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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 

 חבר מועצת העיר                           -בני סומך  
 חברת מועצה                    -צחי סטולוביץ 
 חברת מועצת העיר                  -שלומית מנטל   

 חבר מועצת העיר                      -יעקב ויליאן 
 חבר מועצת העיר                      -משה קייקוב
 חבר מועצה                       -מנחם צרויה

 חבר מועצה                             -גל לנצ'נר
 חבר מועצה                             -עדי גרוס

 
 
 :חסרים 

 
 חבר מועצה                              -רונית לב 
 חברת מועצה                       -מירי אברגיל  

 
 
 
 
 
 

 :משתתפים
 

 יועצת משפטית                        -אילנה תמם
 גזבר העירייה                              -צחי פרץ

 מבקר העירייה                           -דוד שרוני
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 על סדר היום:

 
 רים."אישור תב .1

 פתיחת חשבון בנק שוטף בבנק מזרחי גבעת שמואל. -שונות .2

 בית ספר לחינוך מיוחד גבעת שמואל. –פתיחת חשבון בנק 

 בית ספר מורשת מנחם בגין.  -עדכון מורשי חתימה 

 

 תב"רים .1
 

גזבר העירייה הציג בפני החברים את פרוט היתרות בקרנות הרשות, סה"כ קיימת יתרת 
 ₪.  מיליון  306 -זכות של כ

 מוגש בזאת לאישורכם תב"רים לעדכון: 

מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר את הגדלת התב"ר  -הקמת מקווה  -832תב"ר  .1
את בהתאם לצפי העלויות וז₪ מיליון  8.9לסך של ₪ מיליון  0.4 -בהיקף כספי של כ

 הסופיות להשלמת הפרויקט, במימון מקרנות הרשות ומשרד הדתות.

 להלן הרכב התב"ר:

 ₪ 7,875,674             קרנות פיתוח

 ₪  984,326               משרד הדתות

 ₪   8,860,000            סה"כ תב"ר מאושר

 

מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר את הגדלת  -שיפוץ מבני חינוך וציבור  -872תב"ר  .2
וזאת בהתאם לצפי העלויות להשלמת שיפוץ ₪ מיליון  8לסך של ₪ מיליון  2 -התב"ר בכ

 מבני החינוך והציבור וקבלת השתתפות משרד החינוך.

 להלן הרכב התב"ר:

 ₪ 7,610,000            קרנות פיתוח

 ₪  390,000            משרד החינוך

 ₪   8,000,000          "ר מאושרסה"כ תב
                                                              

 
 הצבעה:

 חברים 13בעד: פה אחד 

 החלטה:

 מליאת מועצת העיר מאשרת, פה אחד, את התב"רים דלעיל.

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 שונות .2
 פתיחת חשבון בנק שוטף בבנק מזרחי גבעת שמואל.

מתבקשת לאשר פתיחת חשבון בנק חדש עבור הפעילות השוטפת של מליאת המועצה 

 גבעת שמואל. 530בבנק המזרחי סניף  העירייה

 מורשי החתימה בחשבון הם :

 028506657מר יוסי ברודני ראש העירייה ת.ז 

 024660110מר גבי חדד מנכ"ל העירייה ת.ז 

 028744472מר צחי פרץ גזבר העירייה ת.ז 

רשאים מורשי החתימה הנ"ל ביחד ) ראש הרשות והגזבר וכשראש העיר לצורך האמור יהיו 

לא נמצא יהיו מורשי החתימה מנכ"ל העירייה והגזבר ( בצירוף חותמת העירייה לחתום 

על כל המסמכים הנדרשים לפתיחת החשבון הנ"ל, על פי הנוסחים המקובלים בבנק ועל כל 

 בחשבון הבנק.  המסמכים הנדרשים ולבצע את כל הפעולות הנדרשות

 :הצבעה

 חברים 13בעד: פה אחד 

 החלטה

 מליאת מועצת העיר מאשרת את פתיחת חשבון בבנק מזרחי לצורף ניהול שוטף. 

