
 
 2021, אוקטוברב 19

 תשפ"בכ"ז חשון, 
 21פרוטוקולים מליאה/
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 21.2010.18מיום ישיבה מן המניין 
 

 
 חיים מנדל שקדמר  -ראש המועצה  נוכחים:

  מר עמיר אריהן -חברי מליאה  
   'איצקוביץ -בן עמי גב' פנינה   
 גב' נתלי שחף  
 אילן כליפאמר   
 מר חן פיליפוביץ  
 גב' מירי רחמים  
  

 מר איתמר הראל  נעדרו:
 מר מיכה צוראל                                              

 
 מר גבי אברג'יל מנכ"ל משתתפים:

  מר ירון ארנון -גזבר  
 דוד זיועו"ד  -יועמ"ש  

 
 ולא דנו בכל הנושאים.30.9.21זאת מתקיימת כישיבת המשך לישיבת מועצה שהתקיימה בתאריך  * ישיבה

 

ראש המועצה מבקש להוסיף כנושא אחרון לסדר היום של הישיבה: מינוי מנכ"ל המועצה החדש  .1
 כחבר בוועד המנהל של  העמותה לחינוך משלים ותרבות הפנאי בהר אדר.

 

 :החלטה
 אושר פה אחד 

 

 דיון בהצעות לסדר:המשך  .2
 

 הצעה לסדר בנושא הסעות:

 :הצעת ההחלטה
 ויקרא להביע את דעתובו יעודכן הציבור על ההחלטה מטעם מליאת המועצה  . יצא קול קורא1

 בנושאים אלו.    
 . ראש המועצה/הגזבר יכינו תוכנית לכל אחת מהבעיות שהוזכרו לעיל ויביאו אותם לדיון2

 במליאת המועצה לקבלת החלטות הכוללות עליות תקציביות.    
 . התוכנית תכלול לפחות את הנקודות הבאות:3

 א. תכנון קווים מנחים והתחייבויות להסעת זכאים.    
 ב. מנגנון סיוע של המועצה לתמיכה בהסעות של אלו שאינם זכאים.    
 השירות לתלמידים במבשרת. יש להתייחס גםג. אופן סנכרון מתוכנן ו/או מנגנונים לשיפור     

 לנקודה בה יוצע להורים החזר על חופשי חודשי, עם דגש על התיכון.       
 ד. כמו כן, יש להתייחס גם לנושא כרטיס הנסיעה אל מול דרכים אחרות להשגת שליטה   

 בהסעות.       
 טות לא יאוחר מחודש דצמבר. התוכנית תוגש למליאה לא יאוחר מחודש אוקטובר ויתקבלו החל4
 .2022יערך עם תקציב מתאים לשנת ניתן יהיה להוזאת על מנת ש    

 פה אחד  האושרההצעה 



 
 

 מחסום היציאה מהיישוב:חשש לנזק לצמיגים מהצעה לסדר בנושא 
 

 :הצעת ההחלטה
בעקבות טענות תושבים, המועצה החליטה לבדוק את הנושא לעומק. בשל הסכנה בצמיגים 

פגומים, אנחנו מבקשים מהתושבים לבדוק כל אחד את הצמיגים שלו שהם תקינים. תושב שסבור 
 שנגרם לו נזק מוזמן לעדכן את מנכ"ל המועצה בנושא.

 פה אחד  האושרההצעה 
 

 :עדכוני ראש המועצההצעה לסדר בנושא 
 

 :הצעת ההחלטה
המאוחר עם הזימון לישיבה  מליאת מועצת הר אדר מחליטה כי עדכוני ראש המועצה יישלחו לכל

 ובעותק כתוב לחברי המליאה.
 פה אחד  האושרההצעה 

 

הסדרת מתקציב משרד החינוך ל ₪ 30,000על סך  להנגשת כיתת לימוד 269 תב"רפתיחת אישרור  .3

בכיתה בבית הספר. התב"ר אושר כבר על ידי חברי המליאה במייל ונדרש  נגישות אקוסטית חושית

 רק אישרור.

 :החלטה
 אושר פה אחד  התב"ר

 

. התב"ר מקרן פיתוח ₪  לףא 50 בשם: יעוץ למכרז גגות סולאריים בסך  270תבר  פתיחתאישור  .4

הציבור ולליווי  מבני גגות וולטאים על-פוטו פנלים להעסקת יועץ להכנת מכרז להתקנתמיועד 

ובקשה  הפרויקטשבה הוצג  6.7.2021ישיבת מועצה שהתקיימה בתאריך זאת בהמשך להפרויקט. 

