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 משתתפים: 

 

 ראש העירייה                        -יוסי ברודני  
 חבר מועצת העיר                            -בני סומך  
 מועצת העיר תחבר                          -עינת כרמל 
 חבר מועצת העיר                       -הרצל ארביב 

 חברת מועצת העיר                        -מיכל נתנאל
 חבר מועצת העיר                     -משה מרר      
 חבר מועצה                    -צחי סטולוביץ

 חבר מועצה                             -עדי גרוס
 ת מועצת העירחבר                   -שלומית מנטל  

 חבר מועצת העיר                      -יעקב ויליאן 
 חברת מועצה                     -מירי אברגיל 
 חבר מועצת העיר                      -משה קייקוב
 חבר מועצה                      -מנחם צרויה

 חבר מועצה                            -גל לנצ'נר
 
 

 :חסרים
 

 חברת מועצת העיר                             -רונית לב
 
 
 

 :משתתפים
 

 מנכ"ל העירייה                             -גבי חדד
 יועצת משפטית                       -אילנה תמם

 גזבר העירייה                             -צחי פרץ
 עירייהמבקר ה                         -דוד שרוני

 מהנדסת העיר                -ררחל ברג

 

 

 

 

 

 



 הוגשו ע"י מר משה קייקוב-לסדר יום ראשונה הצעות 

להמליץ בפני " ועדת שמות" לקרוא רחוב/ כיכר/ סמטה על שם יהונתן פולרד , ועל שם  .א
 יהודה ברקן ז"ל. המדובר בשני אישים שלקחו חלק בבניין " מדינת ישראל".

 לביטחון מדינת ישראל, והשני היה פורץ דרך בתחום התרבות. האחד סייע       
 
 שם נידונות בקשות מעין אלו.  יש להעביר את הבקשה לועדת שמות    יוסי:

 ולכן אני מבקש להסיר את הנושא מסדר יום.  
 

 הצבעה: 

 חברים 13 –בעד 

 משה קייקוב –נגד 

 החלטה:

 ההצעה הוסרה מסדר היום

 הצעה שניה לסדר היום

ל משנת הלימודים הבאה )בתקווה שהקורונה תעבור מן העולם(, לצמצם ובהמשך הח .ב

להפסיק לגמרי שימוש בכלים חד פעמיים בבתי הספר, בצהרונים, ובמוסדות החינוך 

 ולהתחיל להשתמש בכלים רב פעמיים וזאת על מנת לשמור על איכות הסביבה.

 

אין שימוש בחד פעמי, בצהרונים בבתי הספר יוסי:בגנים ובמועדוניות עברו לכלים רב פעמים  ו    

 אין אפשרות לעבור כלים רב פעמים מסיבות של לוגיסטיקה, מיקום , אחסון וכן כשרות.

 בנוסף אנו בוחנים קול קורא של המדינה בנושא להתקנת מדיחי כלים בגנים.

 אני מצבקש להסיר את ההצעה מסדר היום.

 חברים 13-הצבעה: בעד

 משה קייקוב. -נגד 

 

 שאילתות שהוגשו ע"י מר משה קייקוב

מדוע בקניון  "עמי בוטיק" הוכפלו ואף שולשו השנה "אגרות שילוט" של  "שלטים קטנים"  .א

  מ'. 3כאשר באופן אבסורד ולא מוצדק  יותר זול להתקין שלטים ענקיים בגודל של 

 תשובה

 ואין כל שינוי בחיוביםחוק העזר לא השתנה

 

)  15 -ו 13" הפחים הירוקים" מהבניינים ברחוב יצחק שמיר מדוע העירייה פינתה את  .ב

שיכון ובינוי( דבר המונע מעשרות הדיירים לפנות אשפה בשבת מאחר ועליהם לחלל שבת 



בשל " שוט אשפה" שהותקן אצלם בבניין ואשר פועל חשמלית כאשר זורקים האשפה 

 למתקן.

 

 

 תשובה

 

 לבקשת הקבלן. לבנינים ביצחק שמיר יש הסדר אשפה באמצעות דחסן שאושר בהיתר

הדיירים צריכים לטפל בכך כמו שהם מטפלים במעלית  .בכל קומה" חשמלי  הואיל ויש להם "פיר

טפלו בפיר החשמלי . )באמצעות התקנה של ים סיפקנו להם פחים זמנים עד שישך כחודשישבת ,במ

ערכת החשמלית( אך הם לא עשו זאת. לא ניתן להמשיך ולפנות ידנית פחי ן שבת או ביטול המשעו

 ולהציב פחים במקום שלא יועד לכך.אשפה מתוך 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 יום:העל סדר שנושאים 

 2021אישור מועדי מליאה לשנת  .1
 יורד מסדר יום-2021מתנס לשנת –אישור תכנית עבודה  .2
 שונות .3

 

באולם  18:30לאישורכם. הישיבות תתקיימנה בשעה  2021ת לשנת מצ"ב רשימת מועדי הישיבו 1

 המליאה בבניין העירייה.

 

 

 ישיבת מליאה מס'

 י"ג שבט תשפ"א יום שלישי 26.1.2021 1

 י"א אדר תשפ"א יום שלישי 23.2.2021 2

 ט"ז אייר תשפ"א יום רביעי 28.4.2021 3

 ט"ו סיוון תשפ"א יום רביעי 26.5.2021 4
 כ' תמוז תשפ"א יום רביעי 30.6.2021 5

 י"ט אב תשפ"א  יום רביעי 28.7.2021 6

 י"ז אלול תשפ"א יום רביעי 25.8.2021 7
 כ"א חשון תשפ"ב  יום רביעי 27.10.2021 8
 כ' כסלו תשפ"ב יום רביעי 24.11.2021 9

 כ"ה טבת תשפ"ב יום רביעי 29.12.2020 10
 
 

 :הצבעה

 )פה אחד( חברים 14בעד: 

 

 :חלטהה

 
 2021מליאת מועצת העיר מאשרת את מועדי ישיבות מליאה לשנת 

 

 עדכון מורשי חתימה מתי"א –שונות .3

 



מליאת המועצה מתבקשת לאשר עדכון מורשי החתימה בחשבון הבנק של מתי"א גבעת 
( וזאת 253850, מספר חשבון 095שמואל המתנהל בבנק הבינלאומי בגבעת שמואל ) סניף 

 בניהול המוסד. בעקבות שינוי

 מורשות החתימה בחשבון הנן :

 032398018מנהלת מתי"א: גברת גרטנר שמיר סיגל אהובה ת.ז  
  024387094מזכירת מתי"א: גברת אזרק תמי ת.ז 

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

ון החשבון הנ"ל, על פי הנוסחים המוסד לחתום על כל המסמכים הנדרשים לעדכ
המקובלים בבנק ועל כל המסמכים הנדרשים ולבצע את כל הפעולות הנדרשות בחשבון 

 הבנק. 

 

 :הצבעה

 )פה אחד(חברים  14 -בעד

 :החלטה

מליאת מועצת העיר מאשרת את עדכון מורשי החתימה בחשבון הבנק של מתי"א גבעת 

( וזאת 253850, מספר חשבון 095ל ) סניף שמואל המתנהל בבנק הבינלאומי בגבעת שמוא

 בעקבות שינוי בניהול המוסד.

 מורשות החתימה בחשבון הנן :

 032398018מנהלת מתי"א: גברת גרטנר שמיר סיגל אהובה ת.ז  

  024387094מזכירת מתי"א: גברת אזרק תמי ת.ז 

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

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.

 
 
 
 

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


