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  בס"ד

 לשכת מנכ"ל 
 כ' סיון, תשפ"ב 

 2022יוני,  19
 50-22מועצה       

  

 רישום החלטות מישיבת מועצת 

 18/1/22מתאריך   - 50מס' 
 

 -     נימיפ -

 נוכחות:

 נוכחים:

 ראש העיר –מר בני כשריאל 

  סגן ומ"מ ראש העיר  – גיא יפרח מר 

 סגן ראש העיר  –מר בוריס גרוסמן 

 חבר מועצת העיר  –מר דודו מתתיהו 

 חבר מועצת העיר  –מר יהודה אסרף 

 חבר מועצת העיר  –מר אבי רחמים 

 חברת מועצת העיר – גב' אלינה אייזנברג 

 חברת מועצת העיר –גב' ברנדה הורביץ 

 יר חבר מועצת הע  –מר אייל פישלר 

  

 חסרים:

 סגן ראש העיר –מר יחיאל וקנין 

 חברת מועצת העיר  )בזום(  –גב' מעין מור 

 חברת מועצת העיר   –גב' ליאת מארק 

 חברת מועצת העיר –גב' רוזי ישי 

 חבר מועצת העיר  –מר ג'קי עזרא 

 חבר מועצת העיר   –מר אברהם נגר 

  



 
 18/01/22מיום     50 מס'   מועצהישיבת 

2 
 

 

 משתתפים:

 )בזום(  מנכ"ל העירייה –מר שמוליק חנוך 

 )בזום( 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 

   

 
 : על סדר היום

 
 הודעות ראש העיר:

 מזל טוב למעיין מור להולדת הבן. .א
 אחיו.משתתפים בצערו של ג'קי עזרא במות  .ב
 מועצה דתית. –עדכון  .ג
 דיווח על פגישה עם המזכיר הצבאי של רוה"מ ושיחה עם שרת הפנים. .ד
 פגישה עם שרת הפנים. –עדכון  .ה
 .מר חילי טרופר פגישה עם  שר התרבות והספורט –עדכון  .ו
 פגישה עם שר האוצר. –עדכון  .ז
 יישר כוח לאגף שפ"ע. –כוכבי יופי  5קבלת פרס  –דיווח  .ח
 "לתבל" לשיגור לוויין. תכנית  .ט
 . נסיעה לארה"ב –דיווח  .י

 

 אישור תב"רים:

 
 "שיפוצים התאמות והצטיידות בקונסרבטוריון"  -שינוי שם    – 2013תב"ר מס' 

 
 הצבעה:

 9: בעד
 אושר פה אחד : החלטה

 

 פרויקט מצלמות שלב ג' )חדש(  – 2256תב"ר מס' 
 משרד הפנים  -₪   414,452 -תקבולים  
 ע. קבלניות   – 414,452 - תשלומים 

 הצבעה:
 9: בעד

 שר פה אחד או: החלטה
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 קירוי מגרש ספורט תעופה וחלל )חדש(  – 2257תב"ר מס' 
 רשת עמל  –  1,850,000 – תקבולים 
 ע. קבלניות   – 1,850,000  –תשלומים 

 הצבעה:
 9: בעד

 אושר פה אחד : החלטה
 

 תכנון ופיתוח פארק שמיר שלב ג'  -  1457תב"ר מס' 
 ₪ מלווה )הקטנה(  200,000 – תקבולים 

 קרן עבודות פיתוח )הגדלה(  -₪  200,000                  
 שינוי מקורות מימון ממלווה לקרן עבודות פיתוח 

 סך התב"ר יישאר ללא שינוי.
 הצבעה:

 9: בעד
 אושר פה אחד : החלטה
 

 )חדש( הצטיידות מרכז לוגיסטי ומשרדי אגף שפ"ע  – 2258תב"ר מס' 
 מלווה  - ₪  200,000 – תקבולים 
 ע. קבלניות   -₪  200,000  –תשלומים 

 הצבעה:
 9 :בעד

 אושר פה אחד : החלטה
 

 .2021-תיקון חוק עזר למעלה אדומים )מניעת רעש( )תיקון( התשפ"א 

 מצ"ב דברי הסבר ונוסח התיקון לחוק העזר. 
 הצבעה:

 9 :בעד
 אושר פה אחד  החלטה:

 
 .01.07.22אגרת ביוב עד הארכת תוקף גבייה של  .1

 מצ"ב דברי הסבר ונוסח החלטת מועצת העיר.
,  2007לחוק העזר למעלה אדומים )אגרת ביוב( התשע"ז   6מתוקף סמכותה לפי סעיף  

מחליטה בזאת מועצה העירייה להאריך את תוקף סמכותה של העירייה להטיל ולגבות 
ולבקש את אישור הממונה באיו"ש   1.7.22את האגרה מכוח חוק עזר הנ"ל עד ליום 

 להארכה. 
 הצבעה:

 9 :בעד
 אושר פה אחד  החלטה:

 
אישור פתיחת חשבונות בנק , בבנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ, לכל פרויקט שימומן  .2

 ע"י מפעל הפייס.
 

 הצבעה:
 9: בעד

 אושר פה אחד  החלטה:
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 : תוספת לסדר היום
 הצבעה:

 9 :בעד
 אושר פה אחד : החלטה

 תב"רים:אישור 

 
 הוספת נתיב עקיפה מזרחי ככר דרך הגיא )הגדלה(  – 2229תב"ר מס' 
 ק. עבודות פיתוח )הגדלה(  - ₪  240,000 – תקבולים 

 עבודות קבלניות )הגדלה(  -₪  240,000–תשלומים                      
 ש''ח   300,000לאחר ההגדלה התב''ר יגיע לסך של 

 הצבעה:
 9 :בעד

 ד אושר פה אח החלטה:
 

 

 תכנון ופיתוח פארק שמיר שלב ג'  –1476תב"ר מס' 
 מלווה )הקטנה(  - ₪  200,000 – תקבולים 

 עבודות קבלניות  -₪  200,000–תשלומים                      
 שינוי מקורות מימון  ממלווה לקרן עבודות פיתוח                       
 סך התב''ר יישאר ללא שינוי                      

 הצבעה:
 9 :בעד

 אושר פה אחד  החלטה:
 
 
 

 :מוניטק  - ערים חכמות  –הקמת יוזמה קהילתית 

רשויות מקומיות  מתוך ההכרה ביתרונות הכלכליים והחברתיים לשיתופי פעולה בין 
והאזוריות, בין היתר, התייעלות כלכלית, איגום משאבים וקידום ראיה אזורית כוללת, 

יות מ מעלה אדומים הקמת אשכול רשויות מקוהרשות המקומית   תמאשר בזאת מועצ
, אשכול רשויות מקומיות(, יחד עם  1)פרק א 1955  –בהתאם לחוק איגודי ערים, התשה"ט 

ה,  ש", אלפי מנן וריות השותפות לבקשה כמפורט להלן "קרני שומרוהרשויות המקומיות/אז 
מודיעין עלית,   ,ילות ים המלחקדומים, בית אל, אורנית, אלקנה, מטה בנימין, עמנואל, מג

 מועצה אזורית שומרון, קריית ארבע. 
 הצבעה:

 9 :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 


