
  מועצה מקומית גדרה            

  369' פרוטוקול ישיבת מועצה מן המנין מס    

  11/82/מיום            

  

  .ראש המועצה, יואל גמליאל  :משתתפים

  .חבר המועצה, אליאב מזגני 

  מ ראש המועצה"סגן ומ, דני דורון

  .סגן ראש המועצה, ציון ידעי

  .חבר מועצה, ניר בזק

  .חברת המועצה, נוגה שור    

  .חברת המועצה,ילך לבביל     

  .חבר המועצה, יקותיאל תנעמי                       

  .חבר המועצה, חנינה רפי    

  חברת המועצה, דורית בן בוחר    

  חבר המועצה נחמיה עורקבי

  

  .מזכיר המועצה, אריה לוינגר    :נוכחים

  .מנהל בכיר, ליאור מדהלה    

  .גזבר המועצה, דוד יהלומי    

  .בר המועצהגז, עודד ארנון    

  רשמת הפרוטוקול,    רינה קליר    

  

  .11/724/מיום  98' אישור פרוטוקול הנהלה מס  -1סעיף 

  

  

  

  

  



  

  

 רישום פרוטוקולים מועצה    -ק א"ס

כל החלטה יצויין שמות בפרוטוקולים של מליאת המועצה יירשמו באופן ידני ו  

  .המצביעים ואופן הצבעתם

להפסיק לצלם אך סרב הצילום  י ראש המועצה"נחמיה עורקבי התבקש ע

  .בשל צינעת הפרט, נמשך 

  ?שואלת מדוע מבטלים את הפרוטוקול המוקלט  - דורית בן בוחר

  .י סעיפים שהוגשו לישיבת המועצה"הפרוטוקול נרשם בצורה מלאה עפ  - ראש המועצה

  .האם ישלח פרוטוקול המועצה לחברי המועצה לפני שיפורסמו  - דורית בן בוחר

  ?האם צריך החלטת מועצה כדי שלא תהיה הקלטה בישיבות מועצה  -מייקותיאל תנע

  .לא  - ראש המועצה

  ?מותר לפצל סדר יום   - דורית בן בוחר

  .לא הבנתי את השאלה לאחר הבהרה אריה אומר שכן  -אריה לוינגר

  .הצבעה על החלטת הנהלה לגבי הצבעה שמית בכל נושא במליאה  - ראש המועצה

  

  הצבעה    

  .נגד ,רפי חנינה    

  .בעד,דני דורון 

  .נגד, בן בוחר

  .בעד, ציון ידעי

  .בעד, אליאב מזגני

  .נגד, נחמיה עורקבי

  .בעד, ניר בזק

  .בעד, נוגה שור

  .בעד, לילך לבבי

  .בעד, יקותיאל תנעמי

  .בעד, אל גמליאליו



  הצבעה

  בעד 8

  נגד 3

    .לאשר    -הוחלט

  .רפי ודורית נגד פיצול סעיף

  .ר היוםהגיש הצעה לסד   - חנינה רפי

  

₪  300,000ס "רכישת ציוד וריהוט למוסדות חינוך ע 990' ר מס"אישור תב     - 1ק "ס

  :               הפירוט  הבא  פ "ע              , 

 .₪ 70,000      י גדרה"גנ  .א

 .₪  20,000      ס פינס"ביה  .ב

 .₪  20,000    "אוהל שלום"ס "ביה  .ג

 .₪  30,000      נתיבי נועם  .ד

 .₪  20,000    ס רעות"ביה  .ה

 .₪  20,000      גוונים. ו  .ו

 .₪  20,000      רימונים  .ז

 .₪  50,000      ס רמון"ביה  .ח

 .₪  50,000      תיכון איזורי  .ט

  .הקצבת מפעל הפיס :המימון

  1ק "שואל על פי מה נקבע ס  -רפי חנינה 

  .פ רפי בן חיים"ע  ראש המועצה

  

          

  הצבעה    

  .בעד, דורית בן בוחר       בעד, דני דורון    

    .בעד, ציון ידעי    .בעד, רפי חנינה    

  .בעד, ניר בזק    .בעד, מזגניאליאב     



  .בעד, לילך לבבי      .בעד, נוגה שור    

  .בעד, יואל גמליאל    .בעד, יקותיאל תנעמי    

  נחמיה מסרב לענות    

  

