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  484פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 
 20/2/2023מתאריך 

 
 

 ראש המועצה.–משתתפים: יואל גמליאל 
 חברת מועצה. -ענת טל                    
 ס. ראש המועצה וחבר מועצה. –סהר רווח                     
 חבר מועצה. –אסף דרבה                     
 חבר מועצה. -מוטי גהרי                    
 חבר מועצה. –אליאב מזגני                     
 חבר מועצה. -תומר אהרון                    
 חבר מועצה. –מורן דהרי                     
 חבר מועצה. –סהר פינטו                     
 .חבר מועצה -אבי דינקו                    
 חברת מועצה. –דורית בן בוחר                     
 חבר מועצה. –הראל דוד                     
 חבר מועצה. –יקותיאל תנעמי                     
 חבר מועצה. –שלום אזרד                     

 
 ס. ראש המועצה וחבר מועצה. –חסרים:       ציון ידעי 

 
 מנכ"ל המועצה. –דהלה נוכחים:       ליאור מ

 גזבר המועצה. –רמי אומיד                     
 מהנדס המועצה. –סלאבן פנוביץ                     
 מנהלת אגף חברה ורווחה. –גלית דניאל                     
 מנהלת מח' פיקוח עירוני. –רינה קליר                     
 מנהל מח' בטחון. –זוהר שוקר                     
 עוזר ראש המועצה. –נועם ברדא                     
 מ"מ מנהלת לשכת ראש המועצה. –שרי גמליאל                     
 מזכירה בלשכת ראש המועצה. –רחלי קזלופי                     
 כת ראש המועצה.מזכירה בלש –הדר יהב                     
 מנמ"רית מע' מידע אשכול. –הילה אברמוב                     
 יועץ לבטחון יישובי. –מוטי אדרעי                     
 מזכירת וועדות. –רותי רביד                     

 
 

המתקיימת בחדר ישיבות בבניין  484יואל פותח את ישיבת המועצה מן המניין מס' 
 . 18:35בשעה  המועצה

 
 

 לפרוטוקול נתחיל לפי הוראות החוק בהצעה לסדר שהוגשה ע"י סהר פינטו. -ליאור
 מבקש להציג מצגת. -סהר פינטו

 תציג בע"פ. -יואל
 ויכוחים עם ה"גדרתים".-
 
 
 
 
 

_______________________________________                                          _ 
 ראש המועצה –מנכ"ל המועצה                                              יואל גמליאל  –ליאור מדהלה 
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הגשנו את ההצעה לפני כמה שנים  זוהי הצעה חוזרת לחיזוק הביטחון בגדרה, -סהר פינטו
שהמועצה תפעל לחיזוק ע"מ למען בטחון תושבי גדרה. בהצעה פירטנו מספר נושאים 

 בים, לרבות העברת נקודת המשטרה למרכז היישוב.הביטחון האישי של התוש
טוען שיש לך אחריות לנעשה אני חרף הבקשות הנישנות ראש המועצה התעלם ולכן 

 ביישוב.
 אתה עושה פוליטיקה על המקרה המאוד חמור.-יואל

 בוחר מצלמת ויואל מבקש ממנה להפסיק לצלם ומזהיר מהגשת תביעה.-דורית בן-
 אחריות הוא בחר להתעלם ולהטיל את האשמה על המשטרה. במקום לקחת -סהר פינטו

מוצע בזה, מועצת גדרה תפעל באופן אקטיבי ע"פ הסמכויות שיש בידיה להשקעה בהגברת 
 הביטחון היישובי.

 בעניין הצעות לסדר. מקריא את הוראות החוק -ליאור

 ויכוח סוער.-
 המועצה מעלה הצעה נגדית להצעה לסדר. -יואל

השנים האחרונות אתה לא היית נוכח בוועדות, לא בוועדה לתכנון ובנייה,  4-ב -סהר רווח
 אתה מזלזל בחברי הנהלה.

אני רוצה לדבר בשם הנפגעת ואקריא מה שכתבה לי, היא מודה למועצה, לי  -יואל
 ולתושבי גדרה.

