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  בס"ד

 לשכת מנכ"ל 
 ט"ו סיון, תשפ"ב

 2022יוני,  14
 35-21מועצה       

  

 רישום החלטות מישיבת מועצת העיר  

 21/3/21מתאריך   - 35מס' 
 

 -    נימיפ -

 נוכחות:
    נוכחים:       

 ראש העיר –מר בני כשריאל                               

 ראש העיר ממלא מקוםסגן ו –מר גיא יפרח        

 סגן ראש העיר  –מר בוריס גרוסמן        

 סגן ראש העיר  –מר יחיאל וקנין  

 חבר מועצת העיר  –מר דודו מתתיהו  

 חבר מועצת העיר  –מר יהודה אסרף    

 ברת מועצת העיר ח –גב' ליאת מארק    

 חבר מועצת העיר  –מר אבי רחמים   

 חברת מועצת העיר  –גב' אלינה אייזנברג  

 חברת מועצת העיר  –גב' רוזי ישי  

 חבר מועצת העיר  –מר ג'קי עזרא  

 יר חבר מועצת הע –מר אייל פישלר  

 חברת מועצת העיר  –גב' ברנדה הורביץ  

 

           חסרים: 

        חברת מועצת העיר –גב' מעין מור                                     

 חבר מועצת העיר  –מר אברהם נגר  

   

  משתתפים:  

 יועמ"ש לעירייה  –עו"ד גילי רוגל                         

 מבקר העירייה –מר חיים שמעוני                  

 גזבר העירייה  –מר מוטי ברשישת   
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 ס. גזבר –ר גיאה ננדזה מ  

 בכירה לראש העיר ומנהלת הלשכה . ע –גב' ענת רחמים   

 ומנהלת האגף לפניות הציבור . ראש העירע –גב' שלומית ביטון   

 

 

 :על סדר היום
 

 : הודעות ראש העיר
 
;  חולים בלבד 14בסוף השבוע היו  ;מעלה אדומים עיר ירוקה  – סטטוס קורונה  .א

 .הסתיים מבצע חיסונים לעובדים הפלשתינאים

מהמורים  90%-חוסנו למעלה מ -ית איתן  עדכון קבלת פרס חמד לבית הספר אמ" .ב

 והתלמידים.

  ₪ 500,000 תקצוב בסך ם עלכסו – , ח"כ אמיר אוחנהעדכון ביקור השר לבט"פ .ג

 לטרמינל בידוק באזור התעשייה.

 נשלחו למבחני התאמה.  4 – מכרז גזבר  –עדכון  .ד

 שמירה על הסדר.  –יום בחירות  .ה

 

 : אישור תב"רים
 
 201תכנון הקמת מעון יום דרך קדם מגרש  – 2228תב"ר מס'  .א

 משרד העבודה והרווחה -₪  196,000 –תקבולים 

 קבלניות   עבודות - ₪   196,000 –תשלומים 

 הצבעה:       

 13 –בעד       

 :החלטה      

 אושר פה אחד       

                      

 מענה לאיום סייבר )הגדלה( -1908תב"ר מס'  .ב

 פיתוח )הגדלה( ודותקרן עב -₪  12,857  –תקבולים 

 )הגדלה(קבלניות  עבודות -₪   12,857 –תשלומים 

 ₪   42,857לסך של   לאחר ההגדלה יגיע התב"ר

 הצבעה:        

 13 –בעד       

 :החלטה      
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 אושר פה אחד       

 

 )הגדלה(  מכשירי קשר וממסר פנימי -1909תב"ר מס'  .ג

 פיתוח )הגדלה( ודותקרן עב -₪  30,000 –תקבולים    

 )הגדלה(קבלניות  עבודות -₪   30,000 –תשלומים 

 ₪  100,000לסך של  לאחר ההגדלה יגיע התב"ר

 הצבעה:       

 13 –בעד       

 :החלטה      

 אושר פה אחד       

 

 הוספת נתיב עקיפה מזרחי ככר קדם הגיא -2229תב"ר מס'  .ד

 פיתוח ודותקרן עב -₪  60,000 –תקבולים    

 קבלניות   עבודות -₪   60,000 –תשלומים 

 הצבעה:       

 13 –בעד       

 :החלטה      

 אושר פה אחד       

 

