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  בס"ד

 לשכת מנכ"ל 
 כ' סיון, תשפ"ב 

 2022יוני,   19
 52-22מועצה       

  

 רישום החלטות מישיבת מועצת העיר 

 16/2/22מתאריך   - 52מס' 
 

 -    י  מ י  נ פ -
 

 נוכחות:

 נוכחים:

 העירראש  –מר בני כשריאל 

  סגן ומ"מ ראש העיר  – מר גיא יפרח 

 סגן ראש העיר –מר יחיאל וקנין 

 חבר מועצת העיר  –מר יהודה אסרף 

 חברת מועצת העיר   –גב' ליאת מארק 

 חבר מועצת העיר  –מר אבי רחמים 

 חבר מועצת העיר  –מר ג'קי עזרא 

 חברת מועצת העיר –גב' ברנדה הורביץ 

 יר מועצת העחבר   –מר אייל פישלר 

 חבר מועצת העיר   –מר אברהם נגר 

  

 :חסרים

 סגן ראש העיר   –מר בוריס גרוסמן 

 חבר מועצת העיר  –מר דודו מתתיהו 

 חברת מועצת העיר    –גב' מעין מור 

 חברת מועצת העיר –גב' רוזי ישי 

 חברת מועצת העיר – גב' אלינה אייזנברג 
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 משתתפים:

   העירייהמנכ"ל  –מר שמוליק חנוך 

 יועמ"ש לעירייה   –עו"ד גילי רוגל 

 מבקר העירייה  –מר חיים שמעוני 

 גזבר העירייה    – גיאה ננדזהמר 

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

   

 
 : על סדר היום

 
 הודעות ראש העיר:

 חולים.  72 -במגמת ירידה  –סטטוס קורונה  .א
 .E1הקפאת תוכניות  –עדכון  .ב
 מתחם חדש בקניון.  –עדכון  .ג
 שריפה בבניין ברח' אבני החושן.  –עדכון  .ד
 ביקור עוזר שר הביטחון להתיישבות.  –עדכון  .ה
 .אירועי פורים .ו
 יום הוקרה לקציני העיר; יום חילופי שלטון. –דיווח  .ז
ת משלחת ראשי רשויות של המש"מ לתערוכת "אקספו דובאי" נסיע –דיווח  .ח

 .20/2-25/2/22ים בתאריכ
 

 אישור תב"רים: 

 
 אולם ספורט פיס )הקטנה+ הגדלה(   -2241תב"ר מס' 

 ק. מבני ציבור )הקטנה(  -₪    600,000 - תקבולים
 משרד המדע, תרבות והספורט )הגדלה(  -₪   1,500,000 -תקבולים  
 ע. קבלניות  )הגדלה(  - ₪  1,500,000  –תשלומים 

 ₪   2,500,000  -''ר יגיע לסך  שללאחר ההגדלה התב
 

 הצבעה:
 10 :בעד

 אושר פה אחד  החלטה:
 

 מבנה בידוק בכניסה לא.ת  )הגדלה+ הקטנה(   -2138תב"ר מס' 
 ק. עבודות פיתוח )הגדלה(  -₪   550,000 - תקבולים
 מלווה )הקטנה(  -₪   250,000 - תקבולים
 ע. קבלניות )הגדלה(   -₪  300,000  -תשלומים

 ₪   2,050,000  -לאחר ההגדלה התב''ר יגיע לסך של
 

 הצבעה:
 10: בעד

 אושר פה אחד : החלטה
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 שיפוץ מקווה מצפה נבו )הגדלה(   -2094תב"ר מס' 
 ק. מבני ציבור )הגדלה(  -₪  60,000 – תקבולים 
 ע. קבלניות )הגדלה(  -₪  60,000  –תשלומים 

 ₪   490,000  -לאחר ההגדלה התב''ר יגיע לסך  של
 

 הצבעה:
 10 :בעד

 אושר פה אחד  החלטה:
 

 הצטיידות מרכז לוגיסטי ומשרדי שפ''ע )חדש(   -2258תב"ר מס' 
 מלווה   - ₪  200,000 – תקבולים 
 ע. קבלניות    -₪  200,000  –תשלומים 

 הצבעה:
 10 :בעד

 אושר פה אחד : החלטה
 

 אבזור מרכז הפעלה )חדש(   -2259תב"ר מס' 
 משרד הפנים   -₪  100,000– תקבולים 
 מלווה -₪  50,000 – תקבולים 
 ע. קבלניות    -₪  150,000– תשלומים 

 הצבעה:
 10 :בעד

 אושר פה אחד : החלטה
 

 הנגשה טכנולוגית )חדש(   -2260תב"ר מס' 
 משרד החינוך  - ₪  102,486 – תקבולים 
 ע. קבלניות   -₪     102,486  –תשלומים 

 הצבעה:
 10 :בעד

 אושר פה אחד : החלטה
 

 

תוצאות המכרז לפרויקט החלפת גופי תאורה לטכנולוגיית לד בשכונות  

של   בסך  היו  והשמינית,  השופר  התוף,  מגדים,  )נמוך    660,367פרי    ₪

מאומדן העירייה(. נדרש אישור להגדלת מסגרת תקציבית של המכרז ב  

 ש"ח.     990,549, כך שסך עלות הפרויקט יעמוד על  סך של  50%

בכפוף    50% -()ב( לתקנות המכרזים מתיר לעירייה להגדיל חוזה קיים ללא מכרז ב7)3סעיף 
 לאישור המליאה, באם המליאה סבורה כי עריכת  מכרז נוסף לא תביא תועלת.  

לים משמעותית מהאומדן   במקרה זה מדובר בהגדלה של חוזה קיים הנובע מהמחירים הזו
 במכרז   ואין זה סביר לפרסם מכרז נפרד להגדלה של אותה עבודה. 

 בהתאם לכך מתבקש אישור מליאת המועצה. 
 הצבעה:

 10 :בעד
 אושר פה אחד : החלטה
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רצ"ב    -מתן רשות שימוש למר אלי רז למגורים בחלק מבית קסטל ז"ל  

 דברי הסבר וחוות דעת של היועמ"ש. 

 
 הצבעה:

 10 :בעד
 אושר פה אחד  החלטה:

 
 

  רשמה: ענת רחמים  
 
 

 ______________________  _______________________ 

 מר שמוליק חנוך 
 מנכ"ל ומזכיר העירייה 

 מר בני כשריאל 
 ראש העיר 

 
 

 העתקים:  מנהלי אגפים 
 מעקב ביצוע 

 פרוטוקול מוקלט 
 


