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   21פרוטוקולים מליאה/

 
 

  2021-8 מליאת מועצה מקומית הר אדר מס'ישיבת  פרוטוקול
 2021.07.6מיום ישיבה מן המנין 

 
 מר חיים מנדל שקד            -ראש המועצה        נוכחים:

 גב' פנינה בן עמי איצקוביץ             -חברי מליאה         
 מר עמיר אריהן         

 גב' מירי רחמים               
 מר איתמר הראל               

 מר אילן כליפא         
                

 מר חן פיליפוביץ                      נעדרים:
 מר מיכה צוראל              
 גב' נתלי שחף              

 
   עו"ד דוד זיו          -היועץ המשפטי    משתתפים:  

  
 :על סדר היום

 
וולטאים ע"ג מבני ציבור ע"י ראול אסיה, תושב היישוב, ואישור תב"ר -הצגת פרויקט התקנת תאים פוטו .1

 לטובת שירות יועץ לפרויקט הסולארי. ₪ א'  50ע"ס 

 חתימה לכניסה למערכת התקשרויות מדף באמצעות אשכול יו"ש.  אישור מורשי .2

להחלפת טנדרים )התב"ר אושר  261במסגרת המימון לתב"ר מס'  -₪   400,000אישור הלוואה בסך  .3
(, מבוקש אישור המועצה ללקיחת ההלוואה )בהתאם לתנאים המסחריים 18/4/21במליאת המועצה ביום: 

 שיבה(.   שהתקבלו מהבנקים ואשר יוצגו בי

שנלקחו למימון פרויקט החלפת תאורת רחובות לתאורת ₪ מיליון  2בסך: אישור מחזור הלוואות קיימות  .4
 בעלויות הריבית.₪ אלף  22חסוך כ: מהריבית השנתית ול 0.3%להפחית  לד על מנת

 .עובדים בכירים ברשות המקומית תלבחירחברי מועצה לוועדה  2מינוי  .5

 קבלת החלטה לאיחוד וועדות שפ"י ואיכות הסביבה.  .6

 מינוי יו"ר לוועדה לאיכות הסביבה. .7

 עדכוני ראש מועצה.  .8

 :מהלך הדיון

אסיה, תושב היישוב שמסייע למועצה להוביל את הפרויקט  הנושא הוצג למליאה על ידי ראול – 1לסעיף 
בהתנדבות לפני הצגתו לציבור במסגרת שיתוף ציבור. המצגת של הנושא מצורפת לפרוטוקול זה לבקשת 

 חברי מועצה.

 .על כך שהנושא מוצג למליאה לראשונה רק היום ביקש להכניס לפרוטוקול שהוא מליןעמיר אריהן 
בישיבה התברר כי הנושא בטיפול ראש המועצה כבר למעלה משנה וחצי וכי ההיתר משאלות של החברים "

ן, לא ישיבה זו, ראש המועצה לא טרח לעדכניתן לפני תקופה ארוכה מאוד ולמרות זאת עד ל מחברת חשמל
 ."כדחוף ומבקש אישור ללא שיתוף ציבור את המועצה, לא את ההנהגה הבית ספרית ומציג את הפרויקט

תכנית תוצג להנהגת ההורים הבית ספרית כדי לקבל התייחסותם מאחר וחלק מהמערכות סוכם שה
 הסולריות יותקנו על מבני חינוך וזאת לבקשת עמיר אריהן ומירי רחמים.

שיכין את המכרז וילווה את התהליך לא עלה להצבעה בעקבות בקשת חברי התב"ר לטובת שכירת יועץ 
 ימים מראש. 10מאחר ולא קיבלו את החומר מועצה שלא לדון בנושא בישיבה זו 

לא עלו לדיון מאחר וכל חברי המועצה שנכחו בישיבה למעט הגב' פנינה בן עמי איצקוביץ  8 – 2סעיפים 
 ולא נותר קוורום להמשך הישיבה. 1עזבו את הישיבה לאחר סיום הדיון בסעיף 

 
 :מאשר הפרוטוקול      רושם הפרוטוקול:                 

 חיים מנדל שקד      ירון ארנון                          
 ראש     המועצה                                                                        גזבר המועצה          
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