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 מנכ"ל  לשכת
 "ו סיון תשפ"בט

 2022יוני  14
 56-17    רישום

 
 

 רישום החלטות מישיבת מועצת העיר 
 

 23/10/17 מתאריך 56' מס
 

 -פנימי -
 

 נוכחים: 
  

 ראש העיר  -מר בני כשריאל 

 ראש העיר סגן ומ"מ  -מר גיא יפרח

 סגן ראש העיר  –מר בוריס גרוסמן 

 ס. ראש העיר –גב' שרה קמינסקי 

 חבר מועצת העיר  –דודו מתתיהו מר 

 חבר מועצת העיר  –מר רפי אוברגוט 

 חבר מועצת העיר  –מר יהודה אסרף 

 חבר מועצת העיר  –מר אבי רחמים 

 חברת מועצת העיר  –אלינה אייזנברג גב' 

 חבר מועצה  –מר אייל פישלר 

 חבר מועצת העיר  –ד"ר רוני טורטן 

 

  חסרים: 
 

 חבר מועצת העיר  –מר גילי כהן 

 חברת מועצת העיר  –גב' מעין מור 

 חברת מועצת העיר  –בר זכאי גב' גבי 

 ר חבר מועצת העי –מר יחיאל וקנין 

 

 משתתפים:
 

 מנכ"ל העירייה –מר שמוליק חנוך 

 יועמ"ש  –עו"ד גילי רוגל 

 מבקר העירייה –מר חיים שמעוני 

 גזבר העירייה  –מוטי ברשישת מר 

 דובר העירייה –מר חיזקי זיסמן 

 ע. בכירה ומנהלת לשכת ראש העיר –גב' ענת רחמים 

 לשכת ראש העיר-ע. ראש העיר –גב' שלומית ביטון 
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 ל סדר היום: ע
 

 : הודעות ראש העיר
 

 פטירתו של איתן יצחקי.  –עדכון  .א

 ביקור רוה"מ. –עדכון  .ב

 תכניות בנייה.  –אישור הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה   –עדכון  .ג

 למתן תוקף. –יח"ד בכיכר קדם  459 – 420/1/24

 להפקדה.  – "יח"ד בשכונת "מגדים 18 – 420/1/3/52

 למתן תוקף.  –תוספת יח"ד אחת ברחוב הקתרוס  – 420/1/33

 . 24/10/17 –ר מנכ"ל  משרד החינוך ביום ג' ביקו –עדכון  .ד

 חתימה על הסכם "ערים תאומות" עם העיר יאסי ברומניה. –עדכון  .ה

 דיווח: .ו

 . 11/17// 29/10/17-12*  נסיעה לארה"ב 

 משלחת של ראשי ערים מטעם המש"מ.  – 13/11/17-16/11/17* נסיעה לברצלונה 

 

 אישור תב"רים: 
 מעלה אדומים בית עלמין  -1571תב"ר מס'  .א

 המשרד לשירותי דת -₪  500,000 - תקבולים

 ע. קבלניות -₪  500,000 -תשלומים

 מעלה אדומים חברה לתכנון ופיתוח בע"מ. -הביצוע באמצעות: החברה הכלכלית 

 הצבעה: 
 11: בעד

 אושר  פה אחד החלטה:
 

 מבנים יבילים לביה"ס אמי"ת בנים ובנות )הגדלה(  3 – 1549תב"ר מס'  .ב

 רשת אמי"ת )הגדלה(  -₪  200,000 - תקבולים

 ק. ע. פיתוח )הקטנה( -₪  100,000 -

 ע. קבלניות  )הגדלה( -₪  100,000 -תשלומים

 ₪  640,000לאחר ההגדלה יגיע התב"ר לסך של 

 צבעה: ה
 11: בעד

 פה אחד אושר  החלטה:
 

 ריהוט טקטי מרכז הפעלה )הקטנה וסגירת תב"ר( -1113תב"ר מס'  .ג

 ק. ע. פיתוח )הקטנה( -₪  4,264 - תקבולים

 רכישת ציוד יסודי  )הקטנה( -₪  4,264 -תשלומים

 ₪  144,736לאחר ההקטנה יגיע התב"ר לסך של 

 צבעה: ה
 11: בעד

 פה אחד אושר  החלטה:
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 ( )הגדלה 2016קוב גמיש  2רכישת מיכל מים  -1561תב"ר מס'  .ד

 )הגדלה(   ק. ע. פיתוח -₪  2,700 - תקבולים

 )רכישת ציוד יסודי )הגדלה  -₪  2,700 -תשלומים

 ₪  8,400לאחר ההגדלה יגיע התב"ר לסך של 

 צבעה: ה
 11: בעד

 פה אחד אושר  החלטה:
 

