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 לשכת מנכ"ל 
 "ו סיון תשפ"בט                                                                                                         

     2022יוני  14                                                                                                         
  65-18     רישום                                                                                                  

 
   רישום החלטות מישיבת מועצת העיר

 
 21/5/18      מתאריך      66'      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 דודו מתתיהו 

   חברת מועצת העיר –גב' מעין מור 

 חבר מועצת העיר  –מר יהודה אסרף 

 חבר מועצת העיר  –מר אבי רחמים 

   חברת מועצת העיר –גב' אלינה אייזנברג 

 חבר מועצה  –מר אייל פישלר 

 חבר מועצת העיר   –ד"ר רוני טורטן 

 חברת מועצת העיר  –גב' גבי בר זכאי 

 

  חסרים: 

 חבר מועצת העיר   –מר יחיאל וקנין 

 חבר מועצת העיר  –מר רפי אוברגוט 

 חבר מועצת העיר  –מר גילי כהן 

 גזבר העירייה  –מר מוטי ברשישת 

 

 :משתתפים

 מנכ"ל העירייה –מר שמוליק חנוך 

 מבקר העירייה –מר חיים שמעוני 

 יועמ"ש  –עו"ד גילי רוגל 

 ס. גזבר העירייה –מר אייל נזרי 

 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

 דיווח על פגישה עם שר התחבורה  .א
 נשים אחרי לידה. -" טיים-מאמימיזם "עדכון  .ב
 מר בוריס גרוסמן. -ראש העיר וסגנו –דיווח נסיעה לבלארוס  .ג

 

 אישור תב"רים: 

 יוזמות תרבות תקנת סל"ע )הגדלה(  -1709תב"ר מס' 
 מ. התרבות )הגדלה( -₪  46,765 –תקבולים 
 ע. קבלניות )הגדלה( -₪   46,765 –תשלומים 

 ₪   175,750 –לאחר ההגדלה יגיע התב"ר לסך של 
 הצבעה: 

 12: בעד
 אושר  פה אחד: החלטה
 

 דשא סינטטי וריצוף חצרות בגנ"י )הגדלה(  -1428תב"ר מס' 
 ק. מעלה אדומים )הגדלה( -₪  32,000 –תקבולים 
 ע. קבלניות )הגדלה( -₪   32,000 –תשלומים 

 ₪   809,000 –לאחר ההגדלה יגיע התב"ר לסך של 
 הצבעה: 

 12: בעד
 אושר  פה אחד: החלטה
 

 שיפוצי בטיחות ורישוי מועדון הנוער "מטרו"    -1717תב"ר מס' 
 ק. ע. בפיתוח -₪  35,000 –תקבולים 
 ע. קבלניות  -₪   35,000 –תשלומים 

 הצבעה: 
 12: בעד

 אושר  פה אחד: החלטה
 

 דיון.   – 2017דו"ח הממונה על תלונות הציבור לשנת  .1
 . 2017לשנת  4דו"ח כספי רבעון  .2
 באישור מועצת העיר:  50% -הגדלת חוזה ב .3

 עבודות ריבוד כבישים. -11/17הגדלת חוזה ממכרז 
 ₪ כולל מע"מ  352,977סכום חוזה מקורי 

 מהחוזה המקורי.  50%-כולל מע"מ, המהווים כ 176,489₪הגדלה מבוקשת 
הצעת הקבלן שזכה במכרז היתה זולה באופן משמעותי מהאומדן בשיעור 

מדידה לפי ביצוע, והיות וסה"כ ההצעה , היות והחוזה הוא חוזה 26%של 
מאפשרת להגדיל את היקף העבודה, מוצע לאשר להגדיל את היקף החוזה 

 ₪ כולל מע"מ.  176,489המהווים סך של   50%-ב
 

 הצבעה: 
 12: בעד

 אושר  פה אחד: החלטה
 

 הנחה בארנונה לחייל מילואים פעיל  .4
לתקנות ההסדרים עדכון  7974התפרסם בקובץ תקנות  27/3/18בתאריך 

, במסגרתן ניתנת לרשות  1993-במשק המדינה )הנחה מארנונה(, התשנ"ג
מסכום  5%האפשרות למתן ההנחה לחייל מילואים פעיל בשיעור של עד 

, עפ"י תקנות הסדרים במשק המדינה )הנחה  חיוב הארנונה השנתית
 . 2018-(, התשנ"ח3בארנונה( )תיקון מס' 

לת העדכון בתקנות ההסדרים בנוגע להנחה  פורסם כי תחו 7/5/18בתאריך 
)מצ"ב תקנות,  דברי הסבר  . 1.1.18בארנונה לחייל מילואים פעיל הינה  

   וסימולציית סכום ההנחה(.
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מוצע לאשר הנחה למחזיק בנכס שהוא חייל מילואים פעיל בשיעור 
 המקסימלי ע"פ התקנות. 

 
 הצבעה: 

 12: 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    


