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   בס"ד

 לשכת מנכ"ל 
 י"ז סיון, תשפ"ב 

 2022יוני,   16
 48-21מועצה       

  

 רישום החלטות מישיבת מועצת העיר 

 17/11/21מתאריך   - 48מס' 
 

 -    נימיפ -

 

 נוכחות:

    נוכחים: 

 ראש העיר –מר בני כשריאל 

 עיר סגן ומ"מ ראש ה – גיא יפרח מר 

 סגן ראש העיר  –מר בוריס גרוסמן 

 ראש העיר סגן –מר יחיאל וקנין 

 חבר מועצת העיר  –מר יהודה אסרף 

 חברת מועצת העיר   –גב' ליאת מארק 

 חברת מועצת העיר – גב' אלינה אייזנברג 

 חבר מועצת העיר  –מר אבי רחמים 

 מועצת העירחברת  –גב' רוזי ישי 

 חברת מועצת העיר –גב' ברנדה הורביץ 

 יר חבר מועצת הע  –מר אייל פישלר 

 חבר מועצת העיר   –מר אברהם נגר 

  

  חסרים:

 חבר מועצת העיר  –מר דודו מתתיהו 

 חברת מועצת העיר     –גב' מעין מור 

 חבר מועצת העיר  –מר ג'קי עזרא 
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   משתתפים: 

 מנכ"ל העירייה  –מר שמוליק חנוך 

 יועמ"ש לעירייה   –עו"ד גילי רוגל 

 מבקר העירייה  –מר חיים שמעוני 

 גזבר העירייה    – גיאה ננדזהמר 

 דובר העירייה  –מר חיזקי זיסמן 

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

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

 

 :על סדר היום 

 
 

 :הודעות ראש העיר 

 
מבנה יביל לבית כנסת   –  2016/4  הל הכללירומה בהתאם לחוזר מנ תדיווח על קבלת   .א

הנני לדווח למועצה כי התקבלה בעירייה תרומה של מבנה יביל   –בשכונת "נופי הסלע"  

לרבות מבנה לשירותים, לבית כנסת בשכונת "נופי הסלע" אשר ישמש את המתפללים 

ועה לעירייה מבקש שלא ד ו יתי השכונה בנוסח התפילה המרוקאי. התורם שזהו בתוש

. התרומה אושרה והתקנהלפרסם את שמו בציבור. התרומה כוללת את עלות ההובלה  

לנוהל משרד הפנים אשר פורסם בחוזר מנכ"ל   וועדת תרומות  2016/4בהתאם  ע"י   ,

, גזבר  ץ המשפטייוע העירייה,  ל הכללי שלהבהשתתפות: מנ  9.9.2021בישיבתה מיום  

 . לאשר את התרומה  לראש העירנכסים. הוועדה המליצה   לקחתומנהלת מח 

בהתאם    לאשרה  החלטתי  הוועדה  בהמלצת  שעיינתי  לנוהל לאחר  בהתאם  לנוהל. 

משרד הפנים אישור התרומה על ידי ראש העיר טעון דיווח למועצה ועל כן בוצע דיווח 

 זה.

 חולים.  4  –עדכון סטטוס קורונה  .ב

 דיווח על ביקור שר התרבות והספורט, השר חילי טרופר. .ג

פגישה   .ד על  בנועדכון   צבי  גן  טל  רוה"מ מר  רמ"ט  עם  ושיחה  א ש עם ראש הממשלה 

 אומית. עדיפות ל

 :עדכון בנושא תחבורה .ה

 ש"י;  "זעדכון פגישה עם ממ (1)

אוטובוסים חדשים    20עד סוף החודש יתווספו    –עדכון פגישה עם מר יעקב נתניהו   (2)

 .18:30כבר מהשעה  בתאי שמהעיר במוצ  167-, ו166,  164והחלו קווי  
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ירושליםנפגישה עם מה (3) ומנכ"ל "מוריה" מר בר אדון    ,דס עיריית  יואל אבן  מר 

