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 תשע"ד( חשוון' ט) 0202 נובמבר 20מיום  8פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 

 נוכחים:

 דורון מור שמעון סויסה אבנר כרמון יוסי גת עידו דורי אייל בצר

 עומר נוביץ יוחאי פורת לימור ירון דניאל קורבולי חנה פרידמן יואל בן ברוך

 חגית אבנרי יזלרמרדכי הי עמי מירון טניה בונצ'וק משה לפידות יאיר כץ

 טוניה ליפשיץ גבי בורנשטיין גלעד דקל דניאל די קסטרו שי יזרעאלי שאול פינקרפלד

  זיו ורהפטיג ישראל ויזל עדנאן עבד אל חלים חיים יזרעאלי מיקה בכר

      

 

 חסרים, הודיעו:

 אלי בן סימון שלומית שיחור אופיר שדמי ורד מרקיאר יריב בן עזר צפריר ביכלר

   איתי אדמון מיכאל ראטה אפי קידרון שה ציפורימ

      

 

 חסרים, לא הודיעו:

  מעוז בר און טאהא סוואעד טלי זייד רן יפעה עמי יעקובסון

      

 

ויקי ליטבינקו, מירי שריג, דובי  לילך עמיצור,, יעל נורקיןעו"ד  דני עייק, דן תנחומא, משתתפים:

 , מורן ניר.וינגרטן, אלי יהודה, משה אלקנה

 

 

 :על סדר היום

 אישור פרוטוקול קודם .1

 הצגת מחלקת בטחון .2

 שדה תעופה בינלאומי משלים בעמק –עדכון  .3

 מכרז אשפה –אפשרות ניהול מו"מ עם קבלנים  .4

 מינוי חבר ועדת מכרזים .5

 בחירת עו"ד ליו"ר ועדת ערר .6

 תב"רים  .7

 שונות .8

 

 נפרדים מיאיר שלו

0511-0202 

 , פעיל בועדות המועצה, ביישוב, במתמיד ועוד.0202ממרץ מועצה נציג גבעת אלה במליאת ה

 הספידו את יאיר ודיברו על פועלו –אייל בצר, יובל שדמי, חיים יזרעאלי 

יהי זכרו ברוך
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 0202 ספטמבר 00אישור פרוטוקול קודם מיום  .77

 

 החלטה:

 0202 ספטמבר 00מיום  7לאשר את פרוטוקול מספר 

 2 -נמנע  2 -נגד  07 -בעד 

 מאושר 

 

 

 

 הצגת מחלקת הביטחון .78

 .משה אלקנה, מנהל מחלקת הביטחון מציג את פעילות המחלקה

 

 

 

 שדה תעופה בינלאומי משלים בעמק –עדכון  .75
 

אייל בצר: אין החלטה חדשה נכון להיום, לאחר מבצע "צוק איתן", התפרסמה בקשת משרד 

 אומי משלים בבסיס רמ"ד.התחבורה להצעה לתקציב קידום תכנון להקמת שדה תעופה בינל

מליאת המועצה התנגדה בעבר להקמת שדה תעופה במינחת מגידו. המלצת משרד התחבורה 

 להקמת שדה תעופה בינלאומי משלים בנבטים נפסלה על ידי משרד הביטחון.

המועצה עומדת בקשר ישיר רציף עם נציגי משרד התחבורה, אייל בצר דיבר עם מנכ"ל המשרד 

 התנגדות המועצה להקמת שדה תעופה בינלאומי משלים בעמק. והציג בפניו את

 בהמשך השבוע ייצא מכתב לשר התחבורה, בקשה לתיאום פגישה בעניין סעיף זה ונושאים נוספים.

 את המאבק? 2115שנת זיו ורהפטיג: האם המועצה תתקצב ב

 ראש המועצה: במידת הצורך, כן.

 אחר סיום הרכבת הצוות, יוצג למליאה.המועצה מקימה צוות היגוי בראשות עידו דורי, ל

 מטרת הצוות הינה ללמוד את הנושא לעומקו )יתרונות וחסרונות( ולהמליץ למועצה ולמליאה.

 

 

 מכרז אשפה: –אפשרות ניהול מו"מ עם קבלנים  .82

 דן תנחומא מציג את הנושא: 

  ;שירותים ( הכולל מספר812114המועצה פרסמה מכרז משולב לפינוי פסולת )מכרז פומבי מס' 

  איסוף אשפה ביתית, מסחרית ותעשייתית ופסולת מעורבת כללית ממספר יישובים ואתרים

 במועצה. 

