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 וסי ברודני מדבר דברי פתיחה במליאהי -ראש העיר

 

אני שמח לבשר שקיבלנו מעמד של צעיר איתנה ממשרד הפנים לאור עמידתנו  -עיר איתנה .א

וללא מענקים בכל הקריטריונים שבחוק, כלומר ניהול נכון וטוב, מצב כספי ללא גרעון 

 דה הקשה להגיע למעמד זה.בוועומס מלוות כנדרש. אני מודה לכולם על הע

 

נים אישר להפחית את פאנו התבשרנו שמשרד ה -אישור הפחתת ארנונה של משרד הפנים .ב

לסיווגים שונים  1%לכלל התושבים והעסקים וכן הפחתה נוספת של   1.92%-הארנונה ב

 בצו.

ברציפות את  12המועצה לישראל יפה העניקה לנו זאת השנה ה. דגל היופי -כוכבים 5פרס  .ג

כוכבי יופי ואנו  גאים על , גם מיוצבים כספית וגם משקיעים ביופי ובאכות  5התעודה על 

 החיים.
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 אישור התקשרות לניהול עודפי מזומנים .1

 

 אישור התקשרות .א

 

העירייה פרסמה מכרז פומבי לניהול עודפי מזומנים של  2/2020בהתאם לחוזר מנכ"ל מס' 
 העירייה.

 
 החברות הבאות: 9 על מליצהועדת המכרזים ה

 מיטב דש השקעות בע"מ .1

 אינפיניטי ניהול תיקי השקעות ) בישראל ובעולם( בע"מ .2

 אפסילון ניהול תיקי השקעות בע"מ .3

 פעילים ניהול תיקי השקעות בע"מ .4



 
 

 

 הראל פיננסים ניהול השקעות בע"מ .5

 (1998מגדל ניהול תיקי השקעות ) .6

 ( בע"מ2004פיננסים ) איילון פתרונות .7

 אקסלנס ניהול השקעות וניירות ערך בע"מ .8

 פסגות ניירות ערך בע"מ .9

 

  החברות הנ"ל.מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר את 

 

 הצבעה:

 חברים 10: בעד

 : חבר אחד )משה קייקוב(נמנע

 

 :החלטה

 החברות הנ"ל.מליאת מועצת העיר מאשרת את 

 

 אישור מדיניות השקעה .ב

 

( על מועצת הרשות לאשר בכל 2בנושא ניהול עודפי מזומנים )סעיף ד 2/2020מנכ"ל  בהתאם לחוזר

 שנה את מדיניות ההשקעה של עודפי המזומנים.

 :שלהלןמדיניות ההשקעה של מנהלי התיקים ועדת ההשקעות המליצה על  .א

 .125במניות הנכללות במדד 10%השקעה של עד  .1

מכלל תיק  25%בהיקף של עד  -ומעלה במדרוג Aאג"ח חברות בדירוג מעלות  .2

 ההשקעות.

ומעלה או  AAנוספים מכלל תיק ההשקעות , השקעה באג"ח חברות בדירוג  15%עד 

 דירוג מקביל לו.

 יתרת ההשקעה באגרות חוב של מדינת ישראל. .3

חלק מהכספים בפקדונות בבנקים מסחריים לתקופות שונות בהתאם תפקיד העירייה  .ב

 נים והריביות בכל תקופה,לתזרים המזומ

. 

לועדת  לאשרמדיניות השקעה והמלצת ועדת ההשקעות למליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר  את 

 ההשקעות להמשיך לפעול לפי מדיניות זו.

 

 הצבעה:

 חברים 10: בעד

 : חבר אחד )משה קייקוב(נמנע



 
 
 

 

 :החלטה

כפי שהומלצה על ידי ועדת ההשקעות  מליאת מועצת העיר מאשרת את אישור מדיניות השקעה

 כמפורט לעיל.

 

 2022אישור מועדי מליאה לשנת  .2

באולם  18:30לאישורכם. הישיבות תתקיימנה בשעה  2022מצ"ב רשימת מועדי הישיבות לשנת 

 המליאה שבבניין העירייה.

 

 
 ישיבת מליאה מס'

 כ"ד שבט תשפ"ב 26.1.2022 יום רביעי 1

 כ"ב אדר א' תשפ"ב 23.2.2022 יום רביעי 2

 כ"ז אדר ב' תשפ"ב 30.3.2022 יום רביעי 3

 א' סיוון תשפ"ב 31.5.2022 יום שלישי 4

 ל' סיוון תשפ"ב 29.6.2022 יום רביעי 5

 כ"ח תמוז תשפ"ב 27.7.2022 יום רביעי 6

 כ"ה אלול תשפ"ב 21.9.2022 יום רביעי 7

 א' חשוון תשפ"ג 26.10.2022 יום רביעי 8

 ו' כסלו תשפ"ג 30.11.2022 רביעייום  9

 ד' טבת תשפ"ג 28.12.2022 יום רביעי 10
 

 

 2022מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר את מועדי מליאה לשנת 

 

 :הצבעה

 חברים )פה אחד( 11בעד: 

