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כ"ד כסלו תשפ"א
 10דצמבר 2020
פרוטוקול מליאה 13/2020
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מקומית הר אדר מס' 13/2020
ישיבה מן המניין מתאריך 10.12.2020

נוכחים:

ראש המועצה -
חברי מליאה -

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

משתתפים:

מנכ"ל
יועמ"ש
מהנדס המועצה
מנכ"ל איגוד ערים

מר דודי אשכנזי
עו"ד דוד זיו
קובי לוי
דר' ניצן לוי

על סדר היום:
 .1אישור פרוטוקולים ישיבות מליאה מס'  11מתאריך  – 22.10.2020ומס'  12מתאריך 24.11.2020
הופץ באמצעות הדוא"ל.
החלטה :מאחר ולא נתקבלו הערות לפרוטוקולים מחברי המועצה עד לתחילת הישיבה,
הפרוטוקולים מאושרים.
 .2דיווח ראש המועצה – ראש המועצה דיווח אודות מצב תחלואת הקורונה ביישוב.
 .3דיון בנושא הצעה לסדר בנושא הקמת תורן אנטנה סלולארית:
מיכה צוראל הציג את ההצעה לסדר שהוגשה לדיון .לאחר דיון סוער שהתקיים בנושא הוחלט
לנסח הצעת החלטה חדשה שתהיה מקובלת על כל חברי המועצה.
להלן נוסח ההצעה שהועלתה להצבעה:
א .מועצת הר אדר תתקשר עם חברה חיצונית אשר תבחן חלופות שיהוו פתרון לבעיות הקליטה
של היישוב וזאת תוך  45יום .החברה תבדוק בין היתר את גודל האנטנות ,עצמת הקרינה,
הצורך בתורן ,מיקום האנטנה וההשלכות החברתיות ציבוריות ,הבריאותיות והסביבתיות.
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ב .החברה החיצונית תציג בפני חברי המועצה את החלופות  /פתרונות אשר יומלצו על ידה.
ג .בתקופת ה ביניים של עד כמאה שמונים יום ,תפנה המועצה באמצעות היועץ המשפטי לחברת
פלפון כדי לבוא עמה בדברים על התליית הסכם השכירות שבין המועצה לבין חברת פלפון.
החלטה :אושר פה אחד !

 .4לאחר הדיון ,חבר המועצה עמיר אריהן ביקש לתקן בדיעבד את נוסח סעיף  3ב' בהחלטה .בקשתו
אושרה על ידי מליאת המועצה בישיבה שהתקיימה ביום  5.1.20021ולהלן נוסח ההחלטה
המתוקנת במלואה:
א .מועצת הר אדר תתקשר עם חברה חיצונית אשר תבחן חלופות שיהוו פתרון לבעיות
הקליטה של היישוב וזאת תוך  45יום .החברה תבדוק בין היתר את גודל האנטנות,
עצמת הקרינה ,הצורך בתורן ,מיקום האנטנה וההשלכות החברתיות ציבוריות,
הבריאותיות והסביבתיות.
ב.
 .1מליאת המועצה תקבל את נוסח הצעת המחיר עם החברה שנבחרה לפי החלטת
המועצה לבחינת אלטרנטיבות לנושא הקליטה בהר אדר תוך צמצום הקרינה.
 .2הדו"ח/המלצות החברה יפורסמו לציבור לצורך קבלת התייחסות.
 .3החברה החיצונית תציג בפני חברי המועצה את החלופות/פתרונות אשר יומלצו
על ידה.
 .4מליאת המועצה לאחר שתשמע את ההמלצות ,תשמע את התייחסות הציבור
ויוצגו לה המשמעויות של כל חלופה עם יתרונות/חסרונות של כל אחת מהם,
תהיה סוברנית לשקול ולהחליט אם לקבל חלופה כזו או אחרת או לדחות את
ההמלצות.
 .5החלטת מליאת המועצה תבוצע תוך שקיפות ושיתוף הציבור במהלכים הנעשים
למימוש ההחלטה.
ג .בתקופת הביניים של עד כמאה שמונים יום ,תפנה המועצה באמצעות היועץ
המשפטי לחברת פלפון כדי לבוא עמה בדברים על התליית הסכם השכירות שבין
המועצה לבין חברת פלפון.

רשם הפרוטוקול :
דודי אשכנזי  ,מנכ"ל

מאשר הפרוטוקול:
חיים מנדל שקד ,ראש המועצה
_____________________
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