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 471ישיבת מועצה  מן המניין מס'                                   
 3/6/2021מיום חמישי                                    

 
 
 
 

 ראש המועצה. –יואל גמליאל  משתתפים:
 סגן ראש המועצה. –יקותיאל תנעמי                          
 סגן ומ"מ ראש מועצה. – שלום אזרד                         
 חבר מועצה. – אסף דרבה                         

 חברת מועצה. –גילי אפטר אילון   
 חבר מועצה. –אליאב מזגני   

 חברת מועצה. –ענת טל                          
 סגן ראש מועצה. –סהר רווח   

 חבר מועצה. –הראל דוד 
 חבר מועצה. –מורן דהרי 

 חבר מועצה. – אבי דנקו
   חבר מועצה. – ציון ידעי

 חבר מועצה. – הראל דוד                         
 חבר מועצה. – תומר אהרון                         
 חברת מועצה. –דורית בן בוחר                          
 חבר מועצה. -סהר פינטו                         

   
 
 
 

 מנכ"ל המועצה. –מדהלה ליאור  נוכחים:
 יועמ"ש. – סקורקהעו"ד גלית דמארי   
 גזבר המועצה. – רמי אומיד  

 מהנדס המועצה. – סלאבן פנוביץ                         
 עוזר ראש המועצה. –יותם נחום                          
 .עו"ד ממשרדו של עופר שפיר –רועי גנות                           

 מזכירת ועדות המועצה. – רחלי קזלקופי             
 

   
 

 471יואל גמליאל ראש המועצה פותח את ישיבת המועצה מן המניין מס' 
 .18:05בשעה   1רחוב ירוחם  במנהל הנדסה 3/6/2021אשר מתקיימת ביום חמישי 
 אישור פרוטוקול ועדת שמות על מנת שאנשים  14אנחנו רוצים להתחיל בסעיף 

 כלו לצאת.יו
 

אני רוצה להגיד שמחר יש לגילי חברת המועצה יום הולדת אני מאחל לגילי בשורות 
 .טובות, בריאות, נחת

 
 
 
 

_______________________                                       _______________________ 
 ראש המועצה–יואל גמליאל         מנכ"ל המועצה –ליאור מדהלה 
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 :היום סדר

 
        

 
  3/5/2021אישור פרוטוקול ועדת שמות מהתאריך      14 סעיף

                   
 .פרוטוקול ועדת שמות –מצ"ב                 

                   
 מקריא ומסביר את הסעיף. –ליאור                 
 .קיבלתם את זה במסירה ידניתטוקול את הפרו צירפתי לכם                
                 
                
 החלטה:                  

 אושר פה אחד !                 
 

 30/5/2021הצעה לסדר שהוגשה ע"י חבר  המועצה תומר אהרון בתאריך  -
 

 אנחנו נתחיל בהצעה לסדר על פי הוראות החוק הוגשה הצעה לסדר –ליאור              
 .על ידי חבר המועצה תומר אהרון              

    
 מדחסי אוויר הגשתי הצעה לסדר להקים בגנים ציבוריים  –תומר              
 לרווחת ציבור המשתמשים להציב בסמיכות למגרשי הספורט המרכזיים              
 ירות לתושב.סי אוויר לניפוח גלגלים וכדורים שבגנים הציבוריים מדח             

 
 שלוח לו את העליות למדחסי אוויר ולבצע מיפויתומר למ מבקש –ליאור              
 .נישל האזורים בתיאום עם אליאב מזג             

 
 החלטה:               

 אושר פה אחד !               
 

                
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              _______________________                         _______________________ 
 ראש המועצה–יואל גמליאל         מנכ"ל המועצה –ליאור מדהלה 
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 לרכישת מצלמות ומערכות צפייה ליישוב  1190 ר"תב הגדלת אישור      1 סעיף

   ₪ 800,000והוספת מצלמות בשכונת גולדה בסך                  
 

  ₪ 991,145:  קיים תקציב
 

  ₪ 991,145                     :הרשות קרנות :מימון מקורות
     

 
 1,791,145₪:  מבוקש תקציב

 
  ₪       991,145               :הרשות קרנות :מימון מקורות
  ₪      800,000                           :קרנות הרשות  
  ₪   1,791,145                :כ"סה   

    
 .ר"תב הגדלת מסמך –   ב"מצ                          

 .אומדן –                                      
 

 .את הסעיףמקריא ומסביר  -ליאור                         
 את היתרות הכלליות של התב"רים כנראה שכחנו להפיץ לכם                          

 .אנחנו נפיץ לכם ביום ראשון                         
                          

 
 החלטה:                           

 אושר פה אחד !                           
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________                                       _______________________ 
 ראש המועצה–יואל גמליאל         מנכ"ל המועצה –ליאור מדהלה 
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 ביצוע חישוף והדברה ברחבי היישוב 1246 ר"תב הגדלת אישור          2 סעיף
  ₪ 400,000בסך                       

                  
 

  ₪ 300,000:  קיים תקציב
 

  ₪ 300,000                                :הרשות קרנות :מימון מקורות
     

 
 700,000₪:  מבוקש תקציב

 
  ₪   0 300,00                             :הרשות קרנות             :מימון מקורות
  ₪  400,000                   :קרנות הרשות   
  ₪   700,000             :כ"סה   

    
 .ר"תב הגדלת מסמך –   ב"מצ                        

 .אומדן –                                      
 .2021תוכנית עבודה לשנת  –                                      

 
 .מקריא ומסביר את הסעיף –ליאור                         
                        

 .אני רוצה לקבל מיפוי איפה מרססים  –מורן                         
                       

 .עול של ציון יעביר לך את המיפויאגף התפ –ליאור                         
                         
 .ש הזמנות שהתושבים מזמינים הדברהי –ענת                         

 
                         

 החלטה:                          
 אושר פה אחד !                          

 
   ₪ 350,064 בסך  7-שיקום מגרש כדורגל גן  1304 ר"תב אישור       3 סעיף

 
 

 350,064₪                                                          : מבוקש תקציב                   
 

  ₪ 350,064     : הרשות קרנות:       מימון מקורות                   
             

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

 
 .מקריא ומסביר את הסעיף –ליאור 

 
 .חדש דשא ומניחים מסירים את כל הדשא סינטטי -אליאב                   
                    

 
 החלטה:                     

 אושר פה אחד !                     
                 
 

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



5 
 

 
    ₪ 243,000שיקום מועדון מפעל הפיס ברחוב ויצמן בסך  1305 ר"תב אישור       4 סעיף

       
 

 243,000₪   : מבוקש תקציב                   
 

  ₪ 243,000                       : הרשות קרנות:       מימון מקורות                   
             

 .ר"תב ייזום מסמך – ב"מצ                   
  כתב כמויות. –          

         
                     

 .מקריא ומסביר את הסעיף -ליאור                   
    

 .שנה 20 -כ נבנה לפני מאוד ישןצירפנו לכם גם את האומדן המבנה                    
                    

 
 :החלטה                           

 אושר פה אחד !                          
 

                                                           
     ₪ 180,065רכישת מדיחי כלים ,וכלים רב פעמיים בסך  1307 ר"תב אישור      5 סעיף

       
 

 180,065₪                                                                             : מבוקש תקציב                  
 

 
              

  ₪    53,630                     :הרשות קרנות           :מימון מקורות                
  ₪  126,435                      :משרד להגנת הסביבה            
  ₪ 180,065           :כ"סה            

    
 .ר"תב ייזום מסמך – ב"מצ                  

  .קול קורא-149טופס מס'  –          
                    
 מקריא ומסביר את הסעיף.–ליאור                  
 להוסיף עוד חמישה וקיבלנו תקצוב בעניין וראש המועצה ביקש לתקצב יותר                  
 .ברכישת מדיחיםשל גדרה עשר גנים ובכך אנחנו מכסים את כל הגנים                  

 
 

 :החלטה                    
 אושר פה אחד !                    

