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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                   -הרצל ארביב 

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

 חבר מועצת העיר                   -משה קייקוב
 חבר מועצת העיר                    -יעקב ויליאן  

 חבר מועצת העיר                  -ר      משה מר
 חבר מועצה                    -מנחם צרויה

 
 

 חסרים:
 

  החבר מועצ                         -גל לנצ'נר
 החברת מועצ                  -מירי אברגיל 

 חבר מועצה                 -צחי סטולוביץ
 

 :משתתפים
 

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

 יועצת המשפטית                    -אילנה תמם
 מבקר העירייה                       -דוד שרוני

 

 

 

 שאילתות שהוגשו ע"י מר משה קייקוב

 

ת השונים בעיר, ועליהם על כל חברי המועצה לפנות ישירות למנהלי המחלקו .האם חל איסור1

לפנות אך ורק למנכ"ל העירייה בכל עניין ולקבל רק ממנו תשובה, או האיסור חל רק על חבר 

 משה קייקוב?המועצה עו"ד 



 תשובה:

על פי מכתב משרד המשפטים, הוועדה לניגוד עניינים " הוועדה סבורה כי חוות דעת המאזנת 

טפל בענייניהם אך מול הרשות . לבין החשש בין תפקידו של חבר מועצה לדאוג לתושבים ול

שקשר הישיר בין חברי המועצה לעובדי הרשות אגב טיפולם בעניינים של התושבים, יקשה על 

עבודתם לפעול באופן אוביקטיבי וחסר פניות. האיזון נעשה שאת כל פניה יש להעביר לראש 

 הרשות ולא ישירות לעובד...

או לשכתו בכל פניה של חבר מועצה, אני הנחתי לפנות נות לראש העיר לכן עקרונית יש לפ

למנכל העירייה בכל שאלה או ללשכתי, זה חל על כל חברי המועצה. הואיל וזה מהווה מנהל 

 .תקין 

 

תורנית לתושבי גבעת שמואל"החרדים" בעיר? מתי  האם ישנו תקציב יעודי עבור פעילות . 2

 עבור תושבי העיר החרדים.יא נ"ס פעילות כל שהתלאחרונה אם בכלל קיים המ

התקיים אירוע עבור תושבי העיר החרדים, מתקציב התרבות התורנית   2019האם מתחילת שנת 

 ₪  300 -בסל של כ 2019שהקצתה העירייה לשנת 

 

 אפשר לקבל הסבר מה זה תרבות " חרדית" יש תרבות תורנית  מה זה חרדית? -מנחם

 את הרב גל כהן לתת הרצאה מדוע לא תומכים בכך.? לדוגמא אנשים רוצים להזמין –קייקוב 

 הרבנים של הכיפות הסרוגות באים לפה בעשרות ולא מביאים רבנים חרדים.

 

 :תשובה

ר מגוונת ולראיה רק לפני מספהבות לכלל האוכלוסיה וגם לאוכלוסיה דתית רישנם פעילויות 

ם על הרב עובדיה יוסף זצ"ל וכן פרטוש , רבי דוד שיעורישבועות היו אירועים כגון החזן כפיר 

 שיעורים על הרמב"ם. ללא יוצא מן הכלל גם לציבור החרדי. 

 

 הצעות לסדר יום שהוגשו ע"י מר משה קייקובאני עוברים ל

 

 ישיבות מליאה יצולמו ויועברו בשידור חי -הצעה ראשונה .1

יבות חברי המועצה מתנגדים לצילום מחשש סביר שהמליאה תהפוך לבמה ולהצגה, היש

מוקלטות ומתומללות ומפרסמות באתר העירייה, כך שהשקיפות המלאה קיימת רק ללא כל 

 הצגה.



