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  המועצה המקומית גדרה

    338' מ� המניי� מס ישיבת מועצה
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  ח"ש 1,250,000     �בנק לאומי גדרה      

  .ח"ש 2,320,000  �בנק הפועלי� גדרה    

  

  

  

  .פתיחה חגיגית של המועצה החדשה  .1

לנציגת משרד הפני� אני לא , אני קורא לחברי מועצה וחברי מועצה לשעבר  :אפי ב� סימו�

  .לשבת מסביב לשולח� הדיוני� במקומות המסומני�, יפה? הגיעה, רואה

ראש המועצה , כבוד הרב בנימי� קרניאל, כבוד הרב ציו� צוברי הרב המקומי  

הגברת , נו��ראש המועצה המסיי� מר ירו� ב�, אל גמליאלהנבחר מר יו

ר המועצה "מר שלמה תנעמי יו, רונית מנהלת מערכת הבחירות בגדרה' אג'חג

גברת נעמי קעתבי נציגת ועד העובדי� במועצה המקומית גדרה ולמר , הדתית

  . אריה לוינגר גזבר המועצה ומזכיר המועצה

רני , מר אליהו רדיע, ועצה המסיימי�אני קורא לשולח� הדיוני� לחברי המ  

גברת עדנה סגל היתה אבל , מר איל� ב� ישי, לא נמצא, לא? שרעבי נמצא

אני מתנצל ג� בשמו . לצערנו בגלל אבל במשפחה היא חזרה הביתה, לצערנו

של מר צארו� מיכאל שנבצר ממנו להגיע וכמוב� נמצא אתנו אחרו� חביב מר 

  .ער� שניר

גברת , הדיוני� לחברי המועצה הנבחרי� מר דני דורו�אני קורא לשולח�   

ד "עו, מר ניר בזק, שור�גברת נוגה קרונפלד, מר רפי חנינה, דורית ב� בוחר

  .ורקביעמר מזגני אליאב ולמר נחמיה , מר ציו� ידאי, יקותיאל תנעמי

מר שלו� , אני קורא לשולח� הדיוני� לראשי המועצה לשעבר מר יהודה לרנר  

  .� אלי רדיע נמצא אתנו תודהכה� וכמוב

ערב טוב לכול� ותודה על אשר עשית� הכל על מנת לפנות לכ� הזמ� ולהגיע   

לערב חגיגי זה של פתיחת ישיבת המועצה החגיגית הראשונה לקדנציה 
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  .שלפנינו

אני מתכבד לפתוח בשמו של ראש המועצה הנבחר מר יואל גמליאל את   

' יג, היו� יו� רביעי, 338מניי� מספר ישיבת המועצה החגיגית הראשונה מ� ה

  . 10/12/2008בכסלו 

אני מתכבד להזמי� את כבוד הרב הישובי הרב ציו� צוברי לשאת דברי תודה   

  .בבקשה. וברכה

זה , אפשר שאנחנו נאמר בשביל בעל השמחה. ערב טוב לכל הקהל הקדוש  :ציו� צוברי

  . היו� עשה הש� נגילה ונשמחה בו

היו צריכי� לשבת לשכנעו , קוראי� ליהודי לקבל תפקידבדר+ כלל כשהיו   

, לגופו של עניי�, ובכ�. היו� משכנעי� את הבוחר כדי שיבחר. בדברי�

שמשמרת הכוהני� היוצאת היתה מברכת את : כתוב' במסכת יאמר פרק ה

מי ששיכ� שמו : ואומרת לה� במילי� האלה, משמרת הכוהני� שנכנסת

המשמר היוצא אולי אני . ה ואחווה שלו� ורעותבבית הזה ישכי� ביניה� אהב

המשמר היוצא עשה ופעל מה . לא אדבר בשמ� אבל אני אומר מה מקובל

והנה אנחנו זוכי� למשמר חדש בראשותו של יואל , שראה לנכו� לעשות

ימי� יגידו . והיה ראשית+ מצער ואחרית+ ישגה מאוד: שעליו נאמר, גמליאל

ולהשלי� את מה שהמשמר היוצא טר� את אשר אתה הול+ למלא אות� 

  .הספיק לעשות

יאיר הש� פניו , יברכ+ הש� ישמר+, אנחנו מאחלי� ל+ את ברכת כוהני�  

כ� ייהי רצו� שמעשיכ� מחשבות. ישא הש� פניו אלי+ ויש� ל+ שלו�... אלי+

ונראה תוספת בנייה של יהיו ענייניות , כ� יהיו לטובת הציבוריוהחלטות

  . נדב+ על נדב+

שאת� יודעי� שאצלנו הדבר הראשו� הוא הקודש ואחר , ואני מוכרח להגיד  

  .כ+ החולי�

ששלח לאחד מגדולי ישראל יהלו� והוא , יש סיפור ידוע על ארטי� מל+ כוזר  
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אני שלחתי , אז ההוא התרגז הארטיב הזה מל+ כוזר. שלח לו בחזרה מזוזה

ההבדל בינינו הוא  אמר לו. ל+ יהלו� ששווה מיליוני� ואתה שולח לי קל,

אתה שלחת לי דבר שאני צרי+ לשי� עליו שומרי� שישמרו אותו שלא : זה

את התפילי� , רבותי. ואני שלחתי ל+ דבר שיג� עלי+ וישמור עלי+, יגנבו אותו

וא� . אז תדעו לכ� שהמזוזה היא השומרת. לא לזרוק ראשו� בי� סוער

, השראה לעשייה חיוביתאנחנו רוצי� להיות ראויי� ולקבל את מה שנקרא 

  .תודה. שתהיה לנו מזוזה כשרה

אני מתכבד להזמי� את כבוד הרב בנימי� קרניאל . תודה לרב ציו� צוברי  :אפי ב� סימו�

  .בבקשה. לשאת דברי תודה וברכה

מייסד , שנה בער+ תבע רבי שנאוזלמ� מלדי �250לפני כ. ערב טוב מכובדיי: בנימי� קרניאל

