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נושאים שעל סדר היום:
 .1דוח רבעוני 3.2019
 .2תמיכות
 .3האצלת סמכות לאישור שכר לסגן ראש העיר בהיקף משרה של .60%
 .4שונות

 .1דוח רבעוני 3.2019
הדו"ח מונח ומוצג לכל חברי המועצה ,גזבר העירייה סוקר בקצרה את הדוח המצ"ב כנספח א'.
משה מרר -דנו בדוח בועדת הכספים  ,ניתן לראות שאנו עומדים ביעדי התקציב.

עדי גרוס נכנס למליאה
 .2תמיכות
מונח בפניכם המלצת ועדת תמיכות מיום  .19.11.19העתק פרוטוקול ועדת תמיכות מצ"ב כנספח ב'.
כעולה מפרוטוקול ועדת התמיכות התקבלו  3בקשות לתמיכה לבתי כנסת מהעמותות הבאות :עמותת
היכל יהודה ,עמותת בית מדרש קהילתי ועמותת בית מדרש אהל יעקב.
עמותת בית הכנסת היכל יהודה ועמותת בית מדרש קהילתי הגישו בקשות לתמיכה להשלמת בית כנסת,
ועמותת בית מדרש אהל יעקב הגישה בקשה לתמיכה לשיפוץ בית הכנסת.
הבקשות נבחנו ונבדקו על ידי ועדת תמיכות .המלצת ועדת תמיכות לדחות את בקשת עמותת בית מדרש
קהילתי שלא עומדת בתנאי לעניין מועד סיום הבניה .ולדחות את בקשת עמותת בית מדרש אוהל יעקב
בשל העובדה כי אינה עומדת בתנאי סף הקבוע בסעיף  )2( 23לתבחינים מאחר והמבנה בגינו מבוקשת
התמיכה לא בוצעה לו הקצאה כדין.
כן המליצה ועדת התמיכות לאשר תמיכה לבקשת עמותת בית כנסת היכל יהודה בסך של .₪ 300,000
התמיכה אינה עולה על  50%מהיקף העבודות .התמיכה תשולם כנגד הצגת חשבונות סופיים וקבלת טופס
.4
מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר את המלצת ועדת התמיכות תמיכות כמפורט לעיל.
הצבעה:
בעד 13 :חברים (פה אחד)
החלטה:
מליאת מועצת העיר מאשרת את המלצת ועדת תמיכות כמפורט בהמלצת ועדת התמיכות מיום 19.11.19
המצ"ב.

 .3אישור האצלת סמכות ושכר לסגן ראש העיר בהיקף משרה של  60אחוז
מליאת מועצת העיר אישרה בישיבתה מיום  5.12.18את מר יעקב ויליאן כאחד מסגני ראש העיר שלא
בשכר ,וזאת לפי סעיף  14לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש רשות וסגניו וכהונתם) התשל"ה – 1975
(להלן –"החוק").
מונחת בפניכם בקשה לפי סעיף  17לחוק לאשר האצלת סמכות ראש העיר ,בנושאים שיפורטו להלן ,לסגן
ראש העיר מר ויליאן וכן לאשר לו שכר בשיעור של  60%מהשכר הקבוע לסגן ראש רשות והיקף משרתו
תהא בשיעור של  60%משרה ,וזאת לתקופה מיום  1.1.20ועד  .31.12.21לאחר מועד זה יחדל לקבל שכר.
נשלחו לחברי המועצה חוו"ד יועמ"ש וחוו"ד גזבר.
הסמכויות המואצלות לו ,בנוסף לחברותו בוועדות השונות והיותו יו"ר ועדת מכרזים ואחריותו על
תפקודה השוטף ומעורבותו בחינוך הדתי בעיר ,הן:
א .מחזיק תיק הביטחון ולשם כך יואצלו לו סמכות ראש העיר הבאות :טיפול בביטחון שוטף
בעיר מול קב"ט העיריה ,שיטור עירוני ,משמר אזרחי ,עיר בטוחה -טיפול בשיפור והעלאת
הביטחון האישי ותחושת הביטחון האישי של התושבים ,משק לשעת חירום -עבודה מול
פיקוד העורף.
ב .מחזיק תיק תנועות הנוער הדתיות עזרא ובני עקיבא לשם כך יואצלו לו הסמכויות הבאות:
מעקב וביקורת על צרכים ,תקציב ופעילות הסניפים.
רונית לב נכנסה למליאה
מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר את האצלת הסמכויות הנ"ל לסגן ראש העיר יעקב ויליאן ולאשר לו
שכר בשיעור של  60%בהיקף משרה של  60%וזאת לתקופה מיום  1.1.20ועד ליום  .31.12.21לאחר מועד
זה יחדל לקבל שכר.
הצבעה:
בעד 11-חברים
נגד 2:חברים (קייקוב וסטולוביץ)
לא הצביע -יעקב ויליאן
החלטה:
מליאת מועצת העיר מאשרת את האצלת הסמכויות המפורטות להלן לסגן ראש העיר מר יעקב ויליאן:
א .מחזיק תיק הביטחון ולשם כך יואצלו לו סמכות ראש העיר הבאות :טיפול בביטחון
שוטף בעיר מול קב"ט העיריה ,שיטור עירוני ,משמר אזרחי ,עיר בטוחה -טיפול

