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 בס"ד
 לשכת מנכ"ל 

 "א סיון תשפ"בכ                                                                                                         
      2022יוני  20                                                                                                         

   16-19רישום                                                                                                        
 

 רישום החלטות מישיבת מועצת העיר
 30/12/19מתאריך         - 16מס'    
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 - פנימי -

 נוכחות

 נוכחים:

 ראש העיר  -מר בני כשריאל 

 ראש העיר  וממלא מקוםסגן  -מר גיא יפרח 

 סגן ראש העיר  -מר בוריס גרוסמן 

 חבר מועצת העיר  -מר דודו מתתיהו 

    חברת מועצת העיר -מעין מור  רתגב

 חברת מועצת העיר  -ליאת מארק  רתגב

 חבר מועצת העיר   -מר יהודה אסרף 

 העיר חבר מועצת  -מר אבי רחמים 

 חברת מועצת העיר   -אלינה אייזנברג  רתגב

   חברת מועצת העיר -רוזי ישי   רתגב

   חבר מועצה- מר אייל פישלר 

 חברת מועצת העיר  –פרוור  -ברנדה הורביץ רתגב

  

  חסרים:

 חבר מועצת העיר –מר יחיאל וקנין   

 חבר מועצת העיר   –מר אברהם נגר 

 חבר מועצת העיר- מר ג'קי עזרא 

 

  משתתפים:  

 מנכ"ל העירייה  -מר שמוליק חנוך 

 פטיש ץ מ יוע-גילי רוגל  רך דיןעו

 מבקר העירייה  -מר חיים שמעוני 

 גזבר העירייה -מר מוטי ברשישת 

 ומנהלת לשכת ראש העיר בכירה וזרתע-ענת רחמים  רתגב  

ומנהלת האגף לפניות   וזרת ראש העירע  –שלומית ביטון    רתגב

 הציבור
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 :על סדר היום 

 

 : הודעות ראש העיר .1

 . מוריה רת חב באמצעות מרקם החיים כביש לתכנון  התחייבות –עדכון רוה"מ  .א

 פגישה אצל השר אלקין.  -דיווח  .ב

 . מחיר למשתכןכנס  –דיווח  .ג

 פגישה אצל השר ארדן. -דיווח  .ד

 פגישה אצל ממ"ז ש"י.  -דיווח   .ה

 ביקור וועדת פרס החינוך.  -עדכון   .ו

אופיר   בר כנסתטקס חנוכת מרכז אוריינות עם שר המדע, חל   מזמין את חברי המועצה .ז

 . 15:00בשעה   5/1/20אקוניס בתאריך 

ל  .ח המועצה  חברי  את  תחמזמין  חנוכת  ארדן  טקס  גלעד  השר  בהשתתפות  כבאות  נת 

 .15:30בשעה  6/1/20בתאריך 

 

 אישור תב"רים: .2

 

 גן סתוונית  –נגישות פיזית פרטנית ראייה  -1902 פרמס תב"ר
 החינוך  שרדמ - ₪  21,145 -תקבולים  

 קבלניות  בודותע  -₪   21,145 - תשלומים 
 הצבעה:

 12: בעד

 אושר  פה אחד  החלטה:

 

 מעלה תורה בנות )ק.א(  –נגישות פיזית פרטנית  -1903 פרתב"ר מס
 החינוך  שרד מ -₪  5,400 -תקבולים  

 קבלניות  בודותע -₪   5,400 - תשלומים 
 הצבעה:

 12: בעד

 אושר  פה אחד  החלטה:

 

 הר גדור –חניות   -1904 פרתב"ר מס
 פיתוח בודות  ע  רןק - ₪  50,000 -תקבולים  

 קבלניות  בודותע  -₪   50,000 - תשלומים 
 הצבעה:
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 12: בעד 

 אושר פה אחד  החלטה:

 מרכז צעירים )הגדלה(  -1404 פרתב"ר מס
 מעלה אדומים )הגדלה(  רןק -₪  311,000 -תקבולים  

 קבלניות )הגדלה(  בודותע -₪    311,000 - תשלומים 

 4,600,274לאחר ההגדלה יגיע התב"ר לסך של 

 הצבעה:

 12ד: בע

 ה אחד פאושר   החלטה:

 

 )הגדלה( –מועדון יום לקשיש  -894 פרתב"ר מס
 לעבודות פיתוח )הגדלה(  רןק -₪  611,000 -תקבולים  

 קבלניות )הגדלה(  בודותע -₪    611,000 - תשלומים 

 ₪  8,361,000לאחר ההגדלה יגיע התב"ר לסך של 

 הצבעה:

 12: בעד

 אושר  פה אחד החלטה: 

 

 )הגדלה( 434מגרש  -בניית מעון יום   -1381 פרתב"ר מס
 לעבודות פיתוח )הגדלה(  רןק -₪  142,000 -תקבולים  

 )הגדלה(  קבלניות בודותע -₪    142,000 - תשלומים 

 ₪  3,883,200לאחר ההגדלה יגיע התב"ר לסך של 

 הצבעה:

 12: בעד

 אושר  פה אחד החלטה: 

