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   בס"ד

 לשכת מנכ"ל 
 תשפ"ב כ' סיון, 

 2022יוני,   19
 46-21מועצה       

  

 רישום החלטות מישיבת מועצת העיר 

 13/10/21מתאריך   -  46מס' 
 

 -    נימיפ -

 נוכחות
  נוכחים:  

 ראש העיר  –מר בני כשריאל                   

 סגן ראש העיר  –מר בוריס גרוסמן        

 סגן ראש העיר –מר יחיאל וקנין 

 חבר מועצת העיר  –מר דודו מתתיהו  

 חבר מועצת העיר  –מר אבי רחמים   

 חברת מועצת העיר –גב' ברנדה הורביץ 

 יר חבר מועצת הע  –מר אייל פישלר   

 חבר מועצת העיר   –מר אברהם נגר 

  

   חסרים:
 סגן ומ"מ ראש העיר   –מר גיא יפרח                         

 חבר מועצת העיר  –מר יהודה אסרף 

 חברת מועצת העיר     –גב' מעין מור 

 חברת מועצת העיר   –גב' ליאת מארק   

 חברת מועצת העיר – גב' אלינה אייזנברג  

 חבר מועצת העיר  –מר ג'קי עזרא  

 חברת מועצת העיר –גב' רוזי ישי  

 

    משתתפים: 

 מנכ"ל העירייה  –מר שמוליק חנוך                                     

 יועמ"ש לעירייה   –עו"ד גילי רוגל 

 מבקר העירייה  –מר חיים שמעוני                 
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 גזבר העירייה    – גיאה ננדזהמר   

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

 ע. ראש העיר ומנהלת אגף פניות הציבור –גב' שלומית ביטון   

 
 

 : על סדר היום
 

 :הודעות ראש העיר 
 

 . מעלה אדומים "עיר ירוקה" ונכנסה לפיילוט כיתה ירוקה -סטטוס קורונה .א

 עדכון על ביקור קרן טראמפ. .ב

 . 94.2%מעלה אדומים דורגה בעשירייה הראשונה בזכאות לבגרות  .ג

 ראש העיר, מר בוריס גרוסמן.  גןלסתודה  -שנה ל"מבצע שלמה "  30אירוע  .ד

 שר השיכון והשר לענייני מורשת. -עדכון פגישה עם זאב אלקין  .ה

 יצחק שמיר.  על שםעדכון פגישה עם מר יאיר שמיר בנושא מוזיאון ההתיישבות  .ו

 "לאחר החגים":  בית הספרפתיחת  .ז

 אמי"ת איתן.  ת ספרפתיחת מכינה בבי •

 מצפה כוכבים משופץ לקראת פתיחה.   •

 עו"ד רווית דום עייני. –כ"לית רשת עמל פגישה עם מנ •

  ארצות הבריתמזכיר מדינת   –פגישה של ראשי רשויות יש"ע עם מר מייק פומפאו  .ח

 לשעבר.

 סיור בוואדי ג'וז עם ס. קצין את"ן, אמיר בן קיקי בנושא הפקקים ועומסי התנועה. .ט

 . 13/10/21פגישה עם ראש הממשלה, מר נפתלי בנט, ביום  – עדכון .י

 

 :אישור תב"רים 
 
 )הגדלה(  נגישות פיזית פרטנית ישיבת צביה   – 2093תב"ר מס'  .א

 משרד החינוך )הגדלה(  - ₪  266,292 – תקבולים 

 קבלניות )הגדלה(  עבודות  -₪  266,292  –תשלומים 

 ₪  694,220לאחר ההגדלה יגיע התב"ר לסך של  

 הצבעה:

 8 – בעד

 :החלטה

 שר פה אחד או
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 ( )החלפת מקורות מימון רכישת רכב עבודה )אגף שפ"ע מים וביוב( -2127תב"ר מס'  .ב

 מלווה )הקטנה(  -₪   100,176–תקבולים   

 קרן מכירת כלי רכב )הגדלה( - ₪  100,176                     

 שינוי מקורות מימון ממלווה לקרן מכירת כלי רכב. 

 סך התב''ר יישאר ללא שינוי. 

 הצבעה:

 8 – בעד

 :החלטה

 שר פה אחד או

 

מס'   .ג משאיות  -2128תב"ר  ושטיפת  אשפה  במתקני  לטיפול  במה  )החלפת   רכישת 

 מקורות מימון(

 מלווה )הקטנה(  -₪ 7,000 –תקבולים   

 קרן עבודות פיתוח )הגדלה(  -₪ 7,000              

 שינוי מקורות מימון ממלווה לקרן עבודות פיתוח. 

