 4באוקטובר2021 ,
ט"ו טבת ,תשפ"ב
פרוטוקולים מליאה21/
פרוטוקול החלטות מליאת מועצה מקומית הר אדר מס' 11-2021
ישיבה מן המניין מיום 30.09.2021
ראש המועצה -
חברי מליאה -

נוכחים:

נעדרו:

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

משתתפים:

מנכ"ל
יועמ"ש -

מר גבי אברג'יל
עו"ד דוד זיו

 .1דיון בהצעה לסדר:
הצעה לסדר של עמיר ,מיכה ונטלי בנושא תורן האנטנה:
החלטות:
 .1המועצה אינה מעוניינת בשני תרני הסלולר הקיימים בהר אדר ותפעל להחליף אותם באתרים
זעירים .בשלב ראשון פתרון חליפי לתורן החדש ולאחר מכן ,פתרון חליפי לתורן הישן.
בעד( 6 :עמיר ,איתמר ,נתלי ,מיכה ,מירי ופנינה).
נגד :אין
נמנעים( 1 :חיים)
 .2המועצה תפנה בכתב למשרד התקשורת בבקשה לבחון את מפות הכיסוי והקליטה של פלפון
(כפי שהתחייב נציג המשרד בדיון) ,לראות האם אכן בוצע שיפור בקליטה באמצעות התורן כפי
שפלפון התחייבה.
בעד( 7 :עמיר ,איתמר ,נתלי ,מיכה ,מירי ,פנינה וחיים).
נגד :אין
נמנעים( 0 :חיים)
 .3המועצה תפנה בכתב למשרד התקשורת לבקשת סיוע בפתרונות חלופיים לתורן הנוכחי.
בעד( 7 :עמיר ,איתמר ,נתלי ,מיכה ,מירי ,פנינה וחיים).
נגד :אין
נמנעים0 :
 .4המועצה תפעל בנקודות הבאות:
א .תבחן את הליך תכנון ופריסת הסיבים במטרה שיתנו פתרונות ובכללם נושא האתרים
הזעירים שיאפשרו קליטה בכל רחבי היישוב ככל שניתן.
ב .תיבחן את הנקודות בהן נידרש שיפור ע"ב אתרים זעירים כחלופה לתורן ובכלל ,ובמידה
ותהיה סבורה כי נדרשת עזרה מקצועית בנושא ,תוציא קול קורא לתושבים ו/או תבקש
הצעות מחיר ליועץ חיצוני בכפוף לאישור תקציב תואם.
ג .תביא המלצותיה בנושאים אלו למליאה לצורך החלטה.
ד .מנכ"ל המועצה יתכלל את כל הנושאים.

אישור תנאי העסקה למנכ"ל המועצה החדש ,גבי אברג'יל:
הצעת ההחלטה:
לאשר לגבי אברג'יל מנכ"ל המועצה חוזה בכירים בהיקף של  100%משרה ו 100% -שכר מנכ"ל.
בעד( 2 :חיים ,פנינה)
נגד0 :
נמנעים( 2 :מיכה ומירי)
הערות .1 :מנכ"ל המועצה הנכנס יצא מהדיון לפני ההצבעה.
 .2עמיר ונתלי יצאו מהישיבה לפני ההצבעה ולא השתתפו בהצבעה.

רשם הפרוטוקול:
גבי אברג'יל
מנכ"ל המועצה

חיים מנדל שקד
ראש המועצה

