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 משתתפים: 

 

 ראש העירייה                     -יוסי ברודני  
 חבר מועצת העיר                         -בני סומך  
 מועצת העיר תחבר                       -עינת כרמל 
 מועצת העיר תחבר                -  שלומית מנטל 
 חבר מועצת העיר                   -משה מרר       
 מועצת העיר תחבר                   - מירי אברגיל 
 חבר מועצת העיר                    -הרצל ארביב 

 מועצת העיר תחבר                         -רונית לב
 העיר חברת מועצת                    -מיכל נתנאל

 חבר מועצת העיר                         -עדי גרוס
 חבר מועצת העיר                   -משה קייקוב

 חבר מועצת העיר                         -גל לנצ'נר
 חבר מועצה                    -מנחם צרויה

 חבר מועצה                 -צחי סטולוביץ
 
 

 חסרים:
 

 חבר מועצת העיר                    -יעקב ויליאן 
 
 

 
 משתתפים:

 
 גזבר העירייה                         -צחי פרץ 
 מנכ"ל העירייה                          -גבי חדד

 יועצת המשפטית                    -אילנה תמם
 מבקר העירייה                      - דוד שרוני

 



 הצעות לסדר:

 ואם מהמקום.משה קייקוב נ

א במהלך הקדנציה . עצה להצביע להצעות לסדר היום שיבימבקש מחברי המו

 מבקש לבנות תלמוד תורה כפי שהוקם תיכון חילוני.

פעל במהלך הקדנציה להקמת תנועות נוער חרדית עבור תושבי גיורא אשר כמו כן א

 אינם מעוניינים להשתתף בתנועות הנוער הקיימות.

 ני אלא להכפילו ולשלשו.רהתוהתקציב  מבקש שלא להקטין את

סיעת ש"ס זכתה למנדט לאחר שנים רבות של נסיונות כושלים ומר קייקוב מצהיר 

 כי יסייע לתושבים ככל יכולתו.

 

בפני מר קייקוב באופן פרטי וגם כאן בישיבת המליאה  תיהתנצל -מר יוסי ברודני

 על חילופי הדברים בישיבת הקואליציה האחרונה 

להבא, נאום כמו זה שנשא מר קייקוב כעת, יתקיים בסוף הישיבה, לאור מבקש ש

 .כמפורטים בחוק נהלי ישיבות המליאה

 

 הצעות לסדר של מר קייקוב:

 

מהכרטיסים למופעים חינם לילדים עם צרכים  10%מתן  -.הצעה ראשונה1

 מיוחדים

 

א ילדים אלו לילד עם צרכים מיוחדים, אני יודע שצריך לדאוג להוצי :כאבאקייקוב

שמסתובבים בחוסר מעש בבית ויש מקום לדרבן אותם ולתת להם כרטיסים חינם 

 לכל ההצגות.

כידוע לאורך כל השנים האחרונות פועלת  -יו"ר המתנס מנחם צרויה 
העירייה ועושה פעילות רבה ומגוונת למען אוכלוסייה לצרכים מיוחדים כולל 

עילות רבה וחשובה זו אף הקמת מנהיגות הורים לילדים מיוחדים. לפ
מנהלת  -הוקצתה עו"ס מהאגף לשירותים חברתיים. לגבי נושא ההנחות

המתנ"ס כבר הונחתה על ידנו לבדוק קריטריונים לחלוקת כרטיסים בחינם 



עבור אוכלוסיות שונות ) קשישים , צרכים מיוחדים, חד הוריות, מעוטי 
ים. הנהלת כ"ל משרד הפניכולת, מלווים ועוד(, זאת כמובן בכפוף לחוזר מנ

 המתנ"ס תקדם נושא זה
 

 יוסי : אני מבקש להסיר את הנושא מסדר היום.
 

 חברים 11 -הצבעה: בעד
 קייקוב(סטולוביץ ומשה ) צחי  2 -נגד   

 
 להסיר את הנושא מסדר היום .החלטה: 

 
 הזמנת הזמר אברהם פריד למופע חינם בגבעת שמואל. -.הצעה שניה2
 

שנים ואלם עד כה מופעים של  10ראש העיר מגדיר עצמו כאדם דתי ומכהן  -קייקוב
הזמר החסידי אברהם פריד או יעקב שוויקי לא התקיימו בעיר. הסיעות  גדולי

השונות מבטיחות ובפועל לא מקיימות. לכן החלטתי לעלות הצעה לסדר היום לפיה 
יה בחינם והעירייה אברהם פריד יגיע השנה לתת מופע בעיר , והכניסה למופע תה

 באמצעות  האגף לתרבות תורנית ו/או המועצה הדתית.
 

