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  בס"ד

 לשכת מנכ"ל
 ט"ז סיון, תשפ"ב

 2022יוני,  15
 37-21מועצה       

  

  רישום החלטות מישיבת מועצת העיר

 31/05/21מתאריך   - 37מס' 
 

 -פנימי-

 

 

   נוכחים:
 ראש העיר  – מר בני כשריאל 

 סגן ומ"מ ראש העיר  –מר גיא יפרח        

 סגן ראש העיר  –מר בוריס גרוסמן  

 חבר מועצת העיר  – מר דודו מתתיהו 

    חברת מועצת העיר –גב' מעין מור 

 חבר מועצת העיר  – מר יהודה אסרף  

 ()הגיעה באיחור חברת מועצת העיר   – גב' ליאת מארק 

 חבר מועצת העיר  – מר אבי רחמים 

 חברת מועצת העיר   –ה אייזנברג גב' אלינ 

 חבר מועצת העיר  –מר ג'קי עזרא  

 יר חבר מועצת הע  –מר אייל פישלר  

  

   חסרים: 

 סגן ראש העיר  –מר יחיאל וקנין 

 חברת מועצת העיר  – גב' רוזי ישי 

 חברת מועצת העיר  –גב' ברנדה הורביץ 

 חבר מועצת העיר   –מר אברהם נגר 

   

   משתתפים: 
 מנכ"ל העירייה  –מר שמוליק חנוך 
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  יועמ"ש לעירייה –עו"ד גילי רוגל 

 מבקר העירייה  – מר חיים שמעוני             

  גזבר העירייה   – גיאה ננדזה מר 

 דובר העירייה  – מר חיזקי זיסמן 

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

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

 

 

 :על סדר היום
 

 :הודעות ראש העיר

 .קבלת פרס מחוז ירושלים בתחרות ארצית של "נתיב האור" לביה"ס תל"י אלמוג –עדכון  א.

 .פגישה עם שרת התחבורה –עדכון  ב.

 .בג"צ בנושא מתקן להשבת אנרגיה –עדכון  ג.

 .10:30, בשעה 9/6/21חנוכת גן הזיתים ע"ש אלי הר ניר ז"ל ביום רביעי,   טקס ד.

 .במוזיאון קסטל 20:00בשעה  7/6/21ערב פרידה מבכירי העירייה ביום שני,   –תזכורת  ה.

 .בבית העלמין 10:00בשעה  11/6/21אזכרה של ישראל גולדשטיין ז"ל ביום שישי   –עדכון ו. 

 .מעלה אדומים בדרך לליגה הלאומיתניצחון של מכבי  – עדכון  ז.

 .מזל טוב לאלינה שסיימה תואר וקיבלה מצטיינת נשיא ח.

 
 :אישור תב"רים 

 

 (עיקור וסירוס חתולי רחוב )הגדלה – 2036תב"ר מס' 

 (משרד החקלאות )הגדלה -₪  11,407 – תקבולים 

 (ע. קבלניות )הגדלה -₪   11,407 –תשלומים 

   ₪ 95,830לאחר ההגדלה יגיע התב"ר לסך של 

 :הצבעה

 9 –בעד 

 ()אייל פישלר 1 –נמנע 

 :החלטה

  אושר
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 (שיפוץ ומתקנים)הגדלה -שדרוג אולמות ספורט  – 2023תב"ר מס' 

 (קרן עב' פיתוח  )הגדלה -₪  150,000 – תקבולים 

 (קבלניות  )הגדלהע.  -₪   150,000 –תשלומים 

  ₪ 398,760לאחר הגדלה יגיע התב"ר לסך של 

 :הצבעה

 10 –בעד 

 :החלטה

 אושר פה אחד 

 

 שיקום כיכר יהלום -2231תב"ר מס' 

 
 מ. השיכון  -₪  500,000  -  תקבולים

 הכנסות בעד עבודות לטובת משלמים -₪  500,000  -תקבולים 

 עב' קבלניות  -₪  1,000,000  -תשלומים 

 :הצבעה

 10 –בעד 

 :החלטה

 אושר פה אחד 

 

 ( שיפוץ מקווה מצפה נבו )הגדלה  -2094תב"ר מס' 

 (ק. מבני ציבור )הגדלה -₪  130,000  -  תקבולים

 (עב' קבלניות )הגדלה -₪  130,000  -תשלומים 

  ₪ 430,000לאחר ההגדלה יגיע התב"ר לסכום של  

 :הצבעה

 10 –בעד 

 :החלטה

 אושר פה אחד 

 
 נגישות אקוסטית ביה"ס אמי"ת איתן  -2232תב"ר מס' 

 
 מ. החינוך  -₪   30,000 -  תקבולים

 עב' קבלניות  -₪   30,000 -תשלומים 

 :הצבעה

 10 –בעד 

 :החלטה
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 שר פה אחד או

 
 נגישות אקוסטית ביה"ס ממלכתי צמח השדה -2233תב"ר מס' 

 
 החינוך מ.   -₪   30,000 -  תקבולים

 עב' קבלניות  -₪   30,000 -תשלומים 

 :הצבעה

 10 –בעד 

 :החלטה

 אושר פה אחד 

 

