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פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה המקומית הר אדר
שהתקיימה ביום שני 37.7.8
נוכחים:

ראש המועצה -
חברי מליאה -

נעדרים:

ס 7ראש המועצה -
חברי מליאה -

משתתפים:

מזכיר וגזבר -
מבקר -
יועמ"ש -

מר אבירם כהן
מר יהודה פורת
מר דורון נהרי
גב' ענת כנפו
מר זאב מחנאי
גב' כוכי לוי
מר עופר כהנא
מר שחר נווה
מר איתן לוי
מר ירון ארנון
מר שי צפורי
עו"ד גלעד רוגל

על סדר היום:
 .0הצעות לסדר היום.
 .3שאילתות.
 .2מינוי נציג המועצה במליאת איגוד ערים לאיכות הסביבה יהודה.
 .4מינוי ממונה על רישוי עסקים.
 .1אישור ועדכון תב"רים.
מהלך הדיון:
 .0שונות:
ענת כנפו – מודיעה על עזיבת הישיבה במחאה על כך שלא מתקיים דיון
בממצאי ועדת הביקורת.
כוכי לוי – מבקשת להביא לידיעת הנוכחים שבאתר המכונה "אתר
התושבים" הועלתה ב"פורום" האשמה כלפיה שקיבלה שוחד תמורת העברת
תמיכתה הפוליטית לראש המועצה .מבקשת שהיועץ המשפטי של המועצה
יטפל מול מפעילי האתר בכל הכלים העומדים לרשותו.
תוך כדי הדיון בנושא עולה כי אתר זה המנוהל ע"י מיכל לקס מומן בהקמתו
ושייך לסיעת "עת לתמורה".
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אבירם כהן – מאשר את בקשתה של כוכי לוי ומנחה את היועץ המשפטי
לטפל בנושא .חברי המליאה יקבלו עדכון בנוגע לפעולות שיבצע היועץ
המשפטי.
 .3הצעות לסדר היום -אין
 .2שאילתות  -אין
 .4מינוי נציג המועצה במליאת איגוד ערים לאיכות הסביבה יהודה.
ירון -שמרית סוסתיאל ,עוזרת מנהל התפעול ,מרכזת בפועל את מערך
הדיווחים למשרד להגנת הסביבה בנוגע לפסולת ומחזור וכן משמשת כאשת
קשר לפרויקט "תג הסביבה" ובמסגרת זו מרכזת את הדיווחים בנושא צריכת
חשמל ,מים ומחזור .לאור זאת ,מוצע למנותה כנציגת המועצה במליאת א"ע
לאיכות הסביבה.
החלטה :לאשר את מינוי שמרית סוסתיאל כנציגת המועצה
בהנהלת א"ע לאיכה"ס7
בעד –  5חברי מליאה (אבירם כהן ,כוכי לוי ,דורון נהרי ,יהודה
פורת ,זאב מחנאי)7
נגד  -אין
 .5מינוי ממונה על רישוי עסקים
מזכיר המועצה שפרש שימש כממונה על רישוי עסקים במועצה .יש לאשר
במליאת המועצה את מינוי מזכיר המועצה החדש כממונה.
החלטה :לאשר את האצלת סמכויות ראש המועצה בתחום רישוי
עסקים למזכיר המועצה ירון ארנון7
בעד –  5חברי מליאה (אבירם כהן ,כוכי לוי ,דורון נהרי ,יהודה
פורת ,זאב מחנאי)7
נגד  -אין
 .6אישור ועדכון תב"רים:
א .עדכון תב"ר אולם הספורט (מס' – ).31
ירון  -מפנה את חברי המליאה לבקשה המפורטת אשר צורפה כנספח
א' לזימון לישיבה .מדגיש כי הבקשה לעדכון התב"ר נובעת מתוספת
תקציב של  611אלף  ₪ממפעל הפיס והתב"ר המאושר חייב להיות
תואם למבנה התקציב שאושר ע"י מפעל הפיס .השינוי בהרכב
המימון בין קרנות המועצה ,נובע מהעובדה שבאישור המקורי של
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התב"ר תקצבנו הכנסות מקרן חלף היטל השבחה שנועדו לאפשר
"מימון ביניים" עד אשר יכנסו כספים מהיטלי מבני ציבור .כעת.
משהחלו לצאת היתרי בניה למגרשים החדשים ,ניתן להתחיל להעביר
את הכספים הללו לתב"ר ולהחזיר את הכספים לקרן חלף היטל
השבחה.
החלטה:
לאשר עדכון לתב"ר  .31לבינוי אולם הספורט מסך  .1,,.1אלפי ₪
לסך  .5,..1אלפי  ₪בהתאם למפורט בנספח א' לזימון הרצ"ב7
בעד  5 -חברי מליאה (אבירם כהן ,כוכי לוי ,דורון נהרי ,יהודה
פורת ,זאב מחנאי)
נגד  -אין
ב .עדכון תב"ר בינוי ביה"ס והספריה (מס' – ).,,
ירון -בשנה"ל תשע"ד יהיו בביה"ס  04כיתות אם במקום  02שהיו
בשנה"ל תשע"ג .ע"מ לענות על צרכי ביה"ס הנובעים מהגידול האמור
יבוצעו מספר פעולות בתיאום עם הנהלת ביה"ס ובהם :פינוי משרדי
ערים והשיטור הקהילתי ומסירת המבנה לידי ביה"ס שישמש ללימודי
נגינה ,הסבת כיתת הנגינה (ממ"ד) לכיתת לימוד רגילה ,הסבת המחסן
הנמצא מתחת לחדר המורים לכיתת מדעים  3 +תאי שרותים
ושימוש בחלל שמתחת לספריה למחסנים .לאור המפורט לעיל,
מבוקש לאשר הגדלת התב"ר בסך 071 :אלף  ₪לצורך פעולות בינוי
הנדרשות להתאמת ביה"ס לתוספת כיתת אם בשנה"ל תשע"ד.
מקור תקציבי :קרן חלף היטל השבחה.
החלטה:
לאשר עדכון לתב"ר  .,,לבינוי ביה"ס והספריה בסך  ..1אלפי ₪
מקרן חלף היטל השבחה.
בעד  5 -חברי מליאה (אבירם כהן ,כוכי לוי ,דורון נהרי ,יהודה
פורת ,זאב מחנאי)
נגד  -אין
ג.

אישור תב"ר לתיקון הצללות בשצ"פים –
ירון :בשלג האחרון קרסו  2הצללות בשצ"פים בשלב ב' .בבדיקת
נסיבות הקריסה התברר כי ההצללות מהסוג הנ"ל אינן עמידות לשלג
ונדרש להסירן בתחילת כל חורף ולהרכיב מחדש באביב .נבחנו ע"י
המועצה מספר פתרונות ונמצא פתרון חדש שיאפשר בקלות הסרה
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והרכבה של רשתות הצל באמצעות עובדי המועצה .התב"ר ישמש
לתיקון ההצללות ב 3 :שצ"פים (בשלישי אין כבר צורך מאחר והעצים
בו צמחו בצורה מספקת) ולקבלת אישור קונסטרוקטור .לפיכך,
מבוקש לאשר תב"ר ע"ס  21אלף  ₪לצורך תיקון הצללות שנהרסו
בחורף האחרון בשני שצ"פים בשלב ב'.
מקור תקציבי :קרן חלף היטל השבחה.
החלטה:
לאשר תב"ר תיקון הצללות בשצ"פים בסך  81אלש"ח מקרן חלף
היטל השבחה.
בעד  5 -חברי מליאה (אבירם כהן ,כוכי לוי ,דורון נהרי ,יהודה
פורת ,זאב מחנאי)
נגד  -אין
ד .אישור תב"ר לפסטיבל פיסול בסך  31אלף - ₪
אבירם  -החלטתי לדחות בשלב זה את פסטיבל הפיסול ולא לקיימו
ערב הבחירות ולדחותו לשנה הבאה.
ה .אישור תב"ר לשיפוץ מטבח המעון בסך .51 :אלף - ₪
ירון -לאור שביעות הרצון הרבה מאיכות המזון המסופק למעון
באמצעות המטבח העצמי ולאור חוסר שביעות הרצון מאיכות המזון
המסופק ע"י חברות קייטרינג לילדי הצהרון ,נבחנה האפשרות להגדיל
את מטבח המעון ,לציידו ולאיישו בכ"א ,ע"מ לספק המזון הטרי
והאיכותי גם לילדי הצהרונים .בשלב הראשון יבוצע במהלך חופשת
הקיץ שיפוץ ובינוי ע"מ להרחיב ולהתאים את המטבח במעון לבישול
ואספקת ארוחות צהריים גם לילדי צהרוני הגנים ,הכולל :הרחבת
המטבח ,חידוש מערכת הביוב והתאמתה ,התאמת מערכת החשמל,
אוורור ,ניקוז ,חיפוי בקרמיקה ועוד .לאחר השלמת שלב הבינוי,
נבקש להגדיל התב"ר בכ 011 :אלף  ₪נוספים לצורך הצטיידות
המטבח בהתאם לתקנים המתאימים להיקף המנות היומי שהוא
אמור לספק .ההוצאה החודשית כיום לארוחות צהריים לילדי
הצהרונים היא כ 41 :אלף  .₪אנו צופים שהחסכון החודשי בהפעלה
עצמית עשוי להגיע לכ 01 :אלף  ,₪כך שהחזר ההשקעה הוא של כ4 :
שנים.
לאור כל זאת ,מבוקש לאשר תב"ר לשיפוץ מטבח המעון בסך011 :
אלף ,₪
המקור :קרן חלף היטל השבחה.