המועצה עשתה הקצאת קרקע לתחנת משטרה במתחם הביטחון, הוצאנו היתר בשנת 
 המשטרה הבטיחה לבנות את התחנה וקיבלה אישור ממשרד הפנים. 2018. בשנת 2017

 שלחתי מכתב לשר אוחנה בזמנו בנושא, ןהמועצה בנתה נק' משטרה.  2020בשנת 
גדרה בטוחה! אתה עושה פוליטיקה למקרה נקודתי. המועצה עושה המון למען גדרה 

 ואתה וחבריך מרעילים את גדרה.
 ויכוחים.-

כם רוצים לשמוע את הממ"ר לשעבר עם נתוני אמת, ואת ענת על לאור זאת שאינ -יואל
 הנעשה בגדרה נצביע כעת.

 
 מי בעד להכניס את ההצעה לסדר יום?

 
 הצבעה:

 :                                                                          בעד:נגד
 סהר פינטו                  יואל גמליאל                                          

 בוחר-ענת טל                                                                     דורית בן
 סהר רווח                                                                 תומר אהרון

 אבי דנקו              יקותיאל תנעמי                                          
 אסף דרבה                                                                מורן דהרי

 מוטי גהרי
 אליאב מזגני
 שלום אזרד

 הראל דוד
 

 החלטה: ההצעה נדחתה.
 
 ויכוחים וצעקות.-
 
 
 
 
 
 

                                          ________________________________________ 
 ראש המועצה –מנכ"ל המועצה                                              יואל גמליאל  –ליאור מדהלה 
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ומאז לא שמענו ממנו  28/11/2017-בשנים  5ההצעה שסהר מתהדר בה הוגשה לפני  -ענת
 השנים האחרונות. 4-5-אני רוצה לספר מה עשינו ב דבר בנושא עד קרות המקרה.

 .הקמנו נקודת משטרה ברח' הבילויים שכפופה לתחנת המשטרה ביבנה 

  פעלנו למימוש הבטחת המשטרה להקמת תחנת משטרה ברח' בן גוריון )מתחם
 הביטחון(.

  מצלמות ברחבי היישוב )פארקים, בתי ספר, צירים מרכזיים(. 86פרסנו 

  בכניסה ליישוב )ניטור משטרתי(, כל מי שנכנס ויוצא מגדרה מנוטר  מצלמות 9התקנו
ומשטרת ישראל משתמש במצלמות אלו ) תפיסת רוצח שנכנס ליישוב ותפיסת האנס 

 משכ' גולדה(.

 ה באתרי בנייה כולל אבטחה רכובה למתן מענה לתושבים, סיורים של ניידות משטר
 שיטור עירוני, לאיתור שוהים בלתי חוקיים.

 באזור שכ' גולדה בשעות הלילה בעקבות המקרה. –ור חברה פרטית סי 

  ממתינים לאישור  10חברי מועצה עם נשקים ועוד  9חימוש עובדי מועצה ,כרגע יש
 משטרה.

 ( 10שוטרים(+ השיטור העירוני )  10הגדלת השיטור .)פקחים 

 והדרכות, שדרוג מערכות הביטחון, שדרוג  אבטחת מוסדות חינוך, כולל רענונים
מערכות גילוי אש, השלמת בניית ממ"דים בכלל גני הילדים, החלפת כלל מערכות 

 מסנני אב"ך וקניית מערכות החייאה לכלל בתי הספר, למוסדות ומרכזי אוכלוסייה.

  מותאם לשעת חירום. –מרכז ההפעלה 

 .מבצעים תרגולים לכלל המכלולים למצבי חירום 

 חזיקים ורוכשים ציוד חילוץ למקרה חירום.מ 

  מע'(. 8השלמת רכישת מערכות התרעה לרעידת אדמה לבתיה"ס )עוד 
 

 פעלנו ל: הפער הגדול הוא בתחושת הביטחון של התושב, בעקבות המקרה

 עוד סיור בשכונת גולדה של חברה פרטית תהוספ. 

  נוספים  60-מתנדבים ו 60כרגע יש לנו  –מגדילים את מתנדבי המשמר האזרחי
 בתהליך לאישור משטרה. 

  מיועדת למשמר האזרחי שיתנו מענה לכלל היישוב.הנק' המשטרה בשכ' גולדה הקמנו  

  הבאנו את השומר החדש לגדרה שיתנו מענה לשטחים הפתוחים בגדרה. כרגע בתהליך
 של גיוס רכז וכ"א.