בשיפור והעלאת הביטחון האישי ותחושת הביטחון האישי של התושבים ,משק לשעת
חירום -עבודה מול פיקוד העורף.
ב .מחזיק תיק תנועות הנוער הדתיות עזרא ובני עקיבא לשם כך יואצלו לו הסמכויות
הבאות :מעקב וביקורת על צרכים ,תקציב ופעילות הסניפים.
שכרו של מר ויליאן יעמוד על  60%מהשכר הקבוע לסגן ראש העיר ומשרתו תהא
בשיעור של  60%משרה.
האצלת הסמכויות הינה לתקופה מיום  1.1.20ועד ליום  .31.12.21לאחר מועד זה
יחדל לקבל שכר.
 .4שונות
א .עדכון מורשי חתימה למתי"א
מליאת המועצה מתבקשת לאשר עדכון מורשי החתימה בחשבון הבנק של מתי"א גבעת שמואל ,המתנהל
בבנק הבינלאומי בגבעת שמואל ( סניף  ,095מספר חשבון  )253850וזאת בעקבות שינוי בניהול המוסד.
מורשות החתימה בחשבון הנן :
מנהלת מתי"א :גברת ליאורה מנדלבום ת.ז 023547938
מזכירת מתי"א :גברת אזרק תמי ת.ז 024387094
לצורך האמור יהיו רשאים מורשי החתימה הנ"ל ביחד ( מנהלת והמזכירה) בצירוף חותמת המוסד לחתום
על כל המסמכים הנדרשים לעדכון החשבון הנ"ל ,על פי הנוסחים המקובלים בבנק ועל כל המסמכים
הנדרשים ולבצע את כל הפעולות הנדרשות בחשבון הבנק.
הצבעה:
בעד 14 :חברים (פה אחד)
החלטה:
מליאת מועצת העיר מאשרת את עדכון מורשי החתימה בחשבון הבנק של מתי"א גבעת שמואל המתנהל
בבנק הבינלאומי בגבעת שמואל ( סניף  ,095מספר חשבון  )253850וזאת בעקבות שינוי בניהול המוסד.
מורשות החתימה בחשבון הנן :
מנהלת מתי"א :גברת ליאורה מנדלבום ת.ז 023547938
מזכירת מתי"א :גברת אזרק תמי ת.ז 024387094

לצורך האמור יהיו רשאים מורשי החתימה הנ"ל ביחד ( מנהלת והמזכירה) בצירוף חותמת
המוסד לחתום על כל המסמכים הנדרשים לעדכון החשבון הנ"ל ,על פי הנוסחים המקובלים בבנק
ועל כל המסמכים הנדרשים ולבצע את כל הפעולות הנדרשות בחשבון הבנק.
ב .אישור מועדי מליאה לשנת 2020
מצ"ב רשימת מועדי הישיבות לשנת  2020לאישורכם .הישיבות תתקיימנה בשעה  18:30באולם
המליאה בבניין העירייה.
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ג' שבט תש"פ
א' אדר תש"פ
כ"ב אדר תש"פ
כ"ו אייר תש"פ
א' תמוז תש"פ
א' אב תש"פ
י"ב תשרי תשפ"א
י' חשוון תשפ"א
ט' כסלו תשפ"א

30.12.2020

יום רביעי

ט"ו טבת תשפ"א

מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר את מועדי ישיבות מליאה לשנת .2020
הצבעה:
בעד 14:חברים (פה אחד)
החלטה:
מליאת מועצת העיר מאשרת את מועדי ישיבות מליאה לשנת .2020
___________________
גבי חדד -מנכ"ל העירייה

__________________
יוסי ברודני – ראש העיר

