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 יוסי: 
צחי סטולוביץ במקום מר יוסי כץ כחבר סיעת  מר בתחילת הישיבה אנו מברכים את כניסתו של

 .גבעת שמואל שלנו
 

 הצהיר אמונים:מר צחי סטולוביץ פתח הישיבה ב
 

אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי : צחי סטולוביץ
 במועצה.

 
 על סדר היום:

 

 תכנית פיתוח שנתית ותברים .1

 

 להלן רשימת הפרויקטים והת"ברים לאישור מליאת העירייה

עלות  שם הפרויקט מס"ד
באלפי 

 ש"ח

 מקורות
 מימון

 קרנות פיתוח 6,000 שיפוץ מבני  חינוך ומבני ציבור 1

 קרנות פיתוח 7,000 קומות לבניין העירייה וביצוע התאמות במבנה 2תוספת  2

 קרנות פיתוח 2,500 גני ילדים יבילים 4בניית  3

 קרנות פיתוח 11,270 השתתפות בביצוע תשתיות משותפות עם עיריית פ"ת 4

 קרנות פיתוח 6,000 בפארק רמוןהקמת מוזיאון  5

 קרנות פיתוח 4,500 שיקום תשתיות בשכונות ותיקות 6

 קרנות פיתוח 2,500 תכנון וקידום הקמת מבני ציבור 7

 קרנות פיתוח 1,500 תכנון וקידום שצ"פים 8

 קרנות פיתוח 4,000 פיתוח שצ"פים ברחבי העיר 9

 

 

 .יםטים שונים שאושרו בעבר ועדין פעילמצ"ב כנספח א' רשימת תברים פתוחים לפרויק

 

 מוגש בזאת תב"רים חדשים לאישורכם:       



 

מליאת העירייה מתבקשת לאשר פתיחת תב"ר חדש לשם  -שיפוץ מבני חינוך וציבור .1
במימון מקרנות ₪ מיליון  6ביצוע שיפוץ מבני חינוך ומבני ציבור בעלות משוערת של 

 הפיתוח.

 להלן הרכב התב"ר:

 ₪  6,000,000           פיתוחקרנות ה

 ₪  6,000,000       סה"כ תב"ר מאושר                

 

מליאת העירייה מתבקשת לאשר פתיחת תב"ר  -קומות לבניין העירייה 2בניית תוספת  .2
קומות  נוספות בבנין העירייה וביצוע התאמות נוספות במבנה ,בעלות  2חדש לשם בניית 

 מון מקרנות הפיתוח.במי₪ מיליון  7משוערת של 

 להלן הרכב התב"ר:

 ₪  7,000,000           קרנות הפיתוח

 ₪  7,000,000         סה"כ תב"ר מאושר              

 

 4מליאת העירייה מתבקשת לאשר פתיחת תב"ר חדש לשם בניית  -גנים יבילים 4בניית  .3
במימון ₪ מיליון  2.5( ,בעלות משוערת של  3154גנים יבילים בשכונה החדשה ) תב"ע 

 מקרנות הפיתוח.

 להלן הרכב התב"ר:

 ₪  2,500,000           קרנות הפיתוח

 ₪  2,500,000         סה"כ תב"ר מאושר              

 

מליאת העירייה מתבקשת לאשר פתיחת תב"ר חדש  -שיקום תשתיות בשכונות וותיקות .4
יצחק שדה, הפלמ"ח, הציונות   ) ברחובותתלשם ביצוע פיתוח תשתיות בשכונות וותיקו

 במימון מקרנות הפיתוח.₪ מיליון  4.5ודוד אלעזר(, בעלות משוערת של 

 להלן הרכב התב"ר:

 ₪  4,500,000           קרנות הפיתוח                                                                  

 ₪  4,500,000         סה"כ תב"ר מאושר              



מליאת העירייה מתבקשת לאשר פתיחת תב"ר חדש  -תכנון וקידום הקמת מבני ציבור .5
לשם תכנון וקידום הקמת מבני ציבור ) הקמת בריכה ציבורית, סניף לתנועות הנוער, 

 ₪ מיליון  2.5אולם ספורט בתיכון ( ,בעלות משוערת של 

 

 במימון מקרנות הפיתוח.