והוא התכוו� לכ+ שיהודי . ח שצרי+ לחיות ע� הזמ�ד את המונ"חבחסידות 

תמיד צרי+ להיות מחובר לפרשת השבוע וללמוד הוראות אקטואליות 

  .מאירועי� שנמצאי� בטווח הזמ� של פרשת השבוע, ממקרי�

פרשה שעוסקת בהכנות למפגש ואחרי זה , אנחנו נמצאי� בפרשת וישלח  

שנה האחד מבקש לרצוח את  20של שני אחי� שלפני , הטעו�, במפגש הרגיש

שנה בהלו+ עובר במקלו את הירד� ולאחר  20אחיו בורח לחר� ואחרי , אחיו

והוא מתכונ� . והוא חושש מהמפגש, ועתה הייתי לפני מחנות, שנה חוזר 20

וישלח : אומרת הפרשה בפסוק הראשו�, בכל מיני דרכי� ואחת הדרכי�

  .יעקב מלאכי� אל עשיו אחיו

הפירוש  .מלאכי� ממש, וישלח יעקב מלאכי�, במקו� אומר לנו ראשי  

אומר לנו ראשי תדע שזה לא . הפשוט מלאכי� בלשו� הקוד� זה ג� שליחי�

רבו של רבי ' אבל המגיד ממזריג. היה שליחי� בני אד� אלא מלאכי� ממש

. שיש פה כוונה פנימית יותר בראשי, שנאוזלמ� מלדי שהוזכר מקוד� אומר

, מגו, ונשמה, שאנחנו בני אד� מורכבי� מחומר וצורהכש� , ראשי מתכוו�

אי� לה� גו, אבל , ג� המלאכי� יש לה� רובד חיצוני יותר כדוגמת הגו,
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  . רובד ממשי יותר ורובד פנימי יותר, כדוגמת הגו,

מלאכי� שרגילי� , כאשר יעקב לוקח את המלאכי� שהולכי� אתו  

דרטי� של קדושה וה� לסטנ, לסטנדרטי� של יושר, לסטנדרטי� של יעקב

, ה� צריכי� כוח, מעלות הפו+ מש� �180נשלחי� פתאו� למקו� שהוא ב

, אומר לה� יעקב אני שולח רק את הממש שלכ�? מאיפה ניקח כוח, יעקב

, הכוונות. הרובד הפנימי נשאר פה אתי, אני שולח רק את הרובד החיצוני

  .המחשבות נשארות פה אתי

ראש המועצה , לבר+ את ראש המועצה הנכנס ברוח הדברי� האלה אני רוצה  

ומטבע , לנהל את הישוב, את� נבחרת� להנהיג. חברי המועצה, היוצא

היא עבודה פרקטית היא , הדברי� רוב העבודה שלכ� היא עבודה מעשית

  . להזיז את הענייני� הטכני�, עבודה טכנית

 אני מבר+ אותכ� שבתו+ הממש הזה תמיד ירח, מעל החזו� והרגשת  

וכאשר הממש יעשה את העבודה והחזו� והרגשת השליחות ירחפו . השליחות

  .היו ברוכי�. מעל בודאי תצליחו

מנהלת , רונית' אג'אני מתכבד להזמי� את גברת חג. תודה לרב בנימי� קרניאל  :אפי ב� סימו�

  .בבקשה. הבחירות בגדרה ממשרד הפני� לשאת דברי ברכה

, מר יואל גמליאל ראש המועצה הנבחר, אש המועצה היוצאנו� ר�מר ירו� ב�  :'אג'רונית חג

. עובדי המועצה המקומית וכל הקהל הנכבד ערב טוב, חברי ועדת הבחירות

ראשית אני מבקשת לבר+ בשמי ובש� הנהלת מחוז המרכז את חברי 

המועצה הנכנסת ואת העומד בראשה מר יואל גמליאל בעשייה פוריה 

נו� בהצלחה בדרכ+ �עצה היוצא מר ירו� ב�וכ� לבר+ את ראש המו. ומוצלחת

  . החדשה בכל אשר תפנה

בהזדמנות זאת אני רוצה להודות למר ירו� שהעמיד לרשותי את כל   

. המשאבי� החומריי� והאנושיי� לצור+ הצלחת ניהול מערכת הבחירות

שבזכות הידע המקצועי , תודה מיוחדת אני רוצה להגיד למר אריה לוינגר



  6

, יתי שלו לסייע כל עבודת הבחירות התנהלה באוירה נעימההרב והרצו� האמ

  . מקצועית ותו+ שיתו, פעולה מלא

לכל עובדי המועצה שהושיטו יד , כמו כ� תודה רבה לכל חברי ועדת הבחירות  

, ציו�, שלמה, נעמי, אביבה, יפה, לאיל� מועל�, ולקחו חלק פעיל במלאכה

  .וכל אלה שלא הזכרתי

  .לפי שעשו את העבודה שלה� בצורה נאמנהתודה לכל מזכירי הק  

  . תודה מיוחדת לכל מזכירות המועצה שהתגייסו לספירת קולות החיילי�  

, נעימה, בזכות כל הסיוע ושיתו, הפעולה התנהלה מערכת בחירות הוגנת  

  .ומה שהכי חשוב תו+ עמידה בכל דרישות החוק, יעילה, מקצועית

עצה הנבחרי� כפי שפורס� אני מבקשת להקריא את שמות חברי המו  

  . באתר של משרד המשפטי� 3/12/2008בילקוט הפרסומי� ביו� 

  . ל תנעמי יקותיאל וידאי ציו�"מרשימת מפד  

חנינה , �דורו� ד, מרשימת בוני� עתיד בראשות יואל גמליאל יואל גמליאל  

  . רפאל וב� בוחר דורית

  .מרשימת צעירי גדרה מזגני אליאב  

  .בזק ניר... שור נוגה�קרונפלד, נו� ירו� יצחק�ב� מרשימת כיוו� חדש  

  . ורקבי נחמיהעומרשימת למע� גדרה   

ושיהיה לכל תושבי , בהצלחה לכול�, ת להגיד תודה רבהשוב אני מבקש  

  .תודה. גדרה שני� טובות ומבורכות

נו� ראש המועצה היוצא �אני מתכבד להזמי� את מר ירו� ב�. תודה לרונית  :אפי ב� סימו�

כי ירו� ממשי+ אתנו , לא פרידה, נציג סיעת כיוו� חדש לומר דברי ברכהו

  .בבקשה. בפעילותו הציבור כחבר מועצה ג� בקדנציה החדשה

אני אומר את זה , כולנו כא�. בראש וראשונה לכ� הציבור. ערב טוב לכול�  :נו��ירו� ב�

  . בשבילכ� ובעבורכ�, בגללכ�, במרכאות

לחברי המועצה , ר המועצה הדתית"ליו, עברערב טוב לראשי המועצה לש  
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ר המועצה החדש הנבחר מר יואל "לחברי המועצה הנכנסת ול+ יו, היוצאת