  בעד 10    

  מסרב 1    

  .לאשר    -הוחלט

            

  .₪ 000600,ס "שינויים והתאמות בתיכון איזורי גדרה ע 991' ר מס"אישור תב   - 2 ק"ס

  .הקצבת משרד החינוך :המימון    

  .2ק "הסבר על ס – דורית בן בוחר

  .הוגשה בקשה למשרד החינוך לגבי מוסדות חינוך ישנים - ראש המועצה

התיכון  שיפוץ חדר מרכז טכנולוגי שישמש את ,שיפוצים מתוכננים בתיכון  - ליאור מדהלה

פנלים ואולם  ,עהתאמות צב ,יםותשיר,  'מחשבים וכו, אקוסטיקה, חשמל

  .מחיצות, הספורט

  .אומר שראש המועצה ביריון  - נחמיה עורקבי

  .תפקידה של המועצה לשפץ מבנה איגוד עריםהאם   - רפי חנינה

  .כן  - ראש המועצה

  

  הצבעה  

  .נמנעת, דורית בן בוחר       בעד, דני דורון  

    .יצא, ציון ידעי    .נמנע, רפי חנינה  

  .דבע, ניר בזק    .בעד, מזגניאליאב   

  .בעד, לילך לבבי      .בעד, נוגה שור  

  .בעד, יואל גמליאל    .בעד, יקותיאל תנעמי  

  .נגד, עורקבי  נחמיה    

  

  



  בעד 7  

  נמנעים 2  

  נגד 1

  

  לאשר   :הוחלט

  

  .₪  34,500ס "פעולות לבטיחות בדרכים ע 894' ר מס"הגדלת תב   -3 ק "ס

           פיתוח ' הקצבת עב, ₪  31,000הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים   :המימון  

                       3500  ₪.  

  .תקציב צביעת מדרכות לאן התקציב שמגיע במתנה הולך - דורית בן בוחר

  .התוכניותפירוט על . ציון בר אשר יש לך פירוט לכל חברי המועצה  - ראש המועצה

  הצבעה  

  .בעד, דורית בן בוחר       בעד, דני דורון  

   .ציון ידעי      בעד, רפי חנינה  

  .בעד, ניר בזק    .בעד, מזגניאליאב   

  .בעד, לילך לבבי      .בעד, נוגה שור  

  .בעד, יואל גמליאל    .בעד, יקותיאל תנעמי  

  .נמנע, עורקבי נחמיה    

  הצבעה  

  בעד 9  

  נמנע 1  

  

  .לאשר  :הוחלט

  

  ..תכנון תוכנית בנין עיר לשבילים ציבוריים 60,000ס "ע 992' ר מס"הגדלת תב - 4 ק"ס

  .פיתוח' קרן עב :המימון  

  , ?תכנון לגבי השביליםהמה   -רפי  חנינה



קיימים שבילים ציבוריים שלעולם לא השתמשו בהם המון בתים יושבים על   -עודד ארנון

מאחר והמועצה והחיים  ,כדי לנצל זכויות יש להרוס בתים, אמצע שבילים

ים שינוי יעוד עוש ,מהמינהל שהופקעהאדמה , הראו שלא צריך שבילים אלה

  .מחזירים קרקע למינהל והמינהל לתושב

  .האם קיים רצף  - רפי חנינה

ל דעת תכנוני לא קוי ש"במידה ויהיה שביל לביטול יובא להחלטת מועצה עפ  -עודד ארנון

  .יובא להחלטת מועצה

  .האם יביא אישור לתושב  - נחמיה עורקבי

  .יהיה פרסום לתושב   -יקותיאל תנעמי

  

  הצבעה    

  .בעד, דורית בן בוחר       בעד, דורוןדני     

    .בעד, ציון ידעי      בעד, רפי חנינה    

  .בעד, ניר בזק    .בעד, זגניאליאב מ    

  .בעד, לילך לבבי      .בעד, נוגה שור    

  .בעד, יואל גמליאל    .בעד, יקותיאל תנעמי    

  בעד, עורקבינחמיה      

  

  בעד 11    

  

  

  פה אחד לאשר  :הוחלט

  