 סך התב''ר יישאר ללא שינוי. 

 הצבעה:

 8 – בעד

 :החלטה

 שר פה אחד או

 

 )הגדלה(  דיגיטלית מרכזי אוריינות   -2110תב"ר מס'  .ד

 משרד המדע והטכנולוגיה )הגדלה(   -₪  1,414,593  – תקבולים 

 מלווה  )הגדלה(  -₪  107,176  

 )הגדלה( קבלניות   עבודות  -₪    1,521,769  –תשלומים 

 ₪   1,606,769לאחר ההגדלה יגיע התב"ר לסך של  

 הצבעה:

 8 – בעד

 :החלטה

 שר פה אחד או
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 ( )שינוי שם  בגני ילדיםשיפוצים    -2180תב"ר מס'  .ה

 מלווה   -₪  150,000–תקבולים    

 קבלניות  בודות ע -₪ 150,000– תשלומים 

 "ובתי ספר י ילדיםתשתיות מחשבים וציוד היקפי בגנ"שינוי שם ל

 הצבעה:

 8 – בעד

 :החלטה

 שר פה אחד או

 

 בעיר )הגדלה( ארועי תרבות   -2017תב"ר מס'  .ו

 )הגדלה( מפעל הפיס  -₪  266,000 –תקבולים    

 )הגדלה( קבלניות  עבודות - ₪   266,000  –תשלומים 

 ₪   649,868לאחר ההגדלה יגיע התב''ר לסך של 

 הצבעה:

 8 – בעד

 :החלטה

 שר פה אחד או

 

 )הגדלה(   זור תעשייהמבנה בידוק בכניסה לא   -2138תב"ר מס'  .ז

 קרן עבודות פיתוח )הגדלה(  -₪  250,000 –תקבולים    

 )הגדלה( קבלניות  עבודות - ₪   250,000  –תשלומים 

 ₪  1,750,000לאחר ההגדלה יגיע התב''ר לסך של 

 הצבעה:

 8 – בעד

 :החלטה

 שר פה אחד או

 

 )הגדלה(  סאגווי  2רכישת   -2124תב"ר מס'  .ח

 קרן עודפי תברים )הגדלה(   -₪  25,000–תקבולים    

   רכישת ציוד יסודי )הגדלה( -₪   25,000  –תשלומים 

 ₪  105,000התב''ר לסך של לאחר ההגדלה יגיע 

 הצבעה:
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 8 – בעד

 :החלטה

 שר פה אחד או

 :תוספת לסדר היוםהצבעה ל 
 

 הצבעה:

 8 – בעד

 :החלטה

 שר פה אחד או

 

 

 "מעלה התורה" בנים )חדש(  ד חינוךשינויים והתאמות במוס  – 2247תב"ר מס'  .א

 החינוך  שרדמ - ₪  801,550 – תקבולים 

 עבודות קבלניות  -₪  801,550–תשלומים                      

 הצבעה:

 8 – בעד

 :החלטה

 שר פה אחד או

 

 " )חדש( דקל וילנאי" ד חינוךשינויים והתאמות במוס  – 2248תב"ר מס'  .ב

 החינוך  שרדמ - ₪  565,250 – תקבולים 

 עבודות קבלניות  -₪  565,250–תשלומים                      

 הצבעה:

 8 – בעד

 :החלטה

 שר פה אחד או

 

 שינוי שם –רכישת משאית מים וביוב  – 2126תב"ר מס'  .ג

 שינוי שם ל: "רכישת רכב פינוי אשפה". 

 הצבעה:

 8 – בעד

 :החלטה

 שר פה אחד או
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 ( חדש )בנות   "מעלה התורה "נגישות פיזית פרטנית   -2249 'ר מס"תב .ד

 משרד החינוך  ₪  232,304 - תקבולים

   עבודה קבלנית ₪  232,304  -תשלומים

 הצבעה:

 8 – בעד

 :החלטה

 שר פה אחד או

 

 ( חדש) –קירוי מגרש ספורט בממ''ד יפה נוף  -2250ר מס "תב .ה

 קרן אגרות מבני ציבור  ₪  950,000 - תקבולים

 עבודה קבלנית  ₪  950,000  -תשלומים

 הצבעה:

 8 – בעד

 :החלטה

 שר פה אחד או

 
 

 רשמה: ענת רחמים 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ____________________      _________________ 
 מר  בני   כשריאל                        מר  שמוליק  חנוך 

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

 מעקב ביצוע                  
 פרוטוקול מוקלט                  