 

 החלטה:

 2022מליאת מועצת העיר מאשרת את מועדי ישיבות מליאה לשנת 

 

 



 
 
 

 אצלת סמכויותהמשה מרר+ -אישור שכר לסגן ראש העיר .3

 

 האצלת סמכויות לסגן ראש העיר .א

 
את מר משה מרר כאחד מסגני ראש  5.12.18מליאת מועצת העיר אישרה בישיבתה מיום  .1

לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש רשות וסגניו  14העיר שלא בשכר, וזאת לפי סעיף 
 "(.החוק"–)להלן  1975 –וכהונתם( התשל"ה 

 
לחוק לאשר האצלת סמכות לסגן ראש העיר, בנושאים  17סעיף מונחת בפניכם בקשה לפי  .2

  :שיפורטו להלן
 
 יו"ר ועדת כספים וטיפול בכינוס ישיבות הועדה ותפקודה השוטף. .א
 טיפול וריכוז תחום התחבורה הציבורית בעיר. -תחבורה ציבורית .ב
טיפול וקידום שיפור העלאת הביטחון האישי של התושבים ועבודה  -משמר האזרחי .ג

 מול השוטר הקהילתי.
מחזיק תיק הרווחה וקידום מדיניות העיר בתחום הרווחה בתיאום עם מנהלת אגף  .ד

 הרווחה בעיר. 
 

 מר משה מרר.לסגן ראש העיר הנ"ל ת האצלת סמכויות אמליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר      

 

 :הצבעה

 חברים 10בעד: 

 נגד: חבר אחד)גל לנצנר(

 

 :החלטה

 מר משה מרר.לסגן ראש העיר שפורטו לעיל מאשרת את האצלת סמכויות יאת מועצת העיר למ

 

 אישור שכר לסגן ראש העיר .ב

, אשר האוצלו לו מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר לסגן ראש העיר מר משה מרר
מהשכר הקבוע לסגן ראש רשות והיקף משרתו תהא  60%שכר בשיעור של  הסמכויות הנ"ל,

 . לאחר מועד זה יחדל לקבל שכר. 30.10.2023ועד  1.2.2022מיום משרה  60%בשיעור של 

 :הצבעה 

 חברים 10בעד: 

 נגד: חבר אחד )גל לנצנר(

 

 :החלטה

 ,אשר הואצלו לו הסמכויות הנ"ל,מליאת מועצת העיר מאשרת לסגן ראש העיר מר משה מרר
 60%מהשכר הקבוע לסגן ראש רשות והיקף משרתו תהא בשיעור של  60%שכר בשיעור של 

. לאחר מועד זה יחדל לקבל 30.10.2023ועד  1.2.2022וזאת לתקופה מיום משרה וזאת לתקופה 
 שכר. 



 
 

 הצגת תכנית עבודה של המתנ"ס  .4

 

 בפניכם.המונחת מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר את תכנית עבודה של המת"ס 

 

 הצבעה:

 חברים 10: בעד

 : חבר אחד )משה קייקוב(נגד

 

 :החלטה

 מליאת מועצת העיר מאשרת את תכנית עבודה של המתנ"ס 

 

 

 יעקב יברייב-70הארכת שירות מעל גיל  .5

 

. הועדה להארכת שירות מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר את הארכת שירות  של יעקב יברייב

בשנה נוספת מהנימוקים שפורטו בנימוקי  70ר יברייב שעבר את גיל המליצה על הארכת השירות למ

 הוועדה.

 

 :הצבעה

 חברים  11בעד: 

 

 :החלטה

השנה נוספת מהנימוקים  יעקב יברייב שלמרמליאת מועצת העיר מאשרת את הארכת שירות 

 שפורטו על ידי הועדה להארכת שירות.

 

 עדי גרוס יוצא מהמליאה

 

 2022תמיכות לשנת  .6

מונחים בפניכם פרוטוקולים של ועדת התמיכות הכוליים המלצות בתחומים השונים. הם מצורפים 

 '.ד-ו ג', בלפרוטוקול זה כנספחים 

 קבוצות ספורט
 
התקבלו שתי בקשות לתמיכה אחת על ידי עמותת מכבי צעירי הגבעה כדורגל גבעת שמואל בתחום זה  .1

 והשנייה על ידי אליצור.

 
 

 מליצה כדלקמן:הדנה בבקשות היא ות ועדת התמיכלאחר ש



 
 
לדחות את בקשת עמותת מכבי צעירי הגבעה כדורגל גבעת שמואל בשל אי עמידה בתנאי הסף  .1

 ולאור בקשתם למשוך את בקשתם.

