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 המועצה המקומית גדרה

 01.11011מיום   333' מועצה מן המנין מסישיבת 

  

 ראש המועצה –מר יואל גמליאל  :משתתפים

   מ ראש המועצה"חבר המועצה וסגן מ מר דני דורון  

 סגן ראש המועצה חבר מועצה ו, מר ציון ידעי 

 חברת מועצה, נגה שור' פרופ 

 חבר מועצה, מר ניר בזק 

 חבר מועצה, קבימר נחמיה עור 

 

 מזכיר המועצה, מר אריה לוינגר :נוכחים

 גזבר המועצה, מר דויד יהלומי 

 מנהל בכיר,  מר ליאור מדהלה 

 

   מזגני  אבאלימר  :נעדרים

  דורית בן בוחר ' גב 

  רפי חנינא מר 

 ירון בן נון מר  

 מר יקותיאל תנעמי 

 

 .סעיפים לאישור המועצה 13  :סדר היום

 

 פרוטוקול

 

 21.12.2010שלישי יום בשמתקיימת , 363מן המניין מספר  ישיבת מועצה :יואל גמליאל

 .באולם הישיבות בבית המועצה 18:37שעה 



  2 

סגן ראש , מ ראש המועצה דני דורון"ציון ידעי חבר המועצה וסגן מ :נוכחים 

חבר , חבר המועצה ניר בזק, נגה שור' חברת המועצה פרופ, המועצה ציון ידעי

 .ואנוכי ה נחמיה עורקביהמועצ

 ירון בן, רפי חנינא, דורית בן בוחר, מזגני חבר המועצה אבאלי: לא נמצאים 

 .נון

 .קותי :אריה לוינגר

 .ד יקותיאל תנעמי"ועו: ראש המועצה, יואל גמליאל

 .1סעיף .  על סדר היום 

הגדלת  – 1ק "ס, 29.11.10מיום  92מספר הנהלה אישור פרוטוקול  .1סעיף  : אריה לוינגר

 .קרן עבודות פיתוח: המימון, 100,000ס "תכנון  ע, 703ר "תב

 .פה אחד? מי בעד :ראש המועצה, יואל גמליאל

ל "קק, פינס' הסדרת רח. ח"ש 2,800,000ס "ע 962' ר מס"אישור תב – 2ק "ס : אריה לוינגר

: קרן עבודות פיתוח. 2,240,000משרד התחבורה  : המימון. עד פרנקל

 ,ח"ש 560,000

 .פה אחד?  מי בעד :ראש המועצה, יואל גמליאל

 ,זה לא חוזר על עצמו, לא :דובר

. ח"ש 150,000ס "התקנת תמרורים בישוב ע 811ר "הגדלת תב – 3ק "ס : אריה לוינגר

 .פיתוח' קרן עב: המימון

 .פה אחד? מי בעד :ראש המועצה, יואל גמליאל

 2424, מ חדש"ס מ"היכיתות בב 2818הקמת  ,963' ר מס"אישר תב – 4ק "ס : אריה לוינגר

כולל תכנון הקמת ופיתוח השטח  442475סמל מוסד , "אחוזת גדרה"ר "מ

 .הקצבת משרד החינוך: המימון. 9,958,900ס "ע

 פה אחד ?מי בעד :ראש המועצה, יואל גמליאל

 .זה היה בהנהלה. כולם :דובר

 .ודאי שהיה בהנהלה :ראש המועצה, יואל גמליאל
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 2429, מ חדש"ס מ"בי תכיתו 2818הקמת , 964ר "אישור תב – 5סעיף קטן  : לוינגר אריה

