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משתתפים:
יוסי ברודני -
בני סומך -
עינת כרמל-
הרצל ארביב-
מיכל נתנאל-
משה מרר -
מנחם צרויה-
צחי סטולוביץ-
עדי גרוס-
רונית לב-
שלומית מנטל -
יעקב ויליאן -
גל לנצ'נר-
מירי אברגיל -
משה קייקוב-
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חברת מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חברת מועצת העיר
חברת מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצה
חברת מועצה
חבר מועצת העיר

משתתפים:
גבי חדד-
אילנה תמם-
צחי פרץ-

מנכ"ל העירייה
יועצת משפטית
גזבר העירייה

נושאים שעל סדר היום:
.1דוחות כספיים מבוקרים ודוחות הביקורת לשנת 2018
.2דוח רבעוני חצי שנתי
 .3אישור קריאת שם רחוב ע"ש הרב יהושע יגל
 .4הסכם שיתוף עם נעמת

 .1דוחות כספיים מבוקרים ודוחות הביקורת לשנת 2018
גזבר העירייה הציג לחברי המליאה את דוחות הכספיים המבוקרים ודוח ביקורת משרד הפנים
לשנת .2018
גם השנה אין הערות לתיקון ולא נמצאו ליקויים.
 .2דוח רבעוני חצי שנתי
הדוח מוצג לחברי המליאה כמצורף בנספח א' וניתן הסבר על ידי הגזבר.

.3

אישור המלצת ועדת שמות לקריאת שם רחוב ע"ש הרב יהושע יגל

ועדת שמות המליצה לקרוא שם רחוב ע"ש הרב יהושע יגל – .מצ"ב פרוטוקול ועדת שמות
מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר את קריאת שם רחוב ע"ש הרב יהושע יגל על פי המלצת
ועדת שמות – הרחוב שבין הישיבה התיכונית לבין התיכון.
קייקוב – מהם הקריטריונים למתן שם לרחוב?
יוסי -חברי ועדת שמות בוחנים את הבקשות שמתקבלות ועל סמך שיקולים שונים מקבלת
החלטה.
הצבעה:
בעד 14-חברים
נגד -משה קייקוב
החלטה:
מליאת מועצת העיר מאשרת את המלצת ועדת השמות את קריאת שם רחוב הצמוד לישיבה
התיכונית בני עקיבא ע"ש הרב יהושע יגל.

.4הסכם שיתוף עם נעמ"ת
לאישורכם ,הסכם שיתוף עם נעמ"ת בנוגע לגן המצוי ברח רחבת אילן  16בגבעת שמואל ,המצוי
בצמידות לגן עירייה הקיים כיום (העתק הסכם השיתוף על צרופותיו מצ"ב כנספח א') (להלן –
"הסכם השיתוף") .מעמדו המשפטי של מבנה זה הוברר לנו רק לאחרונה ולכן התחלנו להסדירו
מול שלטונות המס ולשכת רישום המקרקעין.
על פי חומרים שנמצאו בארכיון העירייה עולה כי בשנת  1993חתמה המועצה המקומית גבעת
שמואל (בתוארה אז) על הסכם עם נעמ"ת למכירת כיתת גן ברח' רחבת אילן  16בגבעת שמואל
(להלן"-ההסכם") .הליך אישור ההסכם ארך זמן ובשנת  2000משרד הפנים אישר את ההסכם.
הפרוטוקולים של החלטות הנהלת המועצה ומליאת המועצה ואישור משרד הפנים מונחים
בפניכם.
על פי הסכם המכר היה על העירייה לרשום את הזכויות בגן ע"ש נעמ"ת וכן לערוך הסכם שיתוף.
הרישום לא בוצע עד כה .כעת במסגרת ביצוע הרישום מועבר הסכם השיתוף לאישורכם.
הצבעה:
בעד 15-חברים (פה אחד)
החלטה:
מליאת מועצת העיר מאשרת את הסכם השיתוף עם נעמ"ת המצ"ב.

 .5שונות
א .אישור מורשי חתימה בחשבון עירייה והורים –בית ספר נריה
 .1מליאת המועצה מתבקשת לאשר עדכון מורשי החתימה בחשבון בית הספר נריה (
חשבון עירייה ) בבנק הבינלאומי סניף גבעת שמואל.
מורשי החתימה בחשבון הנן :
מנהלת בית הספר גברת ליאת בר ששת ת.ז 040711921
מזכירת בית הספר גברת לבנה דהרי ת.ז 023081201

לצורך האמור יהיו רשאים מורשי החתימה הנ"ל ,ביחד ( המנהלת 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.
 .2מליאת המועצה מתבקשת לאשר עדכון מורשי החתימה בחשבון הורים של בית ספר
נריה בבנק הבינלאומי סניף בר גבעת שמואל.
מורשי החתימה בחשבון הנן :
מנהלת בית הספר גברת ליאת בר ששת ת.ז 040711921
מזכירת בית הספר גברת לבנה דהרי ת.ז 023081201
גזבר ועד ההורים מר אריה וידיסלבסקי ת.ז036188100 .
לצורך האמור יהיו רשאים מורשי החתימה הנ"ל ,ביחד ( מנהלת והמזכירה או גזבר
הועד) 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:
בעד 14 :חברים (פה אחד)
לא הצביע – ראש העיר ( עקב היות גזבר ועד ההורים -גיסו)
החלטה:
 .1מליאת המועצה מאשרת את עדכון מורשי החתימה בחשבון בית הספר נריה ( חשבון
עירייה ) בבנק הבינלאומי סניף גבעת שמואל.
מורשי החתימה בחשבון הנן :
מנהלת בית הספר גברת ליאת בר ששת ת.ז 040711921
מזכירת בית הספר גברת לבנה דהרי ת.ז 023081201

לצורך האמור יהיו רשאים מורשי החתימה הנ"ל ,ביחד ( המנהלת 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.

 .2מליאת המועצה מתבקשת לאשר עדכון מורשי החתימה בחשבון הורים של בית ספר
נריה בבנק הבינלאומי סניף בר גבעת שמואל.
מורשי החתימה בחשבון הנן :
מנהלת בית הספר גברת ליאת בר ששת ת.ז 040711921
מזכירת בית הספר גברת לבנה דהרי ת.ז 023081201
גזבר ועד ההורים מר אריה וידיסלבסקי ת.ז036188100 .
לצורך האמור יהיו רשאים מורשי החתימה הנ"ל ,ביחד ( מנהלת והמזכירה או גזבר
הועד) 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.

ב .אישור שכר בכירים לעוזרת ראש העיר
מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר את מינויה מיטל בן משה לתפקיד עוזר ראש העיר במקום
מנהלת לשכה כפי ששימשה עד היום .כמו כן לאשר שכר של  45%משכר מנכ"ל העירייה לגב'
מיטל בן משה –בתפקיד עוזרת ראש העיר.
הצבעה:
בעד 15 :חברים (פה אחד)

החלטה:
מליאת מועצת העיר מאשרת את מינוי מיטל בן משה כעוזרת ראש העיר ( משרת אמון) ואת שכרה
בסך של  45%משכר מנכ"ל העירייה (בכפוף לאישור משרד הפנים) .וזאת במקום תפקידה הקודם
כמנהלת לשכת ראש העיר.

______________
גבי חדד -מנכ"ל העירייה

_____________
יוסי ברודני – ראש העיר