, חלפו חמש שני� ויו� ואני מתרגש בער+ אותו דבר. ערב טוב לכולנו. גמליאל

אבל זה חמש שני� ויו� שאי� שו� ספק שלא כ+ תכננתי את , זה ברשותכ�

הציבור והבוחר אמר את , או הקלישאה בעבריתהסיו� אבל כדברי הקלישה 

  . דברו ואנחנו אחרי

שתי� מילות תודה , אחד מילות סיכו�. ואני רוצה מכא� לומר מספר מילי�  

לקחת . אבל בנושא הסיכו�. ובסו, אנחנו נדרשי� כא� ג� כדי להשפיע

לקחת ולסכ� חמש שני� בעשר דקות הרי זו משימה , ולסכ� חמש שני� ויו�

יודע , בל אני משוכנע שהציבור שיושב כא� וג� זה שאינו יושב כא�א, קשה

להסתכל סביב ולהתבונ� ולראות את חלק� של הדברי� שמעל פני הקרקע 

ומתחת לפני הקרקע שהמועצה היוצאת מצאה לנכו� להשקיע בשביל ולמע� 

תושבי� בחמש שני� מדבר בעד  6000אני חושב שבסופו של דבר . התושבי�

משוכנע שאת אות� פרוייקטי� שאת חלק� רואי� וחלק� לא אני . עצמו

אלא . הציבור יודע ומכיר, בתי ספר ודברי� אחרי�, גני ילדי� 13כמו , רואי�

  . שאני הייתי ראש מועצה ואני לא עשיתי את זה לבד

ידעתי לעמוד בראש ויחד אתי היו ידיי� . למועצה הזו יש הצלחות רבות  

  .בדי המועצהבראש ובראשונה עו, ורגליי�

, יש לנו עובדי מועצה מסורי�, יש לכ�, אני יכול לומר כא� לכל הציבור  

ה� ג� ימשיכו להיות , שאני יכול לומר עליה� כול� היו, מקצועיי�, נאמני�

  .אבל כול� היו בניי ובנותיי

, לרשותי, הערצה ואהדה לעובדי� שידעו להיות במחיצתי, אני חש אהבה  

אני לא יכולתי לעשות את . החמש שני� האחרונותולרשות המערכת במהל+ 

כל הדברי� לבד ויחד אתי היו את אות� עובדי� נאמני� ומסורי� שחלק� 

  . ג� יושב כא�

לגאווה לי לדבר על העובדי� וג� לציי� שמהמועצה הזו בחמש שני�   
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, המועצה ידעה להעמיד שלושה עובדי� מצטייני� ברמה הארצית, האחרונות

ה� , כ�. לדבר בזכות עצמו עד כמה יש לנו עובדי� מעולי�וזה רק יכול 

  .זכאי� בהחלט למחיאות כפיי�

ואני יכול לומר מכא� . היו שותפי� לעשייה נבחרי המועצהיחד ע� העובדי�   

. נדבר על החדשי� בהמש+, המו� תודה לנבחרי� שסיימו את המועצה

ת ההחלטות וג� אי� לי שו� ספק שאני לבד א, לנבחרי� שסיימו את המועצה

להזכיר לכולנו שנבחר ציבור יודע והוא לא . את הביצוע לא יכולתי לעשות

נבחר ציבור יודע להגיע אל המועצה ולהשקיע , יודע להשתכר מ� המועצה

ואני יכול לומר לנבחרי הציבור שיושבי� . לעתי� ג� מכספו, מזמנו מזעתו

אני חושב . ו� תודהיחד אתנו בשולח� וחלק� ג� שותפי� למועצה החדשה המ

לנהל , שידעת� לעמוד בפר/ וליצור מצב שבו מועצה שיודעת לאשר תקציב

אבל בסופו של דבר כל מה שיש , דיוני�, ויכוחי�, מאבקי�, נכו�, ולהתנהל

  .לנו כא� סביב זה ג� בגללכ� וג� בזכותכ�

אי� לי שו� , גדרה היא מושג גאוות� של התושבי� ומושב קנאת� של שכניה  

משאיר , אני חושב או אני סבור שאני ביחד ע� העובדי� והנבחרי�. בזה ספק

שיודעת להיכנס לפרוייקטי� ולתוכניות , מאורגנת, מאוזנת, מועצה מסודרת

תכ, נדבר ג� על האחריות אבל מונחות . שמונחות לפתחה של המועצה

וה� יודעי� להיות מחולקי� , לפתחה של המועצה וה� רבי� ורבי� מאוד

ואני מאמי� . ג� מעל פני השטח וג� מתחת לפני השטח, חבי הישובבכל ר

  .ש כבר בעת הקרובה"שהמועצה תדע ותשכיל להביא אות� לידי מע

ואני משוכנע שבעוד פרק זמ� היה אפשר ג� להמשי+ . לא הכל היה טוב  

, אבל אני יודע שבסופו של דבר. ולהוציא מ� הכוח אל הפועל את כל הדברי�

ומגיע , מצפו� ובעיקר אחריות, מוסר, ו+ תחושה של שליחותכשאתה מגיע מת

למצב כזה שבו המועצה יודעת להוציא מ� הכוח אל הפועל את מה שהיא 

  .השכילה לעשות בחמש שני� האחרונות



  9

ל+ יואל . לא הספקתי הכל את שרציתי ומכא� זה מונח לפתחה של המועצה  

להבי� את גודלה של קשה , אי� לי שו� ספק, גמליאל ראש המועצה הנבחר

קשה להבי� את גודלה של , קשה להבי� את גודלה של המעמסה, האחריות

  .המשימה בפרק זמ� כה קצר שעברנו בחודש האחרו�

למרות שאני מעברו האחר של , ואומר את זה שוב, כתבתי, אני אמרתי  

אדע לעמוד ולסייע ולתת מהידע ומהניסיו� , המתרס ולא בראש השולח�

ל מנת לקחת ולהצעיד את הדברי� שהיו ג� במועצה הזו וג� הנצבר שלי ע

  .במועצה שאתה עומד בראשה מ� הכוח אל הפועל

ואי� לי שו� ספק שחברי , יש משימות רבות קשות מסובכות ומגוונות  

ג� את גודל האחריות , המועצה הנבחרי� מביני� ג� את גודל המעמסה

  .הזה קדימהויעזרו ל+ ולכולנו להמשי+ ולהצעיד את הישוב 

איזושהי פסקה שאולי , אני רוצה ברשותכ� להקריא מ� הכתוב לסיכו�  

אינני נמצאי� כא� רק כדי . תסביר ותגדיר את המהות של כולנו כא�

אנו כא� כדי לאפשר למועצה , כמוב� שלא דר+ המועצה, להתקיי� למחייתנו

שג הי, ע� רוח חזקה של תקוה, ע� חזו�, ולתושביה לחיות ביתר רחבות

ואנו נרושש . אנו כא� להעשיר את המועצה ואת התושבי� בכל אלה. ושגשוג

  . את עצמנו א� אנו שוכחי� שליחות זו

ואני מכא� רוצה לבר+ . המילה המהותית והמרכזית של כולנו היא שליחות  

א� נשכיל . ג� את יואל וג� את המועצה בהצלחה רבה בחמש שני� הקרובות

שאנחנו נדרשי� , את גודלה של האחריות, תלהבי� את מהותה של השליחו

אנחנו כא� בגלל� במרכאות , כי כמו שאמרתי בהתחלה. למע� התושבי�

  .תודה רבה ובהצלחה לכולנו. בעבור� ובשביל�

, בכל מקרה אנחנו מירו� לא נפרדי�. תודה לירו� על דבריו המרגשי� והכני�  :אפי ב� סימו�

