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  בס"ד
 לשכת מנכ"ל

 י"ח סיון, תשפ"ב
 2022יוני,  17

 22-20מועצה       

 

 רישום החלטות מישיבת מועצת העיר

 25/5/20מתאריך   - 22מס' 
 

 -    נימיפ -

 
 נוכחים: 

 ראש העיר  – מר בני כשריאל 
 סגן ומ"מ ראש העיר  –מר גיא יפרח 

 סגן ראש העיר –מר בוריס גרוסמן 

 סגן ראש העיר  –מר יחיאל וקנין 

 חבר מועצת העיר  –מר דודו מתתיהו 

 חברת מועצת העיר  – ליאת מארק רת גב

 חבר מועצת העיר  – מר יהודה אסרף 

 חבר מועצת העיר  –מר אבי רחמים 

 חבר מועצת העיר  –מר אייל פישלר 

 חברת מועצת העיר  – ברנדה הורביץ  רתגב

 מועצת העיר חבר  – מר אברהם נגר 

 

 

 חסרים: 
 

 חברת מועצת העיר  – אלינה אייזנברג  רתגב

 חברת מועצת העיר  –מעין מור  רתגב

 חברת מועצת העיר  –רוזי ישי  רתגב

 דובר העירייה  –מר חיזקי זיסמן 
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 משתתפים:   
 

 מנכ"ל העירייה  –מר שמוליק חנוך 

 גזבר העירייה  –מר מוטי ברשישת 

 לעירייה פטישץ מיוע –גילי רוגל  יןדרך עו

 מבקר העירייה  –מר חיים שמעוני 

 הלשכהבכירה לראש העיר ומנהלת וזרת  ע –ענת רחמים  רת גב

 ומנהלת האגף לפניות הציבור  ירעאש הרוזרת ע –שלומית ביטון  רתגב

 

 

 : על סדר היום 
 

 :הודעות ראש העיר
 

לקראת ספטמבר   – ברכה לכרו אלי הר ניר זלמותו של  שנה  במלאת אזכרההתקיימה  .א

 יתקיים טקס חנוכת גן זיתים לזכרו. 

 : עדכון בנושא הקורונה .ב

 וצהרונים. חזרה של מערכת החינוך, מעונות   •

 פתיחת הקניון.  •

 פתיחת מועדון "יובלים". •

חולים מאומתים )ככל   4נכון להיום    –עדכון מצב החולים במעלה אדומים  •

מבודדים )חזרו   – 3חולים החלימו,  -48הנראה החלימו ועדיין לא דיווחו(, 

 מחו"ל(.

 תתואם ישיבת סיכום ומצגת לחברי המועצה בנושא הקורונה.  •

 . קמ"ט איכות הסביבה - של מר בני אלבז ו בטיפול –עדכון בנושא השריפות  .ג

 

 אישור תב"רים: .1

 
 מילגות לסטודנטים תש"פ  – 2061תב"ר מס'  .א

 מפעל הפיס -₪  128,000 –תקבולים 

 קבלניות  בודות ע -₪  128,000 –תשלומים 

 הצבעה: 

 12 : בעד               

 אושר פה אחד : החלטה              
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 החלפת טרקטור ישן לכיסוח דשא )שינוי שם(  – 1627תב"ר מס'  .ב

 הפנים שרדמ -₪  220,000 –תקבולים 

 רכישת ציוד יסודי  -₪  220,000 –תשלומים 

 מדובר בשינוי שם ויעוד לתב"ר ל: "רכישת שתי מכסחות דשא מוטוריות".

 הצבעה: 

 12 : בעד               

 אושר פה אחד : החלטה              

 

 מרחב הכלה בית ספר אורט תעופה וחלל – 2062תב"ר מס'  .ג

 החינוך  שרדמ -₪  70,000 –תקבולים 

 קבלניות   בודות ע -₪  70,000 –תשלומים 

 הצבעה: 

 12 : בעד               

 אושר פה אחד : ההחלט              

 

 . 7דוח שנתי מס'  – 2019הציבור לשנת   דוח הממונה על תלונות .2
 

 הצבעה: 

 12 : בעד               

 אושר פה אחד : החלטה              

 

של החברה העירונית   .3 תקנון מעודכן  מוזיאון הצייר    -אישור  קרן 
 משה קסטל )חל"צ(. 

 
 הצבעה: 

 12 : בעד               

 אושר פה אחד : החלטה              

 

קרן מוזיאון הצייר משה    -מינוי חברי דירקטוריון לחברה העירונית   .4

 קסטל )חל"צ( 

 נציגים נבחרי ציבור: גיא יפרח; אייל פישלר; רוזי ישי.

 נציגים  עובדי עירייה: גיאה ננדזה; מיטל לבן; איתמר סלוק. 

-איילת אשל  יןדרך  דידי; עו  מיכאל  יןדרך  אריאל רובין; עו  ין דרך  נציגים נציגי ציבור: עו

 שפון.
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 הצבעה: 

 12 : בעד               

 אושר פה אחד : החלטה              

 

 

 

 

 

: ביטול סיווגים בצו הארנונה בעקבות פסיקה חדשה של צו ארנונה .5

 בית משפט מחוזי  בירושלים. 

סיווגים המבוססים על זהות  לוט בזה: חוות דעתו של היועץ המשפטי לעירייה בדבר ביטול  

 . 3,4,5המשתמש. לפיכך יבוטלו הסיווגים כדלקמן: פרק י' "נכסים אחרים", סעיפים 

 מצב קיים;  -ארנונה 

 מצב חדש;  -ארנונה 

 

 :איסור חניית קרוואנים  –תיקון חוק עזר חנייה  .6

 , החנייהחניית קרוואנים וגרורים תופסת מקומות חנייה של כלי רכב ומגבירה את מצוקת 

 רשויות מקומיות רבות בארץ אוסרות על חניית קרוואנים שלא במקום שהוקצה לכך.  

 התעורר צורך זה גם במעלה אדומים ומכאן הצורך באסדרה של הנושא.  ,לאחרונה

במקומות   למעט  וגרורים,  קרוואנים  חניית  שתיאסר  באופן  העזר  חוק  את  לתקן  מוצע 

 המיועדים לכך. 

 קרוואנים וגרורים, בין אם מישהו מתגורר בהם ובין אם לאו.מדובר בחניית 

 לוט בזה: תיקון חוק העזר.  

 

 הצבעה: 

 12: בעד               

 אושר פה אחד  :החלטה              

 

 

 רשמה: ענת רחמים

 

 

 ____________________      _________________ 
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 מר  בני   כשריאל                       מר  שמוליק  חנוך 

 ראש    העיר               מנכ"ל ומזכיר העירייה   

 

 

 

 העתקים: מנהלי אגפים 
 מעקב ביצוע                  
 פרוטוקול מוקלט                  


