פרוטוקול מליאה מס' 84102/
מיום 12484102/
נוכחים:
ילין חיים ,יפרח מאיר ,אהרון אלי ,גרין סילביה ,קראוניק סיגל ,צמח דורון ,משה טל ,ספקטור
שמואל ,אוזן אליהו ,קליין זהבה ,אור מוטי ,רבקה בן ארי ,קסטרשטיין אברהם ,וילר דני,
רובין השי ,פביאן סיגל ,חנצ'ס יחזקאל ,פזיק דני ,שנהר אליעזר ,ראובן פרידמן ,שמעיה
אלי ,המאירי חיים ,גל נועם ,רן גויטע ,אילני שלמה ,פלטין אלי ,הפטל גד ,וולוזני בני ,קובי
רביבו.
חסרים:
ווקרט פליקס ,אגרוביץ אייל ,מרציאנו דוד ,אלמסי ארז ,דבורי אייל,
מתנצלים:
שלמה גליקסר.
נוכחים קבועים:
מורדי ביטון -מזכיר המועצה.
כבי שקולניק – גזברית.
יפה בוקובזה –מנהלת חשבונות ראשית.
רונית מינקר -דוברת המועצה.
יעל אלמקייס -מנהלת הלשכה.
אורחים:
מנהלי אגפי המועצה.
על סדר היום:
.1
.2
.3
.4
.5

אישור פרוטוקול מליאה.
אישור תב"רים.
עדכון חברי מליאה.
הגדלת חוזים לקבלנים זוכים.
הצגת עבודת המכלולים ב"צוק איתן".
חברי המליאה משתתפים בצערם של גילה ודורון טרגרמן על מותו הטראגי של
בנם דניאל ז"ל.
חברי המליאה משתתפים בצערם של המשפחות עציון ומלמד מקיבוץ נירים על מותם הטראגי
של זאביק עציון ושחר מלמד ז"ל.
חברי המליאה מאחלים החלמה מהירה לגדי ירקוני שנפצע קשה מנפילת הפצמ"ר
בנירים.
חברי המליאה מוחים על זה שהמליאה לא התכנסה במשך כל ימי מבצע צוק אין,
חיים ,אני מקבל את הערת החברים ,יחד עם זאת הייתה תקופה מאוד לחוצה והכול
נעשה בתום לב.

 .1אישור פרוטוקול -מורדי ביטון:
מורדי מבקש מחברי המליאה לאשר את פרוטוקול  7/2114מיום .23/2/2114
החלטה מס' 2-12-84102/
מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את פרוטוקול  7/2114מיום . 23.2.2114
 .2אישור תב"רים -כבי
כבי מציגה לחברי המליאה את רשימת התב"ר המצ"ב אישור ניתן לכל תב"ר ותב"ר בנפרד.
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החלטה מס' 2-11-84102/
מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את רשימת התב"רים מצ"ב,
לתב"ר  542מתנגד  1אישור ניתן לכל תב"ר ותב"ר בנפרד.

 .3עדכון חברי מליאה -מורדי:
חוטר דוד(חוסטה) מניר-יצחק נאלץ להתפטר מחברותו מהנהלה עקב מצב
בריאותי.
מורדי מבקש מחברי המליאה לאשר את החבר פביאן סיגל כחבר הנהלה במקום חוטר דוד.
החלטה מס' 2-11-84102/
מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את פביאן סיגל כחבר הנהלת
המועצה במקום החבר חוטר דוד(חוסטה).
נאחל בהצלחה לפביאן והחלמה מהירה לחוטר דוד.

