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 בס"ד
 לשכת מנכ"ל 

 "א סיון תשפ"בכ                                                                                                         
     2022יוני  20                                                                                                         

   15-19  רישום                                                                                                       
 

 רישום החלטות מישיבת מועצת העיר 

 27/11/19מתאריך  - 15מס' 
 

 - פנימי -
 

 נוכחות:
  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 

 חבר מועצת העיר  -מר אבי רחמים 

 חבר מועצת העיר -עזרא מר ג'קי 

  חברת מועצת העיר -גב' רוזי ישי 

   חבר מועצה-מר אייל פישלר 

 חברת מועצת העיר  –פרוור -גב' ברנדה הורביץ

 חבר מועצת העיר –מר יחיאל וקנין 

 חבר מועצת העיר  –מר אברהם נגר 

  

 חסרים: 

 חברת מועצת העיר    -גב' מעין מור 

 חברת מועצת העיר  -גב' ליאת מארק 

 חבר מועצת העיר  -מר יהודה אסרף 

 חברת מועצת העיר -גב' אלינה אייזנברג 
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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 

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

   

   

 

   

 : היוםעל סדר 
 

 הודעות ראש העיר: 

 
כל חברי המועצה מוזמנים לטקס בתאריך  –זכיה בפרס דגל היופי  –דיווח  .א

 אביב.-בתלבקריה יפה,   11:30בשעה  15/12/19
 

 וקיצוץ במענקי האיזון.  2020דיווח בנושא תקציב   .ב
 

 נסיעה לארה"ב.  –דיווח  .ג
 

 . 20/12/19ביום  "שירותרום" –עדכון  .ד
 

 לקואליציה של סיעת ש"ס. חזרה  .ה
 
 

 אישור להעלות הצעת החלטה מעל לסדר היום: 

 הצבעה: 
 11: בעד

 אושר  פה אחד: החלטה
 
 

מינוי מר יחיאל וקנין לסגן  ראש העיר בתואר שלא בשכר בהתאם לסעיף  

 א' לתקנון.  25

 הצבעה: 
 11: בעד

 אושר  פה אחד: החלטה
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 אישור תב"רים: 

 
טיפול בפסולת בטכנולוגית השבת אנרגיה )שיתוף ציבור, פעולות  מתקן  -1900תב"ר מס' 

 הסברה(
 מ. להגנת הסביבה -₪  400,000 - תקבולים 

 ע. קבלניות  -₪   400,000 –שלומים ת
 הצבעה: 

 11: בעד
 אושר  פה אחד: החלטה

 

 מערכות תצפית ארוכת טווח  -1901תב"ר מס' 
 מ. הביטחון )פקע"ר( -₪  360,000- תקבולים 

  ק. ע. פיתוח -₪    40,000-           
 ע. קבלניות  -₪   400,000-תשלומים 

 הצבעה: 
 11: בעד

 אושר  פה אחד: החלטה
 

 רכישת רכב ביטחון )הגדלה( -1769תב"ר מס' 
 ק. מכירת כלי רכב  -₪  65,000 - תקבולים 

 רכישת ציוד יסודי  -₪   65,000 –שלומים ת
 ₪   305,000לאחר ההגדלה יגיע התב"ר לסך של 

 הצבעה: 
 11: בעד

 אושר  פה אחד: החלטה
 

 . 2019לשנת  – 2רבעון –דו"ח כספי 

 אישור הקצאות:
 

לעמותת אמילי מעלה אדומים - בקשה לאישור הקצאה לשימוש במבנה עירייה  .א
 .  420/1/6תב"ע  06-134מגרש  6, למבנה למעון יום ברחוב השקמה 580038677ע"ר 

פנתה בבקשה להסדרת הקצאה לשימוש במבנה העירייה להפעלה וניהול   העמותה
מעון יום, נוהל הקצאת מבנים ללא תמורה או בתמורה סימלית בוצע על כל שלביו 

כולל פרסומים בעיתונות מקומית וארצית. לבקשה לא היו התנגדויות והמלצה  
מליאת חודש מובאת בזאת ל 11-שנים ו 4קצאה לתקופה של ההלחתימת חוזה 

 . 4/6/19מועצת העיר עפ"י החלטת ועדת ההקצאות העירונית מיום 
 מצ"ב חוו"ד יועמ"ש העירייה וחוזה הקצאה לשימוש במבנה עירייה.

 
 הצבעה: 

 11–בעד 
 החלטה:      

 אושר  פה אחד 
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 - 580011146לעמותת אמונה ע"ר  - בקשה לאישור הקצאה לשימוש במבנה עירייה  .ב

 .  420/1/4תב"ע  04-103מגרש   29הצלצל  למבנה מעון יום ברחוב
פנתה בבקשה להסדרת הקצאה לשימוש במבנה העירייה להפעלה וניהול   העמותה

מעון יום, נוהל הקצאת מבנים ללא תמורה או בתמורה סימלית בוצע על כל שלביו 
כולל פרסומים בעיתונות מקומית וארצית. לבקשה לא היו התנגדויות והמלצה  

חודש מובאת בזאת למליאת  11-שנים ו 4צאה לתקופה של קההלחתימת חוזה 
 . 4/6/19מועצת העיר עפ"י החלטת ועדת ההקצאות העירונית מיום 

 מצ"ב חוו"ד יועמ"ש העירייה וחוזה הקצאה לשימוש במבנה עירייה.
 

 הצבעה: 
 11: בעד

 אושר  פה אחד: החלטה
 

 -  580057321לעמותת ויצ"ו ע"ר  -בקשה לאישור הקצאה לשימוש במבנה עירייה  .ג
 .   420/1/7תב"ע  07-407מגרש  2למבנה למעון יום ברחוב השחם 

פנתה בבקשה להסדרת הקצאה לשימוש במבנה העירייה להפעלה וניהול   העמותה
שלביו  מעון יום, נוהל הקצאת מבנים ללא תמורה או בתמורה סימלית בוצע על כל

כולל פרסומים בעיתונות מקומית וארצית. לבקשה לא היו התנגדויות והמלצה  
חודש מובאת בזאת למליאת  11-שנים ו 4קצאה לתקופה של ההלחתימת חוזה 

 . 4/6/19מועצת העיר עפ"י החלטת ועדת ההקצאות העירונית מיום 
 מצ"ב חוו"ד יועמ"ש העירייה וחוזה הקצאה לשימוש במבנה עירייה.

 

 הצבעה: 
 11: 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