  .'ראש המועצה וכו, עובדי המועצה, אנחנו נמשי+ לצעוד יחד

  .תודה, ר המועצה הדתית לומר דברי ברכה"אני קורא למר שלמה תנעמי יו  
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, נציגת משרד הפני�, ברשות הרב המקומי הרב ציו� צוברי. ערב טוב לכול�  :שלמה תנעמי

ראש המועצה יואל , המשמר היוצא, חברי המועצה החדשי�, המשמר הנכנס

נו� �י רוצה לפתוח ולהודות לירו� ב�תחילה אנ. וראש המועצה היוצא ירו�

מתו+ הכרת הטוב על חמש , ר המועצה היוצא וחברי המועצה היוצאת"יו

אני  ...ד הדדי ועל כ+ יבורכוכבו, מתו+ הבנה, שני� של עבודה משותפת

, מאחל לכ� הצלחה לכולכ� חברי המועצה היוצאת וראש המועצה היוצא

  .הצלחה בדרככ� החדשה

רוצה ג� כ� להעניק לירו� שי קט� חנוכיה לחנוכה בש� בהזדמנות זו אני   

  .בשמי ובש� המועצה הדתית והרבנות המקומית, המועצה הדתית

בפרשת . ולמשמר הנכנס ובראש� יואל גמליאל ראש המועצה המקומית  

. וסול� מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה, השבוע מוזכר חלומו של יעקב

ותפקידכ� ותפקידנו . הרוחניות הסול� מסמל ג� את החומריות וג� את

נית� לכ� ראש המועצה וחברי המועצה , תפקיד חברי המועצה חשוב

, עליכ� מוטלת משימה קשה להיות כמו הסול�, ל עיני העדה"הנקראי� בחז

  . לחבר את החומר ע� הרוח. שהוא ממוק� באר/ א+ ראשו בשמי�

א� לא יהיו ל+ . אתה וחברי המועצה והעובדי� יחד משולי� לסול�, יואל  

  . לא תוכל לעשות ולתרו�, את כל השלבי� בסול� לא תוכל לעלות מעלה

כי ע� בחירתכ� את� נקראי� , לכ� חברי המועצה הנכנסי� אני רוצה לומר  

ישנו מי שבר+ ברכה , ומהשבת בתור אנשי ציבור שכול� יודעי�. מעיני העדה

רת כל העוסקי� והברכה אומ. לנבחרי הציבור, שנותני� לעובדי הציבור

  . בצורכי ציבור באמונה הקדוש ברו+ הוא ישל� שכר�

זאת זכות גדולה להיות איש ציבור אבל דעו כי מי שעוסק בצורכי ציבור   

ולא , לא מהציבור אלא מהקדוש ברו+ הוא, באמונה הוא יהיה זכאי לשכר

  .זו היחודיות שיש לאיש ציבור. מהאד�

מעשה ידיכ� ושתזכו יחד לעלות  אני מאחל לכולכ� ברכה והצלחה בכל  
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  .תודה. בסול� המוצב ארצה

ראש המועצה לשעבר ונציג ראשי , אני קורא למר יהודה לרנר. תודה לשלמה  :אפי ב� סימו�

  .בבקשה יהודה. המועצה

ככה שאני , כיוו� שאני אחרו� אז גנבו לי את כל הברכות. ערב טוב מכובדיי  :יהודה לרנר

, ל ידי ראש המועצה הנכנס מר יואל גמליאלנתבקשתי ע. אהיה הכי קצר

  . לבר+ הערב את חברי המועצה היוצאי� ואת חברי המועצה הנכנסי�

אני אעשה את , רבותי, טוב, נו��לחברי המועצה היוצאת ולראשה מר ירו� ב�  

להודות לו על פעולתו , נו��לראש המועצה היוצאת מר ירו� ב�. זה בעל פה

  . את היתה עבודה קשה אבל משתלמתז. במושבה במש+ החמש שני�

לבר+ אותו לחמש שני� של פעילות , לראש המועצה הנכנס מר יואל גמליאל  

  . והצלחה לטובת המושבה

במשטר שאי� בו אופוזיציה . במשטר דמוקרטי יש קואליציה ויש אופוזיציה  

לכ� בא� הפרלמנטי� באנגליה נחשב ראש האופוזיציה שווה . יש דיקטטורה

לכ� . מקבל את אותו הכבוד בעיני הציבור האנגלי. לראש הממשלהבזכויות 

לא להפריע למועצה , ואני מקווה שזה יהיה כ+, תפקידה של האופוזיציה

אלא להיות כלבי השמירה שישמרו על פעילות חוקית לטובת , בעבודתה

  . יש ויכוחי� אבל הרוב קובע. ולפי ההחלטות שמתקבלות במועצה, הציבור

הנני מאחל , לחברי המועצה הנכנסת ולראשה, אומר בדבר אחדאני אקצר ו  

  .תודה. כי הצלחתכ� היא הצלחתנו, לכ� הצלחה ופעילות פוריה

. אני קורא לגברת נעמי קעתבי נציגת ועד העובדי� במועצה. תודה ליהודה  :אפי ב� סימו�

  .בבקשה נעמי

להביע את תודתנו בערב  כנציגת ועד העובדי� ברצוני. ערב טוב לכול�, טוב  :נעמי קעתבי

על עבודה משותפת וכבוד , נו��חגיגי זה לראש המועצה היוצא מר ירו� ב�

עובדי המועצה מאחלי� ל+ בהצלחה בדרכ+ . הדדי בתקופה בת חמש שני�

  . החדשה
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איל� ב� , מפאת כבוד� אני אקרא בשמות�, תודה לחברי המועצה היוצאי�  