 .4הגדלת חוזים לקבלנים זוכים-מורדי:
מליאת המועצה מתבקשת לאשר את הגדלת החוזים לקבלנים ע"פ הרשימה מצ"ב וזאת
מאחר שערכית מכרז נוסף להגדלה העבודה לא תביא תועלת( .ההגדלה מתבצעת עם
הקבלן הזוכה).
להלן הפרויקטים שבהם אנו נדרשים להגדיל את החוזה מול הקבלן הזוכה/מבצע וזאת
בהתאם לסעיף  7בפרק א' מועצות אזורית ,צו המועצות המקומיות תוספת השנייה בצו
המועצות למכרזים.
מורדי מבקש מחברי המליאה לאשר את ההגדלות הנ"ל כל הגדלה בנפרד.
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הסבר להגדלה
בפרויקט זה היה תכנון וכתב כמויות
מפורט  ,כאשר נגשנו לבצוע העבודה
הוברר שיש לבצע שנוי בבצוע של קו
המים (הוצאת השעונים מחצר הבית
לאורך קו המדרכה) מכיון שהיה סעיף
מתומחר ולא לסיכום הוחלט לתת
לקבלן את העבודה ולא לעצור אותה
ובך להגדיל את היקף העבודה  .חשוב
לציין שאת העבודה הזו כבר ביצע
הקבלן ואנו מגיעים בדיעבד לאישורו.
המועצה יצאה למכרז זוטא לביצוע גדר
בגובה  5.55ס"מ סביב מגרש הקט
רגל במתחם מבטחים ,אך לאחר
בקשה ודרישה של הישוב הוחלט
לשנות את גובה הגדר ל 3 -מ' לפי כן
ביקשנו מהקבלן לתת הצעת מחיר
לגדר החדשה ובזה להגדיל את החוזה
מול הקבלן
חב' אייל ישר בע"מ זכתה בביצוע
העבודה שלעיל במסגרת פרויקט של
משרד התחבורה במהלך העבודה
קיבלנו תב"ר חדש ממשרד התחבורה
שהיה מיועד בחלקו לביצוע הצפונית
של מגן0נופי הבשור מכיוון שהתכנון
לתאורה הזו היה כבר במסגרת התכנון
הכללי של כביש גישה זה (פרויקט אייל
ישר) החלטנו להגדיל את החוזה מול
הקבלן ולבצע את התאורה עם הקבלן
שכבר עובד בשטח.
במסגרת עב' הפיתוח במתחם עם
הקבלן סיליס התקבל אותו תב"ר
ממשרד התחבורה (שלעיל ,מהבקשה
הקודמת) החלטנו לבצע חלק מעב'
הכבישים והמדרכות במתחם והחינוך
במבטחים על פי סעיפים הקיימים
בחוזה ולהגדיל לקבלן את היקף
העבודה.
במסגרת הפרויקט מול מ .הפיס היה
לנו סכום קבוע של ₪ 15,555
והמועצה מצידה נתנה מקורות נוספים
בכדי להשלים את השיפוץ הכללי כולל
נגישות ,בטיחות ועב' פיתוח ובגלל לוח
הזמנים לקראת שנת הלימודים הגדלנו
את החוזה מול הקבלן בסכום זה
ובהיקף זה.
המועצה יצאה לשני מכרזים לביצוע
שיפוץ ושדרוג בריכת השחייה
באבשלום ועב' הגינון במתחם בשניהם
זכה הקבלן נידאל אלקרנאוי במהלך
העב' בעיקר עב' פרוקים של הברכה
והמבנים ליד הוברר (שיש לעצור)
שמצב הבריכה והמבנים גרוע מכפי
שחשבנו ולפיכך עצרנו את העבודה
והחלטנו לעשות תכנון מחדש של
הבריכה וכל המתחם שליד מה
שהצריך בקשה חדשה להיתר ,מה
שהגדיל את הקיף העבודות במתחם
ולפיכך באה הבקשה להגדיל את הקיף
החוזה מול הקבלן.

החלטה מס' 2-1/-84102/
מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את הגדלת החוזים לקבלנים במכרזים
המצ"ב אישור ניתן לכל מכרז ומכרז בנפרד.

 .5הצגת מכלולים צוק איתן -מנהלי מכלולים:
מנהלי המכלולים מציגים בפני חברי המליאה ע"ג מצגת את עבודת המכלולים בתקופת
מבצע "צוק איתן".
מצ"ב מצגת של חברי המכלולים

רשמה:
יעל אלמקייס
מנהלת לשכה
אושר בתאריך8404102/:

אישר להפצה:
מרדכי ביטון
מזכיר מועצה
הפרוטוקול נחתם ע"י:

