 5ינואר2020 ,
ד' באלול ,תשע"ט
פרוטוקולים מליאה19/
פרוטוקול מליאת מועצה מקומית הר אדר מס' 17-2019
ישיבה מן המנין מיום 03.10.19
נוכחים:

ראש המועצה -
חברי מליאה -

נעדרים:
משתתפים:

מר חיים מנדל שקד
מר עמיר אריהן
גב' פנינה בן עמי  -איצקוביץ'
מר איתמר הראל
גב' נתלי שחף
מר אילן כליפא
גב' מירי רחמים
מר מיכה צוראל
מר חן פיליפוביץ

מזכיר גזבר -
מבקר המועצה -
יועמ"ש -

מר ירון ארנון
מר שי ציפורי
עו"ד גילי רוגל

על סדר היום:
 .1אישור לקיחת הלוואה בסכום של ₪ 2,000,000
 .2אישור תב"ר משאבת חום למקווה (נוסף לסדר היום במהלך הישיבה באישור כל הנוכחים).
מהלך הדיון
 .1לקיחת הלוואה
חיים :בישיבה הקודמת אישרנו תב"ר להחלפת תאורת רחוב לתאורת לד בסכום של  2מיליון שקל
כשהמקור התקציבי למימון הפרויקט יהיה מהלוואה בנקאית שנביא לאישור המליאה בנפרד לאחר ניהול
מו"מ עם הבנקים .לאחר אישור התב"ר קיבלנו הצעה להלוואה של  2מיליון שקל ל 10-שנים מ 3-בנקים.
את ההצעה הזולה ביותר קיבלנו מבנק הפועלים בריבית של פריים מינוס  .0.25%ניסינו להעביר החלטה
לאישור ההלוואה של חברי המליאה במייל ללא הצלחה מאחר ולא קיבלנו ההתייחסות של כל חברי
המליאה להצעה.
נתלי :אני רוצה להציע שבמעברים בין הרחובות נתקין תאורה תחתית למניעת סנוור.
חיים :נבדוק את זה.
איתמר :האם במסגרת החלפת התאורה נבדקו גם דברים נוספים כגון עוצמת התאורה ,מספר הנורות
שדולקות ,בקרה חכמה מרחוק וכו'.
חיים :בדקנו אפשרות לשלב בקרה חכמה והחלטנו לרדת מזה משיקולי עלות תועלת .למערכת בקרה יש
יתרונות שבאים לידי ביטוי בישובים גדולים ופחות בישובים קטנים כשלנו .יחד עם זאת יש אפשרות

לקבוע מראש את עצמת התאורה לפי זמנים כמו למשל לקבוע שעוצמת התאורה תקטן לאחר חצות
בשלושים אחוזים.
הצעת החלטה:
אישור לקיחת הלוואה בסך של שני מיליון  ₪עבור התב"ר
אושר פה אחד

ירון :אני מבקש את אישורכם לאישור תב"ר בסך  50,000שקל למשאבת חום למקווה .המקור למימון
 100%מתקציב התב"ר מכספי משרד הדתות.
הצעת החלטה:
לאשר תב"ר על סך  50,000שקל להתקנת משאבת חום למקווה במימון מלא של משרד הדתות
אושר פה אחד

רשם הפרוטוקול :
שי ציפורי – מבקר המועצה

מאשר הפרוטוקול:
חיים מנדל שקד ,ראש המועצה
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