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 בס"ד
 לשכת מנכ"ל 

 כ"א סיון תשפ"ב                                                                                                         
     2022יוני  20                                                                                                         

   11-19  רישום                                                                                                       
 

 רישום החלטות מישיבת מועצת העיר 

 14/7/19מתאריך  - 11מס' 
 

 - פנימי -
 

 נוכחות:
 נוכחים: 

 ראש העיר   -מר בני כשריאל 

 סגן ומ"מ ראש העיר  -מר גיא יפרח

 סגן ראש העיר -מר בוריס גרוסמן  

 סגן ראש העיר–מר יחיאל וקנין 

 חברת מועצת העיר   -גב' מעין מור 

 חברת מועצת העיר  -גב' ליאת מארק 

 חבר מועצת העיר  -מר אבי רחמים 

 חברת מועצת העיר -גב' אלינה אייזנברג 

 חבר מועצת העיר -מר ג'קי עזרא 

 חברת מועצת העיר -גב' רוזי ישי 

 חבר מועצה-מר אייל פישלר 

 חבר מועצת העיר  –מר אברהם נגר 

 

 חסרים: 

 חבר מועצת העיר  -מר דודו מתתיהו 

 חבר מועצת העיר  -מר יהודה אסרף 

 חברת מועצת העיר  –פרוור -גב' ברנדה הורביץ
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 משתתפים:

 מנכ"ל העירייה -מר שמוליק חנוך 

 יועמ"ש  -עו"ד גילי רוגל 

 מבקר העירייה  -מר חיים שמעוני

 גזבר העירייה- מר מוטי ברשישת 

 דובר העירייה –זיסמן מר חיזקי 

 ומנהלת לשכת ראש העיר ע. בכירה-גב' ענת רחמים

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

 

 
 : על סדר היום

 
 הודעות ראש העיר: 

 

  בארץ עם 12-מים במקום הומעלה אד  –גרות במשרד החינוך פרסם זכאות ל .א
 זכאות לבגרות.    92.6%

תלמידים מבית הספר "אמי"ת"  )אליהו נוזלובין ודוד גרמן  תלמידי  2 –עדכון  .ב
 אל בפיסיקה. רי"א( התקבלו לסגל הרחב של נבחרת יש

 גן "יסמין" זכה בפרס על קידום חינוך לאומנות ותרבות לשנת תשע"ט.  .ג
 כולם מוזמנים.  – 9:30בשעה  4/8/19ביקור שר המדע בקייטנת המדע ביום  .ד
 י יעלון. ביקור ח"כ בוג -עדכון   .ה
תיכון  –בתי ספר זכו בפרס המחוזי של משרד החינוך לקידום הישגים  2 –דיווח  .ו

 . ""אורט תעופה וחלל" ו"אמי"ת בנות 
 . 18-22/8/19העירייה יוצאת לפגרת קיץ בין בתאריכים  .ז
 עדכון קמפיין המיחזור יצא לדרך. .ח
 ה ב"קול קורא" להקמת מרכז מורשת שמיר.יזכי .ט

 
 אישור תב"רים: 

 
 החלפת צנרת מים פרטית משותפת בסמטאות אבני החושן הקטנה( - 1242תב"ר מס' 
 ק. שיקום צנרת )הקטנה( -₪  191,700 –תקבולים  

 הכנסות בעד עבודות לטובת משלמים )הקטנה( -₪  115,300  
 ע. קבלניות )הקטנה( -₪   307,000 –תשלומים 

 ₪  643,000לאחר ההקטנה יגיע התב"ר לסך של 
 תבצעת בהתאם להוצאה בפועלההקטנה מ

 הצבעה: 
 12: בעד

 אושר  פה אחד: החלטה
 

 שקיעות קרקע(-תשתיות הקפיות במוס"ח  )תיכון "דקל וילנאי" -1879תב"ר מס' 
 מ. החינוך  -₪  324,000 –תקבולים  
 ע. קבלניות -₪   324,000 –תשלומים 
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 הצבעה: 
 12: בעד

 אושר  פה אחד: החלטה
 

 נגישות אקוסטית בית ספר "ממלכתי ג'" )א.א(  -1880תב"ר מס' 
 מ. החינוך  -₪   8,500 –תקבולים  
 ע. קבלניות  -₪  8,500  –תשלומים 

 הצבעה: 
 12: בעד

 אושר  פה אחד: החלטה
 

 בית ספר  "דקל וילנאי" )ב.ע.+א.ד(  -כיתות  2 –הנגשה אקוסטית  -1881תב"ר מס' 
 מ. החינוך  -₪   60,000 –תקבולים  
 ע. קבלניות -₪  60,000  –תשלומים 

 הצבעה: 
 12: בעד

 אושר  פה אחד: החלטה
 

 בית ספר חט"ב "אורט תעופה וחלל" )ע.נ( -נגישות אקוסטית  -1882תב"ר מס' 
 מ. החינוך  -₪   30,000 –תקבולים  
 ע. קבלניות -₪  30,000  –תשלומים 

