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  בס"ד

 לשכת מנכ"ל 
 י"ג חשון, תשפ"ג 

 2022נובמבר,   7
 22-65מועצה 

 רישום החלטות מישיבת מועצת העיר  

 29/06/22מתאריך    - 56מס' 
 

 -     ימינפ -

 

 ראש העיר  –מר בני כשריאל  נוכחים: 

 סגן ומ"מ ראש העיר   –גיא יפרח מר 

  סגן ראש העיר  –מר בוריס גרוסמן 

 סגן ראש העיר  –מר יחיאל וקנין            

 חברת מועצת העיר  –גב' ליאת מארק 

 חברת מועצת העיר  –גב' אלינה אייזנברג  

 חבר מועצת העיר  –מר ג'קי עזרא  

 יר חבר מועצת הע –מר אייל פישלר   

 חברת מועצת העיר   –הורביץ   גב' ברנדה 

   

 חבר מועצת העיר  –מר דודו מתתיהו  :חסרים

 חברת מועצת העיר    –גב' מעין מור 

 חבר מועצת העיר   –מר יהודה אסרף 

 חבר מועצת העיר  –מר אבי רחמים 

 חברת מועצת העיר   –גב' רוזי ישי 

 חבר מועצת העיר  –מר אברהם נגר 

 

   מנכ"ל העירייה –מר שמוליק חנוך  :  משתתפים     

 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   
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 :על סדר היום

 
 : דעות ראש העירוה

 
 מלש"ח.   25  –אישור מחלף מעלה אדומים בוועדת כספים בכנסת  .א

 חנוכת מקווה משופץ במצפה נבו.  .ב

 ביקור אלוף פקמ"ז.  –עדכון  .ג

 ת מעגלי תנועה בעיר. רהצ  –עדכון  .ד

 ביקור שרת הכלכלה. -  עדכון  .ה

 בהיכל התרבות. 20:30הערב בשעה יתקיים  – ים סכנס מתגיי .ו

 .עדכון מגיא יפרח  –אירוע קיץ  .ז

 .ביקור ס. שרת החינוך –עדכון  .ח

למתן תרומה   את הבקשה ה לבחינת קבלה של תרומותוועדהאישרה   6/6/22ביום  .ט

₪ לטובת ארוחות חמות לנערות במסגרת בית חם   20,000בסך  1/6/22כספית מיום 

 . לנערה

 לאחר שבחנתי את המלצת וועדת התרומות החלטתי לאשר את קבלת התרומה. 

 ונימי.התורם ביקש להישאר אנ 

 
 אישור תב"רים: 

 
 נגישות אקוסטית /חושית ממ''ד צמח השדה )חדש(   -2406תב"ר מס'  .א

 משרד החינוך   -₪  30,000 -קבוליםת     

 ע. קבלניות   -₪  30,000 -תשלומים         

 9 - בעד :צבעהה      
 שר פה אחד או :החלטה                   

 נגישות אקוסטית /חושית אולפנת צביה  )חדש(   -2407מס'  תב"ר .ב

 משרד החינוך    -₪  30,000  –תקבולים         

 ע. קבלניות   - ₪  30,000  –תשלומים         

 9 - בעד :צבעהה      
 שר פה אחד או :החלטה                   

 נגישות אקוסטית /חושית "מעלה התורה" בנות )חדש(   -2408מס'  תב"ר .ג

 משרד החינוך  - ₪  30,000  –תקבולים   

 ע. קבלניות    -₪  30,000–תשלומים   

 9 - בעד :צבעהה      
 שר פה אחד או :החלטה                   

 נגישות אקוסטית /חושית  מ''מ צמח השדה )חדש(   – 2409מס'  תב"ר .ד

 משרד החינוך   -₪  60,000–תקבולים    
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 ע. קבלניות   -₪  60,000– תשלומים 

 9 - בעד :צבעהה      
 שר פה אחד או :החלטה                   

 בנות )חדש(  נגישות אקוסטית /חושית "מעלה התורה"  -2410מס'  תב"ר .ה

 משרד החינוך   -₪   60,000 – תקבולים 

 ע. קבלניות   -₪   60,000  – תשלומים                   

 9 - בעד :צבעהה      
 שר פה אחד או :החלטה                   

 חושית  שדי חמד_ )חדש( /נגישות אקוסטית   -2411תב''ר מס'  .ו

 משרד החינוך  -₪   30,000 -תקבולים   

 קבלניות   ע. - ₪  30,000 -תשלומים   

 9 - בעד :צבעהה      
 שר פה אחד או :החלטה                   

 נגישות אקוסטית /חושית  "מעלה התורה" בנים )חדש(  -2412תב''ר מס'  .ז

 משרד החינוך  -₪  30,000 -תקבולים     

 קבלניות  ע.  -₪   30,000 -תשלומים     

 9  -בעד :צבעהה     
 שר פה אחד או :החלטה                   

 וילנאי_ )חדש(  -נגישות אקוסטית /חושית דקל -2413תב''ר מס'  .ח

 משרד החינוך  -₪  30,000 -תקבולים    

 קבלניות   ע. -₪   30,000 -תשלומים    

 9  -בעד :צבעהה    
 שר פה אחד או :החלטה    

 וילנאי )חדש( -נגישות אקוסטית /חושית דקל  -2414תב''ר מס'  .ט

 משרד החינוך  -₪  60,000 -תקבולים    

 קבלניות   ע. -₪   60,000 -תשלומים    

 9  -בעד :צבעהה    
 שר פה אחד או :החלטה                   

 פתרונות אשפה )חדש(  -2415תב''ר מס'  .י

 קרן עבודות פיתוח  -₪  60,000 -תקבולים    

 קבלניות   ע. -₪   60,000 -תשלומים    

 9  -בעד :צבעהה    
 שר פה אחד או :החלטה                   

 תחום א' )חדש(  2022תוכנית סל''ע  -2416''ר מס' תב   .יא

 משרד התרבות והספורט  - ₪  62,000 -תקבולים  

 קבלניות  ע.  -₪  62,000 - תשלומים 

 9 -בעד :צבעהה
 שר פה אחד או :החלטה                   
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 )הגדלה( מבנה מתנ''ס בשכונת נופי סלע  -1429תב''ר מס'  .יב

 קרן אגרות מבני ציבור  -₪   780,000 - תקבולים

 קבלניות  ע.  -₪  780,000  -תשלומים

 ₪   13,096,249ר יגיע לסך של "לאחר ההגדלה התב

 9  -בעד :צבעהה    
 שר פה אחד או :החלטה                   

 

 רים באופן זמני"מימון ביניים לשיפוץ בבתי ספר והגנים ע''י הסטת תב .1

העירייה נדרשת לבצע בדחיפות שיפוצים בבתי הספר והגנים לקראת פתיחת שנת הלימודים  

 הבאה. 

מקור המימון לשיפוצים הם מלוות שבכוונת העירייה לקחת והדבר אושר ע''י המליאה בתקציב  

2022 . 

כה בהליך בירוקרטי ממושך ויש להתחיל בביצוע  וכיוון שהשלמת ההליכים למימוש המלוות כר 

)ישן מול    2237השיפוצים ללא דיחוי, מבוקש אישור המליאה להסטה זמנית של תברי''ם מס'  

הכסף    44-)אינפילים  2097חדש(,   יוחזר  המלוות  קבלת  ועם  השיפוצים  מימון  לטובת  יח"ד( 

 לתבר''ים וישמש לייעודו המקורי. 

 9 - בעד :צבעהה      
 שר פה אחד או :החלטה      

 

 דיון.  –  2021 – 4דו"ח כספי רבעון  .2

 

 דיון. – 2022 –דו"ח כספי רבעון ראשון  .3

 
 

 

 תוספת לסדר היום:הצעה ל

 

 9  -בעד :צבעהה    
 שר פה אחד או :החלטה                   
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 :אישור תב"רים .1
 

 
 נגישות אקוסטית/חושית "מעלה התורה בנות" )חדש(  -2417תב''ר מס'  .א

 משרד החינוך   -₪  30,000 - תקבולים

 קבלניות  ע.  -₪  30,000  -תשלומים

 9  -בעד :צבעהה               
 שר פה אחדאו :החלטה               

 

