
 
 26/8/20מיום     26ישיבת מועצה מס'

1 
 

  בס"ד
 לשכת מנכ"ל 

 ט"ו סיון, תשפ"ב 
 2022יוני,  14

 26-20מועצה       

  

 רישום החלטות מישיבת מועצת העיר  

 26/8/20מתאריך   - 26מס' 
 

 -   נימיפ -

 

 נוכחות:

 העיר ראש  –מר בני כשריאל    נוכחים:

 סגן ומ"מ ראש העיר –מר גיא יפרח               

 סגן ראש העיר  –מר בוריס גרוסמן               

 חברת מועצת העיר  –גב' ליאת מארק   

 חבר מועצת העיר  –מר אבי רחמים               

 חברת מועצת העיר  –גב' רוזי ישי               

 צת העיר חבר מוע –מר אייל פישלר               

 חברת מועצת העיר – גב' ברנדה הורביץ               

 חבר מועצת העיר  –מר אברהם נגר  

    

 סגן ראש העיר  –מר יחיאל וקנין     חסרים:

 חבר מועצת העיר  –מר דודו מתתיהו  

 חברת מועצת העיר  –גב' מעין מור               

 חבר מועצת העיר  –ר יהודה אסרף מ  

 חברת מועצת העיר  –אייזנברג גב' אלינה 

 חבר מועצת העיר  –מר ג'קי עזרא   
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 יועמ"ש לעירייה –עו"ד גילי רוגל         משתתפים:     

 מבקר העירייה –מר חיים שמעוני                                          

   מנכ"ל העירייה –מר שמוליק חנוך    

 גזבר העירייה  –ר מוטי ברשישת מ   

 ע/בכירה לראש העיר ומנהלת הלשכה   –גב' ענת רחמים                                          

   

 

 

 : על סדר היום

 
 : הודעות ראש העיר

 
 יחיאל וקנין במות אביו ז"ל.  מר משתתפים בצערו של .א

 מרינה ז"ל חברת המועצה לשעבר. גב' משתתפים בצערה של משפחת ונגרוב על מות .ב

 .184 -; בבידוד 92 –חולים מאומתים  –עדכון בנושא הקורונה  .ג

 עדכון על פרישתו של דוד שרת ובחירתו של הראל הורוביץ למנהל אגף החינוך.  .ד

   .חת שנת הלימודיםיעדכון על הערכות לפת .ה

 פגישה עם שרת התחבורה.  –עדכון  .ו

 ביקור מנכ"ל משרד התיירות.  –עדכון  .ז

 משרד הביטחון.  –ראש היחידה להתיישבות  –עדכון מביקור מר נוחי מנדל  .ח

 בחירתה של  הגב' לימור שמואל ליו"ר האגודה למען החייל. .ט

 .אין שנפתח ברחבת החנייה של פארק שמיר-עדכון פתיחת מתחם הדרייב .י

 הכנה לחגי תשרי.   .יא

 : אישור תב"רים

 

 )הגדלה( הרחבת מועדון יובלים -1598תב"ר מס'  .א

 קרן מעלה אדומים )הגדלה( -₪  162,000  –תקבולים 

 )הגדלה(קבלניות  בודותע -₪   162,000 –תשלומים 
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 ₪   1,200,000לאחר ההגדלה יגיע התב"ר לסך של  

 צבעה: ה

 9 –בעד               

 החלטה              

 אושר פה אחד              

 

 )הקטנה( רחבת מקווה שכונת נופי סלעה -1596תב"ר מס'  .ב

 קרן מעלה אדומים )הקטנה( -₪  27,000 –תקבולים    

 )הקטנה(קבלניות  בודותע -₪   27,000 –תשלומים 

 ₪  673,000לאחר ההקטנה יגיע התב"ר לסך של 

 

 צבעה: ה

 9 –בעד               

 החלטה              

 אושר פה אחד              

 

 נגישות אקוסטית ביה"ס אלמוג  -2075תב"ר מס'  .ג

 משרד החינוך  -₪  30,000 –תקבולים    

 קבלניות   בודותע -₪   30,000 –תשלומים 

 צבעה: ה

 9 –בעד               

 החלטה              

 אושר פה אחד              

 