 הצבעה: 
 12: בעד

 אושר  פה אחד: החלטה
 

 בית ספר  "אמי"ת בנות" )ע.מ( -גישות אקוסטית נ  -1883תב"ר מס' 
 מ. החינוך  -₪   30,000 –תקבולים  
 ע. קבלניות -₪  30,000  –תשלומים 

 הצבעה: 
 12: בעד

 אושר  פה אחד: החלטה
 

 בית ספר  "אמי"ת איתן" )ט.א( -נגישות אקוסטית  -1884תב"ר מס' 
 מ. החינוך  -₪   30,000 –תקבולים  
 ע. קבלניות -₪  30,000  –תשלומים 

 הצבעה: 
 12: בעד

 אושר  פה אחד: החלטה
 

 גן "נורית" )ב.ד(  –נגישות אקוסטית  -1887תב"ר מס' 
 מ. החינוך  -₪   30,000 –תקבולים  
 ע. קבלניות -₪  30,000  –תשלומים 

 הצבעה: 
 12: בעד

 אושר  פה אחד: החלטה
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 "נרקיס" )פ.צ(גן  –נגישות אקוסטית  -1888תב"ר מס' 
 מ. החינוך  -₪   30,000 –תקבולים  
 ע. קבלניות -₪  30,000  –תשלומים 

 הצבעה: 
 12: בעד

 אושר  פה אחד: החלטה
 

 גן "דוכיפת" )מ.י( –נגישות אקוסטית  -1889תב"ר מס' 
 מ. החינוך  -₪   30,000 –תקבולים  
 ע. קבלניות -₪  30,000  –תשלומים 

 הצבעה: 
 12: בעד

 אושר  פה אחד: החלטה
 

 "פסנתר פיס ברחוב"  -1885תב"ר מס' 
 מ. הפיס -₪   35,802 –תקבולים  

 2019מלווה  -₪  23,868  
 ע. קבלניות -₪  59,670  –תשלומים 

 הצבעה: 
 12: בעד

 אושר  פה אחד: החלטה
 

 שדות" )הקטנה וביטול תב"ר( -אופירה -הסדרת צומת "ימית -1868תב"ר מס' 
 ק. ע. פיתוח )הקטנה( -₪   100,000 –תקבולים  

 מ. התחבורה )הקטנה(  -₪  400,000  
 ע. קבלניות )הקטנה( -₪  500,000  –תשלומים 

 התב"ר נסגר עקב אי קבלת התחייבות ממשרד התחבורה 
 הצבעה: 

 12: בעד
 אושר  פה אחד: החלטה

 

 שיפוצים התאמות והצטיידות למוזיאון "קסטל"   -1886תב"ר מס' 
 ק. ע. פיתוח  -₪   100,000 –תקבולים  
 ע. קבלניות -₪  100,000  –תשלומים 

 הצבעה: 
 12: בעד

 אושר  פה אחד: החלטה
 

 . לוט: מצ"ב. 2018לשנת  4דוח כספי רבעון 
 

 . לוט: טבלת שינויים לאישור. 1שינוי מס'  -שינויים בתקציב רגיל 
 

 הצבעה: 
 12: בעד

 אושר  פה אחד: החלטה
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ומבקשת אישור מועצת מליאת העיר  31/1/19התכנסה בתאריך  העירוניתוועדת השמות 
 .)בנספח( המאשרת את שמות הרחובות שנשלחו

 

 הצבעה: 
 12: בעד

 אושר  פה אחד: החלטה
 

 תוספת לסדר היום: 
 

 הצבעה: 
 12: בעד

 אושר  פה אחד: החלטה
 

 - "מעלה אדומים כדירקטור בחברת    064983851מינוי  מר גיא יפרח ת.ז.  

 מפעלי תרבות בע"מ" )חל"צ(, )היכל התרבות העירוני(.

 הצבעה: 
 12: בעד

 אושר  פה אחד: החלטה
 

ת.ז.   גרוסמן  בוריס  מר  "מעלה   011379641מינוי   בחברת  כדירקטור 

 מפעלי תרבות בע"מ" )חל"צ(, )היכל התרבות העירוני(. -אדומים 

 הצבעה: 
 12: בעד

 אושר  פה אחד: החלטה
 

 

 

כנציג ציבור בדירקטוריון "מעלה   65550980אישור מר אבי גרינברג ת.ז. 

 אדומים מפעלי תרבות בע"מ" )חל"צ(.
 הצבעה: 

 12: בעד
 אושר  פה אחד: החלטה

 

 
ת.ז. דבורצ'ין   אילנה  גב'  בדירקטוריון   50614379אישור  ציבור  כנציגת 

 "מעלה אדומים מפעלי תרבות בע"מ" )חל"צ(. 

 הצבעה: 
 12: בעד

 אושר  פה אחד: החלטה
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 רשמה: ענת רחמים
 
 
 
 
 
 
 

 

 ______________________  _______________________ 

 מר שמוליק חנוך 
 מנכ"ל ומזכיר העירייה 

 מר בני כשריאל
 ראש העיר

 
 
 
 
 

 העתקים:
 מנהלי אגפים
 מעקב ביצוע

          פרוטוקול מוקלט
        

          