 .יוסי: אני מבקש להסיר  את הנושא מסדר יום

 

 :הצבעה

 חברים 11-בעד

 משה קייקוב -נגד

 :החלטה

 להסיר את הנושא מסדר היום

 

 ' של מר משה קייקוב.2הצעה לסדר מס 

חבי בעיר, אולפנא אמית , והמבנים השייכים למתנ"ס מות בבית הספר ברחדרים/אול .2

 מתפללים ומעלה. 50ישמשו בשבתות וחגים כבתי תפילה לקבוצות המונות 

אני רוצה לתת דוגמא להורים של החיל שנפל גרים ליד רונית לבורוצים להקים בית כנסת 

לתיכון  מתפללים, אני הייתי נותן להם את המפתחות 50-100ספרדי ברמת אילן. יש שם 

 החדש בשבת.

 

 האם הם בישו? האם הם ביקשו ממך את הדבר הזה? -רונית

אני אומרת לך שהם לא ביקשו ממך לטפל בזה, אני מבקשת לא להעלות את הסוגיה . אם 

 יש לך יפוי כח לדבר בשמם תראה לי..

 

 , ובכלל אנו פועלים על פימתפללים בעיר 50וח בתי כנסת לכל הואיל ואין עיניין לפת

הכנסת על פי הקריטריונים מבנים ושטח לבניה לבתי החוק ומקצים למתפללים וקהילות 

 שנקבעו.

 יוסי: אני מבקש להסיר את הנושא מסדר יום

 

 :הצבעה

 חברים 11בעד: 

 נגד: משה קייקוב

 

 :החלטה

 להסיר את הנושא מסדר יום.



 יום:העל סדר נושאים 
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 בריםת .1
 
 
 

 מוגש בזאת תב"רים חדשים לאישורכם:

מליאת העירייה מתבקשת לאשר פתיחת  -ביצוע שיקום וסלילת רחוב רחבת אילן .1
 336-תב"ר חדש לשם ביצוע שיקום וסלילת רחוב רחבת אילן בעלות משוערת של כ 

 במימון מלא של משרד הפנים.₪ אלף 

 להלן הרכב התב"ר:

 ₪  336,000           משרד הפנים

 ₪  336,000         סה"כ תב"ר מאושר              

מליאת העירייה מתבקשת לאשר פתיחת  -תכנון יציאה זמנית  צפון גבעת שמואל .2
 300-תב"ר חדש לשם תכנון יציאה זמנית בצפון גבעת שמואל בעלות משוערת של כ 

 תרה במימון מקרנות הפיתוח.של משרד התחבורה והי 70%במימון ₪ אלף 

 להלן הרכב התב"ר:

 ₪  210,000                           משרד התחבורה

 ₪  90,000     קרנות פיתוח

 ₪  300,000         סה"כ תב"ר מאושר                  

 

 מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר את התברים דלעיל

 

 :הצבעה

 )פה אחד( חברים 12בעד: 

 :החלטה             

 מליאת מועצת העיר מאשר את התברים דלעיל



 
 מוגש בזאת לאישורכם תב"רים לעדכון :

מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר את עדכון  -הוצאות תכנון כלליות  -424תב"ר  .1
סה"כ התקציב            אופן מימון התב"ר למימון מלא באמצעות השתתפות בעלים. 

 ₪.מיליון  9.6נשאר ללא שינוי ע"ס של 

 להלן הרכב התב"ר:

 ₪ 9,600,000  השתתפות בעלים

 ₪  9,600,000             סה"כ תב"ר מאושר

 
 

: מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר את הקמת  בי"ס תיכון ממלכתי -811תב"ר  .2
 5.3עדכון אופן מימון התב"ר בעקבות קבלת מימון נוסף ממשרד החינוך ע"ס של 

ת את השתתפות העירייה בעלות הקמת התיכון. סה"כ ובהתאם להפחי₪ מיליון 
 ₪. מיליון  44התקציב נשאר ללא שינוי ע"ס של 

 להלן הרכב התב"ר:

 ₪ 26,106,383         קרנות רשות

 ₪  5,293,617        משרד החינוך                    

 ₪  12,442,143                      מפעל הפיס

 ₪ 43,842,143              סה"כ תב"ר מאושר       
 

 

: מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר עדכון התב"ר פיתוח שצ"פ דרומי -829תב"ר  .3
וזאת בהתאם לתוצאות המכרז ₪ מיליון  32.5לסך של ₪ מיליון  6 -ולהגדילו בכ

 והעלויות הצפויות להשלמת השצ"פ, במימון מקרנות הרשות.