בחירת אמן ספציפי כמו גם בחירת והפקת אירועי  -יו"ר המתנ"ס מנחם צרויה
תרבות, הינם תחת ניהול מחלקת אירועים במתנ"ס הפועלת בהתאם לתקציב 

ית ע"י מועצת השנתי, ולשיקולי מקום וזמן. בחירת אמן ספציפי בוודאי שאינה נעש
 העיר שכלל אינה דנה ברמת הרזולוציה של בחירת אמן זה או אחר.

 

 אבקש להסיר את ההצעה הנ"ל מסדר היום.

  :הצבעה

 חברים 12  -בעד

 קייקוב  משה 1 –נגד 

 

 : החלטה

 להסיר את הנושא מסדר היום . 
 

 

 על סדר היום  



 

 .פרוגרמה מוסדות ציבור1
 .מינוי ועדות העירייה2
 היכל יהודה-ר הסכם הקצאה.אישו3
 .עדכון שכר בכירים4
 . שונות5

 

 

 

 פרוגרמה מוסדות ציבור

 

המצורפת  מליאת מעצת העיר מתבקשת לאשר את פרוגרמה מוסדות ציבור

 כנספח א'

 

 הצבעה:

 חברים  12בעד: 

 משה קייקוב-נגד

 

 החלטה:

 

 ורפת כנספח א'צהמ מליאת מועצת העיר מאשרת את פרוגרמה מוסדות ציבור

 

 מינוי ועדות העירייה. 2

 

מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר את מינויי ועדות העירייה המצ"ב כנספח 

 'ב

 

 הצבעה:



 חברים 12בעד:

 נגד:משה קייקוב

 

 החלטה:

 'במליאת מועצת העיר מאשרת את מינויי ועדות העירייה המצ"ב כנספח 

 

 

 

 מיכל נתנאל נכנסת למליאה.

 

 היכל יהודה–אישור הסכם הקצאה אישור המלצת ועדת הקצאות ו.3

 

מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר את המלצת ועדת הקצאות לבית כנסת  א.

 היכל יהודה

 '(גנספח -וזאת על פי נוהל משרד הפנים.)ההסכם מצורף לפרוטוקול

 

 :הצבעה

 חברים 13בעד: 

 נמנע:משה קייקוב

 

 :החלטה

קצות את השטח לה מליאת מועצת העיר מאשרת את המלצת ועדת הקצאות 

 לבית כנסת היכל יהודהכמפורט בפרוטוקול המלצת ועדת ההקצאות 

 

 אישור הסכם ההקצאה:ב. 



מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר את הסכם ההקצאה לבית כנסת היכל 

 יהודה על נוהל משרד הפנים ולפי חוו"ד יועצת המשפטית המצורפת.

 

 :צבעהה

 חברים 13בעד:

 נמנע:משה קייקוב

 

 

 :החלטה      

 

עם בית כנסת היכל יהודה מליאת מועצת העיר מאשרת את הסכם ההקצאה 

 וזאת על פי נוהל משרד הפנים

 

 –.אישור שכר בכירים 4

לשכר הבכירים של  5%מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר תוספת של 

משכר מנכ"ל  45%אדריכלית העיר גב' טל אשכנזי. כלומר אישור שכר של 

 הפנים. ובכפוף לאישור משרד

 

 :הצבעה

 ) פה אחד(חברים  14 –בעד 

  

 : החלטה

משכר מנכ"ל לאדריכלית  45%מליאת מועצת העיר מאשרת שכר בכירים של 

 העיר גב' טל אשכנזי

 

 . שונות: אישור השתתפות בנסיעה לחו"ל 5



מלאית מועצת העיר מתבקשת לאשר נסיעה לחול לגב' טל אשכנזי במסגרת 

 לנסיעה  6000ל קורס בניה ירוקה עד שך ש

 

 הצבעה 

 חברים ) פה אחד( 14 –בעד 

 

 
________________     __________________ 

 ראש העיר –יוסי ברודני      מנכ"ל העירייה -גבי חדד
 

 