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החלטה:
לאשר תב"ר לשיפוץ מטבח המעון בסך  .51אלף  ₪מקרן חלף היטל
השבחה.
בעד  5 -חברי מליאה (אבירם כהן ,כוכי לוי ,דורון נהרי ,יהודה
פורת ,זאב מחנאי)
נגד  -אין
ו .אישור תב"ר להקמת מגרש "סקייטפארק" בסך ,.1 :אלף - ₪
אבירם -בוצעה אלי פניה של בני נוער שאספו חתימות מכ 211 :בני
נוער ביישוב ,המבקשים הקמת "סקייטפארק" ביישוב .בעקבות
הפניה למדנו את הנושא ואף ביקרנו ברשויות בהן קיימים ומתוכננים
מגרשים שכאלו .המגרש המוצע הינו בשטח של כ 111 :מ"ר ומתוכנן
בשטח המקשר את טיילת הראל עם לב היישוב ומגרש הספורט הרב
תכליתי .מחצית מהתקציב מיועד לעבודות עפר ,גידור ותאורה
וכמחצית לרכישה והתקנת האלמנטים ע"ג המשטח .מקור תקציבי:
קרן חלף היטל השבחה (מתוך  4.21מיליון  ₪שהתקבלו מחב' ערים
להשלמת טיילת הראל ושצ"פ הכפר).
החלטה:
לאשר תב"ר להקמת "סקייטפארק" בסך  ,.1אלף  ₪מקרן חלף
היטל השבחה.
בעד  5 -חברי מליאה (אבירם כהן ,כוכי לוי ,דורון נהרי ,יהודה
פורת ,זאב מחנאי)7
נגד  -אין
 .01שונות ועדכונים
א .עמיחי אופיר ,מזכיר המועצה במשך כ 32 :שנה פרש לגמלאות ואת מקומו
ממלא החל מיום 36/6/02 :ירון ארנון ,המשמש כמזכיר וגזבר המועצה וזו
ישיבת המליאה הראשונה בה הוא משמש כמזכיר המועצה .לאור זאת
שעמיחי אינו מעונין שתערך עבורו הפרידה הנוספת המתוכננת במסעדה
בנוכחות חברי צנ"ב ומועצה ,ראשי הועד והמועצה לשעבר ,ביקשו חברי
המליאה שתתקיים ישיבת מליאה חגיגית אליה יוזמן עמיחי ,לצורך פרידה
של המליאה מעמיחי.
ב .דורון נהרי – מבקש לשים דגש על בעיית האלכוהול בעיקר בחופשת הקיץ.
מציע להנחות את עובדי המועצה בכלל ואנשי הבטחון בפרט לפקוח עיניים
ולהעביר מידע על ילדים הצורכים אלכוהול לעובדת הרווחה.
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אבירם – הנושא נדון בהרחבה בוועדת חינוך והייתה הרצאה מיוחדת להורים
בנושא .כמו כן ,מערך האבטחה קיבל הנחיות לפקוח עין ולהתערב בכל מקרה
שמזהים בני נוער הצורכים אלכוהול ולטפל בהתאם.

רשם

מאשר הפרוטוקול

ירון ארנון

ראש המועצה ,אבירם כהן
-----------------------------
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