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  בס"ד
 לשכת מנכ"ל

 י"ח סיון, תשפ"ב
 2022יוני,  17

 23-20מועצה       
  

 רישום החלטות מישיבת מועצת העיר

 24/6/20מתאריך   - 23מס' 
 

 -    נימיפ -

 

 נוכחות: 
 

 נוכחים: 

 ראש העיר  – מר בני כשריאל 

 סגן ומ"מ ראש העיר  –מר גיא יפרח 

 סגן ראש העיר –מר בוריס גרוסמן 

 חברת מועצת העיר  –מעין מור  רתגב

 חבר מועצת העיר  – מר יהודה אסרף 

 חבר מועצת העיר  –מר אבי רחמים 

 חברת מועצת העיר  – אלינה אייזנברג  רתגב

 חבר מועצת העיר  –מר אייל פישלר 

 חבר מועצת העיר   –מר ג'קי עזרא 

 חבר מועצת העיר  – מר אברהם נגר 

 

 חסרים:   

 סגן ראש העיר  –מר יחיאל וקנין 
 חבר מועצת העיר  –דודו מתתיהו מר 

 חברת מועצת העיר  –רוזי ישי  רתגב

 חברת מועצת העיר  – ברנדה הורביץ  רתגב

 חברת מועצת העיר  – ליאת מארק  רתגב

 דובר העירייה  –מר חיזקי זיסמן 

 

 משתתפים:   
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 מנכ"ל העירייה  –מר שמוליק חנוך 

 ה  גזבר העיריי –מר מוטי ברשישת 

 לעירייה פטישץ מיוע –גילי רוגל  יןדרך עו

 מבקר העירייה  –מר חיים שמעוני 

 בכירה לראש העיר ומנהלת הלשכהוזרת ע –ענת רחמים רת גב

   

 

 

 : על סדר היום 
 :הודעות ראש העיר .1

 דכון בנושא הרכב המועצה הדתית. ע •

 בבידוד.  48מחלימים,  52חולים,  6עדכון בנושא הקורונה:  •

 הגברת האכיפה על הנחיות משרד הבריאות. 

עדכון על זכיה של חט"ב "דקל וילנאי" אורט, באות מצוינות ערכית, בזהות   •

 יהודית, דמוקרטית, ציונית ואזרחית. 

 ביקור אלוף פקמ"ז.  –עדכון  •

 דיווח על הערכות לבתי הספר והגנים של החופש הגדול.  •

 מגבשים תכנית מחודשת בעקבות הגבלת ההתקהלות.  –עדכון על אירועי קיץ  •

 אישור תב"רים: .1

 צרכים ייחודים חדרי מכלולים חירום )שינוי שם והגדלת תב"ר( – 1771תב"ר מס'  .א

 קרן עב' פיתוח  -₪  40,000 –תקבולים 

 קבלניות  בודות ע -  40,000₪ –תשלומים 

 ₪  80,000ע התב"ר לסך של שינוי שם ל"אתר הרס" , לאחר ההגדלה יגי

 הצבעה: 

 10 : בעד               

 אושר פה אחד : החלטה              

 מבנה יביל ביה"ס "מעלה תורה בנות" -2063תב"ר מס'  .ב

 קרן עב' פיתוח  -₪  235,000  –תקבולים 

 קבלניות   בודותע -₪   235,000 –תשלומים 

 הצבעה: 

 10 : בעד               

 פה אחד  אושרה: החלט              
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 עב' קדם תכנון –כביש גישה ופארק מיחזור  -2064תב"ר מס'  .ג

 משרד להגנת הסביבה  -₪  2,000,000 –תקבולים 

 קבלניות  ת בודוע -₪   2,000,000 –תשלומים 

 הצבעה: 

 10 : בעד               

 אושר פה אחד : החלטה              

 שורשי עצי פיקוס בצנרת ביוב מוס"ח -2065תב"ר מס'  .ד

 קרן עב' פיתוח  -₪  80,000 –תקבולים 

 קבלניות   בודותע -₪   80,000 –תשלומים 

 הצבעה: 

 10: בעד               

 אושר פה אחד : החלטה              

 

 שיפוץ מבנה גן רחוב העירית   – 2008 ביטול תב"ר .ה

 קרן עב' פיתוח  -₪  250,000 –תקבולים 

 קבלניות בודות ע -₪   250,000 –תשלומים 

 לאחר הביטול יעמוד התב"ר על אפס ויסגר. 

 הצבעה: 

 10: בעד               

 אושר פה אחד : החלטה              

  

 מבנה למרכז למניעת אלימות  – 2030 ביטול  תב"ר .ו

 קרן עב' פיתוח  -₪  250,000 –תקבולים 

 קבלניות   בודותע -₪   250,000 –תשלומים 

 לאחר הביטול יעמוד התב"ר על אפס ויסגר. 

 הצבעה: 

 10 : בעד               

 אושר פה אחד : החלטה              

 

 הגדלה  -בני ציבור מערכות סולאריות על גגות מ – 1559תב"ר  .ז

 קרן עב' פיתוח  -₪  185,000 –תקבולים 

 קבלניות  בודותע -₪   185,000 –תשלומים 

 ₪  5,270,000לאחר ההגדלה יגיע התב"ר לסך של  

 הצבעה: 
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 10: בעד               

 אושר פה אחד : החלטה              

 2021עדכון בדבר צו ארנונה לשנת  – 2021ארנונה לשנת  .2
 

 מוגש לאישור המליאה ע"פ הנחיות משרד הפנים.  2021צו ארנונה לשנת 

 . 1.1% - שיעור העדכון האוטומטי ע"פ הנחיות משרד הפנים הינו 

הצו כולל תשלומים והנחות: מועדי תשלום, הסדרי תשלומים, הנחות למשלמים בהוראת   

 קבע והנחות לזכאים.

 הצבעה: 

 10 : בעד               

 אושר פה אחד : החלטה              

 

 תוספת לסדר היום:הצבעה על 

 
 הצבעה: 

 10ד: בע               

 אושר פה אחד : החלטה              

 

 מרכז חדשנות -2066תב"ר מס'  .א

 מלווה  -₪  120,000  –תקבולים 

 ע. קבלניות   -₪   120,000 –תשלומים 

 הצבעה: 

 10: בעד               

 אושר פה אחד : החלטה              

 

 

 רשמה: ענת רחמים

 
 

 ____________________      _________________ 
 מר  בני   כשריאל                       מר  שמוליק  חנוך 

 ראש    העיר               מנכ"ל ומזכיר העירייה   
 

 
 העתקים: מנהלי אגפים

 מעקב ביצוע                  
 פרוטוקול מוקלט                   