 כיתות( 4אולפנת צביה )נגישות אקוסטית  -2076תב"ר מס'  .ד

 משרד החינוך  -₪  120,000 –תקבולים    

 קבלניות   בודותע -₪   120,000 –תשלומים 

 צבעה: ה

 9 –בעד               

 החלטה              

 אושר פה אחד              

 

 נגישות אקוסטית ביה"ס אמית איתן -2077תב"ר מס'  .ה

 החינוך משרד  -₪  30,000 –תקבולים    

 קבלניות   בודותע -₪   30,000 –תשלומים 
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 צבעה: ה

 9 –בעד               

 החלטה              

 אושר פה אחד              

 

 שיפוץ והצטיידות מועדוניות רווחה )הגדלה(   -1854תב"ר מס'  .ו

 מעלה אדומים  רןק -₪  20,500 –תקבולים    

 קבלניות   בודותע -₪   20,500 –תשלומים 

 ₪  65,500לאחר ההגדלה יגיע התב"ר לסך של 

 

 

 צבעה: ה

 9 –בעד               

 החלטה              

 אושר פה אחד              

 

 .4רבעון  2019דוח כספי 

 .1רבעון  2020דוח כספי 

 

 - 3/2020עבודות ריבוד כבישים מכרז  25%הגדלת חוזה מעל 

 ₪   1,067,625סכום חוזה מקורי : 

   533,812₪: 50%הגדלה נדרשת 

 ₪  1,601,437סה"כ חוזה והגדלה: 

של   מצטבר  בסכום  קיים  חוזה  ל  25%המהווים    1,601,437₪הגדלת  , 25%-מעבר 

 לכללי המכרזים )יהודה ושומרון(.  3( 17בהתאם לסעיף )

 דברי רקע וחוות דעת היועמ"ש לעירייה בנספח המצ"ב.

 צבעה: ה

 9 –בעד               

 החלטה              

 אושר פה אחד              
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אישור חוק עזר למעלה אדומים )מניעת רעש( שימוש במפוחי עלים(,  

   דברי הסבר. ורף בזאת מצ – 2020- התש"פ

 " בימים שאינם ימי מנוחה".  –בסוף  2יש להוסיף בסעיף 

 צבעה: ה

 9 –בעד 

 החלטה  

 אושר פה אחד  

 

תיקון חוק עזר   –28/7/20טלפונית  מיום – 25אישרור ישיבת מועצה מס' 

 חנייה בנושא קרוואנים וגרורים. 

 צבעה: ה

 9 –בעד               

 החלטה              

 אושר פה אחד              

 

 .ורף בזאת מצ –אישור שמות מבואות/רחובות 

 ב' כדלקמן: -הוצע לשנות שמות המבואות א' ו

 מבוא האשלג.  –במקום מבוא הבקעה  -סעיף א' 

 מבוא האורים.  -במקום מבוא נחל פרת   -סעיף ב' 

 צבעה: ה

 9 –בעד               

 החלטה              

 אושר פה אחד              

 

 תוספת לסדר היום: 

 צבעה: ה 

 9 –בעד               

 החלטה              

 אושר פה אחד              
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 אישור תב"רים: 

 התאמת גן דולב לכיתת מעון יום בשכונת מצפה נבו  -2078תב"ר מס'  .א

 קרן מבני ציבור  -₪  150,000 –תקבולים    

 קבלניות  בודות ע -₪   150,000 –תשלומים 

 צבעה: ה

 9 –בעד        

 החלטה                    

 אושר פה אחד       

 

 )הגדלה( הרחבת מקווה שכונת נופי סלע -1596תב"ר מס'  .ב

 קרן מעלה אדומים )הקטנה( -₪  27,000 –תקבולים    

 מבני ציבור )הגדלה( רןק -₪  242,000תקבולים    

 )הגדלה(קבלניות  בודותע -₪   215,000 –תשלומים 

 ₪  915,000לאחר ההגדלה יגיע התב"ר לסך של 

 צבעה: ה        

 9 –בעד               

 החלטה              

 אושר פה אחד              

 )הגדלה( חקלאות משרד ה דרישת התאמת כלביה לפי -2043תב"ר מס'  .ג

 קרן עודפי תב"רים )הגדלה( -₪  15,000 -  תקבולים   

 )הגדלה(קבלניות  בודותע -₪   15,000 -תשלומים 

 ₪  90,000לאחר ההגדלה יגיע התב"ר לסך של 

 צבעה: ה       

 9 –בעד                      

 החלטה                      

 אושר פה אחד        

 

