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 בס"ד
 לשכת מנכ"ל 

 
 כ"א סיון תשפ"ב                                                                                                         

     2022יוני  20                                                                                                         
   10-19  רישום                                                                                                       

 

 רישום החלטות מישיבת מועצת העיר 

 13/6/19מתאריך  - 10מס' 
 

 -פנימי -
 

 נוכחות:
 נוכחים: 

 ראש העיר   -מר בני כשריאל 

 סגן ומ"מ ראש העיר  -מר גיא יפרח

 סגן ראש העיר–מר יחיאל וקנין 

 חברת מועצת העיר  -גב' ליאת מארק 

 חברת מועצת העיר -גב' אלינה אייזנברג 

 חבר מועצת העיר  –מר אברהם נגר 

 חבר מועצה-מר אייל פישלר 

 חברת מועצת העיר  –פרוור -גב' ברנדה הורביץ

 חבר מועצת העיר -מר ג'קי עזרא 

 חברת מועצת העיר -גב' רוזי ישי 

 

 חסרים: 

 סגן ראש העיר -מר בוריס גרוסמן  

 חבר מועצת העיר  -מר דודו מתתיהו 

 חברת מועצת העיר   -גב' מעין מור 

 חבר מועצת העיר  -מר אבי רחמים 

 חבר מועצת העיר  -מר יהודה אסרף 
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 משתתפים:

 מנכ"ל העירייה -מר שמוליק חנוך 

 יועמ"ש  -עו"ד גילי רוגל 

 מבקר העירייה  -מר חיים שמעוני

 גזבר העירייה- מר מוטי ברשישת 

 דובר העירייה –מר חיזקי זיסמן 

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

  

 : על סדר היום
 

 : הודעות ראש העיר

 גרינברג.  –הר ניר משתתפים באבלה של משפחת  .א
 פגישה עם ממ"ז ש"י.  –עדכון  .ב
 אירועי קיץ. –עדכון  .ג
ר קטרגל לזכרם של סתיו  יתקיים טורני 19:00בשעה  18/6/19ביום  –עדכון  .ד

 פרטוש וחגי ביבי ז"ל באצטדיון מישור אדומים.
אזכרה לישראל גולדשטיין ז"ל בבית העלמין   16:30בשעה  26/6/19ביום  –עדכון  .ה

כרון מרכזי לפטירתו של ישראל  יאירוע ז 18:00בשעה  1/7/19 -מישור אדומים וב 
 ז"ל במוזיאון קסטל. 

יתקיים סיור באזור התעשייה  15:00-17:00בין השעות   3/7/19ביום  –תזכורת  .ו
 לחברי המועצה, סדר היום נשלח במייל. 

 ₪. 80-קייטנות מדע ב 11- קיבלנו אישור ל –עדכון  .ז
 
 

 אישור תב"רים: 

 )הגדלה(  2016מרכז צעירים  -1404תב"ר מס' 
 מפעל הפיס )הגדלה(  -₪  589,274 –תקבולים  
 )הגדלה(ע. קבלניות  -₪   589,274 –תשלומים 

 ₪ 4,289,274לאחר ההגדלה יגיע התב"ר לסך של 
 הצבעה: 

 10: בעד
 אושר  פה אחד: החלטה

 

 טיפול בהפחתת מפגעי לישמניה )הקטנה(  -1767תב"ר מס' 
 מ. להגנת הסביבה )הקטנה( -₪  254,878 –תקבולים  
 מלווה )הקטנה(  -₪   27,986 –תשלומים 

 ₪  2,050,136לאחר ההקטנה יגיע התב"ר לסך של 
 הצבעה: 

 10: בעד
 אושר  פה אחד: החלטה
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 –איסור חניית קרוואנים  -2009-חוק עזר למעלה אדומים )העמדת רכב וחנייתו ( התש"ע

 דברי הסבר מצ"ב. 
 

 הצבעה: 
 10: בעד

 אושר  פה אחד: החלטה
 

 דיון.   – 2018דו"ח הממונה על תלונות הציבור לשנת 
                                                                                    

                   
 
 
 
 

 רשמה: ענת רחמים
 
 
 
 
 
 
 

 

 ______________________  _______________________ 

 מר שמוליק חנוך 
 מנכ"ל ומזכיר העירייה 

 מר בני כשריאל
 ראש העיר

 
 
 
 
 

 העתקים:
 מנהלי אגפים
 מעקב ביצוע

          פרוטוקול מוקלט
        

 