ער� שניר , אליהו רדיע, דודי כו+, צארו� שלא נמצא מיכאל, עדנה סגל, ישי

  .ור� שרעבי על מסירותכ� לגדרה ותושביה

, ציו� ידאי, דני דורו�, דורית ב� בוחר, לחברי המועצה החדשי� ניר בזק  

. נאחל דר+ צלחה בדרככ� החדשה, נחמיה עורקבי ונוגה שור, אליאב מזגני

, לא שכחתי אותכ�, נינה וולחברי המועצה הלא כל כ+ חדשי� שה� רפי ח

  .את� צריכי� להמשי+, לכ� צרי+. המש+ עבודה פוריה, יקותיאל תנעמי

נאחל ל+ הצלחה , ראש המועצה הנבחר מר יואל גמליאל, ואחרו� אחרו� חביב  

  .הצלחת+ תהיה הצלחתנו, שכ�, בכל אשר תיגע יד+

ייעי� כל העוסק בצורכי ציבור לש� שמי� מ� השמי� מס, ל אמרו"יואל חז  

אנו מקווי� . ג� עובדי המועצה המקומית גדרה יסייעו ל+ להצליח. לו

למע� , כל אחד לפי תפקידו, שהשיתו, בינינו יהיה מתו+ הערכה וכבוד הדדי

  .השירות לתושב כי הרי זו מטרתנו המשותפת

זה לא קשור אבל רצינו לבר+ את גילה גמליאל , בהזדמנות חגיגית זאת  

נאחל לה כתושבי . ברשימת הליכוד בכנסת הבאה בהיבחרה למקו� ריאלי

  .גדרה הצלחה מכל הלב

, שאני חושבת שאי� כמוה�, ולעובדי המועצה המקומית שלנו המקסימי�  

המש+ עבודה פוריה ואנחנו נמשי+ לשרת את המועצה ואת ראש המועצה 

  . כיפק. החדש בכל אשר נתבקש

מי� היא התכוונה ג� לעצמה וזה כשנעמי אמרה לעובדי המועצה המקסי  :אפי ב� סימו�

לפחות , ואחרו� אחרו� חביב אני מתכבד להזמי� את. אז תודה לנעמי, ברור

ר הסתדרות המורי� מרחב "יו, בשלב הזה של הברכות את מר גבי שמעו�

  .בבקשה, מרכז לומר דברי ברכה

ראש  ,הרב בנימי� קרניאל... מכובדיי הרב  ציו�  צוברי, ערב טוב לכול�  :גבי שמעו�

מר , ראש המועצה היוצא מר ירו� ב� נו�, המועצה הנבחר מר יואל גמליאל
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. אורחי� ותושבי� יקרי�, חברי המועצה. אורחי� נכבדי�, שלמה תנעמי

מלוא הטנא ברכות ל+ מר יואל גמליאל ע� כניסת+ לתפקיד ראש מועצת 

שני� של , מאחל לכ� הצלחה רבה, גדרה ולכ� חברי המועצה שנבחרת�

, ה למע� הישוב בכל תחומי חיינו ובפרט בחינו+ שהוא הביטחו� לעתידנועשיי

  . מתו+ שיתו, פעולה וכבוד הדדי

ראש המועצה , נו��אני רוצה להודות ל+ ולבר+ אות+ מר ירו� ב�, כמו כ�  

המושג שיתו, פעולה . על שני� של שיתו, פעולה למע� הכללו הפרט, היוצא

יה שיתו, א+ ללא פעולה ומאיד+ יכולה לרמוז אחד שיה, מורכב משתי מילי�

אבל א� יש את שני הצדדי� ביחד אז זהו . להיות פעולה א+ ללא שיתו,

ועל כ� אני רוצה לבר+ את כל הנבחרי� שיעבדו בשיתו, , מתכו� להצלחה

  .שהיא שגשוג הישוב שלנו גדרה, פעולה למע� המטרה

. יו של רבי יצחקהגמרה במסכת ברכות מביאה את דבר, ל+ מר יואל גמליאל  

אי� מעמידי� פרנס מנהיג על הציבור אלא א� כ� : אמר רבי יצחק, וכ+ אומר

ראו כי קרא הש� בש� : ויאמר משה אל בני ישראל, שנאמר, נמלכי� בציבור

: אמר לו? הגו� עלי+ בצלאל, משה: אמר לו הקדוש ברו+ הוא למשה, בצלאל

א, על פי כ� ל+ : אמר לו? כ�א� לפני+ הגו� לפניי לא כל ש, ריבונו של עול�

: אמרו לו ע� ישראל? הגו� עליכ� בצלאל: ואמר לה� בישראל. אמור לה�

  .א� לפני הקדוש ברו+ ולפני+ הוא הגו� לפנינו לא כל שכ�, משה

שא� ירצה הש� תדע , אני רוצה לאחל ל+ חברי יואל שנבחרת לפרנס הציבור  

ות כקטר המוביל לטובת בתבונה ובהשכל בהובלת כל הקרונ, להנהיג בדעת

  .תודה. ומצא ח� בשכל טוב בעיני אלוקי� ואד�. תושבי גדרה

אני קורא לראש המועצה הנבחר מר יואל גמליאל להעניק שי . תודה לגבי  :אפי ב� סימו�

אני מבקש להזמי� את חברי המועצה היוצאת . סמלי לחברי המועצה היוצאת

כאות הכרה על , ה שני�כמיטב המסורת המקובלת במועצה מז, לקבל השי

, 2003�2008פעילות� ותרומת� הברוכה במסגרת עבודת המועצה בי� השני� 
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אנו בפתחו של חג , האחד: את החנוכיה כשי אנו מעניקי� משני טעמי�

 14/12/1884בנר שני של חנוכה , השנייה. חג החירות, חג האורי�, החנוכה

  . עלו תשעה ראשוני הבילויי� להתיישב בגדרה

  . י מתכבד א� כ� להזמי� את חברי המועצה הבאי� לקבלת השיאנ  

  . ר המועצה לשעבר"נו� יו�מר ירו� ב�  

  .את אליהו רדיע בבקשה  

  .את איל� ב� ישי בבקשה  

  .את מר ער� שניר בבקשה  

  .את רפי חנינה בבקשה  

  .מר יקותיאל תנעמי בבקשה  

. י� פה כפילותאלה שיצאו חלק� ג� חזרו כ+ שא, ה צרי+ שיהיה ברור'חבר  

  .ושוב תודה לראש המועצה וחברי המועצה המסיימי�

נעבור ברשותכ� להציג את הרכב חברי המועצה הנכנסת לעמוד ובמעמד זה   

מתבקש כל חבר מועצה להישבע אמוני� למדינה ולמועצה על פי הנוסח 

  . שנקבע בהוראת החוק

  .כבוד ראש המועצה הנבחר מר יואל גמליאל בבקשה  

אני מתחייב לשמור אמוני� למדינת ישראל , אני יואל גמליאל ב� עליזה ויוס,  :יאליואל גמל