 התאמות והצטיידות מוזיאון קסטל )הגדלה(שיפוצים,   -1886תב"ר מס'  .ד

 קרן מבני ציבור )הגדלה( -₪  30,000 -  תקבולים   

 )הגדלה(קבלניות  בודותע -₪   30,000 -תשלומים 

 ₪  130,000לאחר ההגדלה יגיע התב"ר לסך של 

 צבעה: ה       

 9 –בעד                      

 החלטה                      
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 אושר פה אחד        

 

 שיפוצים כלליים מוסדות חינוך )הגדלה(  -1987תב"ר מס'  .ה

 קרן עודפי תב"רים )הגדלה( -₪  25,000 -  תקבולים   

 )הגדלה(קבלניות  בודותע -₪   25,000 -תשלומים 

 ₪  505,000לאחר ההגדלה יגיע התב"ר לסך של 

 צבעה: ה       

 9 –בעד                      

 החלטה                      

 אושר פה אחד        

 

 החלפה ושידרוג ציוד תקשורת )הגדלה( -1433תב"ר מס'  .ו

 קרן עודפי תב"רים )הגדלה( -₪  10,000 -  תקבולים   

 )הגדלה(קבלניות  בודותע -₪   10,000 -תשלומים 

 ₪  140,000לאחר ההגדלה יגיע התב"ר לסך של 

 צבעה: ה       

 9 –בעד                      

 החלטה                      

 אושר פה אחד        

 

 

 בניית מעבדות )הגדלה(-אוריינות דיגיטלית   -1822תב"ר מס'  .ז

 קרן עודפי תב"רים )הגדלה( -₪  17,000 -  תקבולים   

 רכישת ציוד  -₪   17,000 -תשלומים 

 ₪  217,000לסך של  לאחר ההגדלה יגיע התב"ר

 צבעה: ה       

 9 –בעד                      

 החלטה                      

 אושר פה אחד        

 

 טלפונים סלולרים   -2079תב"ר מס'  .ח

 קרן עודפי תב"רים  -₪  23,000 -  תקבולים   

 רכישת ציוד  -₪   23,000 -תשלומים 

 צבעה: ה       

 9 –בעד                      
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 החלטה                      

 אושר פה אחד        

 

 ביה"ס חטיבה "חלל ותעופה"  –נגישות פיזית פרטנית  -2080תב"ר מס'  .ט

 החינוך   שרדמ -₪  528,198 -  תקבולים   

 קבלנית בודותע -₪   528,198 -תשלומים 

 צבעה: ה       

 9 –בעד                      

 החלטה                      

 אושר פה אחד        

 

   ביה"ס "מעלה תורה בנות" )החלפת מקורות מימון( –מבנה יביל  -2063תב"ר מס'  .י

 החינוך )הגדלה(  שרדמ -₪  70,000 -  תקבולים   

 ק. ע. פיתוח )הקטנה( -₪   70,000 - תקבולים

 צבעה: ה       

 9 –בעד                      

 החלטה                      

 אושר פה אחד        

 

 

תיקון חוק עזר בנושא חניות קרוואנים ונגררים בעקבות הערות משרד  

)החוק אושר במליאת המועצה ומדובר בתיקונים   מצ"ב. -התחבורה

 . טכניים(

 צבעה: ה       

 9 –בעד                      

 החלטה                      

 אושר פה אחד        
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עודכן שכרה של ע. בכירה   22/7/20מיום  24במליאת המועצה מס' 

ומנהלת לשכת ראש העיר, אולם בשל טעות סופר לא התייחסה המליאה 

 . 1/3/2020למועד התחולה. מועד התחולה המבוקש מיום 

 צבעה: ה

 9 –בעד               

 החלטה              

 אושר פה אחד  

 

 

 רשמה: ענת רחמים

 
 
 
 
 
 

 ____________________      _________________ 
 מר  בני   כשריאל                       מר  שמוליק  חנוך 

 ראש    העיר              מנכ"ל ומזכיר העירייה  
 

 
 
 
 
 

 העתקים: מנהלי אגפים 
 מעקב ביצוע                  
 פרוטוקול מוקלט                  


