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 תשע"ג( כו' אלול) 90.10..19.מיום  84פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 

 
 נוכחים:

 סלעית יעקובי שאול פינקרפלד ניר שנער חנה פרידמן יריב בן עזר אייל בצר

 יוסי גת יעל לביא אפרת אמנון שלו עידו דורי זיו ורהפטיג אלכס גן

 ראטה מיכאל דן קנריק עמי יעקובסון דוד חדד אמיר כהן יאיר שלו

 דודו הלפר משה מרקוביץ משה ציפורי דוד דרורי זאב גור דפנה מאור

    ירון גרוסמן אלי בן סימון אבנר כרמון

      

 

 חסרים, הודיעו:

  יוחנן מעוז ורד מרקיאר אבנר לוי גבי בורנשטיין רן יפעה

      

 

 חסרים, לא הודיעו:

 דני פז טאהא סוואעד ורבולידניאל ק עופר אבירן מרדכי פורמן סלעית  גדעון

     רמי יחיא חיים חמי

      

 

  משתתפים:

אברהם ברקן, עמיצור, ליאת מלכה, ויקי ליטבנקו, לילך דובי וינגרטן, מורן ניר, , יעל נורקיןעו"ד דני עייק, 

 רחל שחורי.

 

 :על סדר היום

  הרמת כוסית לכבוד ראש השנה תשע"ד .0

 אישור פרוטוקול קודם .1

 קביעת מודד –בחירות  ..

 1104תבחינים לתמיכות לשנת  .4

 עבודות פיתוח מרכז הישוב -שמשית  - .010110מכרז )זוטא(  .5

 תב"רים .6

 שונות .7
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 דיווחים אייל בצר:

 חינוך:

 ;0.10אוגוסט  02שנת הלימודים תשע"ד נפתחה ביום שלישי 

 'נפתח בי"ס אחוזת ברק דברת לתלמידי שכבת א' + ב. 

  (, בלפוריה, כפר יהושעהושעיה)תל עדשים, אלוני אבא, אחוזת ברק, חנתון, כפר ברוך, ם גני ילדים ביישובי 8נבנו 

 .שכבת ז' בבי"ס עמקים תבור התחילו היום ללמוד במבנה החדש 

  בתי הספר הערכיים במדינה. 11בי"ס העמק המערבי דורג ב 

 

הלומדים בבתי הספר תשע"ב, אחוז הזכאים לבגרות רחל שחורי: היום התפרסמו אחוזי הבגרות לשנת 

 .%.של המועצה עלה בכ 

 

 

 אישור פרוטוקול קודם 40.9

 ..110 יולי 10אישור פרוטוקול מליאה מיום 

 
 החלטה

 

 0.10 יולי 01לאשר את פרוטוקול המליאה מיום 

 . -נמנע  . -נגד  06 -בעד 

 מאושר 

 

 קביעת מודד לנציגים במליאת המועצה - 0.10בחירות  4019

  ;הנושא עו"ד יעל נורקין מציגה את

 ; מצ"ב נספח א' –אייל בצר מציג את ההצעה לקביעת המודד 

 סה"כ בעלי זכת בחירה 0 מספר המודד = מספר הנציגים מטעם היישוב במליאת המועצה

 41, המשמעות שמספר חברי המליאה מצטמצם ל 0,111ההנהלה המליצה למליאה על קביעת מודד 

 חברים.

 לפי זה להחליט מה ומה המליאה אמורה לייצג   תחילה; זיו ורהפטיג מציע לנהל דיון עקרוני

  יהיה המודד.

  חברי מליאה. 44דהיינו,  751ראש המועצה מציע כי המודד לבחירות הקרובות יהיה 

 מתקיימת הצבעה על שתי ההצעות:

 הצעת זיו ורהפטיג: לקיים דיון עקרוני תחילה 

 1בעד: 

  751הצעת ראש המועצה לאשר מודד 

 1, נגד: 1: , נמנע11בעד: 

 החלטה:

 .25לאשר מודד 

 0 -נמנע  . -נגד  .0 -בעד 

 מאושר 
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 0.14תבחינים לתמיכות לשנת  4009

