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 בס"ד
 לשכת מנכ"ל 

 
 ט"ז סיון תשפ"ב 

 19-4רישום  2022יוני  15
 

                                                                                                
  

 רישום החלטות מישיבת מועצת העיר 
 27/2/19מתאריך          4מס'    

 
 -פנימי- 

   נוכחים: 

  ראש העיר -מר בני כשריאל 

 סגן ומ"מ ראש העיר  -מר גיא יפרח

 סגן ראש העיר -גרוסמן  מר בוריס 

 חבר מועצת העיר  -מר דודו מתתיהו 

 חבר מועצת העיר  -מר אבי רחמים 

 חברת מועצת העיר -גב' אלינה אייזנברג 

 חברת מועצת העיר -גב' רוזי ישי 

 חבר מועצת העיר -מר ג'קי עזרא 

 חבר מועצת העיר  –מר אברהם נגר 

 חבר מועצה-מר אייל פישלר 

 חברת מועצת העיר  –פרוור -הורביץ גב' ברנדה

 

    : חסרים

  סגן ראש העיר–מר יחיאל וקנין 

  חברת מועצת העיר -גב' מעין מור 

 חברת מועצת העיר  -גב' ליאת מארק 

 חבר מועצת העיר  -מר יהודה אסרף 

 

 

   משתתפים:

 מנכ"ל העירייה -מר שמוליק חנוך 

 מבקר העירייה  -מר חיים שמעוני
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 יועמ"ש  -רוגל עו"ד גילי 

 גזבר העירייה- מר מוטי ברשישת 

 ע. מנכ"ל  –גב' מעיין רוזן 

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

 ע. רוה"ע ומנהלת האגף לפניות הציבור –גב' שלומית ביטון 

 

 :על סדר היום
 

 :הודעות ראש העיר

 

 .א. דיווח על השריפה

תודה למר דודו מתתיהו, למתנ"ס, לאגף  -פרויקט "יוסף"  –ב. חלוקה למשפחות נזקקות 

 .הרווחה, לתנועת הנוער "עזרא", ולמר נועם עזרא

הצטיינות בחינוך טכנולוגי   –תעודת הוקרה לבית הספר תיכון "אורט דקל וילנאי"  –ג. עדכון 

 .ארצי

ס קצינים  כנס הוקרה לקצינים מהעיר שסיימו קור + 97% -יותר מ –ד. עדכון נתוני גיוס 

  .( בנוכחות שכבות י"א מכל בתי הספר56השנה )

 
 :אישור תב"רים

 
 פרויקט חינוך בנושא סביבה תשע"ט  – 1752תב"ר מס' 

 משרד לאיכות הסביבה -₪  104,000 –  תקבולים

 מלווה  -₪  30,000  

 ע. קבלניות  -₪  134,000 –תשלומים 

 :הצבעה

 11–בעד 

      :החלטה

 אושר  פה אחד 

 

 "גן "יסמין M21 גן חדשני  -1753תב"ר מס' 

 מ. החינוך  -₪  100,000 –תקבולים  

  ע. קבלניות -₪   100,000 –תשלומים 

 :הצבעה
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 11–בעד 

      :החלטה

 אושר  פה אחד 

 

 

 

יצחקי"   -1754מס'    תב"ר והתאמות חידוש מבנים ביה"ס "צמח השדה", "תורני  שינויים 

 " ו"מגדים

 מ.  החינוך  -₪  1,000,000 –תקבולים 

 ע. קבלניות -₪  1,000,000 –תשלומים 

 :הצבעה

 11–בעד 

      :החלטה

 אושר  פה אחד 

 

 ( "כיכר קדם" ) הגדלה –העתקת משרדי העירייה  -1722מס'  תב"ר

 מינהל מקרקעי ישראל  -₪  39,998,000 –תקבולים 

 ע. קבלניות  – 39,998,000 –תשלומים 

  ₪ 40,423,000לאחר ההגדלה יגיע התב"ר לסך של         

 :הצבעה

 11–בעד 

      :החלטה

 אושר  פה אחד 

 

  ומבקשת  23.1.19התכנסה בתאריך ועדת השמות של משרד הפנים 

 מצ"ב דברי הסבר. - הרחובות שנשלחו  שמות עיר המאשרת את תמועצת מליא אישור

 *יורד מסדר היום.  