 
                

 
 
 
 
 
 
 

_______________________                                       _______________________ 
                                 ראש המועצה             –יואל גמליאל         מנכ"ל המועצה –ליאור מדהלה 
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 ( ר לגדרה )סלילת רחובות( )תיקוןדיון ואישור מועצה לחוק עז         6סעיף 

 .2021 –התשפ"א                     
 

 הצעת החוק.   –   ב"מצ                     
 דברי הסבר ומכתבו של גזבר המועצה.   –                                 

  469הערה: התעריפים אושרו בישיבת מועצה מס'  –
 .17/3/2021מהתאריך 

                               
 מקריא ומסביר את הסעיף . –ליאור                       

 469אני רק רוצה לעדכן את התעריפים אישרנו אותם בישיבת מועצה מס'                       
 אנחנו מביאים לדיון שוב כי משרד הפנים דרש להעביר בנוסח שצירפתי                      

        ונוסח שלא צורף בישיבה הקודמת התעריפים אותם תעריפים שאישרנ יש
ולקבל  אנחנו רק צריכים לאשר את הנוסח של התיקון בישיבה הקודמת לכן
סלילת מליאת המועצה מאשרת את חוק העזר לגדרה )את ההחלטה הבאה: 

 .בהתאם לנסחים והתעריפים המצ"ב  2021-( )תיקון( התשפ"ארחובות
 

                      
 :החלטה                         

 אושר פה אחד !                        
 
 

 .2021 –תיעול( )תיקון( התשפ"א ון ואישור מועצה לחוק עזר לגדרה)די      7סעיף 
 

                     
 הצעת החוק.   –   ב"מצ                     

 דברי הסבר ומכתבו של גזבר המועצה.   –                                 
  469הערה: התעריפים אושרו בישיבת מועצה מס'  –

 .17/3/2021מהתאריך 
       

                   
 מקריא ומסביר את הסעיף . –ליאור                      

 
 469אני רק רוצה לעדכן את התעריפים אישרנו אותם בישיבת מועצה מס'                       
 אנחנו מביאים לדיון שוב כי משרד הפנים דרש להעביר בנוסח שצירפתי                      

        ויש נוסח שלא צורף בישיבה הקודמת התעריפים אותם תעריפים שאישרנ
נחנו רק צריכים לאשר את הנוסח של התיקון ולקבל א בישיבה הקודמת לכן
( עולמליאת המועצה מאשרת את חוק העזר לגדרה )תיאת ההחלטה הבאה: 

 .בהתאם לנסחים והתעריפים המצ"ב 2021-( התשפ"אתיקון)
 

                      
 
 
 

 :החלטה                        
               אושר פה אחד !                        

          
 
 
 

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



7 
 

 
             

 הנגשת כיתות לליקויי שמיעה ומזגן  902 ר"תב הגדלת אישור       8 סעיף
  ₪ 30,000בבה"ס מעלות רם בסך                   

 
  ₪ 1,720,000     : קיים תקציב                       

 
  ₪   850,000                     :קרנות הרשות              :מימון מקורות                    

  ₪   0870,00                     :משרד החינוך    
  ₪ 1,720,000                     :כ"סה   

 
 1,750,000₪       : מבוקש תקציב                   

 
  ₪  850,000                                 :הרשות קרנות              :מימון מקורות                   

  ₪  900,000                      :משרד החינוך   
   1,750,000₪           :כ"סה   

    
 .ר"תב הגדלת מסמך –   ב"מצ                    

                                           .אומדן –                                
     

 מקריא ומסביר את הסעיף.–ליאור                     
 יבים לבצע אקוסטיקה ,מזגנים וכדומהקיבלנו הנגשה פרטנית ולכן אנחנו מחו                    

 בכיתה מסיומת בבית הספר מעלות רם.                     
 

                         
            

 :החלטה                           
 אושר פה אחד !                          

 
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________                                       _______________________ 
 ראש המועצה–יואל גמליאל         מנכ"ל המועצה –ליאור מדהלה 
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 רכישת ציוד ביטחון וחירום למוסדות חינוך    1023 ר"תב הגדלת אישור       9 סעיף
   40,000₪בסך                      

 
  ₪ 307,000                                                                     :  קיים תקציב                       

 
  ₪ 307,000                  :קרנות הרשות              :מימון מקורות                     

     
 

 ₪ 347,000                                                                    :  מבוקש תקציב                     
 

  ₪   323,000                            :הרשות קרנות             :מימון מקורות                     
  ₪     24,000                :משרד החינוך   
  ₪ 347,000       :כ"סה   

    
 .ר"תב הגדלת מסמך –   ב"מצ                       

                                                      .                                                                                            הצעת מחיר  –                                   
 נספח  ג' בקשה למימון רכישת ציוד ביטחון ,בטיחות וחירום. –                                   

                                       
 מקריא ומסביר את הסעיף.–ליאור                           
 לכם את הבקשה.לקב"ט הרשות צירפתי תוכנה לציוד וקיבלנו כסף                           
                           

