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 לשכת מנכ"ל 
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   59-17         רישום                                                                                                  

 
 

   רישום החלטות מישיבת מועצת העיר
 

 28/12/17     מתאריך     59'       מס
 

 -פנימי -
 

 : נוכחים

   ראש העיר -מר בני כשריאל 

 סגן ומ"מ ראש העיר  -מר גיא יפרח

 סגן ראש העיר  –מר בוריס גרוסמן 

 חבר מועצת העיר  –מר דודו מתתיהו 

 חברת מועצת העיר  –גב' מעין מור 

 חבר מועצת העיר  –מר יהודה אסרף 

 חבר מועצת העיר  –מר אבי רחמים 

   חברת מועצת העיר –גב' אלינה אייזנברג 

 חבר מועצת העיר  –מר גילי כהן 

 )הגיע באיחור(חבר מועצת העיר   –מר יחיאל וקנין 

 חבר מועצה  –מר אייל פישלר 

 )הגיע באיחור( חבר מועצת העיר –ד"ר רוני טורטן 

 חברת מועצת העיר  –גב' גבי בר זכאי 

 
  חסרים: 

 ס. ראש העיר –גב' שרה קמינסקי 

 חבר מועצת העיר  –מר רפי אוברגוט 
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 משתתפים:

 מנכ"ל העירייה –מר שמוליק חנוך 

 מבקר העירייה –מר חיים שמעוני   

 גזבר העירייה  –מר מוטי ברשישת 

 יועמ"ש  –עו"ד גילי רוגל 

 דובר העירייה –מר חיזקי זיסמן 

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

 
 על סדר היום:  

 
 הודעות ראש העיר: 

 תנחומים ליהודה במות אביו, וליחיאל במות אימו. .א
 קבלת פרס צפרות בית הספר "נירים". -עדכון  .ב
 . 9/1/18ביום    המצטיין  נועראגף הועדת פרס ו ביקור  –עדכון  .ג
 .רשת אורט בתיכון אורט "דקל ולינאי" ת פרסועדביקור ו  –עדכון  .ד
 . 2/1/18יום חילופי שלטון ביום   -עדכון  .ה
 . 10/1/17סים ביום למתנ" רהכנס ראשי ערים של החב -עדכון  .ו
 דיווח על קבלת פרס ניהול תקין.  .ז

 
 אישור תב"רים: 

 
 המשטרה )הקטנה(  –לה ככר המכל –שיפורים בטיחותיים   -1529תב"ר מס' 
 מ. התחבורה )הקטנה(  -₪  50,000 -תקבולים 
 ע. קבלניות  )הקטנה( -₪  50,000 -תשלומים

 ₪  150,000לאחר ההקטנה יגיע התב"ר לבסך של 
 הצבעה: 

   11: בעד
 אושר  פה אחד החלטה:

 
 ביה"ס "תומר רחל"  –נגישות פיזית פרטנית  -1577תב"ר מס' 
 משרד החינוך  -₪  307,000 -תקבולים 
 ע. קבלניות       -₪  307,000 -תשלומים

 הצבעה: 
   11: בעד

 אושר  פה אחד: החלטה
 
 
 

 ביצוע שיפורים תנועתיים ובטיחותיים  –רח' העירית  -1578תב"ר מס' 
 משרד השיכון -₪  1,500,000 –תקבולים 
 ע. קבלניות       -₪  1,500,000 -תשלומים

 הצבעה: 
   11: בעד
 אושר  פה אחד: טההחל

 
 יעוץ וליווי ארגוני ל"אשכולות" -1579תב"ר מס' 
 משרד הפנים  - 3,682,427₪ –תקבולים 
 ע. קבלניות  -₪  3,682,427   -תשלומים

 הצבעה: 
   11: בעד

 אושר  פה אחד :החלטה
 



3 
   59 ישיבת מועצה מס'

 28/12/17מיום 

 

 מצלמות ותשתיות לעל"א )שינוי מקורות מימון(  -1551תב"ר מס' 
 ₪ קרן מעלה אדומים )הגדלה( 236,000 –תקבולים 

 ₪ קרן עב' פיתוח )הקטנה(  220,000              
 ₪  מלווה מבנקים )הקטנה(  16,000                    

 ₪ .  1,408,000סכום בתב"ר ישאר ללא שינוי ויעמוד על 
 הצבעה: 

   11: בעד
 אושר  פה אחד: החלטה

 
 הערה: מר יחיאל וקנין הצטרף לישיבה.  

 
 . 2016בדמבר  31דו"ח כספי שנתי מבוקר ליום 

 הצבעה: 
   12: בעד

 אושר  פה אחד: החלטה
 
 .  2017 - 3דו"ח רבעון  .1
 

 הצבעה: 
   12: בעד

 אושר  פה אחד: החלטה
 
 מצ"ב.  –סגירת תב"רים  .2
 

 הצבעה: 
   12: בעד

 אושר  פה אחד: החלטה
 

 הצטרף לישיבה.   רוני טורטןהערה: מר 
 
 מצ"ב. - להקצאת מרכז יום לקשישאישור תבחינים . 3
 

 הצבעה: 
   13: בעד

 אושר  פה אחד: החלטה
 
 

  רשמה: ענת רחמים  
 
 
 
 
 

 ______________________  _______________________ 

 מר שמוליק חנוך 
 מנכ"ל ומזכיר העירייה 

 מר בני כשריאל
 ראש העיר

 
 
 
 עתקים:  מנהלי אגפיםה

 מעקב ביצוע
 פרוטוקול מוקלט


