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  בס"ד

 לשכת מנכ"ל 
 כ"ג טבת, תשפ"ג

 2023ינואר,  16
 22-70      מועצה   

  

 רישום החלטות מישיבת מועצת העיר  

 22/11/03מתאריך    - 70מס' 
 

 -     י  מ י נ פ -

 

 ראש העיר –מר בני כשריאל  נוכחים: 

 סגן ומ"מ ראש העיר  – גיא יפרח מר 

 סגן ראש העיר  –מר בוריס גרוסמן 

 סגן ראש העיר –מר יחיאל וקנין 

 חברת מועצת העיר    –גב' מעין מור 

 חבר מועצת העיר  –מר אבי רחמים 

 יר חבר מועצת הע  –מר אייל פישלר   

 חבר מועצת העיר  –מר ג'קי עזרא  

 חברת מועצת העיר –גב' רוזי ישי 

 חבר מועצת העיר   –אברהם נגר מר 

 

 חבר מועצת העיר  –מר דודו מתתיהו  חסרים:

 חברת מועצת העיר  –גב' ליאת מארק 

 חבר מועצת העיר  –מר יהודה אסרף            

 חברת מועצת העיר – גב' אלינה אייזנברג  

 חברת מועצת העיר –גב' ברנדה הורביץ 

 

  

 יועמ"ש לעירייה   –עו"ד גילי רוגל  משתתפים:       

 מנכ"ל העירייה  –מר שמוליק חנוך 

 מבקר העירייה  –מר חיים שמעוני                 

 גזבר העירייה    – גיאה ננדזהמר   

 ע/בכירה לראש העיר ומנהלת הלשכה –גב' ענת רחמים   
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 :על סדר היום

 
 :   הודעות ראש העיר .1

 בנושא המחסום.עדכון סיכום עם מפקד העוטף  .א

 .יחידת הנוער  –קבלת פרס ארצי  .ב

 ר מנכ"ל משרד התיירות.ועדכון ביק .ג

 . דיוני תקציב .ד

 דיווח על הנסיעה לארה"ב. .ה

 

 אישור תב''רים: .2

 

 ( חדש) קידום מנהיגות נשית  2437תב"ר מס'  .א

 משרד ראש הממשלה  -₪  25,000  -תקבולים      
   ע. קבלניות  -₪  25,000 - תשלומים         

 צבעה:ה 

 10 – בעד       

 : החלטה             

 שר פה אחד או             

 

 מעבר האגף הלוגיסטי לאזור תעשייה )חדש(  2438תב''ר מס'  .ב

 ק' עבודות פיתוח  -₪   500,000 - תקבולים
 ע. קבלניות   -₪  500,000  -תשלומים

 צבעה:ה

 10 – בעד       

 : החלטה             

 שר פה אחד או             

 

 כייה )חדש( ימעבר כר 2439תב''ר מס'  .ג

 ק' עבודות פיתוח  -₪  90,000 - תקבולים
 ע. קבלניות  -₪  90,000  -תשלומים

 צבעה:ה

 10 – בעד       

 : החלטה             

 שר פה אחד או             
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 במעון אמילי )חדש( עבודות שיפוץ והתאמה  2440תב''ר מס'  .ד

 ₪ ק' עבודות פיתוח  150,000 - תקבולים
 ₪ ע. קבלניות  150,000  -תשלומים

 צבעה:ה

 10 – בעד      

 : החלטה             

 שר פה אחד או             

 

 גגון בריאות הנפש )חדש(  2441תב''ר מס'  .ה

 ק' עבודות פיתוח  -₪  25,000 - תקבולים
 קבלניות ע.  -₪  25,000  -תשלומים

 צבעה:ה

 10 – בעד     

 : החלטה             

 שר פה אחד או             

 

 )סגירת תב''ר(  תכנון כלבייה 2374תב''ר מס'  . ו

 מלווה -מקור הכנסה 
 ₪   100,000  -יתרה

 צבעה:ה

 10 – בעד     

 : החלטה             

 שר פה אחד או             

 

 וטרינרית )חדש( הקמת מרפאה  2442תב''ר מס'  .ז

 מלווה  -₪  60,000 - תקבולים
 ע. קבלניות  -₪  60,000  -תשלומים

 צבעה:ה

 10 – בעד     

 : החלטה             

 שר פה אחד או             

 

 ציוד לאירועים  )חדש(  2443תב''ר מס'  .ח

 מלווה  -₪  40,000 - תקבולים
 הצטיידות    -₪  40,000  -תשלומים

 צבעה:ה

 10 – בעד     

 שר פה אחדאו :החלטה             
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 )חדש(  "מצפה אלה"הקמת  2444תב''ר מס'  .ט

 התחייבות כספית רשת אמ"ית   -₪   714,000 - תקבולים
 ע. קבלניות    -₪  714,000  -תשלומים

 צבעה:ה

 10 – בעד     

 : החלטה             

 שר פה אחד או             

 

 )חדש(  נטטי ואלמנטים פסוליםיהחלפת משטחי גומי, דשא ס 2303תב''ר מס'  .י

 ק' עבודות פיתוח  -₪  90,000 - תקבולים
 ע. קבלניות  -₪  90,000  -תשלומים

 צבעה:ה

 10 – בעד     

 : החלטה             

 שר פה אחד או             

 

