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 .1אישור דוחות כספיים מתנ"ס לשנת 2019
הדוח מוצג ע"י רו"ח מועלם .מצ"ב הדוח כנספח א'.
מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר את הדוחות הכספיים של המתנ"ס לשנת .2019
הצבעה:
בעד 13 :חברים
נגד-משה קייקוב
החלטה:
מליאת מועצת העיר מאשרת את הדוחות הכספיים של המתנ"ס לשנת .2019
רו"ח מועלם ושירלי אחיטוב יצאו מהישיבה.
 2הצעות לסדר יום שהוגשו ע"י מר משה קייקוב:
הצעה ראשונה לסדר היום :לבטל את אזורי החלוקה לתלמידי גבעת שמואל ,ולחזור לשיטה של
אזורי רישום פתוחים ולמי שלא יישאר מקום היכן שרוצה הוועדה שתקום תקבע קריטריונים
כגון אחים וכד ולבסוף תעשה הגרלה.
ראש העיר -הואיל ויש חוזר מנכ"ל מפורש בנושא ,השיבוץ חייב להיות על פי מיפוי גאוגרפי
שמפורסם בתחילת השנה ,וכל שיקול אחר יוצר בעיה אחרת .הנושא היה גם בדיון משפטי בשנים
שעברו ואנו חייבים לפעול לפי חוזר מנכ"ל .ולכן מוצע להסיר את ההצעה הסדר היום.
הצבעה
בעד13 :
נגד 1 :משה קייקוב

החלטה :
ההצעה הראשונה לסדר היום הוסרה.
הצעה שניה לסדר היום :הקמה של תחנת "כיבוי אש" בעיר שתשרת את תושבי העיר ,ובעיתות
חירום תסייע גם לתושבי האזור שמסביב גבעת שמואל בכסף יבוא מהטלי השבחה ומימון על ידי
העיר.
ראש העיר -הנושא נידון בין השאר בתאריך  9/1/20בועדת ביטחון ,במסגרת תוכנית המתאר
הנושא עלה ונבחנו מספר נק' בצפון העיר לנקודה בעתיד.
הודגש כי ברגע שכיבוי אש עבר לנציבות .המדינה מקימה את התחנות ולא מוצדק לשלם מכספי
ההשבחה של העיר.
ברגע שהעיר תגדל עוד הנושא יבחן שוב  .כרגע השירות ניתן מתחנות בני ברק ותחנת צומת
סביון.
הצבעה :
בעד13 -
נגד( 1 -קייקוב).
החלטה:
ההצעה השניה הוסרה מסדר היום.
מר קייקוב שלח גם שאילתות -מענה להן כדין נדחה לישיבה הבאה.
 .2תב"רים
מוגש בזאת לאישורכם תב"ר לעדכון :
 .1תב"ר  -804הצבת מצלמות אבטחה ברחבח העיר  -מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר
את הגדלת התב"ר בהיקף כספי של כ 2 -מיליון  ₪לסך של  6מיליון  ₪וזאת בהתאם
לצפי להשלמת הפרויקט ,במימון מקרנות הרשות.
להלן הרכב התב"ר:
קרנות פיתוח
סה"כ תב"ר מאושר
מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר את התב"ר שדלעיל
הצבעה:
בעד 14 :חברים (פה אחד)
החלטה:

₪ 6,000,000
₪ 6,000,000

מליאת מועצת העיר מאשרת את התב"ר שדלעיל
.3תבחינים לתמיכות לשנת 2021
מונח בפניכם פרוטוקול ועדת תמיכות מיום ( 29.6.2020מצ"ב כנספח ב') והצעת תבחינים לשנת
( 2021מצ"ב כנספח ג' ) וכן חוו"ד של היועצת המשפטית.
מליאת המועצה מתבקשת לאשר את התבחינים לשנת  2021המצ"ב נספח ג'.
הצבעה:
בעד 14 :חברים (פה אחד)
החלטה:
מליאת מועצת העיר מאשרת ,פה אחד ,את התבחינים לתמיכות לשנת  2021המצ"ב נספח ג'.
.4פטור למוסד מתנדב
מונחות בפניכם חוות דעת של ועדת הנחות הכוללות את ממצאי בדיקת הבקשות וחוות הדעת של
ועדת הנחות בבקשות למתן פטור למוסד מתנדב לעמותות הבאות:
א .העמותה לילדים בסיכון.
ב .עמותת עמינדב
ג .עמותת בת עמי אמונה-אלומה.
כעולה מחוות הדעת הנ"ל הבקשות נבחנו בהתאם לקריטריונים הקבועים בחוזר מנכ"ל משרד
הפנים  .5/2019על פי חוזר מנכל הנ"ל על מנת לאשר בקשה לפטור למוסד מתנדב צריכים להתקיים
במצטבר כל התבחינים -קריטריונים המופיעים בסעיף  3לחוזר מנכ"ל הנ"ל.
על פי חוות הדעת של ועדת הנחות מיום  19.2.2020העמותה לילדים בסיכון אינה עומדת בכל
הקריטריונים הקבועים בחוזר מנכ"ל ולכן לא ניתן לאשר את בקשתה למתן פטור למוסד מתנדב.
על פי חוות הדעת של ועדת הנחות מיום  10.6.2020עמותת עמינדב אינה עומדת בכל הקריטריונים
הקבועים בחוזר מנכ"ל ולפיכך לא ניתן לאשר את בקשתה למתן פטור למוסד מתנדב.
על פי חוות הדעת של ועדת הנחות מיום  10.6.2020עמותת בת עמי אמונה-אלומה אינה עומדת בכל
הקריטריונים הקבועים בחוזר מנכ"ל ולפיכך לא ניתן לאשר את בקשתה למתן פטור למוסד מתנדב.
חוות הדעת הנ"ל של ועדת הנחות מצ"ב כנספח ד'.
לפיכך ,מליאת המועצה מתבקשת לדחות את הבקשות למוסד מתנדב הנ"ל בשל אי עמידתן בכל
הקריטריונים-תבחינים הקבועים בחוזר מנכ"ל ,וכמפורט בחוו"ד נספח ד'.

הצבעה:
בעד 13 :חברים
נמנע – ( 1קייקוב)
החלטה:
מליאת מועצת העיר דוחה את הבקשות למתן פטור למוסד מתנדב של העמותות הבאות:
ד .העמותה לילדים בסיכון.
ה .עמותת עמינדב.
ו .עמותת בת עמי אמונה-אלומה.
וזאת בשל אי עמידתן בכל הקריטריונים-תבחינים המפורטים בחוזר מנכ"ל וכמפורט בחוו"ד של
ועדת הנחות מתאריכים  10.6.2020 ,19.2.2020המצורפות נספח ד'.

.5דיון בדו"ח ביקורת מבקר פנים לשנת 2019
בהסכמת החברים ומבקר העירייה הנושא הורד מסדר היום וידון בישיבה הבאה.

________________
גבי חדד -מנכ"ל העירייה

__________________
יוסי ברודני – ראש העיר

