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 לשכת מנכ"ל 

 "ו סיון תשפ"בט                                                                                                         
     2022יוני  14                                                                                                         

   62-18     רישום                                                                                                  
 

   רישום החלטות מישיבת מועצת העיר
 

 27/2/18      מתאריך      62'      מס
 

 -פנימי -
 

 : נוכחים

   ראש העיר -מר בני כשריאל 

 סגן ומ"מ ראש העיר  -מר גיא יפרח

 סגן ראש העיר  –מר בוריס גרוסמן 

 ס. ראש העיר –גב' שרה קמינסקי 

 חבר מועצת העיר  –מר רפי אוברגוט 

 חבר מועצת העיר  –מר יהודה אסרף 

 חבר מועצת העיר  –מר אבי רחמים 

   חברת מועצת העיר –גב' אלינה אייזנברג 

 חבר מועצה  –מר אייל פישלר 

 

  חסרים: 

 חבר מועצת העיר  –מר דודו מתתיהו 

 חברת מועצת העיר  –גב' מעין מור 

 חבר מועצת העיר  –מר גילי כהן 

 חבר מועצת העיר   –מר יחיאל וקנין 

 חברת מועצת העיר  –גב' גבי בר זכאי 

 חבר מועצת העיר   –ד"ר רוני טורטן 
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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 

 מנהלת האגף  לפניות הציבור –גב' שלומית ביטון 

 
 

 על סדר היום:  
 הודעות ראש העיר: 

 מזל טוב לשמוליק ליום ההולדת.  .א
 מזל טוב להולדת הבן/הנכד למשפחת גץ.  .ב
 יום המעשים הטובים. – דיווח  .ג
 אירועי פורים. – דיווח  .ד
 ביקור סגן שר השיכון והמנכ"ל. –עדכון  .ה

 

 אישור תב"רים: 

 אולם ספורט בית ספר "אלמוג" )הגדלה(  -1321תב"ר מס' 
 מפעל הפיס )הגדלה(  -₪  4,177,182 –תקבולים 
 ע. קבלניות )הגדלה( -₪  4,177,182 –תשלומים 

 ₪  6,786,832לאחר ההגדלה התב"ר יגיע לסך של 
 הצבעה: 

 9: בעד
 אושר  פה אחד: החלטה
 

 מתקנים להצבת תרני דגלים על גדרות באי תנועה )שינוי שם(  -1607תב"ר מס'  
 שינוי שם לדגלים וחומרים ליום העצמאות

 ₪   20,000סכום התב"ר עומד על 
 הצבעה: 

 9: בעד
 אושר  פה אחד: החלטה

 
 תוספת חניות ב"כיכר קדם" )שינוי שם(  -1545תב"ר מס' 

 שינוי שם לתוספת חניות רחוב האורן 
 ₪  100,000סכום התב"ר עומד על 

 הצבעה: 
 9 :בעד

 אושר  פה אחד: החלטה
 

 )י.ד( –"אופק ברנקו וייס"  – הנגשת כיתה ללקוי שמיעה  -1710תב"ר מס' 
 מ. החינוך  -₪  30,000 –תקבולים 
 ע. קבלניות  -₪  30,000 –תשלומים 

 הצבעה: 
 9ד: בע

 אושר  פה אחד: החלטה
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 רכישת גנרטור נייד לשעת חירום + עגלה  -1711תב"ר מס' 
 מ. הפנים -₪  68,446    -תקבולים

 מלווה  -₪  51,954
 רכישת ציוד יסודי   -₪  120,400 –תשלומים 

 הצבעה: 
 9: בעד

 אושר  פה אחד: החלטה
 

 אמצעי קצה "מעלה תורה בנים ובנות"  )שינוי מקורות וסגירת תב"ר( -1332תב"ר מס' 
 מ. החינוך )הגדלה(  -₪   28,552 -תקבולים

 מלווה )הקטנה( -₪  30,000                               
 ק. ע. פיתוח )הקטנה(  - ₪       625    

 טנה( ע. קבלניות  )הק -₪  2,073 –תשלומים 
 ₪ ויסגר  120,427לאחר  ההקטנה יגיע התב"ר לסך של 

 הצבעה: 
 9: בעד

 אושר  פה אחד: החלטה
 

 דרך הגיא )הקטנת תב"ר( -תכנון מעבר להולכי רגל צומת דרך קדם -1048תב"ר מס' 
 מלווה )הקטנה(  -₪  460,000 –תקבולים 
 ע. קבלניות )הקטנה( -₪  460,000 –תשלומים 

 ₪   200,000לאחר ההקטנה יגיע התב"ר לסך של 
 הצבעה: 

 9: בעד
 אושר  פה אחד :החלטה

 

 מצלמות ותשתיות לעל"א )הגדלה( -1551תב"ר מס' 
 מ. לביטחון פנים )הגדלה( -₪  88,290 –תקבולים 

 מ. הפנים )הגדלה( -₪  8,982
 ₪ = מלווה )הגדלה( 2,728

 ע. קבלניות )הגדלה( -₪   100,000  –תשלומים 
 ₪  1,508,000 –לאחר ההגדלה יגיע התב"ר לסך של 

 הצבעה: 
 9: בעד

 אושר  פה אחד: החלטה
 

 הסדרי העלאה והורדה אלמוג )הקטנה וסגירת תב"ר(   -1530תב"ר מס' 
 מלווה )הקטנה( -₪  40,000 –תקבולים 
 נה(ע. קבלניות  )הקט -₪  40,000 –תשלומים 

 בקשתנו מול משרד התחבורה נדחתה.  
 לאחר ההקטנה התב"ר יעמוד על אפס ויבוטל.

 הצבעה: 
 9: בעד

 אושר  פה אחד: החלטה
 

 חניות ברחוב האשל )הגדלה(  -1706תב"ר מס' 
 מלווה )הגדלה( -₪  100,000 –תקבולים 
 ע. קבלניות  )הגדלה( -₪  100,000 –תשלומים 

 ₪  150,000לאחר ההגדלה התב"ר יעמוד על סך של 
 הצבעה: 

 9: בעד
 אושר  פה אחד: החלטה
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 טלפונים סלולריים   -1712תב"ר מס' 
 מלווה  -₪  91,318 –תקבולים 
 רכישת ציוד יסודי   -₪  91,318 –תשלומים 

 הצבעה: 
 9: בעד

 אושר  פה אחד: החלטה
 

 :תוספת לסדר היום
 

 הצבעה: 
 9 :בעד

 אושר  פה אחד: החלטה
 

 מגרש דשא מלאכותי )סינטטי( לקהילה )הגדלה( – 1547תב"ר מס' 
 

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

 ₪   900,000 -ךלאחר ההגדלה יגיע התב"ר לס
 

 הצבעה: 
 9: בעד

 אחדאושר  פה  :החלטה
 

 
  רשמה: ענת רחמים  

 
 
 

 ______________________  _______________________ 

 מר שמוליק חנוך 
 מנכ"ל ומזכיר העירייה 

 מר בני כשריאל
 ראש העיר

 
 
 

 עתקים:  מנהלי אגפיםה
 מעקב ביצוע           
   פרוטוקול מוקלט    