מליצה הלאחר בדיקת הבקשה שהגישה עמותת אליצור וניקודה לפי הקריטריונים הנ"ל הועדה  .2
 להעניק תמיכה לעמותת אליצור כדלקמן:

 ש"ח 260,000תמיכה ישירה של 
 ש"ח(.170x 1,530שעות לשנה ) 1,530 –תמיכה עקיפה: שימוש באולמות ספורט גדולים 

 

הנ"ל וכמפורט בפרוטוקול המצ"ב  התמיכותהמלצת ועדת מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר את 

 ' בכנספח 

 

 :הצבעה

 חברים   9: בעד

 : חבר אחד )משה קייקוב(נמנע

 

 :החלטה

כמפורט לעיל  התמיכות לקבוצות ספורטהמלצת ועדת התמיכות צת העיר מאשרת את עמו מליאת

 '.בוכמפורט בפרוטוקול ועדת התמיכות המצ"ב כנספח 

 
 תנועות נוער

 

 בקשות לתמיכה: בני עקיבא, ועזרא. 2הוגשו בתחום זה 
 

לאחר בדיקת הבקשות  על ידי ועדת התמיכות.הבקשות שהוגשו על ידי בני עקיבא ועזרא נבדקו 
מליצה להעניק תמיכה לתנועות הנוער ה, הועדה המפורטים בתבחיניםוניקודם לפי הקריטריונים 

 כמפורט להלן:

 :בני עקיבא
 5,179.5X 100=ש"ח    517,956              תמיכה ישירה: 

 לשנה.₪  51,660מ"ר )בשווי של  615תמיכה עקיפה: שימוש בקרוונים בגודל של 
 עזרא:

 5,179.5X 44.8= ש"ח 232,041תמיכה ישירה               
 לשנה( .₪  30,240מ"ר )בשווי של  360תמיכה עקיפה: שימוש בקרוונים בגודל של 

התמיכה לכל אחת מתנועות הנוער ניתנת עבור פעילות ואחזקת הסניף בלבד בפיקוח צמוד של מנהל 

 יחידת הנוער בעירייה שיאשר כל הוצאה.

 

וכמפורט  צת העיר מתבקשת לאשר את התמיכות לתנועות הנוער כמפורט לעילמליאת מוע

 '.גבפרוטוקול ועדת התמיכות המצ"ב כנספח 

 

 :הצבעה

 חברים 9:בעד

 חבר אחד )משה קייקוב( נמנע:



 
 
 

 :החלטה

וכמפורט בפרוטוקול ועדת  מליאת מועצת העיר מאשרת את התמיכות לתנועות נוער כמפורט לעיל

 '.גהתמיכות המצ"ב כנספח 

התמיכה לכל אחת מתנועות הנוער ניתנת עבור פעילות ואחזקת הסניף בלבד בפיקוח צמוד של מנהל 

 יחידת הנוער בעירייה שיאשר כל הוצאה.

 

 

 :נוער עם צרכים מיוחדיםלעמותות 
-של עמותה לנוער עם צרכים מיוחדיםהוגשו שתי בקשות אחת של עמותת לאורו נלך ואחת בתחום זה 

עמותת הכנפיים של קרמבו. הבקשה של הכנפיים של קרמבו הינה לתמיכה ישירה ולתמיכה עקיפה של 
 שימוש בכיתה.

 
 

, מפורטים בתבחיניםוניקודם לפי הקריטריונים השהועדה בקשה את הבקשות שהונחו בפניה לאחר 
 מליצה כדלקמן:ההועדה 

 עמותת לאורו נלך בשל אי עמידה בתנאי הסף. לדחות את הבקשה שלא. 

 ש"ח. 75,500להעניק לתנועת הכנפיים של קרמבו תמיכה ישירה בסך של ב. 

₪  X 50  =₪8,000ש"ש X 4חודשים 40תמיכה עקיפה: וכן המליצה לאשר לתנועת הכנפיים של קרמבו 
 שנתי.

 אה. התמיכה בפיקוח צמוד של מנהל יחידת הנוער בעירייה שיאשר כל הוצ
 

 

מלצת ועדת התמיכות כמפורט לעיל ובפרוטוקול המצ"ב מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר את ה

 '.דכנספח 

 

 :הצבעה

 חברים)פה אחד( 10בעד: 

 

 :החלטה

המלצת ועדת התמיכות בתחום עמותות נוער לצרכים מליאת מועצת העיר מאשרת את 
 'דהמצ"ב כנספח כמפורט לעיל וכמפורט פרוטוקול ועדת התמיכות מיוחדים 

 התמיכה בפיקוח צמוד של מנהל יחידת הנוער בעירייה שיאשר כל הוצאה. 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 3/2021דוח רבעוני . 7

 

 הדו"ח מונח ומוצג לכל חברי המועצה , גזבר העירייה סוקר בקצרה את הדוח המצ"ב כנספח

 

 

 נאום מהמקום

כדורסל , לא יתכן שבעיר איתנה מגרשי  4בגבעת שמואל קיימים  -חבר המועצה משה קייקוב

 ם לבנות מגרש? אבקש לפעול בנושא.יילא יהיה מגרש תקני, מדוע לא פועלים מהכסף שק

 
       הגלים האחרונים של הקורונה העירייה,  חבל לי שבחמשת -חבר המועצה גל לנצנר      

 .בידודים לא מפרסמת מידע על התחלואה בבתי הספר ועל
 

 

 

 

 

 

 

 

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

 


