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 450ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 
 26/02/2019מיום שלישי 

  
 ראש המועצה. –יואל גמליאל  משתתפים:

 סגן ומ"מ ראש המועצה. –דני דורון   
 חברת מועצה. –ענת טל   

 חבר מועצה. –אסף דרבה 
 חבר מועצה. –יקותיאל תנעמי   
 סגן ראש המועצה. –סהר רווח   
 חבר מועצה. –סהר פינטו   
 חבר מועצה. –אליאב מזגני   
 חבר מועצה. –ציון ידעי   
 חבר מועצה. –אראל דוד   

 חבר מועצה. –שלום אזרד 
 חברת מועצה. –בוחר -דורית בן  
 חבר מועצה. –תומר אהרון   
 חברת מועצה. –זוהר גוילי   
 חבר מועצה. –אלון גייר   
     
 מנכ"ל המועצה. –ליאור מדהלה   נוכחים:
 יועמ"ש. –סקורקה -עו"ד גלית דמארי  
 גזבר המועצה. –רמי אומיד   
 מזכירת ועדות המועצה. –שלה עקיבא   

 
 

אשר  26/02/2019היום שלישי  450פותח את ישיבת מועצה שלא מן המניין מס'  –יואל גמליאל 
 .19:00מתקיימת בספרייה הציבורית השעה 

 
הצעות: ראשונה לעניין השטאלים,  4נתחיל בהצעות לסדר שהוגשו. הוגשו  –ליאור מדהלה 

וח לאומי השנייה שקיפות ישיבות המועצה, השלישית זה דיון בנושא חובות למס הכנסה וביט
 .24/01/19והרביעית זה מינוי סגן ראש המועצה לפי בקשת תומר אהרון מהתאריך 

 
כידוע לכולם  .ערב טוב לכולם, בהחלטת ראש המועצה לבטל את השאטלים לרכבת –סהר פינטו 

לאור במיוחד שרות השאטלים  השירות הגיע ונדרש  ושקלפני הבחירות הקודמות ה 2013-מ
נפתחו תחנות רכבת בכל הסביבה שלנו מזכרת בתיה וכפר תחנת רכבת, בגדרה העובדה שאין 

הזה שנתן מענה חלקי ושירת תושבים רבים  השאטל  היההפתרון המועט מנחם, יבנה ורחובות 
כיום נוסע השאטל ליבנה מזרח ולמרות הפרסומים   השאטל נדרש.בוודאי שבהעדר תחנת רכבת ו

 מענה. הקו לא נותןשנוסע ליבנה מערב לא תואם בשעות בוודאי ש 30שיש תחליף קו 
זה נכון שבעבר הרכבת מימנה מחצית מהשאטל, בגלל התנהלות המועצה הרכבת הפסיקה את 

ת שלא רואה את טובת המימון והכל הושט על המועצה. אישרנו את זה בעבר יש החלטה חד צדדי
 של תושבים שהחתימו עצומה בנוגע לצורך של המשך השאטל.התושבים. הוגש לנו פה יוזמה 

כשזה מקורבים יש כסף ושזה שרות לתושבים נגמר הכסף. הצעתנו כפי שמונח פה זה כמובן 
 אפשר את ביטול השאטל.מבקש מחברי המועצה לא לאני להמשיך את השאטלים ולא לבטל אותו 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________     _____________________ 
 ראש המועצה –יואל גמליאל      מנכ"ל המועצה –ליאור מדהלה 
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משרד התחבורה ומשרד התחבורה מתי בזמנו להביא תקציב חהשאטל הצלנושא ב –יואל גמליאל 
תקצב את השאטלים יחד עם מועצה מקומית גדרה. משרד התחבורה נענה לבקשת המועצה 

ים בבוקר וקו 3-4נותן היום מענה להסעה לרכבת. פעם היו ש 40קו -ו 30להקצות את קו 
נגיש אם יש בעיה של תיאומים ושעות ים חזור וקו 11-ים הלוך ווקו 12ובצהריים היום יש כבר 

ים לכפר מנחם וים אנחנו גם במשא ומתן שיתנו קוונדרוש עוד קו .למשרד התחבורה ונתאםבקשה 
ובהמשך גם אולי למזכרת בתיה. לא יכול להיות שהמועצה תיתן פתרונות למשרד התחבורה. 