 להלן הרכב התב"ר:

 ₪ 29,000,000         קרנות רשות

 ₪  3,486,000     משרד התחבורה                 

 ₪ 32,486,000       סה"כ תב"ר מאושר              
 

 מצ"ב פירוט של התוספות והשינויים הנדרשים.

 

 



 את התברים דלעיל מתבקשת לאשרעצת מליאת מו

 

 :הצבעה

 חברים )פה אחד( 12בעד:

 

 :החלטה

 ת התברים דלעיל.מליאת  מועצת העיר מאשרת א

 

 מוגש בזאת לאישורכם תב"רים לעדכון וסגירה :

: מליאת מועצת העיר התאמה ושיפוץ מבנים בישיבה בני עקיבא -736תב"ר  .1
כתב"ר  2,777לסך של ₪ אלפי  1,155מתבקשת לאשר עדכון התב"ר ולהקטינו בכ 

 מאוזן לסגירה.

 להלן הרכב התב"ר:

 ₪ 2,776,806        משרד החינוך

 ₪ 2,776,806            סה"כ תב"ר מאושר               
 

: מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר עדכון התב"ר חידוש רחוב פרץ -770תב"ר  .2
וזאת בהתאם לעלויות הסופיות של ₪ אלף  173לסך של ₪ אלפי  354-ולהקטינו בכ

 ביצוע הפרויקט, ולאחר מכן לאשרו כתב"ר מאוזן לסגירה.

 להלן הרכב התב"ר:

 ₪ 173,177              קרנות הפיתוח

 ₪ 173,177     סה"כ תב"ר מאושר                     

 

מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר עדכון התב"ר  שיפוץ בית העם: -777תב"ר  .3
וזאת בהתאם לעלויות הסופיות של ₪ אלף  1,832לסך של ₪ אלפי  168-ולהקטינו בכ

 ו כתב"ר מאוזן לסגירה.ביצוע הפרויקט, ולאחר מכן לאשר

 להלן הרכב התב"ר:

 ₪ 1,831,902              קרנות הפיתוח

 1,831,90          סה"כ תב"ר מאושר                  



: מליאת מועצת העיר מתבקשת ביצוע קירוי מגרשי ספורט וגגות סולרים  -809תב"ר  .4
וזאת בהתאם ₪ לף א 7,128לסך של ₪ אלפי  871-לאשר עדכון התב"ר ולהקטינו בכ

 לעלויות הסופיות של ביצוע הפרויקט, ולאחר מכן לאשרו כתב"ר מאוזן לסגירה.

 להלן הרכב התב"ר:

 ₪ 7,128,570              קרנות הפיתוח

 ₪ 7,128,570          סה"כ תב"ר מאושר                

 

אשר : מליאת מועצת העיר מתבקשת לשיקום רחובות בשכונת השחר -815תב"ר  .5
וזאת בהתאם לעלויות ₪ אלף  2,944לסך של ₪ אלפי  56-עדכון התב"ר ולהקטינו בכ

 הסופיות של ביצוע הפרויקט, ולאחר מכן לאשרו כתב"ר מאוזן לסגירה.

 להלן הרכב התב"ר:

 ₪ 2,943,774           קרנות הפיתוח

 ₪ 2,943,774          סה"כ תב"ר מאושר             

 
 

 ורכם תב"ר מאוזן לסגירה :מוגש בזאת לאיש

 ₪  500,000ביצוע שדרוג גינה ברמת אילן ע"ס של                 -824תב"ר 

  

 מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר את התברים דלעיל

 

 :הצבעה

 חברים )פה אחד( 12בעד: 

 

 :החלטה

 דלעיל. סגירת התבר מליאת מועצת העיר מאשרת את

 

 
 
 
 



 1.2019דוח רבעוני  .2
 
 

 .וניתן הסבר על ידי גזבר העירייה א'וצג לחברי המליאה כמצורף בנספח הדוח מ
 

 
 
 
 
 
 שינוי בחברי ועדת לתכנון ובניה . -.שונות3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ______________                     _____________ 

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