כולל תכנון הקמה , 442483סמל מוסד , בשכונת אזורים, "אזורים"ר "מ

 .הקצאת משרד החינוך: המימון. ח"ש 9,958,900ס "ופיתוח השטח ע

 .פה אחד? מי בעד :ראש המועצה, יואל גמליאל

שבטי ' דורסל פתוח ברחכבניית מגרש  854' ר מס"שינוי תב – 6ן סעיף קט : אריה לוינגר

' ת עבנהקט. ח"ש 10,097הכנסות מהסוכנות היהודית : המימון. ישראל

 .זה רק טכני. 10,097, פיתוח

 .פה אחד? מי בעד :ראש המועצה, יואל גמליאל

 .שילמו לנו יותר : אריה לוינגר

שיפוץ וציוד מועדוני זקנים , ח"ש 41,250ס "ע 965' ר מס"אישור תב – 7ק "ס 

 .הרווחה. הקצאת מ: המימון. 2010לשנת 

 .פה אחד? מי בעד :ראש המועצה, יואל גמליאל

תשתיות מחזור ותכנון , 44,900בסך  921' ר מס"אישור הגדלת תב – 8ק "ס : אריה לוינגר

קרן : המימון. 224,500ר לאחר ההגדלה "כ התב"סה. 2009היטל הטמנה 

 .ח"ש 179,600המשרד להגנת הסביבה .  44,900יתוח עבודות פ

 .פה אחד? מי בעד :ראש המועצה, יואל גמליאל

. ח שיפוץ מועדון מעושר"ש 200,000ס "ע 966' ר מס"אישור תב – 9ק "ס : אריה לוינגר

 .י החלטת שר הרווחה"המוסד לביטוח לאומי עפ: המימון

 .פה אחד? מי בעד :ראש המועצה, יואל גמליאל

ח הפרדה במקור לשינוי "ש 99,430ס "ע 967' ר מס"אישור תב -10ק "ס : יה לוינגראר

ח "ש 14,914פיתוח ' קרן עב. 84,516המשרד להגנת הסביבה : המימון. זרמים

 .השתתפות עצמית 15%זה 

 .פה אחד? מי בעד :ראש המועצה, יואל גמליאל

הקמת גן ילדים חד כיתתי  ח"ש 800,000ס "ע 968ר "אישור תב – 11ק "ס : אריה לוינגר

' ניהול פיקוח ביצוע המבנה כולל עב, לתכנון, 979039סמל מוסד , יסמין' ברח

קרנות הרשות כמימון ביניים  : שימו לב, המימון. פיתוח ומתקני משחק

 .ח"ש 622,363
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 ,ההקצבה צריכה להגיע :ליאור מדהלה

 .ח"ש 800,000כ "סה –ח "ש 177,637פיתוח ' קרן עב. הקצת משרד החינוך : אריה לוינגר

 .פה אחד? מי בעד :ראש המועצה, יואל גמליאל

, פוקס' להקמת גן ילדים חד כיתתי ברח 969' ר מס"אישור תב – 12ק "ס : אריה לוינגר

ניהול פיקוח וביצוע המבנה , ח לתכנון"ש 800,000ס "ע, 976555סמל מוסד 

. יתוח כמימון בינייםפ' קרנות עב: המימון. פיתוח ומתקני משחק' כולל עב

 . ח"ש 177,636פיתוח ' קרן עב. ח"ש 622,363, עתידית, החינוך. הקצבת מ

 .מאושר פה אחד? מי בעד, 800אז זה  :ראש המועצה, יואל גמליאל

אישור ערר מטעם הרשות המקומית על החלטת הוועדה המחוזית  – 13ק "ס : אריה לוינגר

תחנת דלק ומסחר  500/8/כנית זמלמועצה הארצית לתכנון ובנייה בעניין ת

 .בגדרה

 ...זה של, אני מושך את הסעיף הזה :ראש המועצה, יואל גמליאל

 ,זה של סדש, לא : אריה לוינגר

 ( לא ברור... )? מי בעד, בסדר, אהה סדש :ראש המועצה, יואל גמליאל

 .נוגה נמנעת, רגע :דובר

 .אני נמנעת על סדש :נגה שור' פרופ

 ?מהל : אריה לוינגר

 .כי זה לא מספיק לי :נגה שור' פרופ

 ?לגדרות? את לא רוצה כביש עוקף לקדרון :ראש המועצה, יואל גמליאל

 את צריכה לנמק את ההימנעות למיקרופון  : אריה לוינגר

 ?מנעותילנמק את הה :נגה שור' פרופ

 ?נכון, סדש זה הנושא של הזה :ראש המועצה, יואל גמליאל

 ,י אקריא לךהנה אנ : אריה לוינגר

 ,תחנת דלק נוספת :נגה שור' פרופ

 ,כ רוצים לשנות את הכניסה"אנחנו סה. סדש זה הקיימת. לא :ניר בזק

 ?אמרת שזה סדש :ראש המועצה, יואל גמליאל



  5 

התכנית אינה כוללת , תחנות דלק מסחר בגדרה. אני לא יודע אם זה סדש : אריה לוינגר

 .שירותי דרך. בקשה לשינוי בינוי

זה תכנית שדיברנו עליה בהנהלה וזו . זה בעד. זה בסדר, אהה :ראש המועצה, גמליאל יואל

אם . תכנית שכבר אושרה מזמן ושילמו עליה היטל השבחה והכל מאושר

 .אנחנו מתנגדים לתחנה יכול להיות שנצטרך להחזיר אלפי שקלים

 ,של, אמרת, אהה :דובר

 .כן, הלה את זהזה אישרנו בהנ, כן :ראש המועצה, יואל גמליאל

 (לא מובן... )ליד  :דובר

 ?מי בעד... ליד :ראש המועצה, יואל גמליאל

 .אני בכל זאת נמנעת :נגה שור' פרופ

משיכת יתר בבנקים לשנת , ד"לת חחגדאישור ה. אישור מועצה, 2סעיף  : אריה לוינגר

 .ח"ש 2,050,000בנק לאומי . ח"ש 2,320,000בנק הפועלים . 2011

 .מאושר פה אחד? מי בעד :ראש המועצה, יואל גמליאל

י פרוטוקול ועדה מקצועית לתמיכות "עפ, 2010אישור תמיכות לשנת , 3סעיף  : אריה לוינגר