מיניתי את ענת טל חברת המועצה לנושא ואנחנו דורשים התחבורה צריך להכיר בגדרה.  משרד
. אנחנו הולכים לתגבר לחודש יםוקו 100-ולא כמו שיש היום בסביבות הלחודש ים וקו 300שיהיו 

נתיבים במיליוני  4-את כל הליך התחבורה הציבורית בגדרה. הרחבנו את הכבישים בגדרה ל
 .שקלים והיום ניתן לתת תחבורה ציבורית וזו הדרישה שלנו למשרד התחבורה

מבסיסי הדרום ונמשיך אשון וחזרה הביתה בימי חמישי פתרנו את הבעיה בנושא החיילים בימי ר
 .כדי לתת תחבורה ציבורית לתושבים שלנולפעול 

 לפה נציג של משרד התחבורה נשב ונסכם. אזמיןאני מבטיח לשבת עם כל תושב שיש לו בעיה אני 
 לתושבים.הכל כדי לתת שירות מצוין מבטיח לעשות ,01/04/2019-עד הויהיה מסוכרן  30קו 

 
 

 הצבעה להצעה לסדר בנושא השאטלים:
 

 בעד -סהר פינטו    נגד –יואל גמליאל 
 בעד -אלון גייר     נגד –דני דורון 

 בעד -דורית בן בוחר     נגד –ענת טל 
 בעד -תומר אהרון     נגד –אסף דרבה 

 בעד -זוהר גוילי    נגד –יקותיאל תנעמי 
 עדב -שלום אזרד     נגד –סהר רווח 

 בעד -הראל דוד     נגד – ציון ידעי
 נגד –אליאב מזגני 

 
 החלטה: לא אושר!

 
 

 שקיפות בישיבות המועצה. ענייןנעבור להצעה לסדר ב –ליאור מדהלה 
 

שמחתי לראות שבהסכם הקואליציוני שגם הוא אגב שמנכ"ל המועצה מצפצף על  –סהר פינטו 
 ימים. 8והפצת אותו תוך ימים  3החוק צריך היה להפיץ אותו תוך 

 
 כתבת למשרד הפנים תקבל תשובה. –ליאור מדהלה 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 



3 
 

 
 
 

הצהרה שמחתי לראות שיש הסכמה, שקיפות וכו' מקווה שזה לא יישאר בגדר של  –סהר פינטו 
 כללית. ישיבות מועצה כמו הישיבה הזאת הציבור לא יכול לדעת עליהם אם אנחנו לא נפרסם.
המועצה מפרסמת כל שטות, כל אירוע קטן כגדול את ישיבות המועצה היא לא מפרסמת. לא 

הגיע הזמן שישיבות המועצה  2019קוראת כאן. אנחנו בשנת רוצים שהציבור יראה את הפרסה ש
כמו כל מועצה מתוקנת לא רק לפעילים ופעילות ויועצים שאתם רוצים מצלמים יפורסמו לציבור 

 אלא שישיבות יצולמו ע"י המועצה וישודרו לייב לתושבים.
נו אירועים שבהם ראש המועצה יהקלטות ישיבות מועצה זה חשוב למרבה הצער רא 2019בשנת 

עצר הקלטה ראינו עריכה של הקלטה, פרוטוקולים עולים חודשיים אחרי וזה נעשה במכוון, זה 
 2019-נעשה כדי שהציבור לא יראה את מה שקורה פה ולא יהיה מודע. אנחנו רוצים להתקדם ל

ת גדרה כך ולהמליץ כללים של שקיפות. הוצע בזאת לקבוע כללים לשקיפות ישיבות מועצ
שיתאפשר לכלל התושבים להתעדכן מראש למועדי הישיבות כמובן עם סדר היום של הנושאים 

 שעל הפרק ולצפות בישיבות בשידור חי.
פיילוט מוצלח סדר היום פורסם, הישיבה של המועצה בקדנציה הנוכחית היה בישיבה הראשונה 

 חגיגיות אלא בכל הישיבות עצמה שודרה בשידור חי מוצע לעשות את זה לא רק בישיבות 
מוצע שהמועצה תקבע כללים שיאפשרו שקיפות ונגישות לציבור למידע כך שישיבות המועצה יהיו 

ברורים יותר ישקפו את מהלך הישיבה בצורה נאמנה והציבור  יהיונגישות יותר הפרוטוקולים 
 יוכל לקבל תמונה ישירה ובלתי אמצעית לגבי הדיונים בישיבות המועצה.