  .ולמלא באמונה את שליחותי במועצה

  .מר דני דורו� בבקשה  :אפי ב� סימו�

מתחייב בזאת לשמור אמוני� למדינת ישראל ולמלא באמונה , אני דני דורו�  :דני דורו�

  .את שליחותי במועצה

  .ורית ב� בוחר בבקשהד' הגב  :אפי ב� סימו�

, בת למשה ולידיה שמעוני שיזכו לחיי� ארוכי�, אני דורית ב� בוחר: דורית ב� בוחר

מתחייבת לשמור אמוני� למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי 

  .במועצה
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  .מר רפי חנינה בבקשה  :אפי ב� סימו�

וני� למדינת ישראל אני מתחייב לשמור אמ, אני רפאל ב� ברכה וחיי� חנינה  :רפי חנינה

  .ולמלא באמונה את שליחותי במועצה

  .נו� בבקשה�מר ירו� ב�  :אפי ב� סימו�

מתחייב לשמור אמוני� למדינת ישראל ולמלא , ב� דליה וחנ�, נו��אני ירו� ב�  :נו��ירו� ב�

  .באמונה את שליחותי במועצה

  .אידה בבקשה, שור נוגה�גברת קרונפלד  :אפי ב� סימו�

מתחייבת לשמור אמוני� , בת לימימה ועמיתי, שור�אני נוגה קרונפלד: שור�נוגה קרונפלד

  .למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי  במועצה

  .מר ניר בזק בבקשה  :אפי ב� סימו�

מתחייב לשמור אמוני� למדינת ישראל ולמלא באמונה את , אני ניר בזר  :ניר אבל

  .שליחותי במועצה

  .אל תנעמי בבקשהד יקותי"עו  :אפי ב� סימו�

מתחייב לשמור אמוני� למדינת , אני יקותיאל ב� דוד וסעדה תנעמי: ד יקותיאל תנעמי"עו

  .ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה

  .מר ציו� ידאי בבקשה  :אפי ב� סימו�

מתחייב לשמור אמוני� למדינת ישראל , אני ציו� ב� זכריה ושושנה ידאי  :ציו� ידאי

  .ת שליחותי במועצהולמלא באמונה א

  .מר מזגני אליאב בבקשה  :אפי ב� סימו�

מתחייב לשמור אמוני� למדינת ישראל , אני אליאב מזגני ב� דוד ושולמית  :אליאב מזגני

  .ולמלא באמונה את שליחותי במועצה

  .מר נחמיה עורקבי בבקשה  :אפי ב� סימו�

מתחייב לשמור אמוני�  ,ב� לסעדיה וצביה עורקבי, אני עורקבי נחמיה: נחמיה עורקבי

  .למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה

אני מתכבד בזאת . תודה לחברי המועצה הנבחרי� ובהצלחה בהמש+ הדר+  :אפי ב� סימו�
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נציג צעירי גדרה לשאת , להזמי� את חבר המועצה הנבחר מר אליאב מזגני

  .בבקשה, דברי ברכה בש� סיעתו החדשה במועצה

ברצוני לפתוח ולבר+ את מר יואל גמליאל על בחירתו . ערב טוב לכול�  :יאליאב מזגנ

בש� סיעת צעירי גדרה נודה לכל מי שנת� בנו את האמו� . לראשות המועצה

  .ובחר בנו לתרו� לעשייה ולעזרה בכל התחומי� האפשריי�

אני מאמי� ותינת� לנו האפשרות לקד� את המטרות שהצבנו לעצמנו   

אל לנו לשכוח כי המפתח . � שניצבי� לנגד עינינוולהגשי� את היעדי

, להצלחה בקידו� המושבה הינו שיתו, פעולה בי� כול� השותפי� לעשייה

התושבי� היקרי� ושיהיה לנו בהצלחה , חברי המועצה, ראש המועצה

  .תודה רבה. לכול�

אני מתכבד להזמי� את חבר המועצה הנבחר מר נחמיה . תודה לאליאב  :אפי ב� סימו�

עורקבי נציג סיעת למע� גדרה לשאת דברי ברכה בש� סיעתו החדשה 

  .במועצה

, דבר ראשו� אני רוצה לבר+ את גילה על ההצלחה שלה. ערב טוב לכול�: נחמיה עורקבי

אני מבר+ , שני�. זה ראשו�. עשתה עבודה נפלאה ויש לנו חברת כנסת בגדרה

המו� דברי� וא+ ורק אות+ יואל ואני מקווה שאנחנו כמועצה נצליח לעשות 

ונית� את המיטב שאפשר לשיפור . מודה, אני קצת מתרגש. לטובת הציבור

  .תודה לכ�. פני העיר

ד "ל עו"אני מתכבד בזאת להזמי� את נציג סיעת המפד. תודה לנחמיה  :אפי ב� סימו�

  .יקותיאל תנעמי לשאת דברי ברכה

ראש המועצה , הרב בני קרניאל, כבוד הרב המקומי הרב ציו� צוברי: ד יקותיאל תנעמי"עו

ראשי המועצה . נו��ראש המועצה היוצא ידידי מר ירו� ב�, מר יואל גמליאל

בפרקי . חברי מועצה וציבור יקר, שלו� כה� ואלי רדיע, בעבר יהודה לרנר

כל מחלוקת שהיא לש� שמי� סופה : נאמר' אבות פרק חמישי בסעי, כ

  . י� סופה להתקיי�להתקיי� וכל מחלוקת שאינה לש� שמי� א
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למה ? מחלוקת שהיא לש� שמי� סופה להתקיי�, לכאורה זה קצת קשה  