 ונקודת בידוק רביעית במחסום. "מרקם החיים"כביש  בנושא 

 לעובדי מדינה. השאטלים  פגישה עם נציב המדינה בנושא החזרת  (4)

 ברחוב השופר.  פגישה עם מינהל הגז, פיקוד העורף וחברות הגזו.    עדכון 

פוץ במקווה "נופי הסלע" ברח' השיש ובקרוב יהסתיימו עבודות השדרוג והש  –עדכון   .ז

 השיפוץ במקווה "מצפה נבו". יחל 

 . 27/11/2-13/12/21ם כילגיוס כספים בתארי צות הבריתלאר דיווח על נסיעה .ח

 . 5-10/1/22 –דיווח על נסיעה של ראשי רשויות לדובאי בתאריכים  .ט

 

 

 

 אישור תב"רים: 

 
 רכישת רכב בטחון )חדש(  – 2251תב"ר מס'  .א

 קרן מעלה אדומים  - ₪  261,000 – תקבולים 

 קבלניות   בודותע  -₪  261,000  –תשלומים 

 הצבעה:

 12 – בעד

 :החלטה

 שר פה אחד או

 

 תוכנית דיגיטלית שלב א' )חדש(   -2252תב"ר מס'  .ב

 משרד הפנים -₪   320,000–תקבולים   

 קבלניות בודות ע -₪   320,000 -תשלומים   

 הצבעה:

 12 – בעד

 :החלטה

 שר פה אחד או

 

 נגישות פיזית פרטנית )חדש( מעלה התורה בנות   -2253תב"ר מס'  .ג

 משרד החינוך   -₪  232,304 –תקבולים   

 קבלניות   בודותע  -₪   232,304 –תשלומים   

 הצבעה:

 12 – בעד

 :החלטה
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 שר פה אחד או

 

 מרכז פסג''ה תכנון )חדש(  201מגרש   -2254תב"ר מס'  .ד

 משרד החינוך   -₪  326,397 –תקבולים   

 קבלניות   בודותע  -₪   326,397 –תשלומים   

 הצבעה:

 12 – בעד

 :החלטה

 שר פה אחד או

 

 

 קירוי מגרש ספורט בה''ס מעלה תורה בנות )חדש(   -2255תב"ר מס'  .ה

 קרן אגרות מבני ציבור   -₪  1,000,000–תקבולים    

 קבלניות   בודותע   -₪  1,000,000– תשלומים 

 הצבעה:

 12 – בעד

 :החלטה

 שר פה אחד או

 

 )הגדלה( בקאנטרי סטודיו  -2198תב"ר מס'  .ו

 קרן עבודות פיתוח )הגדלה(  -₪  580,000 –תקבולים    

 קבלניות )הגדלה(  בודותע  -₪     580,000  –תשלומים 

 ₪  1,580,000לאחר ההגדלה יגיע התב''ר לסך של 

 הצבעה:

 12 – בעד

 :החלטה

 שר פה אחד או

 

 )הגדלה(  4רח' הצור  434כיתות גן מגרש  2בניית    -1380תב"ר מס'  .ז

 משרד החינוך )הגדלה(  -₪  279,809 –תקבולים   

 קבלניות )הגדלה(  דותבוע  -₪   279,809 –תשלומים   

 ₪  2,884,992לאחר ההגדלה יגיע התב"ר לסך של 

 הצבעה:

 12 – בעד

 :החלטה
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 שר פה אחד או

 

 

 

 :תוספת לסדר היום 

 
 הצבעה:

 12 – בעד

 :החלטה

 שר פה אחד או

 

"יד שרה", "בית מורשת"  לכמוסד מתנדב  (67%)  מארנונה  אישור פטור

 )בנות שירות(. "להתנדבות ו"האגודה 

 
 הצבעה:

 12 – בעד

 :החלטה

 שר פה אחד או

 

 
 
 
 

 רשמה: ענת רחמים 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ____________________      _________________ 
 מר  בני   כשריאל                        מר  שמוליק  חנוך 

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

 מעקב ביצוע                  
 פרוטוקול מוקלט                  