  .הצבה, אחזקה ופינוי של כלי אצירה כתומים לפסולת אריזות מעורבת 

  אספקה, הצבה, אחזקה ופינוי של כלי אצירה ייעודיים לפסולת אריזות קרטון, לפסולת נייר

  סטיק. ולפסולת אריזות פל

במכרז נקבעו מחירי מקסימום בתיאום עם תאגיד הִמחזור ת.מ.י.ר, שמשפה את המועצה על חלק 

 מהוצאותיה )בהתאם לחוק האריזות(, והקבלנים נדרשו להציע הנחה ביחס למחירים אלה.
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הוגשו מספר הצעות למכרז, כאשר כל ההצעות לסעיף ג' חרגו מעבר למחירי המקסימום ולכן הן נפסלו. 

ב' הוכרז קבלן זוכה -כל המציעים דרשו תוספת למחירי המקסימום של סעיף ג' )יצוין כי בסעיפים א' ו

 שהגיש הצעה תקינה במגבלות המחיר(.

יף ג' הנ"ל, כשהקבלנים הציגו חזית אחידה, וכאשר בנסיבות אלה, כאשר אין בידי המועצה הצעות לסע

המועצה מחויבת לעבוד בתיאום עם תאגיד ת.מ.י.ר, נראה כי אין תועלת לפרסם כיום מכרז חדש 

קבלנים לפחות בכדי לקבל הצעת מחיר מיטבית, אמניר וטלאל לנהל מו"מ עם והמועצה מתבקשת 

 בתיאום עם תאגיד ת.מ.י.ר כמובן. 

)ח( לתוספת השנייה של צו המועצות 22וסמכת לאשר זאת בהתבסס על סעיף מליאת המועצה מ

 האזוריות.

 

 

 החלטה:

 לנהל מו"מ עם אסי אליהו דן תנחומא, דני עייק צוות מטעם המועצה:להסמיך 

בכדי לקבל הצעת מחיר מיטבית, בתיאום  אמניר וטלאל )וכל קבלן נוסף( -הקבלנים 

 עם תאגיד ת.מ.י.ר כמובן. 

 0 -נמנע  0 -נגד  01 -בעד 

 מאושר 

 

 

 :חבר ועדת מכרזים .80

 דן תנחומא מבקש לאשר את עמי מירון כחבר בועדת מכרזים של המועצה

 עמי מירון מחליף את יאיר שלו ז"ל 

 

 החלטה:

 עמי מירון כחבר ועדת מכרזים של המועצהלאשר את 

 2 -נמנע  2 -נגד  06 -בעד 

 מאושר 

 

 

 

 :ייני ארנונהלענ ועדת ערר יו"רל בחירת עו"ד .80

 :דני עייק מציג את הנושא

 יו"ר ועדת הערר חייב להיות עו"ד ותושב מועצה

 אך הוא אינו מתגורר עוד בתחום המועצה.עו"ד חגי מירום שימש כיו"ר הועדה, 

ניתנה חוו"ד יועצת משפטית של המועצה על כך שלא קיים חשש לניגוד עניינים במינויו של עו"ד גידרון 

 ר וכי הוא עומד בתנאים למינוי, כפי שנקבעו על ידי משרד הפנים.ליו"ר ועדת הער

 .לענייני ארנונה מוצע לאשר את עו"ד מנחם גידרון מהושעיה ליו"ר ועדת הערר
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 החלטה:

 לענייני ארנונה כיו"ר ועדת הערר מנחם גידרון עו"ד את למנות

 2 -נמנע  2 -נגד  07 -בעד 

 מאושר 

 

 

 תב"רים: .88

 נספח א'שימת התב"רים, את ר דני עייק מציג

 

 החלטה:

 א'המפורטים בנספח לאשר את התב"רים 

 2 -נמנע  2 -נגד  07 -בעד 

 מאושר 

 

 

 

 הסכמים ישיבת תקוות יעקב ובי"ס דמוקרטי בעמק  -עידכון  –שונות  .82

 .הנ"ל אייל בצר מעדכן את חברי המליאה על ישיבות ההנהלה שהתקיימו בנושא ההסכמים

שלומדים בהם אם המועצה יכולה לסייע למוסדות  .וך למוכרים ורשמייםבתי הספר מבקשים להפ

 להפוך למוכרים ורשמיים ובכך לקבל תקציבים מהמדינה, אין סיבה למנוע מהם.תלמידי המועצה 

את ההסכמים מתוך חשש שעל המועצה "יפלו" דרישות 1 הוצאות  דנה ועדיין לא אישרהההנהלה 

  תקציביות.

 ויועץ משפטי, , גזבר, מהנדס, מנהלת מחלקת חינוךהמועצה מנכ"למנה את שי הוקם צוות מקצועי

 .להנהלה מסקנות הצוות יוצגו בסיום הבדיקות לבדיקת הנתונים הכספיים, הפיזיים וכד'.

 

 

 ברכות לאלוף אביב כוכבי, תושב היישוב עדי על המינוי לאלוף פיקוד צפון
 

 

 

 מה: מורן ניררש

___________  __________ 

 אייל          בצר  אדן      תנחומ

 ראש   המועצה  מנכ"ל המועצה


