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 משתתפים: 

 

 ראש העירייה                        -יוסי ברודני  
 חברת מועצת העיר                          -עינת כרמל 
 חבר מועצת העיר                       -הרצל ארביב 

 חברת מועצת העיר                        -מיכל נתנאל
 חבר מועצת העיר                     -משה מרר      

 חברת מועצת העיר                   -שלומית מנטל  
 חבר מועצת העיר                      -יעקב ויליאן 

 חברת מועצה                     -מירי אברגיל 
 חבר מועצת העיר                      -משה קייקוב
 חבר מועצה                       -מנחם צרויה

 חבר מועצה                             -גל לנצ'נר
 חברת מועצה                            -רונית לב

 
 
 :חסרים 
 חבר מועצת העיר                           -בני סומך  

 חבר מועצה                             -עדי גרוס
 חבר מועצה                    -צחי סטולוביץ

 מנכ"ל העירייה                              -גבי חדד
 
 
 
 

 :משתתפים
 

 יועצת משפטית                        -אילנה תמם
 גזבר העירייה                              -צחי פרץ

 מבקר העירייה                           -דוד שרוני
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 תברים . 1
 

 

מיליון  277 -מצורף פרוט היתרות בקרנות הרשות, סה"כ קיימת יתרת זכות של כ

  .₪ 

  

 מוגש בזאת לאישורכם תב"רים לעדכון:

מליאת מועצת העיר  -קומות לבניין העירייה  2בניית תוספת  -856תב"ר  .1

 17.5לסך של ₪ מיליון  4 -בהיקף כספי של כ מתבקשת לאשר את הגדלת התב"ר

 וזאת בהתאם לצפי להשלמת הפרויקט, במימון מקרנות הרשות.₪ מיליון 

 להלן הרכב התב"ר:

 ₪ 17,500,000           קרנות פיתוח

 ₪   17,500,000          סה"כ תב"ר מאושר

 

 

מליאת מועצת העיר מתבקשת  -הקמת בית ספר חדש ממלכתי דתי  -882תב"ר  .2

 26לאשר את אופן מימון התב"ר בעקבות קבלת הרשאה ממשרד החינוך ע"ס של 

 ₪ מיליון  40היקף התב"ר נשאר ללא שינוי ע"ס של ₪ , מיליון 

 להלן הרכב התב"ר:

 ₪ 13,708,568           קרנות פיתוח

 ₪  26,291,432                     משרד החינוך

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

 



 
 

                                                                      

 

 מוגש בזאת לאישורכם תב"רים לעדכון וסגירה:

מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר  -הקמת גינה ברחוב הרימון  -840תב"ר  .1

וזאת ₪ אלף  900לסך של ₪ אלף  80 -בהיקף כספי של כ את הקטנת התב"ר

בהתאם לעלויות הסופיות של הקמת הפרויקט ולאחר מכן לאשרו כתב"ר מאושר 

 לסגירה.

 להלן הרכב התב"ר:

 ₪ 920,830                קרנות פיתוח

 ₪   920,830               סה"כ תב"ר מאושר

 

 

מליאת מועצת העיר מתבקשת  -ן חיבור שכונת רמת הדר לשפד" -847תב"ר  .2

₪ מיליון   8.5לסך של ₪ אלף  14 -לאשר את הגדלת התב"ר בהיקף כספי של כ

וזאת בהתאם לעלויות הסופיות של הקמת הפרויקט ולאחר מכן לאשרו כתב"ר 

 מאושר לסגירה.

 להלן הרכב התב"ר:

 ₪ 8,514,087             קרנות פיתוח

 ₪   8,514,087            סה"כ תב"ר מאושר

 

מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר את  -שיפוץ מבני חינוך  -848תב"ר  .3

וזאת ₪ מיליון   5.5לסך של ₪ אלף  50 -הקטנת התב"ר בהיקף כספי של כ

בהתאם לעלויות הסופיות של הקמת הפרויקט וקבלת המימון המעודכן ממשרד 

 החינוך ולאחר מכן לאשרו כתב"ר מאושר לסגירה.

 התב"ר:להלן הרכב 

 ₪ 4,898,487             קרנות פיתוח

 ₪  557,753       משרד החינוך

 ₪   5,456,240            סה"כ תב"ר מאושר



 
 

 

מליאת מועצת העיר  -שיפוץ והתאמת מבנה לאגף הרווחה  -868תב"ר  .4

 1.5לסך של ₪ אלף  15 -בהיקף כספי של כ מתבקשת לאשר את הקטנת התב"ר

וזאת בהתאם לעלויות הסופיות של הקמת הפרויקט וקבלת מימון ₪ מיליון 

 ולאחר מכן לאשרו כתב"ר מאושר לסגירה.₪  אלף  200ממשרד הרווחה ע"ס של 

 להלן הרכב התב"ר:

 ₪ 1,284,639             קרנות פיתוח

 ₪  200,000       משרד הרווחה

 ₪   1,484,639            תב"ר מאושרסה"כ 

 
 

 הצבעה:

 חברים 12בעד: פה אחד 

 מליאת מועצת העיר מאשרת את התרים דלעיל

 

 

  4/2020. דו"ח רבעוני   2

 

 לא להצבעה –נערך דיון המליאה וגזבר העירייה נותן פריוט על הדוח  

 

חוק עזר לגבעת שמואל )שמירה על איכות הסביבה, שמירת הניקיון ומניעת מפגעים( )תיקון(, . 3
 2021 –התשפ"א 

 
מונח בפניכם תיקון לחוק העזר לאיכות הסביבה המאפשר שימוש במפוח בעזרת מנוע חשמלי ע 

 סוללה בטעינה נתיקה. נוסח התיקון מצ"ב
 

 לחוק העזר.מליאת המועצה מתבקשת לאשר את התיקון הנ"ל 
 
 

 הצבעה:

 

 חברים 12בעד: פה אחד 

מליאת מועצת העיר מאשרת את תיקון חוק העזר שמירה על איכות הסביבה, שמירת הניקיון 

 ומניעת מפגעים.

 



 
 

 

 

 .שונות: 4

   -א. אישור הארכת שירות 

 אישור להארכת שירות מעבר לגיל הפרישה ליעקב יברייב לשנה נוספת.

פורטו בפני החברים הנסיבות המיוחדות שנבחנו על ידי ועדת השירות והנימוקים להמלצת ועדת 

 השירות 

 החלטה: 

 מליאת מועצת העיר מאשרת את הארכת שרותו של יעקב יברייב בשנה אחת.

 

 הצבעה:

 חברים 12בעד: פה אחד 

 (67 מליאת מועצת העיר מאשרת הארכת שירות ליעקב יברייב למשך שנה )מעל גיל

 

 

 -מר זמיר בן ארי ז"ל דברים לזכרו של של ראש העיר הקודם. 5

 

נמסר עדכון לנוכחים על פטירתו של ראש העיר הקודם מר זמיר בן ארי ז"ל שהיה ראש העיר 

 הראשון של גבעית שמואל לאחר שהוכרזה כעיר, ופורט פועלו רב השנים לטובת גבעת שמואל.

 בעיר.בהמשך יוחלט כיצד יונצח זכרו 

 

 הישיבה ננעלה:

 

 

 

 

 

 

 מאשרים:

 

      

 ראש העיר –יוסי ברודני       גזבר העירייה –צחי 