 ובר בעלויות זניחות אם בכלל. כיום אין למעשה עלות לשידור פייסבוק כלל.מד
 הצעת ההחלטה שלנו:

סדרי היום שבישיבה והמסמכים הנלווים יפורסמו לציבור באתר האינטרנט של המועצה  .1
 מיד לאחר מסירת ההזמנות לחברי המועצה.

דיון ישיבות  ישיבות המועצה יצולמו ויועברו בשידור חי באמצעות רשת האינטרנט .2
 המועצה יופיע לאחר הישיבה באתר האינטרנט של המועצה.

יפורסמו פרוטוקולים מלאים של הישיבות הכוללים את הטיעונים והנימוקים העיקריים  .3
 של חברי המועצה ושל אנשי המקצוע שהשתתפו בדיון.

  
 המועצה.באתר  ותפורסממ מסתכל באינטרנט היית רואה שהישיבותאם היית  – מליאליואל ג

 
 קודם כל אני אקריא את הוראות החוק לכלל חברי המועצה: –ליאור מדהלה 

 זה מה שאנחנו עושים. - "כל ישיבת מועצה תוקלט וירשם בה פרוטוקול"
יציינו מועד הישיבה, שמות חברי המועצה, הנוכחים, שאילתות, סדר היום, שמות  "בפרוטוקול

אלה המשתתפים, ההצעות והנמקתם, החלטות ותוצאות ההצבעה לפי דרישת חברי המועצה..." 
הוראות החוק ואנחנו עומדים בהוראות החוק. ההצעה שלך זה הצעה אני הקראתי לחברי 

 . המועצה את הוראות החוק
 

באתר המועצה, הציבור יכול אנחנו פועלים עפ"י חוק. אנחנו מעלים את ההקלטות  –מליאל יואל ג
 .לשמוע את כל מה שנאמר כאן מתי שהוא רוצה

צה גם את הזימונים וסדר אנחנו מפרסמים עכשיו גם באתר המועצה ונעלה גם בפייסבוק של המוע
 היום. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 



4 
 

 
 

 :שקיפות ישיבות מועצההצבעה להצעה לסדר בנושא 
 

 בעד -סהר פינטו    נגד –יואל גמליאל 
 בעד -אלון גייר     נגד –דני דורון 

 בעד -בוחר דורית בן     נגד –ענת טל 
 בעד -תומר אהרון     נגד –אסף דרבה 

 בעד -זוהר גוילי    נגד –יקותיאל תנעמי 
 בעד -שלום אזרד     נגד –סהר רווח 

 בעד -הראל דוד     נגד – ציון ידעי
 נגד –אליאב מזגני 

 
 החלטה: לא אושר!

 
 

 נעבור להצעה לסדר בעניין חובות מס הכנסה וביטוח לאומי. –ליאור מדהלה 
 

הליכים משפטיים מול מס הכנסה  2-שהמועצה הפסידה בלפני מס' שבועות פורסם  –סהר פינטו 
וביטוח לאומי וכתוצאה מכך בית המשפט חייב את המועצה במיליוני שקלים כחלק מהפרסום 

לא דיווחה כפי שצריך ומעבר לכך פסקי הדין  המועצה 2010-ו  2009ופסקי הדין מסתבר שבשנת 
מבית המשפט ועל כך עצמם מטילים ביקורת חריפה מאוד על המועצה שהסתירה מסמכים 

שהסתירה הטיעון ואת פסק הדין בהליך השני בית המשפט חייב את המועצה בהוצאות מאוד 
 מים.כבדות נוכח ההתנהלות הלא פשוטה הזאת ואת הדבר הזה אנחנו התושבים משל

 מה שביקשנו זה לקבל הבהרה והסבר על רקע הדבר הזה, איפה ההליך הזה נמצא ?
 באיזה שלב ? איך מתכוונים להתמודד עם החובות העצומים האלה ? אנחנו מבינים שמהשאטל 

 מאיפה עוד מתכוונים להביא כסף כדי להתמודד עם זה ? ₪  480,000לקחנו 
 

, איתם פועלת להתייעל וגם מול מס הכנסה יש שקיפותהמועצה המקומית גדרה  –יואל גמליאל 
התהליך ולכן אנחנו בהליכים משפטיים. נכון המועצה הפסידה בהליך כמו שהיא הם ידעו על 

ניצחה בכל ההליכים השונים אם זה נושא הרצפלד, יזמים שהכנסנו הכנסות גדולות. פה נכון 
שזה דיון משפטי אני לא מתכון להרחיב הפסדנו אנחנו הגשנו ערעור לבית משפט העליון ובגלל 

 בנושא.
 