  חלוקת ההכנסות בנושא איזור התעשיה כנות /מועצה לועדת גבולותאישור פניית ה  -5 ק "ס

  .ובסיס תל נוף .ובסיס הצבאי מרר             

  הצבעה   

  .בעד, דורית בן בוחר       בעד, דני דורון  

    .בעד, ציון ידעי      בעד, רפי חנינה  



  .בעד, ניר בזק    .בעד, מזגניאליאב   

  .בעד, לילך לבבי      .בעד, נוגה שור  

  .בעד, יואל גמליאל    .בעד, תיאל תנעמייקו  

  נמנע, נחמיה    

  

  בעד 10  

  נמנע 1  

  

  .לאשר  :הוחלט

  

  השלמת ביצוע (, ס רמון"ציוד וריהוט לביה₪  65,067ס "ע 993' ר מס"אישור תב -6 ק "ס

  .)בבניה'  שלב ג           

  .הקצבת מפעל הפיס :המימון  

  .ס רמון"וד לבירכישת צי 1ק "וסעיף ס 6ק "ס  - דורית בן בוחר

מפעל הפיס + תקציב משרד החינוך ,ד יש לרהט את המקום-ג' סיכום של ב  - ראש המועצה

    .כדי לתת מענה נאות לתלמידים

  

  הצבעה

  .בעד, דורית בן בוחר       בעד, דני דורון    

    .בעד, ציון ידעי      בעד, רפי חנינה    

  .בעד, ניר בזק    .בעד ,מזגניאליאב     

  .בעד, לילך לבבי      .בעד, נוגה שור    

  .בעד, יואל גמליאל    .בעד, יקותיאל תנעמי    

   נמנע , עורקבי נחמיה     

  

  

  



  

  בעד 10    

  נמנע 1    

  

  .לאשר    :הוחלט

  

  )               06118/' מענק מס" (אוהל שלום"ס "בניית ביה 764' ר מס"אישור הגדלת תב. א  -  7 ק"ס

  .₪  2,684,030לסך של         

  לסך) 60/08מענק " (אוהל שלום"ס "בניית ביה 831' ר מס"הקטנת תב.ב      

  .₪  391,341של                 

  .הפיס. הקצבת מ: המימון      

  זה המענק הזה ה מ  - רפי חנינה

י דרישת משרד "העברתי את שינוי ההתאמות של מפעל הפיס אליכם עפ  -אריה לוינגר

  .ומפעל הפיס החינוך 

  הצבעה    

  .בעד, דורית בן בוחר       בעד, דני דורון      

    .בעד, ציון ידעי      בעד, רפי חנינה      

  .בעד, ניר בזק      .בעד, מזגניאליאב       

  .בעד, לילך לבבי      .בעד, נוגה שור      

  .בעד, יואל גמליאל    .בעד, יקותיאל תנעמי      

  .נמנע, עורקבי  נחמיה        

  בעד 10              

  נמנע 1              

  

  .לאשר  :הוחלט

  

  



  

  

   פיס  ילמענק) אוצר השלטון המקומי(ן עזר בבנק דקסיה -אישור פתיחת ח  -8 ק "ס

  . 2011-2012   לשנים             

  .חשבון או חשבונית עזר  - דורית בן בוחר

  .חשבונות עזר  -אריה לוינגר

  הצבעה  

  .בעד, דורית בן בוחר       בעד, דני דורון  

    .בעד, ציון ידעי      בעד, רפי חנינה  

  .בעד, ניר בזק    .בעד, מזגניאליאב   

  .בעד, לילך לבבי      .בעד, נוגה שור  

  .בעד, יואל גמליאל    .בעד, יקותיאל תנעמי  

  .נגד, עורקבי נחמיה    

  בעד 10  

  נגד 1  

  

  .                                          לאשר  :הוחלט

                   

