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 משתתפים: 

 

 ראש העירייה                     -יוסי ברודני 
 חבר מועצת העיר                         -בני סומך 

 מועצת העיר תחבר                       -עינת כרמל
 מועצת העיר תברח                -  שלומית מנטל
 חבר מועצת העיר                   -משה מרר      
 מועצת העיר תחבר                   - מירי אברגיל
 חבר מועצת העיר                    -הרצל ארביב
 חבר מועצת העיר                    - יעקב ויליאן

 מועצת העיר תחבר                         -רונית לב
 חברת מועצת העיר                    -יכל נתנאלמ

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

 חבר מועצת העיר                         -גל לנצ'נר
 

 

 חסרים:

 

 חבר מועצה                 -צחי סטולוביץ
 חבר מועצה                    -מנחם צרויה

 

 
 משתתפים:

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

 יועצת המשפטית                    -אילנה תמם
 מבקר העירייה                      - דוד שרוני

 

 

 

 

 



 על סדר היום  

 תברים .1
 שונות .2

 
 
 צעה לסדר יום של חבר המועצה משה קייקובה
 

בשל ניסיון הרעלת חתולים ברח' דרך המלך ע"י אחד מתושבי המקום לפני מס' שבועות ) באמצעות 
שפיכת אקונומיקה עליהם(, והעלמת חתולי רחוב, כמו גם אי ציות להנחיות שמירה על בעלי חיים 

לים אימתם על העוברים ושבים, ו/או אי ) שחרור כלבים ללא רצועה בשטח ציבורי תוך שהם מטי
אסיפת צואת כלבים ברחבי העיר ע"י בעליהם( לצאת למסע הסברה תחת הכותרת " צער בעלי 
חיים" וזאת באמצעות חלוקת פליירים בכל תיבות הדואר בעיר, ובאמצעות הדרכה ע"י מתנדבים 

למשימה במיידי(, על מנת  שיתפרסו ברחבי בתי הספר בעיר) ישנם מס' מתנדבים המוכנים להירתם
להגביר המודעות מחד, ולחדד את עניין הקנסות מאידך, והכל בשיתוף פעולה מלא עם הויטרינר 

 העירוני.
 

 מוצע להסיר את ההצעה מסדר היום

 

 הצבעה:

 
 חברים 12בעד: 

 נגד: חבר אחד )משה קייקוב(
 

 :החלטה

 ההצעה הוסרה מסדר היום

 

 :משה קייקוב שאילתות שהוגשו ע"י חבר המועצה

 

אלו פעולות נוקטת העירייה כדי למגר את תופעת "הנערים/ ילדים  המפוצצים נפצים"  .א
במהלך כל שעות היום והלילה ברחבי העיר באין מפריע, תוך פגיעה בביטחון התושבים, 

" כח האדם" על מנת להגביר הסיורים ובשגרת חייהם, ומדוע העירייה לא מתגברת את 
במהלך היום והלילה , כאשר כיום רק על רכב סיור אחד! מוטלת מלאכת הסיור בכל 

 רחבי העיר.
 
 
 

 תשובה:
 בשעות הלילה.  יםרכבי  שיטור יישובי שמסתובב 3שיש לנו  -יוסי עונה

 



האם בעוד מס' חודשים תחל "שנת השמיטה", שבה הקרקע שובתת אחת לשבע שנים.  .ב
מונה פרוייקטור מטעם העירייה בעניין? האם העירייה מתכוונת  לשמור על השמיטה 

 בעיר?  ובכלל זה להימנע מלשתול במהלך כל שנת השמיטה?
 

 : תשובה

 הרב רפי שטרן הוא הפרוייקטור לשמור על השמיטה בגבעת שמואל.

 

 

 תברים .1

 

    200 -כמת בכמוגש לאישורכם תב"רים חדשים: סה"כ היתרה בקרן השבחה מסת
 ₪.מיליון 

: מליאת מועצת העיר מתבקשת הכשרת מתחם לתנועות הנוער –תב"ר  .1

לאשר פתיחת תב"ר חדש לשם הכשרת מתחם חדש לתנועות הנוער במקום 

 1.5שעל העירייה לפנותו , בעלות כוללת של  4020השטח הנמצא בתב"ע  

 במימון מקרנות הרשות.₪ מיליון 

 להלן הרכב התב"ר:                                                              

 ₪  1,500,000   קרנות רשות                                                                     

 ₪ 1,500,000              סה"כ תב"ר מאושר :                       

 

 .הכשרה מתחם לתנועות הנוער-ר"את התבלאשר   מליאת מועצת העיר מתבקשת              

 הצבעה:              

 חברים  12בעד:              
 נגד: חבר אחד)משה קייקוב(             

               

 :החלטה              

 תחם לתנועות הנוערמהכשרה  -ר"מליאת מועצת העיר מאשר את התב              
 

: מליאת מועצת העיר מתבקשת חדש ממלכתי דתי הקמת בית ספר –תב"ר  .2

לאשר פתיחת תב"ר חדש לשם הקמת בית ספר חדש ממלכתי דתי בעלות 

.בשלב זה מפאת קוצר הזמן התב"ר נפתח במימון ₪ מיליון  40כוללת של 



מלא מקרנות הרשות ומאוחר יותר עם קבלת ההרשאות ממשרד החינוך 

 יעודכן התב"ר בהתאם.

 

 :להלן הרכב התב"ר

 ₪  40,000,000   קרנות רשות      

 ₪ 40,000,000סה"כ תב"ר מאושר :                         

 

 

 

 .מליאת מועצת העיר מאשרת את התב"ר להקמת בית ספר חדש ממלכתי דתי  

 

 :הצבעה

 חברים 12בעד: 

 נמנע: חבר אחד )משה קייקוב(

 

 :החלטה

 .ספר חדש ממלכתי דתימליאת מועצת העיר מאשרת את התב"ר להקמת בית 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
________________     __________________ 

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

 