 אין לך זכות ערעור אז איך זה ? –סהר פינטו 
 

 הגשנו ערעור. ערערנו מה זה אין זכות לערעור ? –יואל גמליאל 
 

 כמה המועצה אמורה לשלם למס הכנסה וביטוח לאומי ? –סהר פינטו 
 

 המועצה שילמה כבר למס הכנסה וביטוח לאומי את כל פסק הדין. –יואל גמליאל 
 ואנחנו במשא ומתן להחזרת חלק מהכסף. אין לנו חובות.

 
 
 
 
   
 
 
 
 
  ______________________     _____________________ 
 ראש המועצה –יואל גמליאל      מנכ"ל המועצה –ליאור מדהלה  
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לסגן ראש המועצה סהר פינטו עו"ד נעבור להצעה לסדר האחרונה בעניין מינוי  –ליאור מדהלה 
 הוגש ע"י תומר אהרון.בשכר של שקל אחד זה 

 
בעקבות המצב הכלכלי הלא פשוט במועצה חשבנו ושקלנו, ואמרנו שאנחנו מוכנים  –תומר אהרון 

גם לטובת היישוב לבוא ולהיות חלק מהנהלת המועצה כדי לקדם את היישוב ולכן גם סהר מוכן 
 זו ההצעה שלנו. –על חשבון זמנו הפרטי לבוא ולהיות סגן בשקל לשנה 

 
תושבים ואנחנו  30,000-נושקת לומית גדרה ם המועצה המקאני חושב שהיו –יואל גמליאל 

תושבים שיגיעו לגדרה בשנתיים הקרובות,  8,000יחידות דיור שזה עוד  2,000בתהליך בנייה של 
אני חושב שראש מועצה צריך עזרה עם שכר ₪  30,000,000-כשל יש מחזור כספי במרכז אופק 

מני מטלות כדי שנוכל לתת שירות מצם שייקחו מלא, עם התחייבות ויתנו מענה לציבור הרחב בע
ם כולכם תצטרפו להנהלת המועצה כדי לעזור בהתנדבות ין. אנחנו יישוב גדול הייתי שמח אמצו

ותהיו בעשייה אמתית נקבל אתכם באהבה. צריך לפרגן למי שבא לעשות למען התושבים ולמען 
 .ואם סהר רוצה לבוא בזמנו הפרטי בהתנדבות נקבל אותו בשמחה גדרה

 
 הצבעה להצעה לסדר בנושא סהר פינטו כסגן ראש המועצה:

 
 בעד -סהר פינטו    נגד –יואל גמליאל 

 בעד -אלון גייר     נגד –דני דורון 
 בעד -דורית בן בוחר     נגד –ענת טל 

 בעד -תומר אהרון     נגד –אסף דרבה 
 בעד -זוהר גוילי    נגד –יקותיאל תנעמי 

 בעד -שלום אזרד     נגד –סהר רווח 
 בעד -הראל דוד     נגד – ציון ידעי

 נגד –אליאב מזגני 
 

 החלטה: לא אושר!
 

 .1נתחיל בסעיף  –ליאור מדהלה 
 

 בחירת הנהלת המועצה בהרכב הבא:  1סעיף 
 ראש המועצה ויו"ר ההנהלה. –יואל גמליאל   
 דני דורון.  
 ענת טל.  
 אסף דרבה.  
 סהר רווח.  
 מזגני.אליאב   
 יקותיאל תנעמי.   
 ציון ידעי.  

 
 הצבעה:

 נגד -סהר פינטו    בעד –יואל גמליאל 
 נגד -אלון גייר     בעד –דני דורון 

 נגד -דורית בן בוחר     בעד –ענת טל 
 נגד -תומר אהרון    בעד –אסף דרבה 

 נגד -זוהר גוילי    בעד –יקותיאל תנעמי 
 נגד -אזרד שלום     בעד –סהר רווח 

 נגד -הראל דוד     בעד – ציון ידעי
 בעד –אליאב מזגני 

 
 החלטה: אושר!