שלא תהיה , א� היא לש� שמי� אז לא עדי, שהיא תתבטל? להתקיי�

זו , מחלוקת שהיא לש� שמי� זו מחלוקת רעיונית? אלא מאי? מחלוקת

ת ובאידיאולוגיה אי� מה לעשות יש דעות שונו. מחלוקת על אידיאולוגיה

כש� שפרצופיה� שוני� של בני האד� כ+ דעותיה� , ודעות שונות קיימות

. ולכ� מחלוקת שלש� שמי� סופה להתקיי� כי היא מחלוקת עניינית. שונות

כי א� זה מחלוקת על , אבל מחלוקת שהיא אינה לש� שמי� סופה להתבטל

לי ת� . על תפקידי� אז ודאי שהיא תתבטל, על אינטרסי�, ענייני� חומריי�

האידיאולוגיה לא חשובה בכלל אז סופה . תפקיד אני עובר מפה לפה

  .זאת אומרת שה� דברי� שה� לא ממשיי�. להתבטל

אני חושב . מפה אני רוצה לצאת לחמש שני� שעברנו בקדנציה הקודמת  

�שהקנציה הקודמת במועצה היתה קדנציה טובה בראשותו של ידידי ירו� ב�

אני , אני חושב, ירו� ויואל ויתר חברי המועצה ושיתו, הפעולה שהיה ע�, נו�

יואל עבד מאוד , ירו� עבד מאוד קשה. רוצה לומר פה מילי� חמות לירו�

כמה המחלוקות שהיו , ובעצ� א� נסתכל על מערכת הבחירות ג� נבי�, קשה

  .ה� היו מחלוקות לש� שמי�, והיו כאלה ומותר לחלוק, לנו

, ת ממערכות הבחירות השקטותמערכת הבחירות הזו היתה באמת אח  

וזה לזכות� של האנשי� שיושבי� פה . מערכת בחירות עניינית לחלוטי�

, הייתי אומר לימיני זה היה טוב יותר אבל ה� יושבי� לשמאלי, לשמאלי

ג� א� היו ביניה� , שהשכילו באמת לעבוד בשיתו, פעולה מלא, ירו� ויואל

  . מחלוקות ענייניות, שמי� המחלוקות האלה היו מחלוקות לש�. מחלוקות

שאני אישית עבדתי אתו והיו בינינו מחלוקות , אז אני רוצה לבר+ את ירו�  

אני רוצה להודות . ואני יכול להעיד שהמחלוקות היו מחלוקות ענייניות בלבד

  . אני חושב שזה מגיע לו, לו על התקופה שהוא שימש פה בגדרה כראש מועצה

זה לא סוד . ידידי חברי מר יואל גמליאל, חרמפה נעבור לראש המועצה הנב  
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שתמכתי ביואל כי מדובר באידיאולוגיה אז אני סברתי אחרת וזה בסדר וכל 

  . אחד יכול לסבור אחרת

יואל יש לו את היכולת האדירה לחבר בי� , אני מבר+ את יואל שיצליח  

 אני. אנשי� שמ� הצד אתה אומר אי� שו� סיכוי שנית� יהיה לחבר ביניה�

מאמי� שהיכולת הזו כש� שעשה בתפקידו כסג� כ+ יעשה אותה בתפקידו 

אז שיהיה ל+ הרבה הרבה . והיכולת הזו תביא אותו להצלחות, כראש מועצה

אני כבר יכול להבטיח ל+ שבטוח שיהיו בינינו חילוקי דעות . בהצלחה

 ובחילוקי הדעות האלה יהיו רק ענייני� ואנחנו נתגבר עליה� כש� שהתגברנו

  . על כל חילוקי הדעות בקדנציה היוצאת

ידיד , במעמד זה אני באמת רוצה לבר+ פה איש אחר לגמרי לא קשור  

הייתי , זו פע� ראשונה שאני מבר+ אותו, שהכרתי דר+ השליחות במועצה

איש שעשה המו� , ידיד אישי, צרי+ לבר+ אותו הרבה יותר ושמו מאיר מג�

נו האישי וידיד אישי שקניתי לי תור� המו� המו� למועצה מזמ, המו�

, חבר המועצה אלי רדיע אני מבקש ממ+, ונתברכתי. במערכת הבחירות הזו

אבל , בקדנציה הקודמת אמנ� התמודדתי יחד ע� מאיר מג� והוא לא נכנס

הקדנציה הזו זכיתי ואיש ממשפחתו נכנס וטוב בדיוק כמו המקור אז זה 

  . אישיאז אני מבר+ אותו באופ� , אליאב מזגני

ותודה לכל התומכי� , תודה אישית לרב אבישי צוברי, ותודה לכל התומכי�  

ערב . ואנחנו מבטיחי� באמת בעזרת הש� למלא את שליחותנו נאמנה. שלנו

  . טוב

על פי בקשתו של ראש המועצה אני קורא לנציג סיעת . יקותיאל, תודה לקותי  :אפי ב� סימו�

  .דברי ברכהלומר , מר ציו� ידאי, הבית היהודי

לא אמרו לי שאני מבר+ אבל לא , אני הייתי צרי+ להכי� משהו, זה לא פר  :ציו� ידאי

שלמה תנעמי , הרב ציו� צוברי ובש� הרב בני קרניאל... בש� הרב מר. חשוב

  .ציבור נכבד, ערב טוב לכול�, נו� ראש המועצה�ירו� ב�, ר המועצה הדתית"יו
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דע מאי� באת ולא� אתה הול+ ולפני מי : בפרקי אבות עקביה ב� מהלל אומר  

א� אנחנו נסתכל ונשמור על הדבר הזה אנחנו . אתה עתיד לית� די� וחשבו�

אני מדבר אלינו נבחרי , דע מאי� באת. נשי� לב לשלושה קודי� של החיי�

אז . אני ש� לב שכול� שוכחי� שמי שבחר אותנו בעצ� זה הציבור, הציבור

ואנחנו , אנו מהציבור ואנחנו שייכי� לציבורככה שאנחנו צריכי� לדעת שב

לא חשוב שפתאו� מבקשי� . בעצ� הולכי� לבקש את מה שהבטחנו לציבור

אני , ולפני מי אתה עתיד לית� די� וחשבו�. דברי� שלא שייכי� בכלל לעניי�

שעוד חמש שני� אנחנו נבוא לציבור הזה כשנרצה להיבחר , רוצה לומר לכ�

  . לתת לו די� וחשבו� מה עשינו אנחנו נצטר+, עוד פע�

אני מבטיח לכ� שלא יהיו , אז א� אנחנו נשמור על השלושה קודי� האלה  

, לא מחלוקת שמתקיימת ולא מחלוקת שאינה מתקיימת, מחלוקות בכלל

  .לא יהיה שו� מחלוקות, כלו�

אני ביקשתי דברי� , והנה ראש המועצה יואל גמליאל הוא יודע, אז ברצוני  

ס+ הכל . נ� ה� עולי� הרבה מיליוני� אבל ה� דברי� קטני�אמ, קטני�

, ביקשתי בית ספר חרדי שיפסיקו לנסוע לבחו/, ביקשנו בני עקיבא בניי� חדש

שאני רוצה לומר לכ� , ג� חרדי ולדאוג לכולל של הרב ציו� צוברי תורת אמת

שאני לא ידעתי על הכולל הזה עד שהב� שלי התחזק והיו� הוא בישיבה וזה 

אז אני חושב שמגיע לכולל הזה הרבה . יצא מהכולל של הרב ציו� צוברי

  .יש עוד הרבה ילדי� שהתחזקו, מחיאות כפי�

אז אני מבר+ את כל החברי� שבאמת לא נשכח מאי� באנו ובסו, לפני מי   

  .תודה רבה. אנחנו נעמוד

ה גמליאל אבל האמת היא שהיתה מתוכננת ג� להגיע גיל. תודה לציו�, טוב  :אפי ב� סימו�

בכל מקרה אנחנו נשלח לה מפה את ברכתנו ונאחל לה . לצערנו נבצר ממנה

  .הצלחה בהמש+

אני מתכבד בזאת להזמי� את כבוד ראש המועצה הנבחר מר יואל גמליאל   
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  .בבקשה, לשאת דברו

