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  ע"ניסן תש' ב     
  2010מרץ  17  

  
  03.201017. מתאריך 201030/' פרוטוקול ישיבת מליאה מס

  :נוכחים
  ראש המועצה -  מר הרצל בן ארי

  מ וסגן ראש המועצה"מ -    מר אסי לוי
  חבר מליאה -    ד פיני דנינו"עו

  חבר מליאה -    מר יגאל להב 
  חבר מליאה  -    מר אבי לנקרי
  ליאהחבר מ -    מר יורם לסר

  חבר מליאה -  מר בני מיכלוביץ
  חברת מליאה -  שמחה אשואל ' גב
  חבר מליאה -  ד מיכאל טפלו"עו
  

  :משתתפים
  גזבר המועצה -   מר גיורא ראובני 

  מנהל מחלקה מוניציפאלית ומנהל הלשכה -מר אריק זורגר              
  
  

  :03.2010' נושאים  לישיבת מליאה מס
  

מדובר על המגרש הסמוך לבית הרב  -ד"את קרקע לבית חבעקרוני באישור הקצ  דיון .1
שהיה , מגרש זה היה מיועד מלכתחילה עבור בניית מקלט שכונתי של. יצחק כהן

הרעיון שהתגבש יחד עם בית  . ך בפועל לא בנוא, י קבוצת תושבים"אמור להיבנות ע
בית  להקצות את המגרש לטובת בנייתעקרוני  ד ומבוקש עבורו אישור מליאה"חב
ר שישמש בשעת חירום את "מ 50ד יבנה במקום מקלט בגודל "בתמורה בית חב .ד"חב

 .תושבי השכונה
  )ד להבהרות בנושא"חבמהצטרף הרב יצחק כהן , לאור בקשת החברים(      
        

  :יגאל        
     שוחחתי עם . מבקש לבדוק אופציה שיהיה משולב מסחר במקום או בית קפה       
  .הרב כהן בנושא       

  
  : הרב יצחק כהן       
  .ד"לא מפריע לי כל עוד לא יפגע בגודלו של בית חב       

  
  :הרצל        
      , מיכאל: אלא שנקים ועדה , שלא נקבל החלטה, מציע לאור חוסר התמימות בנושא        
  .ויביאו המלצה למליאה בנושא. ומהנדסת המועצה אבי, יגאל, אסי        
  פה אחד :  הצבעה        
  אושר : החלטה        
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אישור מליאה להוצאת מכרז להתקנת מתקנים לאנרגיה סולארית  -אנרגיה סולארית .2
שנה חייבים לקבל אישור מליאה ואישור משרד  20 –היות ומדובר על עסקאות ל 

 .הפנים
 

  :גיורא
     חברה כלכלית / לאור התפתחות שוק האנרגיה החלופית אני מציע למליאה שהמועצה       
  .מתקנים סולאריים על גגות בתי הספר המתאימים 4יכנסו לתחום עם התקנת       

בימים אלו אנו מסיימים את הכנת המכרז כאשר מהות המכרז היא קבלת אחוזים 
  .שנה מהזוכה במכרז 20במשך 

חת הלוואה להשקעה עצמית בסדר גודל כספי יקלאת האפשרות של  כמו כן אני בודק
    .ר לאישור המליאה"יוכן תב ,כמובן במידה ומאושר אפיק זה. לכל גג₪  800,000
מכיוון שאסי מפחד שזה נמצא בגגות ) אסי(נגד  1, )אבי(נמנע  1, בעד 7:  הצבעה

. ת הדברים לעומקםרוצה לבדוק א. ל זה על הילדיםס רוצה לבדוק השלכות ש"בתיה
  .לכן מתנגד

  . אושר ברוב: החלטה
 

  

 ד משואה"ממ הנגשת כיתות ללקויי שמיעהלהסדרת נגישות  402ר "אשור תב .3
  ₪  60,000 :סכום

  משרד החינוך: מקור מימון
  .פה אחד   :הצבעה         
  .אושר  : החלטה          

  

 ד לפידים"ממהסדרת נגישות להנגשת כיתות ללקויי שמיעה  403ר "אשור תב .4
  ₪ 30,000: סכום

  משרד החינוך: מקור מימון
  .פה אחד   :הצבעה          
  .אושר  : החלטה          

  

 מ רימון"הסדרת נגישות להנגשת כיתות ללקויי שמיעה מ 404ר "אשור תב .5
  ₪  30,000: סכום

  משרד החינוך: מקור מימון
  .פה אחד   :הצבעה          
  .אושר  : החלטה          

  

  

 ------------------------------------------  

  הרצל בן ארי
  ראש המועצה המקומית קרני שומרון

  

  