 אירוע כ"כ כואב ולהעצים אותו זה פוליטיקה.אני מבינה שכל אישה חוששת, אבל לקחת 
 

, תושב גדרה , בעברי תפקידי בילוש במשטרה, תפקידי האחרון היה מציג את עצמו -מוטי
 כסגן מפקד מחוז דרום וכממ"ר ישבתי בפגישות במועצה עם תושבים.

מס' עובדות: בזמנו נק' המשטרה הייתה במועצה והעברנו אותה, הוצאנו היתר בנייה 
 אולם משטרת ישראל לא בנתה. ,היינו אמורים לבנותות גדרה במתחם הביטחון לתחנ

 מקווה שהמשטרה/משרד הפנים ידאגו לבניית תחנת משטרה מסודרת.
 מס' השוטרים והפיקוח.את ניידות בגדרה ועכשיו הגבירו  2יש 

 
 
 
 
 
 
 

                                          ________________________________________ 
 ראש המועצה –מנכ"ל המועצה                                              יואל גמליאל  –ליאור מדהלה 
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לגבי "הכתובת הייתה על הקיר", כמות ההתפרצויות לדירות ובתי עסק ירדו בגדרה, 
 מדובר על מספר דו ספרתי קטן.

 מתוכם בתהליך אישור מול המשטרה. 20שכרגע  60איש, הצטרפו  60היו  -משמר אזרחי
נק' המשטרה החדשה בשכ' גולדה שסומנה ע"י יואל אמורה לעבור אישור משטרה 

 ומיועדת כנק' יציאה ל"משמר האזרחי".
לפני כמה שנים אני ויואל התחלנו את התהליך, כרגע עובדים  -מצלמות במרחב הציבורי

 ול.על שדרוג המצלמות בשיתוף עם הילה מהאשכ
 2אין אפשרות לשים בכל הכניסות, זה לא כמו שוהם שישנן  -שערים בכניסות ליישוב

 כניסות ליישוב.
 . 24/7עובדים על מוקד רואה  -ישימוקד מאו

באתר הבנייה יש עובדים עם אישורים, ביקשנו מרינה מנהלת מח' פיקוח  -סיורים בלילה
 אתר.ומהמשטרה לעשות סיורים בעיקר בלילות עקב הלינה ב

 לסיכום:
 לדבר על גדרה במושגים של חוסר ביטחון זה לא אחראי, פוליטיקה בצד ומעשים בצד.

לוד שבהם יש אירועי רצח -מינוי יועץ ביטחון הינו אקט של אחריות, כשהייתי ממ"ר רמלה
גדרה נחשבת עבורי מקום טוב לגור הן מבחינה אישית והן מבחינת הביטחון,  לא מינו.

כן, רוצה לציין שעדיף שוטרים ללא תחנה -גברת תחושת הביטחון. כמוהכנו תוכנית לה
 תחנה ללא שוטרים כמו במקומות מסוימים.לעומת 

כאחד שיוצא לסיורים בעקבות המקרה, אני יודע שעשו דברים אבל מצר שלא  -מורן
"כוחנו באחדותנו"  , מוקירים את התושבים שדואגים לרווחת כולם. חשוב שנתאחד

 טרה לטובת כלל תושבי גדרה.משותושבים 
 חשוב להגיד שלא כל אחד יקים מיליציה. –קותי 

עברנו פה מקרה מזעזע, כמשרתי ציבור חובתנו לתת תחושת ביטחון לתושבים, -אליאב
 ענת פירטה מה עשינו ועושים. מבקש לפעול יחד לטובת גדרה.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 

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

 
 שושנים בסך -שדרוג תשתיות והצבת מתקנים גן 1267אישור הגדלת תב"ר      1סעיף 

                120,000 . ₪ 
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 ₪ . 200,000             תקציב קיים:                

               
 ₪  200,000מקורות מימון:          מפעל הפיס:                                        

 
 ₪  320,000תקציב מבוקש:                         

 
 ₪  120,000               מקורות מימון:          קרנות הרשות:                    

  ₪ 200,000מפעל הפיס:                                                                          
 ₪  320,000סה"כ                                                                                     

 
 תב"ר. מסמך הגדלת  -מצ"ב                 

 אומדן.                             
 