 ש''ח  200,000ע''ס  2362שינוי שם תב''ר מס'  .ב

 שינוי שם התב''ר ל: "התאמת מרכז אלימות ומועדוניות הרווחה"  

 )במקום "שיפוץ מרכז אלימות ומועדוניות הרווחה"(

 9 -בעד :צבעהה
 שר פה אחדאו :החלטה               

 
 מיזמים דיגיטלים מתקדמים )הגדלה(  -1756תב''ר מס'  .ג

 קרן מעלה אדומים  -₪  87,000 - תקבולים

 ע.קבלניות  -₪  87,000  -תשלומים

 ₪  1,087,000לאחר ההגדלה התבר יגיע לסך של 

 9 -בעד :צבעהה
 שר פה אחדאו :החלטה               

 

 מבנים יבילים עבור אמי''ת איתן )חדש(  2הקמת  -2418''ר מס' תב .ד

 משרד החינוך  -₪   140,000 - תקבולים

 קרן אגרות מבני ציבור  -₪   380,000 - תקבולים

 קבלניות  ע.  -₪  520,000  -תשלומים

 9 -בעד :צבעהה
 שר פה אחדאו :החלטה               

 

מס'   .ה ותעופה    - 2419תב''ר  וילנאי  דקל  ספר  בבתי  והצטיידות  שיפוצים  עבודות 

 וחלל )חדש( 

 רשת עמל  -₪   800,000 - תקבולים

 קבלניות  ע.  -₪  800,000  -תשלומים

 9 -בעד :צבעהה            
 שר פה אחדאו :החלטה               
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"שיפוץ  -שינוי שם מ"הצטיידות מרכז אלימות במשפחה" ל  – 2203 תב"ר .ו

 והצטיידות אגף הרווחה"

 9 -בעד :צבעהה
 שר פה אחד או :החלטה

 

 

"שיפוצים  -שינוי שם מ"הצטיידות מעבדה בישיבה התיכונית" ל  – 1828 תב"ר .ז

 "במעבדה בישיבה התיכונית 

 9 -בעד :צבעהה
 שר פה אחד או :החלטה 

 
 2022-חוק עזר למעלה אדומים )מניעת רעש( )תיקון( התשפ"ב   .2

 
 

סעיף   לפי  סמכותה  וסעיף  5)א()  68בתוקף  והשומרון(,    88(  )יהודה  המקומיות  המועצות  לתקנון 

סעיף  1981  -התשמ"א   ולפי  התשכ"א  6(  מפגעים,  למניעת  להגנת  19611-לחוק  השרה  ובאישור   ,

 הסביבה, מתקינה מועצת עיריית מעלה אדומים חוק עזר זה.

 (:8)ב()3הוספת סעיף  
 
 

 כדלהלן: ( 8)ב()3יבוא סעיף (  7)ב() 3 לאחר סעיף
 
מועדים בשנה לצורך קיום אירוע ציבורי שראש העירייה אישר מראש ובכתב את קיומו   ששהעד  "  

 בשעות שייקבעו על ידו  ובלבד שהודעה על כך תפורסם באתר האינטרנט של העירייה.

  ת, ספורט או דת.לעניין זה, אירוע ציבורי הוא אירוע המיועד לפעילויות חינוך, תרבו 

 

 

 
 ( 2022____ ב _______ התשפ"ב )___ב______

 
 

 29.6.2022אושר במועצת העיר ביום                                             

 
 . 58ס"ח התשכ"א, עמ'  1

 
                                       ________________ 

 תמר זנדברג  
 השרה להגנת הסביבה 
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 __________________________ 

 בני כשריאל ,  

 יםראש עיריית מעלה אדומ

 

 9 -בעד :צבעהה
 שר פה אחד או :החלטה

 

 רשמה: ענת רחמים 
 
 
 
 
 

 ____________________      _________________ 
 מר  בני   כשריאל                        מר  שמוליק  חנוך

 ראש    העיר              מנכ"ל ומזכיר העירייה   
 
 
 
 מנהלי אגפים : עתקיםה

 מעקב ביצוע                  
 פרוטוקול מוקלט                  

 
 
 
 
 
 