תמיכות . תמיכות שאושרו. אני רק אקריא את התמיכות. 16.12.2010-מ

 ,2010בתחום הספורט לשנת 

 .הייתהה שהועד הייתהתגיד מי  :ראש המועצה, יואל גמליאל

השתתף היועץ המשפטי . ל"י חוזר מנכ"ועדה מקצועית עפ הייתההועדה  : אריה לוינגר

אני אריה לוינגר מזכיר המועצה ,  דוד יהלומי גזבר המועצה, מאיר דוד

 .מבקר המועצה, והשתתף איתנו גם אפי בן סימון

 חילקתי לכם. 2010סדר היום היה תמיכות בתחום תרבות דת ורווחה לשנת  

 .אני רק מקריא את זה שיהיה למען הסדר הטוב, את הפרוטוקול

מכבי הבילויים גדרה הקצבה של : 2010תמיכות בתחום הספורט לשנת  

, הערה. שקלים 20,000הקצבה של , שרעבי אומנויות לחימה. שקלים 100,000

ההקצבות מותנות . היועץ המשפטי יצא מישיבת הועדה' בעת הדיון בסעיף ב

 .למעשה יש אותם כבר, 2010ח מבוקר חצי שנתי לשנת "בהמצאת דו
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תורת אמת הקצבה של  –' א: 2010דת ורווחה לשנת , תמיכות בתחום תרבות 

ד "בית חב –' ג, ח"ש 10,000אחים לחסד הקצבת של  –' ב, ח"ש 30,000

 –' ה, ח"ש 3000שלום הקצבה של צדקת  כולל –' ד, ח"ש 5000הקצבה של 

 ח"ש 2000של  צבההקצבה ליד לבנים הק

 .באמת זה פעם אחרונה :ראש המועצה, יואל גמליאל

אנחנו אישרנו את התמיכות בכפוף . החלטת הועדה .ח"ש 2000הקצבה של  : אריה לוינגר

להשלמת מסמכים ולא יחולקו כספי התמיכה כפי שאושרו אלא לאחר קבלת 

 .26.12.2010ח מפקח עד ליום "דו

 .פה אחד? בעד מי :ראש המועצה, יואל גמליאל

תחזוקה ובדיקת מתקנים במוסדות  925' ר מס"תב אישור הגדלת – 4סעיף  : אריה לוינגר

 .פיתוח' קרן עב: המימון. ח"ש 160,000ס "חינוך ע

 .פה אחד? מי בעד :ראש המועצה, יואל גמליאל

. הישוב' אשפתונים ברח, ח"ש 100,000ס "ע 970' ר מס"אישור תב – 5סעיף  : אריה לוינגר

כמימון ביניים מקרן , לאיכות הסביבה, הקצבת איגוד ערים לחינוך: המימון

 .הפיתוח' עב

 פה אחד? מי בעד :ראש המועצה, יואל גמליאל

אישור ערר הרשות המקומית על החלטת הוועדה המחוזית למועצה  – 6סעיף  : אריה לוינגר

ותית אטרקציה תייר 3/4/500/ין תכנית זמיהארצית לתכנון ובנייה בענ

 .קישנר

 .אני מושך את הסעיף הזה :ראש המועצה, יואל גמליאל

 .אני אשמח אם נדון בזה קצת יותר, כן :נגה שור' פרופ

' ח בניית מדרכה ברח"ש 220,000ס "ע 971' ר מס"אישור תב – 7סעיף  : אריה לוינגר

 .השתתפות הבעלים: המימון. לילינבלום מערב

 .פה אחד ?מי בעד :ראש המועצה, יואל גמליאל

 ?אתה לא רוצה להסביר כאן : אריה לוינגר

 .לא צריך :ראש המועצה, יואל גמליאל

 .כולם מחוננים פה, מבינים :ניר בזק
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שקל  150,000לאשר עוד סעיף של , אני צריך עוד משהו, לא :ראש המועצה, יואל גמליאל