 שיפוצים התאמות והצטיידות מוזיאון קסטל )הגדלה(  -1886תב"ר מס'  .ה

 קרן מבני ציבור )הגדלה( -₪  18,000 –תקבולים    

 )הגדלה(קבלניות  עבודות -₪   18,000 –תשלומים 

 ₪   148,000לאחר ההגדלה יגיע התב"ר לסך של 

 הצבעה:       

 13 –בעד       

 :החלטה      

 אושר פה אחד       

 

 הקמת מעון יום מצפה נבו )הגדלה(  -2087תב"ר מס'  .ו

 קרן מבנה ציבור )הגדלה( -₪  1,000,000 –תקבולים    

 )הגדלה(קבלניות  עבודות -₪   1,000,000 –תשלומים 

 ₪   5,668,000לאחר ההגדלה יגיע התב"ר לסך  של 

 הצבעה:       

 13 –ד בע      

 :החלטה      
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 אושר פה אחד       

 

 התאמת גן דולב לכיתת מעון יום במצפה נבו )הקטנה וסגירת תב"ר(   -2078תב"ר מס'   .ז

 קרן מבנה ציבור )הקטנה( -₪  150,000 –תקבולים    

 )הקטנה(קבלניות  עבודות -₪   150,000 –תשלומים 

 ליתרת אפס וייסגר  טנה יגיע התב"ר לאחר ההק

 הצבעה: 

 13 –בעד       

 :החלטה      

 אושר פה אחד       

 

 מועדון יום לקשיש )עדכון מקורות מימון(  -894תב"ר מס'  .ח

 פיתוח )הקטנה( ודותקרן עב -₪  611,000 –תקבולים    

 קרן מבנה ציבור )הגדלה(  -₪   611,000             

 ללא שינוי –תשלומים 

 הצבעה:       

 13 –בעד       

 :החלטה      

 אושר פה אחד       

 

 בחלל שמתחת למועדון הכושר )שינוי שם(  TRXבניית סטודיו +  -1850תב"ר מס'  .ט

 שיפוצים בקנטרי -שינוי שם התב"ר ל   

 ₪   120,000עומד על  סכום התב"ר   

 הצבעה:       

 13 –בעד       

 :החלטה      

 אושר פה אחד       

 

 : לגזבר העירייה ממלא מקוםמינוי  .1

חודשים או עד למינוי    3לממלא מקום הגזבר, למשך    310950522מינוי מר גאורגי ננדזה ת.ז  

קבוע   סעיף    –גזבר  מכוח  המוקדם,  ביהודה  1/  61לפי  המקומיות  המועצות  לתקנון  ב 

 ושומרון. 

 הצבעה: 

 13 –בעד 

 : החלטה
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 אושר פה אחד

 

 

 

סעיף   על פיהל הארנונה  למנ  310950522מר גאורגי ננדזה ת.ז    הגזבר,  ממלא מקוםמינוי   .2

סעיף    85 לפי  ארנונה  לגובה  וכן  ושומרון  ביהודה  המקומיות  המועצות  לתקנון  א   94א' 

 לתקנון. 

 הצבעה: 

 13 –בעד 

 : החלטה

 אושר פה אחד

 

הגזבר מר גאורגי ננדזה   ממלא מקוםראש העיר מאציל את סמכותו לחתום על צווי עיקול ל .3

 . 310950522ת.ז 

 הצבעה: 

 13 –בעד 

 החלטה 

 אושר פה אחד  

 

הגזבר, מר גאורגי ננדזה ת.ז   ממלא מקוםמשכר מנכ"ל ל  70%אישור שכר בשיעור של   .4

חודשים או עד למינוי גזבר קבוע, המוקדם    3, לתקופת מילוי המקום, למשך  310950522

 מביניהם. 

 הצבעה: 

 13 –בעד 

 : החלטה

 שר פה אחדאו

 
 . 4לוט בזה דו"ח כספי רבעון  – 2020לשנת  4דו"ח כספי רבעון  .5

 

 

 

 רשמה: ענת רחמים
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 ____________________      _________________ 
 מר  בני   כשריאל                        מר  שמוליק  חנוך 

 ראש    העיר              מנכ"ל ומזכיר העירייה   
 
 
 עתקים: מנהלי אגפים ה

 מעקב ביצוע                  
 פרוטוקול מוקלט                 