ערב טוב לכבוד הרב ציו� . לא זכור לי שביקשת את הדברי� האלה, ציו�  :יואל גמליאל

מנהלת , ר הסתדרות המורי� גבי שמעו�"יו, וד הרב בנימי� קרניאלכב, צוברי

, ר המועצה הדתית שלמה תנעמי"יו', אג'מערכת הבחירות בגדרה רונית חג

אני שמח . אורחי� יקרי�, חברי מועצה נבחרי�, חברי מועצה מסיימי�

ומודה לכ� בשמי ובש� חברי המועצה הנבחרי� על השתתפותכ� בישיבת 

  . נה לקדנציה זוהמועצה הראשו

. אבקש לבר+ את אחותי גילה גמליאל שנבחרה ברשימת הליכוד לכנסת  

בחרו בה , בהזדמנות זו אני מבקש להודות לתושבי גדרה אשר האמינו בה

  . וסייעו לה להיבחר

נו� וחברי המועצה �ברצוני לבר+ את ראש המועצה היוצא ירו� ב�, כמו כ�  

זה ועל עבודת� בקדנציה הקודמת למע� היוצאי� על כ+ שכיבדו אותנו בערב 

  . גדרה

בבחירות האחרונות הציבור אמר את דברו ובחר בי ובחבריי לסיעה ובחברי   

המועצה הנבחרי� להוביל את המועצה המקומית גדרה בחמש שני� 

כפי שאמרתי טר� מערכת הבחירות בכוונתי להצעיד את גדרה . הקרובות

שיפור פני העיר , תרבות וספורט, תשתיות, הנדסה, חינו+: בכל התחומי�

על מנת שגדרה תהיה אב� שואבת ודוגמה ומופת לישוב , ושירות לתושב

  .איכותי ומצליח

לש� . כי עבודת צוות מקצועי וסדורה היא מפתח להצלחהברור לי , כמו כ�  

כ+ בכוונתי לטפח את העובדי� בתחו� המקצועי ולהאציל לעובדי� סמכויות 

  .על פי כישוריה�

כוונתי לפרס� בעתיד הקרוב לידיעת כל עובדי המועצה והתושבי� את ב  

הגדרת המטרות והיעדי� של המועצה לשני� הקרובות ואת השינויי� 

וזאת לאחר עבודת הכנה ראויה ע� מנהלי , הנדרשי� למימוש מטרות אלו
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  .המחלוקות השוני�

על  לסיו� ובעזרת הש� אני מקווה שנעמוד בגאווה בכל המשימות שניקח  

  .עצמנו לשביעות רצו� כלל תושבי גדרה

על ניהול הישוב , נו� ראש המועצה היוצא�ושוב אני מבקש להודות לירו� ב�  

  . בחמש שני� האחרונות

  .האישה המיוחדת ולמשפחתי, אני רוצה להודות לאשתי  

  .תודה לכול� ובהצלחה לכולנו, שוב, תודה למנחה הערב אפי ב� סימו�  

  .ה לראש המועצה הנבחר מר יואל גמליאל ובהצלחהתוד  :אפי ב� סימו�

הדיו� וההצבעה בהצעות שעל סדר . נעבור ברשותכ� לחלק השני של הישיבה  

אני קורא לראש המועצה . �3/12/2008היו� כפי שפורטו במכתב ההזמנה מה

מר יואל גמליאל להעלות את ההצעות שעל סדר היו� לדיו� במליאה ולקבלת 

  .לבבקשה יוא. ההחלטות

  

  .בחירת סג� וממלא מקו� ראש המועצה  .2

על : הצעת החלטה. בחירת סג� וממלא מקו� ראש המועצה בתואר. 2סעי,    :יואל גמליאל

לחוק הרשויות המקומית בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונת�  14פי סעי, 

מוצע לבחור את דני דורו� לסג� וממלא מקו� ראש המועצה . �1975ה"תשל

  .תודה חברי�. פה אחד? מי בעד, הצבעה. בתואר

  

  .בחירת הנהלת המועצה  .3

לאשר בחירת הנהלת : הצעת החלטה, בחירת הנהלת המועצה, 3סעי,    :יואל גמליאל

רפאל , דני דורו� סג� ממלא מקו�, ר ההנהלה"יואל גמליאל יו: המועצה

 מי, הצבעה. אליאב מזגני, ציו� ידאי, יקותיאל תנעמי, דורית ב� בוחר, חנינה

  .פה אחד. נמנע 1, בעד 10. נמנע 1? נמנע? מי נגד? בעד
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מסגרת אשראי  –ד "אישור בעלי זכות חתימה על מסמכי הרשות ואישור מסגרת חח  .4

  :כמפורט להל� 2009בבנקי� לשנת 

  ח"ש 1,250,000     )בנק לאומי גדרה      

  .ח"ש 2,320,000  )בנק הפועלי� גדרה    

 –ד "בעלי זכות חתימה על מסמכי הרשות ואישור מסגרת חח אישור. 4סעי,    :יואל גמליאל

  . 2009מסגרת אשראי בבנקי� לשנת 

מסמכי� , לאשר את בעלי זכות החתימה על מסמכי הרשות: הצעת החלטה  

  .אריה לוינגר גזבר מזכיר המועצה, יואל גמליאל ראש המועצה. כספיי�

  :2009מסגרת אשראי בבנק לשנת , ד"לאשר מסגרת חח. 2  

? מי בעד. מיליו� 2,320בנק הפועלי� גדרה , מיליו� 1,250 –בנק לאומי גדרה   

  . פה אחד

  .אני נועל בזאת את ישיבת המועצה. תודה לכל המשתתפי�  

, קהל נכבד. תודה ליואל ולחברי המועצה הנבחרת והצלחה בהמש+ הדר+  :אפי ב� סימו�

ת שוב לכל הקהל אני מבקש להודו, לפני שנעבור לסיו� הערב בשירת התקוה

ובעיקר לגברת , לאלה שסייעו בהכנת הערב בצד הטקסי, היקר שהגיע הערב

שרית , קניי� המועצה והבנות עירית קריתי, דני סודמי וצוותו, רבקה כה�

  . גמליאל ואילנה בובה

  . לשירת התקוה הקהל מתבקש לעמוד, קהל נכבד  

  )שירת התקוה(

   )סו+ הקלטה(

  

 ____________________                                              _____________________  

  יואל גמליאל                אריה לוינגר           

  ראש המועצה                מזכיר/ גזבר           
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