 

 :מינוי וועדת תנועה עירונית 

 יו"ר הוועדה  –בוריס גרוסמן  •

 ס. יו"ר הוועדה –רוזי ישי  •

 מהנדס העיר –יונתן לובל  •
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 יו"ש  –אריאלה זריהן  •

 משטרת תנועה מעלה אדומים  –מאור ששון  •

 ראש את"ן יהודה  –שחר מחסומי  •

 אגד תעבורה –חיליק שני  •

 הרשות הלאומית  –ניצן מור  •

 מנהל אגף שפ"ע –רון צרפתי  •

 מנהל אגף מוניציפלי  –קנין ארונן  •

 .מזכיר הוועדה -גרשון לוקיי  •

 

 :חברי מועצה 

 חבר מועצה  –ג'קי עזרא  •

 חברת מועצה  –ליאת מארק  •

 חבר מועצה  –אברהם נגר  •

 

 :נציגי ציבור

 יעקב אהרון •

 ולדימיר שוורצפל  •

 אלי דוד •

 

 :הצבעה

 11–בעד 

      :החלטה

 אושר  פה אחד 

 

 :מינוי  וועדה לבטיחות בדרכים

 יו"ר הוועדה  –בוריס גרוסמן  •

 ס. יו"ר הוועדה –רוזי ישי  •

 ראש את"ן יהודה  –שחר מחסומי  •

 משטרת תנועה מעלה אדומים  –מאיר ששון  •
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 הרשות הלאומית  –ניצן מור  •

 משרד החינוך  –עפרה דוידוביץ  •

 מנהל אגף שפ"ע –רון צרפתי  •

 מזכיר הוועדה  –גרשון לוקיי  •

 

 :חברי מועצה 

 חבר מועצה  –אברהם נגר  •

 חבר מועצה –אייל פישלר  •

 

 

 :נציגי ציבור

 יעקב אהרון •

 חזי בר אילן •

 שמואל בן חיים  •

 יוסף חנניה מור  •

 אוראל שמואל  •

 

 :הצבעה

 11–בעד 

      :החלטה

 אושר  פה אחד 

 
 :מינוי וועדת עליה וקליטה 

 יו"ר הוועדה  –אלינה אייזנברג  •

 ס. ראש העיר ומחזיק תיק קליטה  –בוריס גרוסמן  •

 ס. מנהל אגף החינוך  –מיטל לבן  •

 נציגת עולים מתנ"ס  –אילנה קירשנבאום  •

 מועדון "יובלים" ונציגת רווחה מנהלת  -נטליה )נטשה( קליימן •

 מזכיר הוועדה  –גרשון לוקיי  •
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 רכזת קליטה  –איילה אלבלה  •

 

 :חברי מועצה 

 ברנדה הורביץ  •

 

 :נציגי ציבור

 פולה שטרן  •

 רינה אנגדאו •

 גטאצ'ו דמסיה  •

 שלי ברין  •

 חבייר מרקובס •

 בוריס אלטשולר  •

 ולדימיר שוורצפל  •

 ג'יי וינשטיין  •

 איתן מולט  •

 

 :הצבעה

 11–בעד 

      :החלטה

 אושר  פה אחד 

 

 .מינוי מר אברהם נגר כחבר בוועדת מל"ח פס"ח

 :הצבעה

 11–בעד 

      :החלטה

 אושר  פה אחד 

 

 

 

 רשמה: ענת רחמים



hah

 
 27/2/19מיום   4ישיבת מועצה מס' 

7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 _____________________       _______________________ 
 מר בני כשריאל       מר    שמוליק        חנוך 

 ראש         העיר        העירייהמנכ"ל ומזכיר 
 
 
 
 
 
 
 
 

 העתקים:  מנהלי אגפים 
 מעקב ביצוע          

          פרוטוקול מוקלט     