 מקריא את הסעיף. שאלות? -ליאור
 מי בעד? -יואל

 הצבעה: פה אחד.
                          .הסעיף אושרהחלטה: 

 
 

 תכנון וייעוץ למטה מל"ח והכנתו לחרום בסך 1310אישור הגדלת תב"ר     2סעיף 
               100,000 . ₪ 

 
 ₪  100,000תקציב קיים:                               

 
 ₪  100,000      מקורות מימון:             קרנות הרשות:                           

     
 ₪  200,000תקציב מבוקש:                            

 
 ₪   200,000         מקורות מימון:             קרנות הרשות:                        

                                                    
 מסמך הגדלת תב"ר.   -מצ"ב                

 אישור מליאה.                              
 

 מקריא את הסעיף. -ליאור
 אחת לכמה זמן מבצעים מיפוי? -תומר

סף נועד לבצע מיפוי כדי להעריך צורך יש כמה סוגי מבנים, יש כמה במצב טוב. הכ -ענת
 בשיפור המבנים.

 רעידת אדמה?קריסה במקרה של האם בוצע מיפוי של מבנים עם חשש ל -תומר
 אנחנו יודעים לומר היכן נקודות החולשה שלו. 80-כל מבנה שנבנה לפני שנות ה -ענת

 מי בעד? -יואל
 הצבעה: פה אחד.

 .הסעיף אושרהחלטה: 
 
 
 
 
 

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

 
 ור מצלמות ומתקני תפעול דשי OTTמערכת  1349אישור ייזום תב"ר    3סעיף 

 ₪  50,000בסך               
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 ₪  50,000תקציב מבוקש:                             
 

 ₪   26,977מקורות מימון:               קרנות הרשות:                                           
 ₪  23,023ספורט:  משרד המדע התרבות וה                                                      
 ₪  50,000סה"כ                                                                                                   

 
 מסמך ייזום תב"ר. –מצ"ב               

 מסמך התחייבות משרד המדע, תרבות וספורט.                           
 פיקסלוט. –הצעת מחיר                            

 
 נועדו להנגיש משחקי כדורגל וספורט.המצלמות מקריא את הסעיף ומסביר ש -ליאור

 מי בעד. -יואל
 הצבעה: פה אחד.

 החלטה: הסעיף אושר.
 
 
 

  ₪ 19,375,000בסך  כיתות גני ילדים בגדרה 10הקמת   1350אישור ייזום תב"ר   4 סעיף
 

 ₪  19,375,000תקציב מבוקש:                             
                  

 ₪  11,020,000מקורות מימון:               קרנות הרשות:                                        
  ₪ 8,355,000משרד החינוך:                                                                                
 ₪   19,375,000סה"כ                                                                                               

 
 .מסמך ייזום תב"ר –מצ"ב               

 אומדן.                           
 מיקומי המגרשים+ תרשימים.                           

 
לאור הגידול בשכונה המזרחית מתכננים את הקמת ש ומסביר מקריא את הסעיף -ליאור

 גני הילדים.
 על בסיס מה קבעתם את המספר הזה? -תומר
 .משרד החינוך מפיק הרשאות על בסיס נתונים -ליאור

 מי בעד? -יואל
 הצבעה: פה אחד.

 החלטה: הסעיף אושר.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 

 שיפוץ מועדון ליוצאי העדה האתיופית ברח' שפירא   1351אישור ייזום תב"ר   5סעיף 
 ₪  500,000כולל פרגולה לבית הכנסת במרכז הרוחני  בסך              
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 ₪  500,000תקציב מבוקש:                             

 
 ₪  500,000          מקורות מימון:               קרנות הרשות:                            

 
 מסמך ייזום תב"ר. –מצ"ב               

 אומדן עלויות ראשוני.                           
 

 מקריא את הסעיף, שאלות? –ליאור 
 מי בעד? -יואל

 הצבעה: פה אחד.
 החלטה: הסעיף אושר.

 
           

 
  35חלקה  5158מרכז נוער רווחה ברח' ירוחם גוש  1130 אישור הגדלת תב"ר  6סעיף 

 ₪  200,000)בית שבזי( בסך               
       

 ₪  2,723,000תקציב קיים:                               
            

 ₪  2,550,000מקורות מימון:             קרנות הרשות:                                       
  

 ₪ . 2,923,000תקציב מבוקש:                           
               
 ₪  2,923,000מקורות מימון:             קרנות הרשות:                                       

 
 מסמך הגדלת תב"ר. –מצ"ב               

 דו"ח כספי תב"ר.                           
 

 את הסעיף. שאלות?מקריא  -ליאור
 מי בעד? -יואל

 אחד. ההצבעה: פ
 החלטה: הסעיף אושר.