 מעבדה סינגולארית בבית הספר "דקל א'" )הקטנה וביטול תב"ר( -1511תב"ר מס'  .ה

 מלווה )הקטנה( -₪  100,000 - תקבולים

 ע. קבלניות  )הקטנה(  -₪  100,000 -תשלומים

 לאחר ההקטנה יעמוד התב"ר על אפס ויבוטל

 צבעה: ה
 11: בעד

 פה אחד אושר  החלטה:
 

 שיפוצים במרכז מצויינות למנהיגות )הגדלה(  -1173תב"ר מס'  .ו

 מילווה )הגדלה( -₪  100,000 - תקבולים

 ק. ע. פיתוח )הגדלה(-₪   50,000 –תקבולים 

 ע. קבלניות  )הגדלה( -₪  150,000 -תשלומים

 ₪  350,000לאחר ההגדלה יגיע התב"ר לסכום של 

 צבעה: ה
 11: בעד

 פה אחד אושר  החלטה:
 

 שיפוצים במבני תנועות נוער )הגדלה(   -1521תב"ר מס'  .ז

 ק. ע. פיתוח )הגדלה(  -₪  40,000 - תקבולים

 )הגדלה( מילווה -₪  5,000 –תקבולים 

 ע. קבלניות )הגדלה( -₪  45,000 -תשלומים

 ₪  145,000לאחר ההגדלה יגיע התב"ר לסך של 

 צבעה: ה
 11: בעד

 פה אחד אושר  החלטה:
 

 עבודות בטיחות בבתי ספר )הקטנה(  -1485תב"ר מס'  .ח

 מ. החינוך )הקטנה(  -₪  32,700 - תקבולים

 ק. ע. פיתוח )הקטנה( -₪  21,800 -תקבולים 

 ע. קבלניות  )הקטנה( -₪  54,500 -תשלומים

 ₪  145,500לאחר ההקטנה יגיע התב"ר לסך של 

 

 עצי דקל באי תנועה )הקטנה וביטול תב"ר( -1284תב"ר מס'  .ט

 מילווה )הקטנה( -₪  20,000 - תקבולים

 ע. קבלניות  )הקטנה( -₪  20,000 -תשלומים
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 לאחר ההקטנה התב"ר   יגיע  ליתרת אפס ויבוטל

 עה: צבה
 11: בעד

 פה אחד אושר  החלטה:
 

 

 

 

 

 )הגדלה(  2017פסטיבל סוכות באגם  -1515תב"ר מס'  .י

 מילווה )הגדלה( -₪  15,000 - תקבולים

 ק. ע. פיתוח )הגדלה( -₪  10,000 –תקבולים 

 ₪ ע. קבלניות )הגדלה( 25,000 –תשלומים 

 ₪  425,000לאחר ההגדלה יגיע התב"ר לסך של 

 צבעה: ה
 11: בעד

 פה אחד אושר  החלטה:
 

 עיקור חתולים )הקטנה(  -1524תב"ר מס'  .יא

 מ. החקלאות )הקטנה( -₪  25,000 - תקבולים

 ע. קבלניות  )הקטנה( -₪  25,000 -תשלומים

 ₪  75,000לאחר ההקטנה יעמוד התב"ר על סך של 

 צבעה: ה
 11: בעד

 פה אחד אושר  החלטה:
 

 יר לביצוע באישור מועצת הע 50%הגדלת חוזה מעל 
הקפצות אגף רכש ואגף חינוך בסכום   –הסעות תלמידים  – 7/17הגדלת חוזה ממכרז 

 ש"ח פלוס מ.ע.מ. מצ"ב דברי הסבר.  17,600של 

 צבעה: ה
 11: בעד

 החלטה: 
 פה אחד  אושר 

 

 סגירת תב"רים. 
 הצבעה: 

 11: בעד
 אושר  פה אחד החלטה:

 

 . 2017רבעון שני  -דו"ח כספי
 

 צבעה: ה
 11: בעד

 פה אחד אושר  החלטה:
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₪ מבנק  6,000,000מסגרת אשראי, בסך של  –הלוואת חח"ד 
 הפועלים.

 
 מסגרת אשראי, – מבוקש להסמיך את ראש העיר וגזבר העירייה לגייס הלוואת חח"ד 

 (,31/12/17 – 1/10/17)  ₪2017 מבנק הפועלים, לשנת   6,000,000בסך של עד 
 לניהול תזרים המזומנים השוטף של העירייה. 

 
 צבעה: ה

 11: בעד
 פה אחד אושר  החלטה:

 
 

 רשמה: ענת רחמים
 
 
 
 
 
 
 

 ______________________  _______________________ 

 מר שמוליק חנוך 
 העירייה מנכ"ל ומזכיר 

 מר בני כשריאל
 ראש העיר

 
 
 
 
 
 עתקים:ה

 מנהלי אגפים
 מעקב ביצוע

 פרוטוקול מוקלט