 
 
 
 
 

______________________     _____________________ 
 ראש המועצה –יואל גמליאל      מנכ"ל המועצה –ליאור מדהלה  
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 לחוק  14בחירת דני דורון לסגן ומ"מ ראש המועצה לפי סעיף   2סעיף 

 הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(,   
 .1975תשל"ה 

 
 החלטה:

 אושר פה אחד!
 
 

 -שלחתי לכם את ההסכם קואליציה 3לפני שנעבור לסעיף  –ליאור מדהלה 
 השולחן כרגע.והנחתי לכם את ההסכם על  21/2/19רוטציה בתאריך 

 
 אישור מינוי סהר רווח כדלהלן:  3סעיף 

  100%מינוי סהר רווח לסגן ראש המועצה בשכר בהיקף של  .א
לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו  15משרה, עפ"י סעיף 
ובהתאם לזכויות המוקנות לו עפ"י דין וחוזר מנכ"ל  1975וכהונתם(, תשל"ה 

 משרד הפנים.
 

 האצלת סמכויות ראש המועצה לסגן ראש המועצה בפועל  ב. אישור
 לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש 17עפ"י סעיף        
 כיו"ר מרכז אופק. 1975הרשות וסגניו וכהונתם(, תשל"ה        

 
 חוות דעת משפטית חתומה ע"י היועמ"ש. –מצ"ב       
 תחשיב עלות השכר חתום  ע"י גזבר המועצה. –                

 
 להוציא היא  4/2017חוזר מנכ"ל ב כחלק מהנוהל החובה שלך –סהר פינטו   
 וחו"ד. עסקה עלות האת שאומר  אישור  

דורש שאתה הליך תקין והחובה שלך ב כפי שפרטת אותה לותראינו את הע
המאושר של הרשות תצהיר שעלויות אלה מתוקצבות במלואן מתקציבה 

המקומית. כך כתוב בנוהל, בחוק אם העלויות לא מתוקצבות בתקציב אי אפשר 
שזה  2019לאשר אותם. בחו"ד שלך כתוב שזה מתוקצב בהצעת התקציב של 

 בוודאי לא עונה על דרישות החוק.
 יל ואין תקציב מאושר המועצה לא מוסמכת לאשר את השכר.אהו
 

המכתב אומר שזה כרגע. כמו שהוא המכתב שלי משקף את המצב  –רמי אומיד 
 בהתאם להצעת התקציב שתובא לאישור ישיבת המועצה.

 
 ישנו סעיף של שכר סגנים. 2018בתוך תקציב  –יואל גמליאל 

 אנחנו לא משלמים לסגנים שכר עד אישור משרד הפנים וזה מה שהיה גם בעבר.
 

 ך סמכות לאשר להם את השכר.החוק מאוד ברור אין ל –סהר פינטו 
 

בחצי משרה כרגע ונעלה אותו  סהר רווח כסגן –מציע הצעה  –יואל גמליאל 
 למשרה מלאה אחרי אישור התקציב.

 
 
 
 
 
 
 
 

______________________     _____________________ 
 ראש המועצה –יואל גמליאל      מנכ"ל המועצה –ליאור מדהלה  
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  :סהר רווח בשכר חצי משרהא'  3סעיף הצבעה 

 נגד -סהר פינטו    בעד –יואל גמליאל 
 נגד -אלון גייר     בעד –דני דורון 

 נגד -דורית בן בוחר     בעד –ענת טל 
 נגד -תומר אהרון    בעד –אסף דרבה 

 נגד -זוהר גוילי    בעד –יקותיאל תנעמי 
 נגד -שלום אזרד     בעד –סהר רווח 

 נגד -הראל דוד     בעד – ציון ידעי
 בעד –אליאב מזגני 

 
 החלטה: אושר!

