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 החלטות קובץ

 19.1.21מיום  36מס' מן המניין מועצה ישיבת 

 
 

 
 להתקנת מערכות טכנולוגיות על גדר המערכת. ₪ 250,000ר על סך אישור תב" .1

 : משרד הביטחון היחידה להתיישבות.100%מימון:  מקור           

 

 מערכות טכנולוגיות על גדר המערכת ₪ להתקנת  250,000על סך אישור תב"ר  .2

 היחידה להתיישבות : משרד הביטחון 100%מקור מימון              

 

 לפרויקט החלפת מונים בישוב ₪ 110,000ל סך עישור תב"ר א.2

 קרן מים 100%קור מימון מ

 

קור  מ, לפרויקט החלפת מונים בישוב ₪  110,000ל סך ע תב"ר הוחלט פה אחד לאשר  :החלטה

 . קרן מים 100%מימון 

 
 .ה קבע למועצהלתכנון ראשוני וכתיבת פרוגרמה למבנ ₪ 200,000תב"ר אישור  .3

 קרנות הרשות  100%מקור המימון 

גדר   על ת להתקנת מערכות טכנולוגיו ₪ 250,000על סך תב"ר  הוחלט פה אחד לאשר :החלטה

 המערכת.

 ישבות.: משרד הביטחון היחידה להתי100%מימון:  מקור           

 

 

תמר צדוק, אורנה רייטר, עו"ד אלעד כהן, דורון טישלר,   -בעד ) 2נגד  5של   : התקבל ברובהחלטה
 (ניר ברטל ואודי וילד-נגד  .בועז בגריש

: כל ישיבות המועצה יחזרו להיות משודרים בפייסבוק לייב אלא אם כן ישיבת מליאת הצעה
 המועצה תקבל החלטה אחרת ברוב דעות לגבי ישיבת מועצה ספציפית  
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  התקנת פאנלים סולאריים במבני ציבור ,מוסדות חינוך הצעה:. 4
  

מפעל הפיס לטובת התקנת פנאלים סולאריים מיליון ₪ מ 2ואה של בקשה לאשר לקחת הלו .א
 ביישוב.

 מיליון ₪ לטובת פנאלים סולאריים ביישוב.  2בקשה לאשר פתיחת תב"ר של  .ב
לאחר אישורה לבחירת  משיכת כספי ההלוואה ממפעל הפיס יהיה באישור מליאת המועצה,  .ג

האריך את מימון הפנאלים. ייבדק מול מפעל הפיס ל אופן ביצוע )מי הגורם המבצע(, אופן
 תקופת הזמן לאישור ההלוואה,

 ל. ככל שלא יהיה אפשרי נפעל בהתאם למצוין לעי .ד

   :פה אחד החלטה
  .שטח המועצה במרכז המסחריתכנון מבנה קבע למועצה בץ לשם יוע ה תתקשר עםצהמוע .1
 
 היועץ   יכיןץ שייבחר ייקבע מפורשות כי בשלב הראשון הסכם ההתקשרות עם היועב .2

    לעיון ואישור מליאת המועצה ניתוכנת וגרמהפר 
 
חלופות   לגבי ץאת היועהמועצה מליאת חה נת יתנהפרוגרמה התכנו ן ואישורלאחר עיו .3

בלי שטחי מסחר , בנייה תעשייתית , לרבות בנייה בשלבים , עם  בקשתהתכנון שהיא מ 
  ...וכו' 

 
      בכפוף  וזאת ₪  200,000 שלבסך  לתכנון מבנה קבע למועצהפתיחת תב"ר ת המועצה מאשר .4

 "ל הנבים לשב לביצוע           
 

תמר צדוק, אורנה רייטר, עו"ד   -נגד .אודי וילדברטל וניר  –בעד ) 2נגד   5של נדחה ברוב  החלטה:
 אלעד כהן, דורון טישלר, בועז בגריש(
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           ם הליך מלא ומתועד של שיתוף הציבור בדבר כוונה להקים פאנלי  המועצה תקיים :הצעה נגדית
   והשלבים  ו תבצע המועצה את הדבריםובמסגרת ז יבור ביישובצ י על מבנ סולאריים       

  :באיםה       
 

                             להקים    ונהל כוק עייסבואינטרנט של המועצה וכן בפהמועצה תפרסם לציבור באתר ה .א
 ותגובה  עמדה ותזמין את התושבים להציג  יבור ביישובי צסולאריים על מבנ ם פאנלי

 
                              בהם יש החינוך שיתוף והתייעצות עם הנהגות ההורים של מוסדותליך קיים ה המועצה ת ב.        

         סולארייםם  פאנלי את כוונה להקים
 

  ונה להקים כ  יש םבה החינוך  מוסדות של הסברה עם הורי הילדיםמפגש תקיים  המועצהג.           
  אול שרות לשאפ הנושא ומתןפשרו את הצגת , במתכונת פאנל בו יאסולארייםם פאנלי את

 '...וכוחששות שאלות והצפת
             

ם  ימראה כיצד התוכנית להקמת פאנלים סולריודרת המליאת המועצה תוגש תוכנית מסל
ך תכנון ואישור  י ת הנחיות משרד החינוך לתהלוק לרבות בהוראוהח מדות בהוראותעו

 .מוסדות חינוך סולאריות ליצור חשמל בתחומי  מערכות
 

ותתקבל לאחר שיתקיימו השלבים והתנאים הנ"ל יובא הנושא לדיון ובחינה מחדש של הנושא 
    .ר את הנושא ובאילו תנאיםאם לאשוב החלטה

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

          
                     ____________                                                            _____ _______ 

 י למה אפרתש               ר ברטלינ  
 צה המוע"ל מנכ             צה  ראש המוע          

 
 

תמר צדוק, אורנה רייטר, עו"ד אלעד כהן, דורון טישלר,   -)בעד  2נגד  5התקבל ברוב של   החלטה:
 וילד(ניר ברטל ואודי -נגד  .בועז בגריש