 '9במצ"ב נספח  – 1104לתמיכות לשנת  תבחיניםאת ה המציג עו"ד יעל נורקין

, 1104היועצים המשפטיים של המועצה מאשרים כי נוסח התבחינים לתמיכה למוסדות ציבור לשנת 

 לעניין השמירה על עקרון השוויון והם כתבחיני השנים הקודמות. הנם בהתאם להוראות כל דין, לרבות

 
 

 החלטה:

 כפי שמופיעים בנספח ב'9 0.14את התבחינים לתמיכות לשנת  לאשר

 . -נמנע  . -נגד  06 -בעד 

 מאושר 

 

 
 

 תב"רים: 4009

 9ג'מצ"ב נספח  –דני עייק מציג את רשימת התב"רים 

 

 מתקיימת הצבעה על התב"רים:

  מועדון נוער חנתון הצטיידות 1600

 שיפוץ מבנה לשימוש מבנה חינוך –חומש קטן, קיבוץ דברת  1205

 .110סימונים והתקני בטיחות  1206

 .110כיתות שמע  .120

 ן יפעת, שיפוצים במבני חינוך ושיפור תחנות הסעהחומש קט 1208

 

 החלטה:

 1208, .120, 1206, 1205, 1600לאשר את התב"רים 

 . -נמנע  . -נגד  04 -בעד 

 מאושר 

 

 מתקיימת הצבעה על התב"ר:

 שיפוץ בריכת ויצ"ו נהלל – 1202

 החלטה:

 1202את התב"ר לאשר 

 0 -נמנע  0 -נגד  .0 -בעד 

 מאושר 
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 שמשית, עבודות פיתוח מרכז הישוב – 1.90.10זוטא  מכרז 4049

ת. ערוצי מדידה( על סך הוגשה הצעה אחת בלבד )חברת ע.מ.והתקיימה  .01.110זוטא פתיחת המכרז 

 ₪. 665,568.15אומדן המתכנן: , ₪ 056,651

 1את חוברת המכרז קנו , קבלנים 6לנים בו השתתפו התקיים סיור קב, המכרז בוצע בנוהל זוטא

 קבלן אחד. ל ידיהצעה הוגשה רק ע בלנים.ק

 6-לביצוע עבודות פיתוח במרכז שמשית, ולצורך זה פנתה ל .010110המועצה פרסמה מכרז זוטא מס' 

 056,651ולמכרז הוגשה הצעה יחידה ע"ס ₪,  665,568קבלנים מתאימים. אומדן העבודות עמד ע"ס של 

ומדובר בהצעה יחידה, החליטה ועדת המכרזים  יותר מהאומדן. עקב הפער החריג, ומאחר %.4 -₪ 

שלא להמליץ על קבלתה. היות וקיימת דחיפות בביצוע העבודות עוד בעונת הקיץ ולפני תחילת 

דן תנחומא, דני הגשמים, אין תועלת לפרסם כיום מכרז חדש, ומליאת המועצה מתבקשת להסמיך את 

לנהל מו"מ עם ששת הקבלנים במטרה לקבל את  תם + נציג היישוב שמשיאיתעייק, דובי וינגרטן, קובי 

₪  687,011 –זוטא "גדול" תחרוג מהסכום המקסימלי של מכרז   הצעת המחיר הטובה ביותר, אשר לא

 + מע"מ וללא שינוי המפרט.

)ח( לתוספת השנייה של צו המועצות 11מליאת המועצה מוסמכת לאשר זאת בהתבסס על סעיף 

 האזוריות.

 

 

 החלטה:

 המלצת עדת מכרזים9 לקבל את

 9חברת ע9מ9ת9 ערוצי מדידהלפסול את הקבלן 

ם + נציג היישוב לניהול איתאת דן תנחומא, דני עייק, דובי וינגרטן, קובי  להסמיך

מו"מ עם הקבלנים במטרה לקבל את הצעת המחיר הטובה ביותר, אשר לא תחרוג 

 וללא שינוי מע"מ₪ +  ..682,1 –זוטא "גדול"  מהסכום המקסימלי של מכרז

  המפרט9

 

 4 -נמנע  . -נגד  01 -בעד 

 מאושר 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 רשמה: מורן ניר

___________ 

 אייל          בצר
 ראש   המועצה

 
 
 