 
 
 

 :החלטה                           
 אושר פה אחד !                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________                                       _______________________ 
 ראש המועצה–יואל גמליאל         מנכ"ל המועצה –ליאור מדהלה 
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   ₪ 1,400,000שיפוץ מוסדות חינוך וציבור בסך   1251 ר"תב הגדלת אישור    10 סעיף
                   

 
   ₪ 3,000,000   :  קיים תקציב                       

 
  ₪ 3,000,000                        :קרנות הרשות :מימון מקורות          

     
 

  ₪ 4,400,000:  מבוקש תקציב                      
 

    ₪  3,000,000                           :הרשות קרנות :מימון מקורות                      
  ₪ 1,400,000                            :קרנות הרשות             
  ₪ 4,400,000     :כ"סה   

    
 .ר"תב הגדלת מסמך –   ב"מצ                        

 .  אומדן –           
                                       

 
 מקריא ומסביר את הסעיף.–ליאור                    
 .במהלך כל השנהשיפוצים שנערכים במוסדות החינוך                    

 .  אגף שפ"ע הכין את האומדן                    
                     

                       
 :החלטה                           

 אושר פה אחד !                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       ______________________________________________ 
 ראש המועצה–יואל גמליאל                              מנכ"ל המועצה –ליאור מדהלה 
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  ₪ 5,200,000בסך גני ילדים בשכונת גולדה  4בניית  1311  ר"תב אישור      11 סעיף
       

 
 ₪ 5,200,000                                                                        :מבוקש תקציב                

 
 

  ₪  2,000,000              :הרשות קרנות           :מימון מקורות                
  ₪   3,200,000   משרד החינוך :                                   
   ₪  5,200,000                                         :כ"סה            

    
 .ר"תב ייזום מסמך – ב"מצ                  

  אומדן. –          
                    

                  
 מקריא ומסביר את הסעיף .–ליאור                 
 קיבלנו את האישורים     הבפרוגרמ אני רוצה לעדכן שאנחנו קיבלנו הכרה                

 .חשיבה מחודשת לגבי המיקומים שלהםעשינו הנדרשים                 
 בות מול בית ספר שלה יבנו 7שני גנים מגרש צ  6חלקה  80051בגוש                 
 העומס בתוך השכונה.שם חניונים מסודרים וכך נקטין  יש שם שטח גדול יש                
  .זה נמצא ברחוב ציונה צרפת 17שני גנים מגרש צ עוד יבנו  7חלקה  80050 בגוש                
                  

 :החלטה                
 אושר פה אחד !                

 
 
 

  ₪ 80,000בסך  מערכות התרעה לרעידות אדמה בבתי ספר  1309אישור תב"ר     12 סעיף
 
 

 80,000₪ : מבוקש תקציב                   
 

  ₪ 80,000                             : הרשות קרנות:       מימון מקורות                   
             

 .ר"תב ייזום מסמך – ב"מצ                   
 

 מקריא ומסביר את הסעיף. –ליאור                    
 לביטחון וחירום מערכות שחסרות בבתי הספר האת התב"ר בוועד ענת יזמה                   
 ספר מערכות התרעה לתלמידים.הבתי לכן אנחנו רוכשים ומשלימים בתוך ו                   

             
                     

 :החלטה                           
            אושר פה אחד !                          

          
 
 
 

_______________________                                       _______________________ 
 ראש המועצה–יואל גמליאל         מנכ"ל המועצה –ליאור מדהלה 
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 למלחמה/רעידת אדמהמטה מל"ח והכנתו לתכנון וייעוץ   1310אישור תב"ר      13 סעיף

  ₪ 100,000מגפות בסך                    
      

 
 

 100,000₪    :  מבוקש תקציב                   
 

  ₪ 100,000  : הרשות קרנות:       מימון מקורות                   
             

 .ר"תב ייזום מסמך – ב"מצ                   
 

 
 .מקריא ומסביר את הסעיף –ליאור                  

 ותיקים לכן אנחנו צריכים להעסיק יועצים יש מספר רב של מכלולים                  

 .ערוכים ומעודכניםאנחנו צריכים להיות שיעדכנו את התיקים                  

                  

 החלטה:                    
 אושר!                    

 

 

 18:30הישיבה ננעלה בשעה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_______________________                                       _______________________ 

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


