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  קובץ החלטות

 

מיליון, אישור הלוואה מבנק לאומי  2.5פתיחת תב"ר ואישור הלוואה  –פאנלים סולאריים  (2

 .  1.85%עד ריבית קבועה 

 
 : הצבעה

 ביבית אבורוס, אודי וילד.  אבעד: ניר ברטל,  3

 , אורנה רייטר, תמר צדוק, דורון טישלר. נגד: אלעד כהן 4

 נמנע: בועז בגריש.   1

מיליון ₪,   2.5ברוב קולות לדחות את ההצעה לפתיחת תב"ר ואישור הלוואה בסך ט וחל: ההחלטה

 להתקנת פאנלים סולאריים.  1.85%אישור הלוואה מבנק לאומי עד ריבית קבועה של 

 
 : הצבעה

 מר צדוק, דורון טישלר. בעד: אלעד כהן, אורנה רייטר, ת 4

 נגד: ניר ברטל, אביבית אבורוס, אודי וילד.   3

 נמנע: בועז בגריש.   1

 : הוחלט ברוב קולות לקבל את ההצעה של חבר המועצה מר אלעד כהן, כדלקמן: החלטה

המועצה מאשרת את פרויקט הקמת פאנלים סולאריים על גגות מוסדות חינוך ותרבות ביישוב ( 1

 ם לתוכנית פריסת גגות שהוצגה לחברי המועצה לקראת הישיבה של היום. אורנית, בהתא

לדרך ביצוע הפרויקט, לאחר ששקלנו את היתרונות והחסרונות של כל החלופות שהוצגו  אשר ( ב2

, היינו מי שייבחר במכרז לבצע את  BOT-בפנינו, הוחלט שהמועצה תבצע את הפרויקט בשיטת ה

א את הקמת הפאנלים הסולאריים וכל מה שכרוך בכך )כולל תכנון, הפרויקט, יממן בעצמו באופן מל

ת  ומתקנים, עבודות הקמה וכו'(. ולאחר התקופה הקובעת יעברו המתקנים לבעלו רכישת ציוד

 המועצה והיא תיהנה באופן בלעדי מרווחי המתקנים. 
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יבטיחו ככל  כמוסבר לעיל, שתנאיו  BOT( המועצה תפרסם מכרז לצורך מימוש הפרויקט בשיטת 3

 הקובעת.  שניתן תשואה מקסימאלית וקבלת מתקנים ברמה גבוהה בסוף התקופה

( כחלק מתנאי המכרז, ייקבע כי המועצה תשכור קונסטרוקטור שיבדוק ויאשר את העבודות לפני  4

ובסוף העבודות, וכן מפקח שיפקח על העבודות בצורה הדוקה, כשבעלות אנשי המקצוע יישא  

. המועצה תפעל מול הרשויות בכדי 5זאת אומרת זה חלק מתנאי המכרז. סעיף הזוכה בפרויקט. 

 יתן. לקבל את כל האישורים הרגולטורים הנדרשים לאישור של הפרויקט מוקדם ככל שנ

 
 
ביצוע בדיקות שגרתיות  –₪. מהות העבודה  400,000פתיחת תב"ר שיפוצי קיץ על סך  (3

ן ליקויי בטיחות. מקור ועל ידי משרד החינוך ותיקלתקינות מבני החינוך ביישוב כמתחייב 

 קרן אגמ"צ.   –תקציבי 

 
 –₪. מהות העבודה  400,000: הוחלט פה אחד לאשר פתיחת תב"ר שיפוצי קיץ על סך החלטה

יקויי  לביצוע בדיקות שגרתיות לתקינות מבני חינוך ביישוב כמתחייב על ידי משרד החינוך ותיקון 

 קרן אגמ"צ.   –בטיחות. מקור תקציבי 

 
 .  2018 – 2016דוח מבקר המדינה לשנים  (4

 

 : 13.1.21ועדת ביקורת מיום ישיבת  החלטת את : הוחלט פה אחד לאשר החלטה

ועדת ביקורת מאמצת את ממצאי דוח הביקורת ומקווה שכל הליקויים שהוזכרו בדוח יתוקנו  

ראש המועצה להגיש לה מדי  במהרה. כדי לעקוב מקרוב אחר תיקון הליקויים, הוועדה מורה ל

 .  רבעון דוח עדכון מפורט על אופן תיקון הליקויים

 

 

 ______________________    ___________________ 
 שלמה אפרתי                 ניר ברטל  
 מנכ"ל המועצה                ראש המועצה            