 
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

    ₪ 81,000בסך  2022רכש ציוד חרום לרע"ד  1348אישור ייזום תב"ר    7סעיף 
 

 ₪  81,000תקציב מבוקש:                            
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 ₪  16,200מקורות מימון:              קרנות הרשות:                                     
 ₪  64,800משרד הפנים:                                                                              
 ₪  81,000סה"כ                                                                                           

 
 הצעת מחיר. –מצ"ב               

 התחייבות מנהל חירום.                           
 

 מקריא את הסעיף. -ליאור
האם במקרה חירום מכשירים ביישוב צוות למענה ראשוני במקרה של קריסת  -תומר

 מבנים?
 יש מתנדבים שמאמנים אותם לצורך זה. -זוהר

 יואל: מי בעד?
 הצבעה: פה אחד.

 החלטה: הסעיף אושר.
 
 
 

  ₪ 400,000הברוש בסך  ברחוב שיפוץ מעון יום 1352אישור ייזום תב"ר    8 סעיף
           

 ₪  400,000תקציב מבוקש:                          
 

 ₪  400,000מקורות מימון:             קרנות הרשות:                                      
 

 מסמך ייזום תב"ר. –מצ"ב               
 אומדן.                            

 
 

ששימש  מעוןגנים חדשים במזרח גדרה , מפנים את ה 4מקריא את הסעיף. בנינו  -ליאור
 למעון.בשנים האחרונות כגן ילדים ומתאימים אותו שוב 

 יש שני גנים ומעון, האם בשימוש? אז למה צריך התאמות? -תומר
 למעון, מכשירים מחדש.התאמות לגנים שונות מהתאמות  -ליאור

 מי בעד? -יואל
 הצבעה: פה אחד.

 החלטה: הסעיף אושר.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

  יםרמי אומיד גזבר המועצה כדירקטורחבר המועצה אליאב מזגני ואישור    9סעיף 
 . המים ת.מ.ר בתאגיד              

 
 מקריא את הסעיף. -ליאור
 צריך לתת לחברי מועצה אחרים., תייםאליאב כבר היה לפני שנ -תומר
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 -ויכוחים-
 מי בעד? -יואל

 
 הצבעה:

 :לא הצביע                                     נגד:                                              :בעד
 יואל גמליאל                                 סהר פינטו                           אליאב מזגני

 בוחר-ענת טל                                          דורית בן
 ווח                                      תומר אהרוןסהר ר

 יקותיאל תנעמי                                                      
 אסף דרבה                                                            

 מוטי גהרי
 שלום אזרד

 הראל דוד
 אבי דנקו

 מורן דהרי
 

 החלטה: הסעיף אושר.
 
 
 

  אישור תיקון  הרכב ועדת מלגות   10סעיף 
 

 הגב' גלית דניאל מנהלת אגף חברה וקהילה  תחליף את הגב' ענת קוך מנהלת                 
 אגף  החינוך כמפורט:                
 ועדת מלגות                

 יו"ר הוועדה. -אליאב מזגני                  
 חבר וועדה. –יקותיאל תנעמי                 
 חבר וועדה. –אבי דנקו                 
 מנהלת אגף חברה וקהילה. –גלית דניאל                 

 מקריא את הסעיף. -ליאור
 מי בעד? -יואל

 הצבעה: פה אחד.
 החלטה: הסעיף אושר.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

 אישור מתן תמיכות לעמותות ספורט   11סעיף 
 

 . 14.02.2023פרוטוקול ועדת תמיכות מהתאריך  -מצ"ב                
 

 מקריא את הסעיף. –ליאור 
 רמי מסביר ומפרט את התמיכות:
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 ₪  259,250פרחי הדרום :                                    לענף הכדורגל 
 ₪ 80,750  בית"ר                                                                      

 ₪   340,000סה"כ                                                                         
 

 ₪   120,000  מכבי הבילויים :                              לענף הכדורסל
 
 ₪ 40,000  שרעבי אומנויות הלחימה אומניות הלחימה         ל

 ₪  500,000     סה"כ תקצוב שנתי                                               
 ?מי בעד -יואל

 הצבעה: פה אחד.
 החלטה: הסעיף אושר.

 
 
 

 .20:16יואל גמליאל נועל את הישבה בשעה 
 
  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 