ידיעת חברי הובאה ל מאחר ולא ,אריהן בכתב  טרם הישיבה זו ירדה מסדר היום לפי דרישת עמיר

  ימים מראש. 10המועצה 

קח מהבנק שייבחר תילכספי ההלוואה שעצמו ו הפרויקטהסכום יושב לקרן הפיתוח כאשר יוקם 

. מאחר להכנת המכרז ולליווי הפרויקט ץהייעויכללו גם את ההוצאות בגין  למימון הפרויקט

ועם קבלת  , כמימון בינייםמקרן הפיתוח₪  50,000בשלב זה  ה טרם נלקחה, מבוקש לממןוההלווא

 ההלוואה למימון הפרויקט, סכום זה יוחזר לקרן הפיתוח.

 :החלטה
 .ן יצא החוצה לפני ההצבעה(הריא)עמיר  0 –נמנעים  3 –נגד   3 –בעד 

 התקבלהההחלטה לא 
 

התקציבי  כשהמקור₪ אלף  71,429בסכום של  בטיחות  והתקני כבישים לסימון 225הגדלת תב"ר  .5

 מקרן הפיתוח. 21,429 -ממשרד התחבורה ו₪  50,000הוא 

 :החלטה
 )מירי רחמים הייתה בחוץ בזמן ההצבעה( .אושר פה אחד 

 

 



 
להחלפת טנדרים שאושר במליאת  261מס'  למימון תב"ר ₪ 400,000אישור לקיחת הלוואה בסך  .6

 .בלו מהבנקים והוצגו בישיבהבהתאם לתנאים המסחריים שהתק, 18/4/21המועצה ביום: 

 :החלטה
 מבנק מרכנתיל דיסקונט ₪   400,000אישור לקיחת הלוואה בסך: 

    p-0.46%שנים ובריבית:  5בפריסה ל: 
 להחלפת טנדרים. 261למימון תב"ר 

 רחמים הייתה בחוץ בזמן ההצבעה(.)מירי אושר פה אחד 

 

 אישור מחזור הלוואות קיימות. .7

למימון פרויקט החלפת תאורת ₪ מיליון  2נלקחה הלוואה בסך:  2019:  בדצמבר דברי הסבר

. לאור  p-0.15%שנים בריבית  10ללד. ההלוואה נלקחה מבנק הפועלים למשך  ןהרחובות והביטחו

קיבלנו גם הצעות דומות למחזור ביקשנו וההצעות הטובות שקיבלנו להלוואות להחלפת הטנדרים, 

. על כן, מבוקש אישור למחזור שנים( 8למשך כ: ₪ מיליון  1.6-1.7)שנותר ב: כ:  ההלוואה הקיימת

ת בעלויו₪ אלף  22מהריבית השנתית ולחסוך כ:  0.3%יתרת ההלוואה הקיימת ובכך להפחית 

 מוקדם של ההלוואה הקיימת(. ןהריבית ע"פ יתרת חיי ההלוואה )אין עלויות לפירעו

 :החלטה
 מבנק מרכנתיל דיסקונט ₪  1,660,000בסך: אישור לקיחת הלוואה 

    p-0.45%שנים ובריבית:  8בפריסה ל: 
 .חוץ(להחלפת תאורת  236שנלקחה לשם מימון תב"ר )למחזור הלוואה קיימת מבנק הפועלים 

 )מירי רחמים הייתה בחוץ בזמן ההצבעה(.אושר פה אחד 

 

עיקרי הדו"ח הועבר במייל לחברי המועצה טרם הישיבה ו 2021לשנת  הכספי לרבעון שניהדו"ח  .8

הגזבר יעביר במהלך השבוע הבא קובץ אקסל עם השוואת נתוני ע"י גזבר המועצה. הוצגו בישיבה 

 .2020הראשון של שנת לחציון  2021ביצוע החציון הראשון של שנת 

ומינוי אחד מחברי  ה. )א( לתקנון38כאמור בסעיף  חברי מועצה לוועדה לאיכות הסביבה 4 מינוי .9

 המועצה לשמש כיושב ראש הוועדה.

מחברי המועצה הנוכחים בישיבה, אף אחד לא התנדב להיות חבר בוועדה לאיכות הסביבה. לאור 

 .נות את עצמו כיושב ראש הוועדהזאת, ראש המועצה העלה להצבעה את ההצעה למ

 :החלטההצעת 
 .למנות את ראש המועצה כיושב ראש הוועדה לאיכות הסביבה

 . 2 –,  נמנעים 0 –,  נגד 2 –בעד 
 צעה אושרההה

 
 

 המלא תופץ בנפרד ותועלה לאתר האינטרנט של המועצה.של  הפרוטוקול תמליל : הישיבה הוקלטה. הערה

 
 

                                                                                                             :רשם הפרוטוקול
 חיים מנדל שקד                                                                                     גבי אברג'יל                    
  המועצה   ראש                                                                  המועצה           נכ"למ                    


