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 לשכת מנכ"ל 

 "ו סיון תשפ"בט                                                                                                         
     2022יוני  14                                                                                                         

   64-18     רישום                                                                                                  
 

   רישום החלטות מישיבת מועצת העיר
 

 26/3/18      מתאריך      64'      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 

 ס. ראש העיר –גב' שרה קמינסקי 

 חבר מועצת העיר  –מר יהודה אסרף 

 חבר מועצה  –מר אייל פישלר 

 חבר מועצת העיר   –מר יחיאל וקנין 

 חבר מועצת העיר   –ד"ר רוני טורטן 

 

  חסרים: 

 חברת מועצת העיר  –גב' מעין מור 

 חבר מועצת העיר  –מר רפי אוברגוט 

 חבר מועצת העיר  –מר אבי רחמים 

 חברת מועצת העיר   –גב' אלינה אייזנברג 

 חבר מועצת העיר  –מר גילי כהן 

 חברת מועצת העיר  –גב' גבי בר זכאי 

 

 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 

 מנהלת האגף  לפניות הציבור –גב' שלומית ביטון 
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 על סדר היום:  
 

 : הודעות ראש העיר

 

 נשף והפנינג פורים.  – דיווח  .א
 יום האישה.  – דיווח  .ב
 דיווח תערוכת חקר מדעים.  .ג
 חידון התנ"ך.  – דיווח  .ד
 יום המעשים הטובים. – דיווח  .ה
תחרות ארצית בחקר החלל  3פרס לבי"ס מ"מ "צמח השדה", מקום  –עדכון  .ו

 והאסטרונומיה. 
, במקום השני הארצי בחידון ע"ש אילן "ב "אורט תעופה וחלל"פרס חט –עדכון  .ז

 רמון. 
 פגישה עם שר המדע. - דיווח  .ח
 . קייטנות החגים –עדכון  .ט
בהיכל  19:30בשעה  11/4/18טקס ערב יום הזיכרון לשואה ביום ד'  –עדכון  .י

  17/4/18טקס ערב יום הזיכרון לחללי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה ביום ג'  ;התרבות
 בפארק המרכזי. 19:30בשעה 

 עדכון אירועי יום העצמאות. .יא
 דשא סינטטי בגנים.  –עדכון  .יב
בשעה  18/4/18ז"ל, ביום ד'  אל גץירורה במלאת שנה לפטירתו של נכאז –עדכון  .יג

 בבית העלמין.  17:30
 . 30/3/18-8/4/18לחפשת פסח  יציאה  –עדכון  .יד

 

 אישור תב"רים: 

 תשע"ח -הנגשה פרטנית לתלמידים עם מוגבלויות  -1713תב"ר מס' 
 מ. החינוך  -₪  45,501 –תקבולים 
 רכישת ציוד יסודי  -₪  45,501 –תשלומים 

 הצבעה: 
 9: בעד

 פה אחדאושר  : החלטה
 

 

 דשא סינטטי וריצוף בחצרות גנ"י )שינוי מקורות(  -1673תב"ר מס' 
 )הקטנה( 2018מלווה   -₪  1,600,000 –תקבולים 
 מ. הפנים )הגדלה( -₪  1,600,000 –תקבולים 

 הצבעה: 
 9: בעד

 אושר  פה אחד: החלטה
 

 תיקי שטח מוס"ח _)שינוי מקורות(  -1591תב"ר מס' 
 מ. הפנים )הקטנה( -₪  30,000 –תקבולים 
 )הגדלה(  2018מלווה  -₪  30,000 –תקבולים 

 הצבעה: 
 9: בעד

 אושר  פה אחד: החלטה
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 נגישות רחוב הרותם )שינוי מקורות(  -1613תב"ר מס' 
 מ. הפנים )הקטנה( -₪  300,000 –תקבולים 
 )הגדלה(  2018מלווה  -₪  300,000 –תקבולים 

 הצבעה: 
 9: בעד

 אושר  פה אחד: החלטה
 

 

 המשך פרויקט הצללות בשצ"פ )שינוי מקורות(  -1616תב"ר מס' 
 מ. הפנים )הקטנה( -₪  200,000 –תקבולים 
 )הגדלה(  2018מלווה  -₪  200,000 – תקבולים
 הצבעה: 

 9: בעד
 אושר  פה אחד: החלטה

 

 

 תיקוני אספלט ברחבי העיר _)שינוי מקורות( -1617תב"ר מס' 
 מ. הפנים )הקטנה( -₪  30,000 –תקבולים 
 )הגדלה(  2018מלווה  -₪  30,000 – תקבולים
 הצבעה: 

 9: בעד
 אושר  פה אחד: החלטה

 