 .ס רעות שקיבלנו ממשרד החינוך"לבי

 5,367,830ש רמון בסך של "תיכון ע 878' ר מס"גדלת תבאישור ה – 8סעיף  : אריה לוינגר

 .החינוך. המימון הקצבת מ. 'ח בניית שלב ד"ש

 . בא נחמיה? מי בעד :ראש המועצה, יואל גמליאל

 .אני לא פה  :נחמיה עורקבי

 .מה אתה לא פה, אתה פה: ראש המועצה, יואל גמליאל

. ח"ש 250,000יקוז ביישוב בסך של עבודות נ 701ר "הגדלת תב – 11סעיף  : אריה לוינגר

 .פיתוח' קרן עב: המימון

 .פה אחד ?מי בעד :ראש המועצה, יואל גמליאל

 .עשית טעות פאטלית, אני לא פה : ניר בזק

המימון . ח"ש 250,000ביוב בסך ' עב 910' ר מס"אישור הגדלת תב – 12סעיף  : אריה לוינגר

 .פיתוח' קרן עב

 .פה אחד? מי בעד :ראש המועצה, יואל גמליאל

 ?אתה אמרת יש לך סעיף קודם, רגע : אריה לוינגר

ס רעות מתקציב "ח לבי"ש 150,000אושר לנו , סעיף קודם :ראש המועצה, יואל גמליאל

 .שיפוץ. אז בואו נאשר עכשיו, ההרשאה בדרך. משרד החינוך

 ?של המבנים מאחורה? אישור מה :ניר בזק

ס "אני ייעדתי את זה לבי. שקלים 150,000ו קיבלנו אנחנ :ראש המועצה, יואל גמליאל

ייעדתי את , זה סוף שנה, שקלים 150,000הוא התקשר אלי שקיבלנו . רעות

 .ס"זה לבי

 ?מאחורה שם הקרווניםלסדר את  :ניר בזק

. גם זה, בא נבדוק מה הם אומרים. זה נשב בסוף, לא צריך...  :ראש המועצה, יואל גמליאל

 ...ה כולל עם המתקנים ועל מינישקל ז 150,000זה 

הקצבת : המימון. ס רעות"ח שיפוצים בבי"ש 150,000, 972ר "אז זה יהיה תב : אריה לוינגר

 .משרד החינוך

 ?מי בעד :ראש המועצה, יואל גמליאל
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 ?יש לך עוד משהו דודו : אריה לוינגר

 . תדרתאני מס, אני מצטערת אני חייבת לרוץ, אני עוזבת אתכם :נגה שור' פרופ

 35-שקלים ל 25,000-שזה בעצם השתתפות המועצה ב, 954ר "לגבי תב :דויד יהלומי

בעצם מה . הם גרים בשפירא, בני העדה האתיופית, משפחות אתיופיות

, שאנחנו מאשרים, למשרד הפנים, שאנחנו צריכים לעשות זה איזה שהוא

ד "חווכשהקריטריון זה על סמך , בהנחה שהמועצה תאשר את הסכום הזה

אחד זה מתמקד בעדה . זה בעצם זה שני דברים. ואישור של מנהלת הרווחה

לאחר כמובן , ושתיים שזה בהתאם להמלצה של מנהלת הרווחה, האתיופית

 .בדיקות שהיא עושה

 .פה אחד? מי בעד :ראש המועצה, יואל גמליאל

 ?אפשר רק שזה יהיה רשום לפרוטוקול, אוקיי :דויד יהלומי

 ?צריכים אותו דחוף, ח הרבעוני שלנו"עכשיו הדו :ראש המועצה ,יואל גמליאל

 .לא :דויד יהלומי

 .חבל, בואו תדונו, תשמע :ראש המועצה, יואל גמליאל

 .אתה גזבר המועצה, בא תסביר להם דודי... בבקשה :אריה לוינגר

 ?על מה :דויד יהלומי

 ,ח הרבעוני"על הדו :ראש המועצה, יואל גמליאל

 .ח רבעוני שלישי"דו : אריה לוינגר

 .72עודף של . מה שחשוב זה השורה התחתונה פה :דוד יהלומי

כמו שאתם רואים אנחנו , ח הרבעוני"לגבי הדו, אנחנו, טוב :ראש המועצה, יואל גמליאל

עומדים ביעד של נושא הארנונה וההכנסות ואנחנו סיימנו את הרבעון 

ואני , ציבות של המועצהשקלים שזה מראה על הי 72,000השלישי ביתרה של 

מאמין שאנחנו נסיים השנה גם מאוזנים ונמשיך בעצם עם ההתייעלות 

 ?שאלות? אפשר להגיד כמה מילים לגבי הדיון עצמו, דודי. לשנים הבאות

 ,בסך הכל אנחנו. אם יש איזה שהן שאלות :דוד יהלומי

 .שאל שאלה, של הדיון :ראש המועצה, יואל גמליאל

 .הכל בסדר :דובר
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תודה , נעלנו את הישיבה, טוב. הוא שואל אם אתה שומע :ראש המועצה, יואל גמליאל

 .יום טוב. רבה לכולם

 (סוף ההקלטה)

 

 

  

 

  

 

 

   

 יואל גמליאל

 ר הישיבה"ראש המועצה ויו

 אריה לוינגר 

 מזכיר המועצה


