק על אדריכלים מוסמכים שייכנסו למאגר ממשלתי, יקל על הוועדה ועל התושב

 כלי שאפשר ליישמו באופן חלקי , לא חושב שכדאי לפסול על הסף.
  אנחנו צריכים ללמוד את המערכת הזאת. מי בעד? -יואל

 
  נמנע                                    נגד                               בעד             :  הצבעה

                                 מורן דהרי       סהר פינטו                                   יואל גמליאל                            
                                           שלום אזרד                               תומר אהרון                            
                                                             דורית בן בוחר                     ענת טל                               
 מוטי גהרי                                                                    
 אליאב מזגני              
 יקותיאל תנעמי                            
 ראל דודה              
 סהר רווח              

 
 החלטה: הסעיף אושר.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________                                         _        _____________________ 
 ראש המועצה –מנכ"ל המועצה                                                  יואל גמליאל  –ליאור מדהלה 

 לבתי אוכל מבנייה קלה סגירות חורף  – 1052356-460אישור תוכנית מס'   18סעיף 
 . מחוזיתהועדה בקשת הלבהתאם  בגדרה               

 
 הסבר: המועצה יזמה תכנית בניין עיר שתאפשר לבעלי עסקים לבנות מבניה קלה              
 ל ע"פ הנחיות הוועדה לתכנון ובנייה  סגירות עונתיות בשטח פרטי וציבורי, הכ             
 גדרה. ע"פ הנחיית הוועדה המחוזית נדרש אישור המועצה.             
 )הסבר מפורט בעניין ינתן ע"י מהנדס המועצה(             

                  
 מקריא את הסעיף, צירפתי את התוכנית. -ליאור

ריים ורשות מקדמת מצריך אישור כל תוכנית שלוקחת בחשבון שטחים ציבו -סלאבן
 מועצה, התוכנית אצלנו עברה אישור ותנאי סף של הוועדה המחוזית הינו אישור המועצה.
מדובר על סגירות חורף שיאפשרו לבתי עסק לסגור מעבר לזכויות בנייה שקיימות מבנייה 

 קלה סגירה עונתית.
 יש הנחיות על גודל וסוג חומרים. -סהר רווח

 המועצה צריכה להראות תוכנית. -פינטו
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עברה אישור ועדה מחוזית ונדרש נידונה בועדה, דנים על כך, התוכנית אנחנו לא  -סלאבן
 גם אישור מועצה.

 תגיעו למהנדס הוא יתן ויסביר לכם את התוכנית. -יואל
 מי בעד?          

 
                                                         בעד             :  הצבעה

 יואל גמליאל                                                       
  שלום אזרד                                         
 ענת טל              
 מוטי גהרי              
 אליאב מזגני              
 יקותיאל תנעמי                            
 הראל דוד              
 סהר רווח              
 תומר אהרון              
 מורן דהרי              
 סהר פינטו              
 דורית בן בוחר               

 
 אחד.-החלטה: אושר פה

 
 

עות נוער וארגוני נוער וועדת תמיכות לתנואישור המלצת  מבקש להוסיף סעיף, -ליאור
 , צירפתי את הפרוטוקול.2022לשנת 
 אי אפשר לצרף סעיף תקציבי, זה לא תקין. -תומר
 האופוזיציה התנגדה לדון בנושא וזו זכותם. -יואל

 
 

 . 18:51נועל את הישיבה בשעה  יואל גמליאל
 
 
 
 
 

______________________                                         _        _____________________ 
 ראש המועצה –מנכ"ל המועצה                                                  יואל גמליאל  –ליאור מדהלה 
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______________________                                         _        _____________________ 

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