  ₪   400,000שיפוץ בריכת השחיה בגדרה בסך של  881' ר מס"ור הקטנת תבאיש - 9 ק "ס

  .פיתוח' מקרנות   עב               

  .9ק "ס ר "למה מקטינים תב  - רפי חנינה

משרד הפנים עדיין לא אישר הגדלת  ,הפנים משרדהגשנו בקשה להגדלה ב  - ראש המועצה

חוזה בין המתנס  פ"ע₪  400,0000סך של הזכיין לקח על עצמו   ,ר"תב

  .לבריכה

  ? הכסף נמצא במועצה  - נחמיה עורקבי

  .לת חשבונותהנהאמר שיבדוק ויתן תשובה מדויקת מ  - דויד יהלומי

  ? י החוזה החזיר את הכסף"המפעיל עפ האם  דורית בן בוחר

  .מתקן את השאלה של דורית  -ניר בזק



  .ה הבאהציבדק ותינתן תשובה בישיבת המוע  - ראש המועצה

  .₪ 400,000 -ס ה"ה למתנציצא הכסף מהמוע - עורקבי נחמיה

  .יבדק ותקבל תשובה  - ראש המועצה

דיון מבקש להעביר את ההצעה לפעם בפרטים  רמבקש כתוצאה מחוס  - רפי חנינה

  .הבאה

  .פ חוק יש  להגיש בקשה כזו עד יומיים לפני ישיבת המועצה"ע - ראש המועצה

  

  הצבעה     

  .נגד, ת בן בוחר דורי      בעד, דני דורון      

    .ציון ידעי      .נגד, רפי חנינה      

  .בעד, ניר בזק      .בעד, מזגני אליאב       

  .בעד, לילך לבבי      .בעד, נוגה שור      

  .בעד, יואל גמליאל    .  יקותיאל תנעמי      

  .עורקבי  נגד נחמיה        

  הצבעה       

  בעד 6                

  נגד 3               

  

  .לאשר  :טהוחל

  

  עבודות ניקוז בבריכת השחיה בגדרה 909' ר מס"אישור ביטול תב  -10 ק "ס

  .פיתוח' מקרנות  עב  ₪ 300,000ס "ע    

  . 10ק "פ ס"מי ביצע את העבודות ע - רפי חנינה

  .ס למפעיל"לפי חוזה בין מתנ, ביליווי המועצה -י הבריכה"ע   - ראש המועצה

  הצבעה    

  .נגד, רית בן בוחר דו      בעד, דני דורון  

    .בחוץ, ציון ידעי      נגד, רפי חנינה  



  .בעד, ניר בזק    .בעד, מזגניאליאב   

  .בעד, לילך לבבי      .בעד, נוגה שור  

  .בעד, יואל גמליאל    .בעד, יקותיאל תנעמי  

  .נגד,  עורקבי נחמיה   

  בעד 7  

  נגד 3  

  

  .לאשר  :הוחלט

  

  .2011ון כבישים לשנת סימ₪  65,636ס "ע 994' ר מס"אישור תב 11 ק"ס

  .הקצבת משרד התחבורה  :המימון  

  הצבעה

  .בעד, דורית בן בוחר       בעד, דני דורון  

    .בחוץ, ציון ידעי      בעד, רפי חנינה  

  .בעד, ניר בזק    .בעד ,מזגניאליאב   

  .בעד, לילך לבבי      .בעד, נוגה שור  

  .בעד, יואל גמליאל    .בעד, יקותיאל תנעמי  

  נמנע , עורקבי נחמיה   

  בעד 9  

  נמנע 1  

    

  .לאשר  :הוחלט

  

  

  

  

  



  

  .₪ 22,000הקמת מסלול אופניים בסך של  912' ר מס"אישור הגדלת תב  -12 ק "ס

  .₪  241,500ר לאחר ההגדלה "כ התב"סה     

  .פיתוח' קרן עב :המימון    

השלמות בהתאם , מדוע כל פעם מוגדל בסכום קטןך מסלול אופניים מבור  - דורית בן בוחר

  .הצעת הספורטוטול

רשות הטבע והגנים בגלל קיצוצים היה צריך , נתקלנו בבעיות גיאוגרפיות  - ליאור מדהלה

  .לבצע שינויים ולכן הייתה הגדלה ראשונה

  ?מבקשת לדעת היכן המסלול ומדוע לא היה תכנון   - דורית בן בוחר

  .מראה את מסלול האופניים ואומר שהתקציב היה מהספורטוטו  - ליאור מדהלה

  הצבעה    

  נגד, דורית בן בוחר       בעד, דני דורון    

  בעד, ציון ידעי      נגד, רפי חנינה  

  .בעד, ניר בזק    .בעד, מזגניאליאב   

  .בעד, לילך לבבי      .בעד, נוגה שור  

  .בעד, יואל גמליאל    .בעד, יקותיאל תנעמי  

  נגד,  עורקבי נחמיה   

  בעד 8  

  נגד 3  

  

  .לאשר  :הוחלט

  