 )הגדלה( 434מגרש  –כיתות גן  2בניית   -1380 פרתב"ר מס
 לעבודות פיתוח )הגדלה( רן ק -₪  353,000 -תקבולים  

 )הגדלה(  קבלניות בודותע -₪    353,000 - תשלומים 

 ₪  2,605,183לאחר ההגדלה יגיע התב"ר לסך של 

 הצבעה:

 12: בעד

 אושר  פה אחד  החלטה:
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תוכניות אב  )הסכם כוללני(: תכנית אב לתחבורה עירונית + הכנת  -1905 פרתב"ר מס
 זור תעשייה תכנית אב אסטרטגית לא

 השיכון  שרדמ  -₪  1,618,000 -תקבולים  

   קבלניות בודותע  -₪   1,618,000 - תשלומים 

 ₪ עבור תוכנית אב לתחבורה עירונית  500,000

 זור התעשייה ₪  עבור תוכנית אב אסטרטגית לא 1,118,000

 הצבעה:

 12: בעד

 אושר  פה אחד  החלטה:

 

 קרצוף וריבוד כבישים )הסכם כוללני( -1906 פרתב"ר מס
 השיכון  שרדמ  -₪  1,000,000 -תקבולים  

   קבלניות בודותע  -₪   1,000,000 - תשלומים 

 הצבעה:

 12: בעד

 אושר  פה אחד החלטה: 

 

 תשתיות ראש שטח )הסכם כוללני( -1907 פרתב"ר מס
 השיכון שרד מ  -₪  11,300,000 -תקבולים  

   קבלניות  בודותע  -₪   11,300,000 - תשלומים 

 מצ"ב.  -הרכב התקציב הינו על פי נספח עבודות להזמנה 

 הצבעה:

 12: בעד

 אושר  פה אחד החלטה: 

 

 טיפול בהפחתת מפגעי לשמניה )הגדלה( -1767 פרתב"ר מס
 להגנת הסביבה )הגדלה(  שרדמ -₪  205,013 -תקבולים  

 פיתוח )הגדלה( ודות קרן עב -₪   22,780  

 )הגדלה(  קבלניות בודותע - ₪   227,793  –תשלומים 

 ₪   2,277,929לאחר ההגדלה יגיע התב"ר לסך של 

 
 הצבעה:

 12: בעד

 אושר פה אחד  החלטה:
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 . 2019  -רבעון שלישי   -דוח כספי  .3

 

 2019שוטף  –תקציב רגיל   – 2שינוי מס'  .4
 

 השינוי המבוקש  תקציב מאושר  שם הסעיף מספר סעיף
 )קיטון(/גידול 

 תקציב מעודכן

רישיונות  1233100220 אגרת 
 בנייה 

2,600,000  ₪ (1,343,000  ₪ ) 1,257,000  ₪ 

מקרן  1233100580 העברה 
 היטל השבחה 

1,357,000  ₪ 1,343,000  ₪ 2,700,000  ₪ 

 ₪  3,957,000 0           ₪  3,957,000 סה"כ                         
 

 שאר ללא שינוי.י₪ ת 306,493,000סה"כ מסגרת התקציב 
 הצבעה:

 12: בעד

 אושר פה אחד החלטה: 

 
 מיליון ש"ח לכיסוי גרעון:  7.0גיוס הלוואות מבנקים בסך של  .5

וגזבר העירייה לגייס הלוואות מבנקים בסך של   מיליון ₪   7.0להסמיך את ראש העיר 

ע  הכנסות  ולשעבד  הלוואות  הסכמי  על  לחתום  עבר,  גירעון  כיסוי  פלמימון  הוראות ל  י 

משרד הפנים עד לסכום ההלוואות. מאושר פתיחת תב"רים במידה והנחיות משרד הפנים 

 יחייבו זאת. 

 הצבעה:

 12בעד: 

 אושר פה אחד  החלטה:

 

אשפוז  .6 טרום  חירום  רפואת  לשירותי  תחנה  להקמת  קרקע  להקצאת  תבחינים  אישור 

 מצ"ב התבחינים. –ושירותי עזרה ראשונה והצלה 

 הצבעה:

 12: בעד

 אושר פה אחד החלטה: 

 תוספת לסדר היום:
 הצבעה:

 13: בעד

 החלטה: אושר פה אחד 

 מענה לאיום סייבר )מותנה(  – 1908 פרתב"ר מס
 הפנים שרד מ -₪  30,000 – תקבולים 
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 קבלניות  בודותע -  30,000₪  –תשלומים 

 הצבעה:

 12: בעד

 אושר פה אחד  החלטה:

 

 מכשירי קשר וממסר פנימי )מותנה(– 1909 פרתב"ר מס
 הפנים  שרדמ -₪  70,000 – תקבולים 

 קבלניות  בודותע -₪   70,000– תשלומים 

 הצבעה:

 12בעד: 

 אושר פה אחד החלטה: 

 

 רשמה: ענת רחמים 
 
 

_____________________      _______________________ 
 מר בני כשריאל        מר    שמוליק        חנוך
 ראש         העיר        מנכ"ל ומזכיר העירייה 

 
 
 עתקים:  מנהלי אגפים ה
 מעקב ביצוע         

    פרוטוקול מוקלט     