 סימון כבישים ודרכים _)שינוי מקורות(   -1619תב"ר מס' 
 מ. הפנים )הקטנה( -₪  140,000 –תקבולים 
 )הגדלה(  2018מלווה  -₪  140,000 –תקבולים  

 הצבעה: 
 9: בעד

 אושר  פה אחד: החלטה
 

 ריבוד כבישים ומדרכות _)שינוי מקורות(  -1620תב"ר מס' 
 מ. הפנים )הקטנה( -₪  550,000 –תקבולים 
 )הגדלה(  2018מלווה  -₪  550,000 – תקבולים
 הצבעה: 

 9: בעד
 אושר  פה אחד: טההחל
 

 שיקום שני שצ"פים בשכונות ישנות _)שינוי מקורות(   -1623תב"ר מס' 
 מ. הפנים )הקטנה( -₪  350,000 –תקבולים 
 )הגדלה(  2018מלווה  -₪  350,000 – תקבולים
 הצבעה: 

 9ד: בע
 אושר  פה אחד: החלטה
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ר. מ. עבודות   -ושינוי שם ל  1673לתב"ר  1668, 1671,  1635, 1626איחוד תב"רים מס' 
 2017בטיחות 

 מ. הפנים  -₪  2,000,000 –תקבולים 
 ( 1673דשא סינטטי וריצוף בחצרות גנ"י )תב"ר -ע. קבלניות -₪  1,600,000–תשלומים 

 (  1626טיפול בשורשי פיקוס                     )תב"ר  –ע. קבלניות -₪  100,000 -   
 ( 1635החלפת עמודים מסוכנים               )תב"ר  –ע. קבלניות  -₪  100,000-   
 שיקום תשתיות במתקנים בחצרות גנ"י      -ע. קבלניות  -₪  180,000-   

 ( 1671)תב"ר                                                                                                        
 ( 1668החלפת מתקני סל ושערים במוס"ח )תב"ר  –ע. קבלניות    -₪  20,000-  

 הצבעה: 
 9: בעד

 אושר  פה אחד: החלטה
 

 אירועי תרבות עירוניים )הגדלה( -1677תב"ר מס' 
 מפעל הפיס )הגדלה(  -₪  30,000 –תקבולים 
 ע. קבלניות )הגדלה( -₪  30,000 –תשלומים 

 ₪  310,000לאחר ההגדלה יגיע התב"ר לסך של 
 הצבעה: 

 9: בעד
 אושר  פה אחד: החלטה

 

 מערכות סולאריות על גגות מבני ציבור )הגדלה( -1559תב"ר מס' 
 מלווה  )הגדלה( -₪  5,000,000 –תקבולים 
 ע. קבלניות )הגדלה( -₪  5,000,000 –תשלומים 

 ₪ 5,085,000אחר ההגדלה יגיע התב"ר לסך של ל
 הצבעה: 

 9: בעד
 אושר  פה אחד: החלטה

 

 

 ציוד לימודי כללי )הקטנה( -1503תב"ר מס' 
 מלווה  )הקטנה(  -₪   13,712 –תקבולים 
 רכישת ציוד יסודי )הקטנה( -₪  13,712 –תשלומים 

 ₪  16,288לאחר ההקטנה יגיע התב"ר לסך של 
 הצבעה: 

 9: בעד
 אושר  פה אחד: החלטה

 

 ציוד כללי )הקטנה(  -1654תב"ר מס' 
 מלווה  )הקטנה( -₪  20,000 –תקבולים 
 רכישת ציוד יסודי )הקטנה( -₪  20,000 –תשלומים 

 ₪  15,000לאחר ההקטנה יגיע התב"ר לסך של 
 הצבעה: 

 9: בעד
 אושר  פה אחד: החלטה

 

 שדרוג ציוד מחשוב בבה"ס תשע"ח   -1714תב"ר מס' 
 משרד החינוך  )הגדלה(  -₪  287,000 –קבולים ת

 מלווה  )הגדלה( -₪  33,712 –                 
 רכישת ציוד יסודי )הגדלה( -₪  320,712 –תשלומים 

₪ תבוצע מסעיף תקציב   ₪89,288. היתרה בגובה  410,000היקף הפרויקט הכולל עומד על 
 עב' קבלניות שירותים פדגוגיים.  1811000751רגיל 

 הצבעה: 
 9: בעד

 אושר  פה אחד: החלטה
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 רכישת ציוד מחשוב לאגף רווחה -1715תב"ר מס' 
 מ. הרווחה  -₪  17,462 –תקבולים 
 רכישת ציוד יסודי   -₪  17,462 –תשלומים 

 הצבעה: 
 9: 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