 
 ב' 3הצבעה סעיף 
 נגד -סהר פינטו    בעד –יואל גמליאל 

 נגד -אלון גייר     בעד –דני דורון 
 נגד -דורית בן בוחר     בעד –ענת טל 

 נגד -תומר אהרון    בעד –אסף דרבה 
 נגד -גוילי זוהר    בעד –יקותיאל תנעמי 

 נגד -שלום אזרד     בעד –סהר רווח 
 נגד -הראל דוד      בעד – ציון ידעי

 בעד –אליאב מזגני 
 

 החלטה: אושר!
 
 

 אישור מינוי עו"ד יקותיאל תנעמי כדלהלן:  4סעיף 
 א. אישור מינוי עו"ד יקותיאל תנעמי  לסגן ראש המועצה בשכר 

 לחוק הרשויות  15משרה, עפ"י סעיף  100%בהיקף של        
  1975המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, תשל"ה        
 ובהתאם לזכויות המוקנות לו עפ"י דין וחוזר מנכ"ל משרד        
 הפנים.       

 
 האצלת סמכויות ראש המועצה לסגן ראש המועצה בפועל  ב. אישור

 לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש 17עפ"י סעיף        
 כמחזיק תיק שפ"ע. 1975הרשות וסגניו וכהונתם(, תשל"ה        

 
 חוות דעת משפטית חתומה ע"י היועמ"ש. –מצ"ב           

 תחשיב עלות השכר חתום ע"י גזבר המועצה. –                
 

 עפ"י בקשת קותי שמבקש למשוך את הסעיף אנחנו מושכים את  –יואל גמליאל   
 הסעיף.  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

______________________     _____________________ 
 ראש המועצה –יואל גמליאל      מנכ"ל המועצה –ליאור מדהלה  
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 שימור אתרים.הנדסה ואישור מינוי מר דני דורון למחזיק תיק   5סעיף 
 

  החלטה:  
 אושר פה אחד!

 
 

 אישור מינוי הגב' ענת טל למחזיקת תיקים: תיירות, בטחון, מעמד   6סעיף 
 האישה וצעירים.  

 
 מאחלים לה הצלחה בתפקיד. –תומר אהרון   

 
 החלטה:   

 אושר פה אחד!
 
 

 מינוי אסף דרבה למחזיק תיק רווחה, עלייה וקליטה.אישור   7סעיף 
 

 סף בהצלחה.גם פה רוצים לברך את א –תומר אהרון   
 

 החלטה:   
 אושר פה אחד!

 
 

 אישור מינוי אליאב מזגני למחזיק תיק הספורט.  8סעיף 
 

 החלטה:   
 אושר פה אחד!

 
 
 

 ותשתיות ציבוריות.אישור מינוי ציון ידעי למחזיק תיק תפעול   9סעיף 
 
 

 הצבעה:
 נגד -סהר פינטו    בעד –יואל גמליאל 

 נגד -אלון גייר     בעד –דני דורון 
 נגד -דורית בן בוחר     בעד –ענת טל 

 נגד -תומר אהרון    בעד –אסף דרבה 
 נגד -זוהר גוילי    בעד –יקותיאל תנעמי 

 נגד -שלום אזרד     בעד –סהר רווח 
 נגד -הראל דוד     בעד – ציון ידעי

 בעד –אליאב מזגני 
 

 החלטה: אושר!
 
 
 
 
 
 
 
   ______________________     _____________________ 
 ראש המועצה –יואל גמליאל      מנכ"ל המועצה –ליאור מדהלה  
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 הרכב הוועדות לא תואם ולא נותן ייצוג יחסי. –סהר פינטו 
 

 כל הסיעות מיוצגות. –ליאור מדהלה 
  

 אתה יכול להחליף בסיעה שלך את מי שאתה רוצה. –יואל גמליאל 
 

 ועדת משנה לתכנון ובנייה יש נציג אחד וכמו כן גם בוועדת מכרזים,  –סהר פינטו 
 הרכב הוועדות לא ראוי. אנחנו מבקשים לקבל ייצוג פרופורציונאלי.

 
 ייצוג הולם זה ייצוג של כל הסיעות מה שאתה אומר שציון  –ליאור מדהלה 

 וקותי לא צריכים להיות בוועדות.
 

 נה סיעה המבקשת להחליף את מה שהצענו לגבי הסיעות אם יש –יואל גמליאל 
 זה מה שיהיה תחליפו במי שאתם רוצים. אנחנו רק המלצנו.

