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 משתתפים: 

 

 ראש העירייה                     -יוסי ברודני  
 חבר מועצת העיר                         -בני סומך  
 מועצת העיר תחבר                       -עינת כרמל 
 חבר מועצת העיר                    -הרצל ארביב 

 חברת מועצת העיר                     -מיכל נתנאל
 חבר מועצת העיר                  -משה מרר      
 חבר מועצה                    -מנחם צרויה

 חבר מועצה                 -צחי סטולוביץ
 חבר מועצה                          -עדי גרוס
 חברת מועצת העיר                          -רונית לב

 חברת מועצת העיר                -שלומית מנטל   
 

 חסרים:
 

 חבר מועצת העיר                    -יעקב ויליאן 
  החבר מועצ                          -גל לנצ'נר

 החברת מועצ                   -מירי אברגיל 
 חבר מועצת העיר                    -משה קייקוב

  
 
 

 :משתתפים
 

 מנכ"ל העירייה                          -גבי חדד
 יועצת משפטית                    -אילנה תמם

 גזבר העירייה                          -צחי פרץ
 מבקר העירייה                       -דוד שרוני

 

 

 

 

 

 

  ת לסדר יום שהוגשו ע"י מר משה קייקובהצעול 24.7.2019תיקון פרוטוקול מיום 



 

הועלו הצעות לסדר של חבר המועצה מר קייקוב משה. בפועל  24.7.19בישיבה שהתקיימה ביום 

 ההצעות נדחו אולם לא התקיימה הצבעה.

 

 להלן ההצעות ומליאת המועצה מתבקשת להצביע עליהם:

ותתקצב זאת מתקציבה כבר  עיריית גבעת שמואל תפקח על מסגרות גיל הרך, -הצעה ראשונה
הפיקוח יכלול התקנת מצלמות, ובדיקת הצוותים באותם מסגרות    ) כפי , בשנה הקרובה

 שהחליטו " בשוהם"(.
 

 

 ' של מר משה קייקוב.2הצעה לסדר מס 

והחרדלים, תוך הקפדה  בחופשת הקיץ המתנ"ס יערך לקיום קייטנות גם לתושבים "החרדים
 , והכנת תוכנית עם תכנים המתאימים לאורח חייהם הדתי. על הפרדה בין בנים ובנות

 

 החלטה

 מליאת המועצה מחליטה להוריד את ההצעות הנ"ל מסדר יומה.

 

 

 יום:העל סדר שנושאים 

 2018דוח מבקר פנים לשנת  1
 2020. תיקון תבחינים לשנת 2
 שונות. 3
 
 

 
 

 2018דוח מבקר פנים לשנת   .1
 

כנספח א' מרבית הנושאים שדרשו טיפול טופלו במיידי. מצ"ב ועדת ביקורת דנה בכל הנושאים, 
 .והתייחסות הגורמים השונים 2018דו"ח ביקורת תקציר מנהלים של 

 
 
 
 
 
 

 2020תיקון תבחינים לשנת  .2



 2020והצעת תבחינים לשנת )מצ"ב כנספח ב'(  5.8.19מונחים בפניכם פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 
 . )מצ"ב נספח ג'(

 

 .2020מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר את התבחינים לתמיכות לשנת 

 

 :הצבעה

 חברים )פה אחד( 11 -בעד

 :החלטה

 .המצ"ב כנספח ג' 2020מליאת מועצת העיר מאשרת את התבחינים לתמיכות לשנת 

 

  -שונות.3

 מינוי מהנדסת העירא. 

 

ובחרה בגב' רחל ברגר כמהנדסת ( התקיימה ועדת בחינה לבחירת עובדים בכירים 27.8.19אתמול )
 העיר.

דסת העיר כמהנ 053048138 ת.זמליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר את מינויה של גב' רחל ברגר 
 + רכב 85%-95%בשכר של 

 :הצבעה

 חברים )פה אחד( 11-בעד

 

 :החלטה

כמהנדסת העיר בשכר  053048138 ת.זמליאת מועצת העיר מאשרת את מינויה של גב' רחל ברגר 
 + רכב.85%-95%של 

 

 אישור מ"מ מהנדס העיר ב.

 

חודשים ועל מנת לאפשר את   3כ אמורה להיכנס לתפקידה בעוד החדשה  מאחר ומהנדסת העיר 
מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר  ,ומחלקת ההנדסה כסדרההמקומית המשך פעילות הועדה 

חודשים או עד שתיכנס  3-ל העירמ"מ מהנדס כ 39195516 טל אשכנזי, אדריכלית העיר, ת.ז 'את גב
 משכר מנכ"ל. 85%זו יעמוד על . שכר מ"מ מהנדס לתקופה לפי המוקדם ,מהנדסת העיר לתפקידה



 

 :הצבעה

 חברים )פה אחד( 11-בעד

 

 :החלטה

חודשים או  3-ל כמ"מ מהנדס העיר 39195516 ת.זמליאת מועצת העיר מאשרת את גב' טל אשכנזי 
 85% זו יעמוד על. שכר מ"מ מהנדס לתקופה  פקידה, לפי המוקדםעד שמהנדסת העיר תיכנס לת

 משכר מנכ"ל.

 

 מתנ"סהנהלת הנציגי העירייה בג.  

 

 נציגי העיריה בהנהלת המתנ"ס. 8( אושרו 5/2019)ישיבה מס'  29.5.19בישיבה שהתקיימה ביום 

להוריד חברים ו 7מליאת המועצה מתבקשת להעמיד את נציגי העיריה בהנהלת המתנ"ס על 
 מהרשימה שאושרה בישיבה הנ"ל את הגב' בת ציון לייבוביץ.

 

 :הצבעה

 

 חברים )פה אחד( 11-בעד

 :החלטה

חברים ועל הורדת גב' ליבוביץ  7מליאת מועצת העיר מאשרת את העמדת נציגי העירייה במתנ"ס על 
 ללא שינוי.. יתר נציגי העירייה שאושרו בישיבה הנ"ל 29.5.19מרשימת החברים שאושרה ביום 

 

 
 

  
______________                     _____________ 

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