 נגישות אקוסטית ביה"ס דקל וילנאי  -2234תב"ר מס' 

 
 מ. החינוך  -₪   60,000 -  תקבולים

 עב' קבלניות  -₪   60,000 -תשלומים 

 :הצבעה

 10 –בעד 

 :החלטה

 אושר פה אחד 

 

 נגישות אקוסטית ביה"ס אורט תעופה וחלל  -2235תב"ר מס' 

 
 מ. החינוך  -₪   90,000 -  תקבולים

 עב' קבלניות  -₪   90,000 -תשלומים 

 :הצבעה

 10–בעד 

 :החלטה

 אושר פה אחד 

 

 "נגישות אקוסטית גן ילדים "חבצלת -2236תב"ר מס' 

 
 מ. החינוך  -₪   30,000 -  תקבולים

 קבלניות עב'   -₪   30,000 -תשלומים 

 :הצבעה

 10 –בעד 

 :החלטה
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 אושר פה אחד 

 

משכר מנכ"ל ברשויות מקומיות עד   95%-ל 85%אישור חוזה בכירים של גזבר העירייה )בין 

-משכר מנכ"ל בשנה הראשונה מ 85%-ניתן אישור של משרד הפנים ל   - תושבים( 50,000

01.05.21. 

 

 :הצבעה

 10 –בעד 

 :החלטה

 אושר פה אחד 

 

 

הקודםאישור   התפקיד  של  חובות  )סגירת  העיר  לאדריכל  נוספת  החל    -(עבודה  לוי  קובי  אדר' 

כאדריכל העיר במשרה מלאה. לפני הליך    01.04.2021עבודתו בעירייה באופן מלא החל מתאריך  

רמון   במצפה  פרטי  אדריכלים  במשרד  פרויקט  להשלים  התחייב  הנ"ל  בעירייה,  לתפקידו  המיון 

עד לתאריך  שעות חוד  10בהיקף של   בימי שישי  ע"פ    31/08/2021שיות  העבודה(.  )לא ע"ח שעות 

הוראת משרד הפנים עובד המועסק במשרה מלאה אינו רשאי לעבוד בעבודה נוספת אלא בכפוף  

 .לאישור מועצת העיר

 :הצבעה

 10 –בעד 

 :החלטה

 אושר פה אחד 

 

 .מצ"ב – 2020דו"ח ממונה על תלונות הציבור לשנת 

 

   :מינוי וועדת הנצחות

 גרינברג;  -מר בן ציון -השופט בדימוס  -יו"ר 

 נציג כל סיעה )חבר או איש ציבור מטעמו(;   -חברים

 איתמר סלוק. – נציג מתנ"ס              

 שמות נציגי הסיעות יימסרו בהמשך.  

 

 :הצבעה

 10–בעד 
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 :החלטה

 שר פה אחד או

 

 :תוספת לסדר היום 

 הצבעה: 

 10 – בעד 

 : החלטה

 שר פה אחד או

 

 

 

 

 ( 42ישן מול חדש )הזמנה מס'  -2237תב"ר מס' 

 מ. השיכון  -₪  799,569 –תקבולים  

  ע. קבלניות -₪   799,569 –תשלומים 

 :הצבעה

 10–בעד 

 :החלטה

 אושר פה אחד 

 

 . גב' ליאת מארק הצטרפה לישיבה -* הערה

 
בפס"ד של עת"מ רשת   –הוק למכרז רשתות נוכח המלצת בית המשפט  -מינוי וועדת מכרזים אד

עמל )חל"צ( נ' עיריית מעלה אדומים נכתב כי בנסיבות החריגות של העתירה וביטול המכרז, טוב  

תעשה מועצת העיר, אם תשקול להעמיד את החלטה במכרז החדש בפני וועדת מכרזים בהרכב  

 .שונה

הוק  -עירייה ממליץ לקבל את המלצת בית המשפט ולמנות וועדת מכרזים אדהיועמ"ש ל

 לצורך מכרז זה בלבד. 

 

 :הרכב הוועדה המוצע

 . מעיין מור -יו"ר 

 , אלינה אייזנברג, ליאת מארק. יברנדה הורוביץ, רוזי יש  -חברים

 עו"ד גילי רוגל, גיאה ננדזה, חני כהן, מיטל לבן. –משתתפים נוספים 
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 :הצבעה

בני כשריאל, גיא יפרח, בוריס גרוסמן, דודו מתתיהו, מעין מור, יהודה אסרף,  -11  – בעד  

 .ליאת מארק, אבי רחמים, אלינה אייזנברג, ג'קי עזרא, אייל פישלר

 :החלטה

בכפוף לקבלת חוו"ד היועמ"ש המאשרת את חוקיות מינוי וועדת מכרזים   , שר פה אחדאו

 הוק.-אד

 
 רשמה: ענת רחמים 

 
 

 ____________________      _________________ 
 מר  בני   כשריאל                        מר  שמוליק  חנוך 

 ראש    העיר              מנכ"ל ומזכיר העירייה   
 
 אגפים עתקים: מנהלי ה

 מעקב ביצוע                  
 פרוטוקול מוקלט                 