 מורשי החתימה בחשבון הם :

 028506657מר יוסי ברודני ראש העירייה ת.ז 

 024660110מר גבי חדד מנכ"ל העירייה ת.ז 

 028744472מר צחי פרץ גזבר העירייה ת.ז 

לצורך האמור יהיו רשאים מורשי החתימה הנ"ל ביחד ) ראש הרשות והגזבר וכשראש העיר 

לא נמצא יהיו מורשי החתימה מנכ"ל העירייה והגזבר ( בצירוף חותמת העירייה לחתום 

על כל המסמכים הנדרשים לפתיחת החשבון הנ"ל, על פי הנוסחים המקובלים בבנק ועל כל 

 ולבצע את כל הפעולות הנדרשות בחשבון הבנק. המסמכים הנדרשים 

 

 



 
 

 

 

 

 

 פתיחת חשבון בנק לבית ספר לחינוך מיוחד גבעת שמואל

מליאת המועצה מתבקשת לאשר פתיחת חשבון בנק חדש עבור בית הספר החדש לחינוך 

 מיוחד בבנק המזרחי סניף גבעת שמואל.

 מורשות החתימה בחשבון הם :

 025016015צפריר ת"ז מנהלת בית הספר גברת שגית 

 023969116מזכירת בית הספר: גברת רחל בן שטרית ת.ז  

לצורך האמור יהיו רשאים מורשי החתימה הנ"ל ביחד ) מנהלת והמזכירה( בצירוף חותמת 

המוסד לחתום על כל המסמכים הנדרשים לפתיחת החשבון הנ"ל, על פי הנוסחים 

ע את כל הפעולות הנדרשות בחשבון המקובלים בבנק ועל כל המסמכים הנדרשים ולבצ

 הבנק. 

 הצבעה:

 חברים 13בעד: פה אחד 

 

 

 

 החלטה:

מורשות  מליאת מועצת העיר מאשרת את פתיחת החשבון עבור בית ספר לחינוך מיוחד.

, מזכירת בית 025016015החתימה בחשבון הם :מנהלת בית הספר גברת שגית צפריר ת"ז 

 023969116הספר: גברת רחל בן שטרית ת.ז  

לצורך האמור יהיו רשאים מורשי החתימה הנ"ל ביחד ) מנהלת והמזכירה( בצירוף חותמת 

פי הנוסחים המוסד לחתום על כל המסמכים הנדרשים לפתיחת החשבון הנ"ל, על 

המקובלים בבנק ועל כל המסמכים הנדרשים ולבצע את כל הפעולות הנדרשות בחשבון 

 הבנק. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 בית ספר מורשת מנחם בגין -עדכון מורשי חתימה בחשבון עירייה והורים 

 

 מליאת המועצה מתבקשת לאשר עדכון מורשי החתימה בחשבון בית הספר מורשת     

 מנחם בגין ) חשבון עירייה וחשבון הורים( בבנק הבינלאומי סניף גבעת שמואל. 

 מורשי החתימה בחשבון הם :              

  021801204מנהל בית הספר מר עידן טחן ת"ז                

  033392598מזכירת בית הספר גברת נדה טויטו ת"ז                

לצורך האמור יהיו רשאים מורשי החתימה הנ"ל, ביחד ) המנהל והמזכירה( בצירוף  

חותמת בית הספר לחתום על כל המסמכים הנדרשים לשם עדכון מורשי החתימה בחשבון 

הנ"ל, על פי הנוסחים המקובלים בבנק ועל כל המסמכים הנדרשים ולבצע את כל הפעולות 

 הנדרשות בחשבון הבנק. 

 הצבעה:

 חברים 13פה אחד  בעד:

 החלטה:

 גבעת מורשת מנחם  מליאת מועצת העיר מאשרת את עדכון מורשי חתימות בית ספר

 שמואל

 ,021801204מורשי החתימה בחשבון הם :מנהל בית הספר מר עידן טחן ת"ז                

 .033392598מזכירת בית הספר גברת נדה טויטו ת"ז                

   ו רשאים מורשי החתימה הנ"ל, ביחד ) המנהל והמזכירה( בצירוףלצורך האמור יהי

חותמת בית הספר לחתום על כל המסמכים הנדרשים לשם עדכון מורשי החתימה בחשבון 

הנ"ל, על פי הנוסחים המקובלים בבנק ועל כל המסמכים הנדרשים ולבצע את כל הפעולות 

 הנדרשות בחשבון הבנק. 

 

 

___________________    __________________ 
 יוסי ברודני          גזבר העירייה -צחי פרץ            


