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 לשכת מנכ"ל 

 "ו סיון תשפ"בט                                                                                                         
     2022יוני  14                                                                                                         

   67-18     רישום                                                                                                  
 

   רישום החלטות מישיבת מועצת העיר
 24/6/18     מתאריך      67'     מס

 
 -פנימי -

 
 נוכחים: 

   ראש העיר -מר בני כשריאל 

 סגן ומ"מ ראש העיר  -מר גיא יפרח

 ס. ראש העיר –גב' שרה קמינסקי 

 חבר מועצת העיר  –מר רפי אוברגוט 

 חבר מועצת העיר  –מר אבי רחמים 

   חברת מועצת העיר –גב' אלינה אייזנברג 

 חבר מועצה  –מר אייל פישלר 

 חבר מועצת העיר   –מר יחיאל וקנין 

 

  סרים: ח

 סגן ראש העיר  –מר בוריס גרוסמן 

 חבר מועצת העיר  –מר דודו מתתיהו 

 חברת מועצת העיר   –גב' מעין מור 

 חבר מועצת העיר  –מר יהודה אסרף 

 מועצת העיר חבר  –מר גילי כהן 

 חברת מועצת העיר  –גב' גבי בר זכאי 

 חבר מועצת העיר   –ד"ר רוני טורטן 

 מנכ"ל העירייה –מר שמוליק חנוך 
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 משתתפים:

 מנכ"ל החכ"ל –מר יעקב ברוש 

 מנכ"ל המתנ"ס  –מר אורי מסיל 

 גזבר העירייה  –מר מוטי ברשישת 

 מבקר העירייה –מר חיים שמעוני 

 יועמ"ש  –עו"ד גילי רוגל 

 ס. גזבר –מר אייל נזרי 

 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

 תנחומים למשפחת גולדנשטיין. .א
 תנחומים למר גיא יפרח.  .ב
 הגב' אורית דאר.  –נה יהמורה של המד –עדכון  .ג
מקום שלישי לבית הספר תיכון   –קבלת פרס חינוך ארצי של רשת "אורט"  –עדכון  .ד

 אורט." "דקל וילנאי
 איחולי החלמה מהירה למר דוד שרת. .ה
 חולקה חוברת לתושבים.  –דיווח ארועי קיץ  .ו
 יציאה לחופשת הקיץ.לקראת הערכות  .ז

 

 אישור תב"רים: 

 רכישת כלי אצירה ומכולות אשפה )שינוי מקורות(   -1588תב"ר מס' 
 מלווה )הפחתה( -₪  280,000 –תקבולים 

 מ. הפנים )הגדלה( -₪  280,000                  
 ע. קבלניות  -₪   280,000 –תשלומים 

 הצבעה: 
 8: בעד

 אושר  פה אחד: החלטה
 

 נגישות מוסדות ציבור וקלפיות  -1718תב"ר מס' 
 מ. הפנים -₪  226,000 –תקבולים 
 ע. קבלניות  -₪   226,000 –תשלומים 

 הצבעה: 
 8: בעד

 אושר  פה אחד: החלטה
 

 רכישת ציוד מחשוב לאגף רווחה )הגדלה(  -1715תב"ר מס' 
 מ. הרווחה )הגדלה(  -₪  1,941–תקבולים 
 וד יסודי )הגדלה( צי -₪   1,941–תשלומים 

 ₪   19,403לאחר הגדלה יגיע התב"ר לסך של 
 הצבעה: 

 8: בעד
 אושר  פה אחד: החלטה
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 בניית מבנה והצטיידות למפעם )הגדלה(  -1230תב"ר מס'  .א
 ק. עודפי מפעם )הגדלה( -₪  250,000 –תקבולים 
 רכישת ציוד יסודי )הגדלה( -₪   250,000 –תשלומים 

 ₪   3,100,000לאחר ההגדלה יגיע התב"ר לסך של 
 הצבעה: 

 8: בעד
 אושר  פה אחד: החלטה

 

תכנון כיתות ומרפסת בבית הספר "דקל וילנאי א"  )הגדלה   -1392תב"ר מס'  .ב
 ושינוי שם(  

 מלווה )הגדלה( -₪  180,000 –תקבולים 
 ע. קבלניות )הגדלה( -₪   180,000 –תשלומים 

 שינוי שם התב"ר ל"תכנון ובינוי כיתות ב"דקל א'"
 ₪  240,000לאחר ההגדלה יגיע התב"ר לסך של 

 הצבעה: 
 8: בעד

 אושר  פה אחד: החלטה
 

 חיפוי קיר באבן ברח' הנחלים -1719תב"ר מס'  .ג
 מלווה -₪  100,000 –תקבולים 
 ע. קבלניות  -₪   100,000 –תשלומים 

 הצבעה: 
 8: בעד

 אושר  פה אחד: החלטה
 

 בי"ס "שדי חמד" -שינויים והתאמות במוסדות חינוך   -1720תב"ר מס'  .ד
 מ. החינוך  -₪  680,000 –תקבולים 
 ע. קבלניות  -₪   680,000 –תשלומים 

 הצבעה: 
 8: בעד

 אושר  פה אחד: החלטה
 

 תאגידים עירוניים:  –דו"חות כספיים 
 מתנ"ס מעלה אדומים; 

 מעלה אדומים חברה לתכנון ופיתוח בע"מ;  
 חב' כלכלית לפיתוח מעלה אדומים בע"מ; 

 מפעלי תרבות בע"מ חל"צ.  –מעלה אדומים 
 

 מינוי חבר המועצה, מר אייל פישלר כחבר בוועדת כספים, במקום הגב' שרה קמינסקי. 
 

 הצבעה: 
 8: בעד

 אחד אושר  פה: החלטה
 

 
 
 

  רשמה: ענת רחמים  
 
 

 ______________________  _______________________ 

 מר שמוליק חנוך 
 מנכ"ל ומזכיר העירייה 

 מר בני כשריאל
 ראש העיר
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 עתקים:  מנהלי אגפיםה

 מעקב ביצוע
 פרוטוקול מוקלט


