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 בס"ד
 לשכת מנכ"ל 

 
 ט"ז סיון תשפ"ב 

 2022יוני  15
 3-19רישום     

 
 רישום החלטות מישיבת מועצת העיר 

 30/1/19מתאריך          3מס'     
 

 -פנימי -

   : נוכחים                        

  ראש העיר -כשריאל מר בני 

 סגן ומ"מ ראש העיר  -מר גיא יפרח

 סגן ראש העיר -מר בוריס גרוסמן  

  סגן ראש העיר בתואר שלא בשכר–מר יחיאל וקנין 

 חבר מועצת העיר  -מר דודו מתתיהו 

 חברת מועצת העיר  -גב' ליאת מארק 

 חבר מועצת העיר  -מר יהודה אסרף 

 חבר מועצת העיר  -מר אבי רחמים 

 חברת מועצת העיר -גב' אלינה אייזנברג 

 חבר מועצת העיר -מר ג'קי עזרא 

 חבר מועצת העיר  –מר אברהם נגר 

 חבר מועצה-מר אייל פישלר 

 הגיעה באיחור- חברת מועצת העיר –פרוור -גב' ברנדה הורביץ

 

    : חסרים

  חברת מועצת העיר -גב' מעין מור 

 חברת מועצת העיר -ישי  גב' רוזי

 

   משתתפים:

 מנכ"ל העירייה -מר שמוליק חנוך 

 מבקר העירייה  -מר חיים שמעוני

 יועמ"ש  -עו"ד גילי רוגל 

 גזבר העירייה- מר מוטי ברשישת 
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 ס. גזבר –מר אייל נזרי 

 דובר העירייה -מר חיזקי זיסמן 

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

 
 

 :סדר היוםעל 
 :אישור תב"רים

 (העתקת מסוף אגד )שינוי מקורות מימון – 1699תב"ר מס' 

 ה(קטנ)ה לווהמ -₪  45,000 –  תקבולים

 מ. התחבורה )הגדלה(  -₪  45,000  

השתתפות, השתתפות    ₪100%     300,000מאחר והתקבלה התחייבות משרד התחבורה  

 העירייה יורדת. 

 הצבעה: 

 13–בעד 

 החלטה:      

 אושר  פה אחד 

 (שיפור בטיחותי  תיכון "דקל וילנאי" )סגירת תב"ר  -1695תב"ר מס' 

 (קטנה)ה לווהמ -₪  100,000 – תקבולים 

 ה(קטנ)ה ע. קבלניות -₪   100,000 –תשלומים 

 מאחר ולא התקבלה התחייבות ממשרד התחבורה התב"ר נסגר 

 :הצבעה

 13–בעד 

      :החלטה

 אחד אושר  פה 

  (עיקור וסירוס חתולי רחוב  )שינוי מקורות – 1691תב"ר מס' 

 . החקלאות )הקטנה(מ -₪  50,000 –תקבולים 

 מלווה )הגדלה( -₪  50,000  

העירייה תשלים סכום   50,000מאחר ולא התקבלה התחייבות ממשרד החקלאות ע"ס  

 ₪ כפי שאושר. 100,000זה. סכום התב"ר יעמוד על 

 :הצבעה

 13–בעד 

      :החלטה

 אושר  פה אחד 
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  (אמצעי קצה בית הספר "מעלה תורה" בנים ובנות )שינוי מקורות מימון -1332תב"ר מס' 

 מ. החינוך )הקטנה(  -₪  36,300 –תקבולים 

 מלווה )הגדלה( -₪  36,300         

 

 

 :הצבעה

 13–בעד 

      :החלטה

 אושר  פה אחד 

  (טלפונים סלולאריים )הגדלה  -1712מס'  תב"ר

 (מלווה )הגדלה -₪   46,700 –תקבולים 

 (רכישת ציוד יסודי )הגדלה -₪    46,700 –תשלומים 

    ₪ 170,240-לאחר ההגדלה יגיע התב"ר ל

 :הצבעה

 13–בעד 

      :החלטה

 אושר  פה אחד 

 2019יעוץ וליווי ארגוני לאשכולות  -1743תב"ר מס'   

 מ. הפנים -₪   2,000,000 –תקבולים 

 ע. קבלניות -₪  2,000,000 -תשלומים                     

 :הצבעה

 13–בעד 

      :החלטה

 אושר  פה אחד 

 הקמת מחסן פס"ח ארצי -1744תב"ר מס'   

 מ. הפנים - ₪  3,300,000 – תקבולים

 קבלניותע.  -₪  3,300,000 -תשלומים                     

 :הצבעה

 13–בעד 

      :החלטה

 אושר  פה אחד 

 הקמת מערך אבטחה דיגיטלי באזור התעשייה  -1745תב"ר מס'   
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 מ. הכלכלה והתעשייה - ₪  2,000,000 – תקבולים