 
 מבקש חו"ד יועמ"ש, זה לא ראוי במיוחד בהרכב ועדת תכנון ובנייה –סהר פינטו 

 שזו ועדה רגישה.
 

 סיעות.היש ייצוג הולם לכל  –יואל גמליאל 
 

 שסהר פינטו יהיה בוועדת משנה לתכנון ובנייה. תמבקש – דורית בן בוחר
 
 

 אישור מינוי הרכב ועדת משנה לתכנון ובנייה:  10סעיף 
 יו"ר הוועדה וממלא מקומו יואל גמליאל.  –דני דורון 

 חברה. –ענת טל 
 חבר. –עו"ד יקותיאל תנעמי 

 חבר. –ציון ידעי   
 חבר. – סהר רווח

 חבר. –שלום אזרד 
 .החבר – בוחרדורית בן 

 
 הצבעה:

 נגד -סהר פינטו    בעד –יואל גמליאל 
 נגד -אלון גייר     בעד –דני דורון 

 נגד -דורית בן בוחר     בעד –ענת טל 
 נגד -תומר אהרון    בעד –אסף דרבה 

 נגד -זוהר גוילי    בעד –יקותיאל תנעמי 
 נגד -שלום אזרד     בעד –סהר רווח 

 נגד -הראל דוד     בעד – ציון ידעי
 בעד –אליאב מזגני 

 
 החלטה: אושר!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ______________________     _____________________ 
 ראש המועצה –יואל גמליאל      מנכ"ל המועצה –ליאור מדהלה  
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 :אישור הרכב ועדת מכרזים  11סעיף 

 יו"ר. –אליאב מזגני   
 חבר. –אסף דרבה   
 חבר. –עו"ד יקותיאל תנעמי   
 חבר. –ציון ידעי   
 חבר. –שלום אזרד   
 חברה. –זוהר גוילי   

 
 גם פה הייצוג לא הולם. –סהר פינטו   

 
 הצבעה:

 נגד -סהר פינטו    בעד –יואל גמליאל 
 נגד -אלון גייר     בעד –דני דורון 

 נגד -דורית בן בוחר     בעד –ענת טל 
 נגד -תומר אהרון    בעד –אסף דרבה 

 נגד -זוהר גוילי    בעד –יקותיאל תנעמי 
 נגד -שלום אזרד     בעד –סהר רווח 

 נגד -הראל דוד     בעד – ציון ידעי
 בעד –אליאב מזגני 

 
 החלטה: אושר!

 
 

 אישור הרכב ועדת הנחות בארנונה:  12סעיף 
 יו"ר וממלאת מקומו זוהר גוילי. –ציון ידעי   
 חבר. –אסף דרבה   
 חבר. –אליאב מזגני   
 חברה. –זוהר גוילי   
 יועמ"ש או מי מטעמה. -סקורקה  -עו"ד גלית דמארי  

 גזבר המועצה או מי מטעמו. -רמי אומיד  
 מנהלת מח' רווחה או מי מטעמה. -בת חן קרני    
  

 הצבעה:
 נגד -סהר פינטו    בעד –יואל גמליאל 

 נגד -אלון גייר     בעד –דני דורון 
 נגד -דורית בן בוחר     בעד –ענת טל 

 נגד -תומר אהרון    בעד –אסף דרבה 
 נגד -זוהר גוילי    בעד –יקותיאל תנעמי 

 נגד -שלום אזרד     בעד –סהר רווח 
 נגד -הראל דוד     בעד – ציון ידעי

 בעד –אליאב מזגני 
 

 החלטה: אושר!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________     _____________________ 
 ראש המועצה –יואל גמליאל      מנכ"ל המועצה –ליאור מדהלה  
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 אישור מינוי הרכב ועדת השקעות:   13סעיף 
 יו"ר. –גזבר המועצה  –רמי אומיד   
 יועמ"ש. –סקורקה -עו"ד גלית דמארי  
 .ממונה על ההכנסות –נפתלי דוד   

 
 החלטה:  
 אושר פה אחד!  