 )הגדלה(   מבנה בידוק בכניסה לא.ת 2138תב''ר מס'  .יא

 משרד הכלכלה  -₪   500,000 - תקבולים
 ע. קבלניות   -₪  500,000  -תשלומים

 ₪   2,550,000לאחר ההגדלה התב''ר יגיע לסך של 
 צבעה:ה

 10 – בעד     

 : החלטה             

 שר פה אחד או             

 

 )הגדלה(  המכללהשיפור בטיחותי ככר  1697תב''ר מס'  .יב

 ק' עבודות פיתוח  -₪   300,000 - תקבולים
 ע. קבלניות   -₪  300,000  -תשלומים

 ₪   1,200,000לאחר ההגדלה התב''ר יגיע לסך של 
 צבעה:ה

 10 – בעד     

 : החלטה             

 שר פה אחד או             
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 )הגדלה(   החלפת גדר הפרדה דרך מדבר יהודה 2317תב''ר מס'  .יג

 ק' עבודות פיתוח  -₪  50,000 - תקבולים
 ע. קבלניות  -₪  50,000  -תשלומים

 ₪   100,000לאחר ההגדלה התב''ר יגיע לסך של 
 צבעה:ה

 10 – בעד     

 : החלטה             

 שר פה אחד או             

 

 )הגדלה(  התקני בטיחות במעברי חציה  2382תב''ר מס'  .יד

 ק' עבודות פיתוח   -₪  50,000 - תקבולים
 ₪ הצטיידות  50,000  -תשלומים

 ₪   100,000לאחר ההגדלה התב''ר יגיע לסך של 
 צבעה:ה

 10 – בעד     

 : החלטה             

 שר פה אחד או             

 

 )הגדלה(  שיפוץ אגף הרכב 2278תב''ר מס'  . טו

 ק' עבודות פיתוח   -₪  47,000 - תקבולים
 ע. קבלניות  -₪  47,000  -תשלומים

 ₪   177,000לאחר ההגדלה התב''ר יגיע לסך של 
 צבעה:ה

 10 – בעד     

 : החלטה             

 שר פה אחד או             

 

מס'   .טז מ"  –  2386תב"ר  שם  וסקריםשינוי  מתכננים  ל"-יועצים  סקרים  נגישות" 
 ". נגישותועבודות 

 צבעה:ה

 10 – בעד     

 : החלטה             

 שר פה אחד או             
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מס'   .יז מ"  -2128תב''ר  שם  ושטיפת  שינוי  אשפה  במתקני  לטיפול  במה  רכישת 
 " ל"רכישת עגלה חשמלית ומדחס" . משאיות

 צבעה:ה

 10 – בעד     

 : החלטה             

 שר פה אחד או             

 

 

 :השתתפות של ס. ראש העיר בפורום סגני ראש העיראישור  .3

עיר   11/12/22-14/12/22בתאריך   ראש  סגני  פורום  של  השנתית  ההשתלמות  תתקיים 
בנושא: "חיזוק הקשר והאצלת סמכויות מהשלטון המרכזי לשלטון המקומי", בעלות של  

4,510   .₪ 
ומוצע לאשר יציאת  בס.ת. הייעודי להשתלמויות נבחרים ישנה יתרה תקציבית מתאימה  

 ס. ראש העיר, מר יחיאל וקנין לצד סגני ראשי העיר האחרים.
העירייה,  יועמ"ש  של  נוספת  בדיקה  ובתום  מקומי,  לשלטון  המרכז  מול  בדיקה  בתום 
נמצא כי ניתן לאשר את השתתפות מר יחיאל וקנין בהשתלמות וכן השתתפות במימון 

 כמפורט לעיל בכפוף לאישור מועצת העיר.
 
 בעה:צה

 10 – בעד     

 : החלטה             

 שר פה אחד או             
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 מינוי מר קובי לוי כמהנדס העיר: .3
לוי  האדריכל העיר   ,  059837542ת.ז.    קובי  מהנדס  לתפקיד  פומבי  במכרז  כזוכה  נבחר 

ע"י וועדה סטטוטורית    לתקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון(  1בהתאם לפרק ז'  
לאשר מוצע  הפנים.  משרד  נציג  בכירים  בהשתתפות  ב   חוזה  שכר ל   85%  -צמוד 

מ   מנכ"ל פחות  בת  ברשות  משרד   50,000-חדש  של  החוזה  לנוסח  בהתאם  תושבים, 
 נים. לשכר קיים תקציב מאושר.הפ

 
 צבעה:ה

 10 – בעד   

 : החלטה         

 שר פה אחד וא         

 

 רשמה: ענת רחמים 
 
 
 
 
 

 ____________________      _________________ 
 מר  בני   כשריאל                        מר  שמוליק  חנוך

 ראש    העיר              מנכ"ל ומזכיר העירייה   
 
 
 
 עתקים: מנהלי אגפים ה

 מעקב ביצוע                 
 פרוטוקול מוקלט                 