 ע. קבלניות -₪  2,000,000 -תשלומים                     

 :הצבעה

 13–בעד 

      :החלטה

 אושר  פה אחד 

 

 

 'בית ספר ממלכתי ג  –נגישות פיזית פרטנית  -1746מס'   תב"ר

 מ. החינוך  -₪   775,800 –תקבולים 

 ע. קבלניות -₪  775,800 -תשלומים                     

 :הצבעה

 13–בעד 

      :החלטה

 אושר  פה אחד 

 "בית ספר "דקל וילנאי  –נגישות פיזית פרטנית  -1747מס'   תב"ר

 מ. החינוך  - ₪  584,555 – תקבולים

 ע. קבלניות -₪  584,555 -תשלומים                     

 :הצבעה

 13–בעד 

      :החלטה

 אושר  פה אחד 

 "בית ספר "אלמוג  –נגישות פיזית פרטנית  -1748מס'   תב"ר

 מ. החינוך  -₪   278,908 –תקבולים 

 ע. קבלניות -₪  278,908 -תשלומים                     

 :הצבעה

 13–בעד 

      :החלטה

 אושר  פה אחד 

 בפסג"ה   – M21 עיצוב מרחבי למידה -1749תב"ר מס'  

 מ. החינוך  - ₪  80,000 – תקבולים

 ע. קבלניות -₪  80,000 -תשלומים                     

 :הצבעה
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 13–בעד 

      :החלטה

 אושר  פה אחד 

 רכישת מכשירי החייאה במוסדות חינוך  -1750תב"ר מס'  

 מלווה -₪   12,000 –תקבולים 

 רכישת ציוד יסודי  -₪  12,000 -תשלומים                     

 :הצבעה

 13–בעד 

      :החלטה

 אושר  פה אחד 

 

 -מינוי סגן ראש העיר ללא שכר

 .א' לתקנון 25מינוי מר יחיאל וקנין לסגן  ראש העיר בתואר שלא בשכר בהתאם לסעיף 

 :הצבעה

 13–בעד 

      :החלטה

 אושר  פה אחד 

 

 מינוי וועדה לענייני ביקורת 

 גב' ברנדה הורביץ  –יו"ר 

 דודו מתתיהו, גב' מעין מור, גב' אלינה אייזנברג. חברים: מר ג'קי עזרא, מר 

 

במגרש   אדום  דוד  למגן  העירייה  מאת  משנה  חכירת  מס'     433/2אישור  מפורטת  תכנית  )לפי 

בכפוף לאישור הממונה על הרכוש באיו"ש  שנים ואחד עשר חודשים,  24( לתקופה של  420/1/7/22

הישובים, על  הממונה  תחנת   ואישור  מבנה  הקמת  העירייה לצורך  שעל  המבנה  במקום  מד"א 

 .(. )לוט בזה חוזה חכירה מול המנהל האזרחילפנות מ"ככר קדם"

 :הצבעה

 13–בעד 

      :החלטה

 אושר  פה אחד 
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לשימוש במבנה עירייה והפעלת מרכז יום   אישור הקצאה לעמותת מט"ב

 .רחוב הצלף 06-154לקשיש מגרש 

פנתה בבקשה להקצאה כאמור, כל שלבי ההקצאה בוצעו בהתאם לדרישת   ב"עמותת מט

  נוהל הקצאת מבנים ללא תמורה או בתמורה סימלית עפ"י חוזר מנכ"ל משרד הפנים.

 ההקצאה מובאת בזאת לאישור המליאה בצירוף חוזה ההקצאה וחו"ד היועמ"ש. 

 :הצבעה

 13–בעד 

      :החלטה

 אושר  פה אחד 

 

 

 

 

 :לסדר היוםתוספת  

 הצבעה: 

 13–בעד 

 החלטה:      

 אושר  פה אחד 

 
  הנגשה פרטנית לתלמידים עם מוגבלויות לתשע"ט -1751תב"ר מס' 

 מ. החינוך  -₪  52,472 –תקבולים 

  רכישת ציוד יסודי -  52,472₪ –תשלומים 

 :הצבעה

 13–בעד 

      :החלטה

 אושר  פה אחד 

 
 .הנחות לארנונה, מחליף אותו מר אברהם נגרמר יחיאל וקנין מתפטר מוועדת 

 :הצבעה

 13–בעד 

      :החלטה

 אושר  פה אחד 
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 רשמה: ענת רחמים
 
 
 
 
 
 
 

 _____________________       _______________________ 
 מר בני כשריאל       מר    שמוליק        חנוך 
 ראש         העיר        מנכ"ל ומזכיר העירייה

 
 
 
 

 העתקים:  מנהלי אגפים 
 מעקב ביצוע          

          פרוטוקול מוקלט     