 להלן הרכב התב"ר:

 ₪  2,500,000           קרנות הפיתוח

 ₪  2,500,000          סה"כ תב"ר מאושר             

 

מליאת העירייה מתבקשת לאשר פתיחת תב"ר חדש לשם  -תכנון וקידום פיתוח שצ"פים .6
 במימון מקרנות הפיתוח.₪ מיליון  1.5תכנון וקידום פיתוח שצ"פים ,בעלות משוערת של 

 להלן הרכב התב"ר:

 ₪  1,500,000           קרנות הפיתוח

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

ת תב"ר חדש לשם מליאת העירייה מתבקשת לאשר פתיח -פיתוח שצ"פים ופארקים .7
 במימון מקרנות הפיתוח.₪ מיליון  4פיתוח שצ"פים ,בעלות משוערת של 

 להלן הרכב התב"ר:

 ₪  4,000,000           קרנות הפיתוח

 ₪  4,000,000      סה"כ תב"ר מאושר                 

 
 מוגש בזאת לאישורכם תב"רים לעדכון :

 

מליאת העירייה מתבקשת לאשר עדכון התב"ר ולהגדילו  -הקמת מוזיאון בפארק רמון .1
וזאת בהתאם לצפי העלויות להשלמת הפרוייקט במימון מקרנות ₪  מיליון  1 –בכ 

 הפיתוח.

 להלן הרכב התב"ר:

 ₪  6,000,000           קרנות הפיתוח

 ₪  6,000,000       סה"כ תב"ר מאושר                

 



מליאת העירייה מתבקשת לאשר עדכון  -השתתפות בביצוע תשתיות משותפות עם פ"ת  .2
וזאת בהתאם לצפי המשך ביצוע עבודת פיתוח ₪  מיליון  7.2 –התב"ר ולהגדילו בכ 

 מערכות הביוב המשותפות עם פתח תקוה במימון מקרנות הפיתוח.

 להלן הרכב התב"ר:

 ₪  11,270,000           קרנות הפיתוח

 ₪  11,270,000        סה"כ תב"ר מאושר               

 

 

 פיתוח שנתית ותברים לעילמליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר את תכנית 

 

 :הצבעה

 
 חברים 13בעד: 

 נמנע: צחי סטולוביץ
 

 

 תמיכות לתנועות נוער תרבות וספורט.2

 
 

 בקשות לתמיכה: תנועת בני עקיבא, תנועת עזרא, אליצור. 3התקבלו 

 תנועות נוער .א

 הבקשות לתנועות נוער נבדקו לפי תנאי סף הבאים: .1

מוגדרת ונתמכת ע"י משרד החינוך בתקנת תנועה  -מגישת הבקשה היא תנוער נוער .א
 תנועות נוער.

 התנועה מחנכת בערכי מדינת ישראל. .ב

 התנועה פועלת בגבעת שמואל לפחות שנה אחת .ג

 שעות שבועיות 4-היקף שעות הפעילות השבועית לחניך לא יפחת מ .ד

 הבקשות שהוגשו על ידי תנועות הנוער בני עקיבא ועזרא, נבדקו והן עומדות בתנאי הסף. .2



 . ₪ 680,000 –סה"כ תקציב מאושר לתנועות נוער   .3

חניכים  1,750. מתוכם: 2,462 –סה"כ חניכים משלמי דמי חבר בשתי תנועות הנוער   .4
 חניכים בתנועת הנוער עזרא. 712-בתנועת הנוער בני עקיבא ו

ניתנה חוו"ד היחידה המקצועית של מנהל יחידת הנוער שאישר שבוצעו תכניות בשנה  .5
ידי בני עקיבא לטובת הקהילה ועל פעילות תנועות הנוער בני עקיבא לצרכים אשתקד על 

 מיוחדים ועל ההוצאות המיוחדות שיש לתנועת הנוער בני עקיבא לרכז יישובי.

 

 קריטריונים וניקוד: .6

 משקל הקריטריון הקריטריון

 באחוזים 

 ניקוד בני

 עקיבא 

 ניקוד עזרא

 מספר החניכים תושב גבעת שמואל

 ם דמי חברהמשלמי 

85% 

חלוקה בין 
תנועות הנוער 

באופן יחסי על 
פי מספר 
החניכים 

משלמי דמי 
חבר. הניקוד 

המקסימלי בגין 
קריטריון זה 

 נקודות. 85הינו 

85 34.6 

 נקודות 5 5 5% תרומה לקהילה

מענה/פעילות לנוער בעלי צרכים צרכים 
 מיוחדים

5% 5 0 

 אין 5 5% הוצאות מיוחדות

 39.6 100  סה"כ ניקוד

 

   680,000:134.6לנקודה  = ₪ 5,052

 



לאחר בדיקת הבקשות וניקודם לפי הקריטריונים הנ"ל, הועדה ממליצה להעניק תמיכה לתנועות 
 הנוער כמפורט להלן:

 :בני עקיבא

 5,052X 95=ש"ח    479,940              תמיכה ישירה: 

 לשנה(. ₪ 51,660שווי של מ"ר )ב 615תמיכה עקיפה: שימוש בקרוונים בגודל של 

 עזרא:

  X 39.6  5,052= ש"ח 200,000             :תמיכה ישירה

 לשנה( . ₪ 30,340מ"ר )בשווי של  360תמיכה עקיפה: שימוש בקרוונים בגודל של 

התמיכה לכל אחת מנועות הנוער ניתנת עבור פעילות ואחזקת הסניף בלבד בפיקוח צמוד של מנהל 
 יה שיאשר כל הוצאה. יחידת הנוער בעירי

 

 קבוצות ספורט .ב

 התקבלה בקשה אחת לתמיכה של קבוצת הספורט אליצור גבעת שמואל. .1

 .שעות 1500ספורט גדולים בהיקף של  באולמות ימושש ביקשה העמותה, נוסףב

 הבקשה נבדקה לפי תנאי סף הבאים: .2

 העמותה עוסקת בתחום הספורט הקבוצתי. .א

ע"י האיגוד המנהל את תחום הספורט הרלוונטי העמותה פועלת במסגרת איגוד מוער  .ב
 בארץ.

 העמותה נמצאת בליגות מוכרות ע"י הטוטו. .ג

 ביישוב קיים מתקן המאפשר קיום תחרויות בענף בו עוסקת העמותה. .ד

 העמותה פועלת בגבעת שמואל לפחות שנתיים .ה

 .₪ 260,000  –תקציב מאושר לתמיכה כספית ישירה  .3

הספורט היישובי נתן חוו"ד בכתב וכן אישר שהקבוצה העמותה עומדת בתנאי הסף. רכז   .4
קיימה בשנה אשתקד פעילות לטובת הקהילה. כמו כן, העמותה התחייבה לקיים גם בשנה 

 זו פעילות לטובת הקהילה.



 .174-כמות השחקנים בקבוצות נוער וילדים .5

 לפחות מכמות השחקנים בקבוצה הבוגרת תושבי גבעת שמואל. 30% .6

 ד:קריטריונים וניקו

               
 משקל  הקריטריון

 הקריטריון באחוזים
 ניקוד אליצור

 תמיכה-פעילות בענפים קבוצתיים
 בסיסית

 נקודות 40 40%

 נקודות 15 15% העמותה מוכרת על ידי הטוטו
כמות השחקנים בקבוצה הבוגרת תושבי גבעת 

 (30%שמואל)לפחות 
 נקודות 15 15%

 כמות השחקנים בקבוצות ילדים

 ונוער 

 נקודות 20 20%

 נק'  10 10% פעילות לטובת הקהילה בשנה אשתקד

 נקודות 100  סה"כ

 
 

 מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר את התמיכות לתנועות הנוער כמפורט לעיל
 

 :הצבעה
 חברים 13בעד: 
 צחי סטלוביץ-נמנע

 
 

 החלטה:
 המלצת ועדת תמיכות יכות לתנועות הנוער והספורט לפימליאת מועצת העיר מאשר את תמ

 
 ₪ 51,660שימוש בקרוונים )בשווי של תמיכה עקיפה כ₪ +  479,940 -לתנועת הנוער בני עקיבא

 לשנה(.
 ₪ 30,340תמיכה עקיפה: שימוש בקרוונים  )בשווי של ₪ +  200,000סך של  –לתנועת הנוער עזרא 

 .לשנה(
שעות  1500מוש באולם בהיקף של תמיכה עקיפה שי₪ +  260,000סל של  לקבוצת הספורט אליצור

 בשנה .
 
  



 משכר מנכ"ל  95%-שכר מהנדס מינוי מהנדס העיר  ואישור  .3
 

 מינוייו של מר איציק אוזלבו כמהנדס העיר מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר את  .א
 

 הצבעה :
 חברים ) פה אחד( 14 -בעד

 
 החלטה :

 ו למהדס העיר.מליאת מועצת העיר מאשרת את מינויו של מר איציק אוזלב
 

 אישור שכר מהנדס העיר: .ב
 

 95%-של שכר מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר את שכרו של מר איציק אוזלבו כמהנדס העיר ב
 . משכר מנכ"ל 

 
 :הצבעה

 חברים )פה אחד( 14בעד: 
 
 

 :החלטה
 משכר מנכל ומאחלת לו הצלחה בתפקידו. 95%-את שכר מהנדס העירמליאת מועצת העיר מאשרת 

 
 
 

 מירי אברגיל נכנסת למליאה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 אישור מינוי ראש העיר כנציג כחבר בועדה המחוזית .4
 
 

את מינוי ראש העיר מר יוסי ברודני כנציג חבר בועדה מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר 
 ) מרכז(המחוזית 



 
 

 :הצבעה
 

 )פה אחד( חברים 15בעד: 
 
 

 :החלטה
 

 .ש העיר מר יוסי ברודני כנציג חבר בועדה המחוזיתמליאת מועצת העיר מאשרת את מינוי רא
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
________________     __________________ 

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

 