    פוקס ' בניית גן ילדים ברח 969' ר מס"תב גדלתאישור ה -13 ק"ס

  .₪  69,000בסך של     

  .פיתוח' קרן עב :המימון  

  .ר"גן חדש או גן שהוגדל בו תב  - דורית בן בוחר

רים נפרדים "פעם היו תב, רים הכוללים ציוד ומבנה"הוחלט לרכז את כל התב  -עודד ארנון

  .ול את הכלועכשיו יהיו מאוחדים סכום אחרון לגן חדש שיכל



  

  

  הצבעה  

  בעד, דורית בן בוחר       בעד, דני דורון    

  בעד, ציון ידעי      בעד, רפי חנינה  

  .בעד, ניר בזק    .בעד ,מזגניאליאב   

  .בעד, לילך לבבי      .בעד, נוגה שור  

  .בעד, יואל גמליאל    .בעד, יקותיאל תנעמי  

  נגד,  עורקבי נחמיה   

  בעד 10  

  נגד 1  

  .לאשר  :הוחלט

  .ציון ידעי עזב את הישיבה  - הערה

  

  אלון ' בניית גן ילדים בגבעת אביב ברח 968' ר מס"אישור הגדלת תב  -14ק "ס

  .₪  55,000בסך של   

  .פיתוח' קרן עב :המימון  

הצעת ייעול להביא אומדנים מול בפועל של הגנים החדשים בשנתיים   - דורית בן בוחר

  .האחרונות

  

  הצבעה  

  בעד, בן בוחר דורית       בעד, דני דורון  

        בעד, רפי חנינה  

  .בעד, ניר בזק    .בעד מזגניאליאב   

  .בעד, לילך לבבי      .בעד, נוגה שור  

  .בעד, יואל גמליאל    .בעד, יקותיאל תנעמי  

  .נגד, עורקבי נחמיה    



  בעד 9  

  נגד 1  

    

  .לאשר  :הוחלט

  

  .יקותיאל תנעמי עזב את הישיבה  - הערה

  

  .₪ מליון  2ס "גינון ופיתוח ע 745' סר מ"אישור הגדלת תב  -15 ק "ס

  .פיתוח' קרן עב: המימון    

  .הזה יכול להמשיך לגדולהישן ר "האם התב  - נחמיה עורקבי

  .משרד הפנים אישר אותו - דויד יהלומי

  .אין תוכניתומדוע . לאן מיועד התקציב הזה - דורית בן בוחר

י "ע מפיתוח שאושרהוא חלק גינון ופיתוח כל מה שקורה בפיתוח בגינון ש  - ראש המועצה

  .מאושר בתנאי שיש תקציב מאושר בפועל בבנק, משרד הפנים

       טיפול בעמודי חשמל כתוצאה מעמודי חשמל  - של תפעול 424' ר מס"יש לי תב    - רפי חנינה

  .  - מבקש תוכנית מפורטת                   

  הצבעה  

  נגד, דורית בן בוחר       בעד, דני דורון  

  .בעד, יואל גמליאל      נגד, נינהרפי ח  

  .בעד, ניר בזק    .בעד, מזגניאליאב   

  .בעד, לילך לבבי      .בעד, נוגה שור  

  נגד, נחמיה    

  בעד 6  

  נגד 3  

  .לאשר  :הוחלט  

  

  



  .₪  500,000ביוב בסך שך ' עב 910' ר מס"אישור הגדלת תב -16סעיף 

  .פיתוח' קרן עב: המימון   

  .ר הזה"מדוע התב  - רפי חנינה

  .לתשתיות חיבורים התושבים משלמים פיתוח ויש לבצע  - ליאור מדהלה

  הצבעה               

  בעד, דורית בן בוחר       בעד, דני דורון  

  בעד, יואל גמליאל    נמנע, רפי חנינה  

  .בעד, ניר בזק    .בעד, מזגניאליאב   

  .בעד, לילך לבבי      .בעד, נוגה שור  

  .נגד, עורקביחמיה נ.  

  בעד 7  

  מנענ 1  

  נגד 1  

  

  .לאשר  :הוחלט

  

  .מבקר המועצה -דיון בפניית חבר המועצה ניר בזק  -17סעיף 

  

  .ההנהלה החליטה לקיים התייעצות נוספת   :הוחלט

  

  

  

______________          _________________  

  יואל גמליאל                   אריה לוינגר

  ראש המועצה                  מזכיר המועצה