 
 

 אישור מינוי הרכב ועדת תמיכות:  14סעיף 
 יו"ר. –מנכ"ל המועצה  –ליאור מדהלה   
 יועמ"ש. –סקורקה -עו"ד גלית דמארי  
 גזבר המועצה. –רמי אומיד   

 
 החלטה:  
 אחד!אושר פה   

 
 

 אישור מינוי הרכב ועדה להקצאות קרקע:  15סעיף 
 יו"ר. –מנכ"ל המועצה  –ליאור מדהלה   
 יועמ"ש. –סקורקה -עו"ד גלית דמארי  
 גזבר המועצה. –רמי אומיד   
 מהנדס המועצה.  
 אחראית נכסים. –מרב לרר   

 
 היום הודיע ליאוניד גינסבורג שהוא לא מעוניין בתפקיד. –ליאור מדהלה   

 
 החלטה:  
 אושר פה אחד!  

 
 אישור מינוי הרכב ועדת רכש ובלאי:  16סעיף 

 יו"ר. –גזבר המועצה  –רמי אומיד   
 יועמ"ש. –סקורקה -עו"ד גלית דמארי  
 מנהלת אגף החינוך. –ענת קוך   
 מנהלת לשכת ראש המועצה. –אירן שרעבי   
 מ"מ משאבי אנוש. –רינה קליר   

 
 הצבעה:

 נגד -סהר פינטו    בעד –יואל גמליאל 
 נגד -אלון גייר     בעד –דני דורון 

 נגד -דורית בן בוחר     בעד –ענת טל 
 נגד -תומר אהרון    בעד –אסף דרבה 

 נגד -זוהר גוילי    בעד –יקותיאל תנעמי 
 נגד -שלום אזרד     בעד –סהר רווח 

 נגד -הראל דוד     בעד – ציון ידעי
 בעד –אליאב מזגני 

 
 החלטה: אושר!

 
 
 

______________________     _____________________ 
 ראש המועצה –יואל גמליאל      מנכ"ל המועצה –ליאור מדהלה  
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 ביקורת:אישור מינוי הרכב ועדת   17סעיף 
 יו"ר. –נציג סיעת גשר   
 חברה. –ענת טל   
 חבר. –ציון ידעי   

 
 .תיקון במייל ולכן ההרכב שהוצע בוטלשלחתי לכם  –ליאור מדהלה   

 
 ההצעה שלנו  –תומר אהרון   
 יו"ר. –סהר פינטו   
 חבר. –שלום אזרד   
 חברה. –זוהר גוילי   

 
 הצבעה על ההצעה של תומר אהרון:  
 החלטה:  
 אושר פה אחד!  

 
 

 אישור נציגי ציבור בוועדת בחינה למכרזי כוח אדם.  18סעיף 
 עו"ד טל סימון.   
 .רז הרפז  

 
 נדרשים למנות נציג ציבור עפ"י חוזר משרד הפנים. –ליאור מדהלה   

 
 הצבעה:

 נגד -סהר פינטו    בעד –יואל גמליאל 
 נגד -אלון גייר     בעד –דני דורון 

 נגד -דורית בן בוחר     בעד –ענת טל 
 נגד -תומר אהרון    בעד –אסף דרבה 

 נגד -זוהר גוילי    בעד –יקותיאל תנעמי 
 נגד -שלום אזרד     בעד –סהר רווח 

 נגד -הראל דוד    בעד –סהר פינטו 
 בעד –אליאב מזגני 

 
 החלטה: אושר!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________     _____________________ 
 ראש המועצה –יואל גמליאל      מנכ"ל המועצה –ליאור מדהלה  
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 .קביעת מועד ישיבות מועצה שמן המניין  19סעיף 
 

 ימים הראשונים המועד הישיבות שמן המניין יהיה תוך חמישה עשר   
 .18:00רביעי ולא לפני השעה לכל חודש קלנדרי בימי   

 
 מקריא את החוק לקביעת מועד ישיבות שמן המניין. –ליאור מדהלה   

 
 הצבעה:

 נגד -סהר פינטו    בעד –יואל גמליאל 
 נגד -אלון גייר     בעד –דני דורון 

 נגד -דורית בן בוחר     בעד –ענת טל 
 נגד -תומר אהרון    בעד –אסף דרבה 

 נגד -זוהר גוילי    בעד –יקותיאל תנעמי 
 נגד -שלום אזרד     בעד –סהר רווח 

 נגד -הראל דוד    בעד –סהר פינטו 
 בעד –אליאב מזגני 

 
 החלטה: אושר!

 
 
 
 

 .20:45הישיבה ננעלה בשעה 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

 
 

 
    

  
 


