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פרוטוקול מישיבת מליאה שלא מן המניין
מס'  76מיום 26.8.08
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פרוטוקול מישיבת מליאה שלא מן המניין מס'  76מיום 26.8.08
שנערכה בחדר הישיבות במועצה
נוכחים:
יצחק ימיני
יוחנן גיל
משה גולדשטיין
תומר יפת
שולי טייב

-

ראש המועצה
מ"מ ראש המועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה

חסרים:
טלי פליישמן
דני גור
שרון חוילי
משה אודיז

-

חברת מועצה )התנצלה(
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה

מוזמנים:
זאב ובר
גדעון אחרק
עזרא רייבי
אורלי רזניקוב

-

מזכיר המועצה
מנהל אגף חינוך ותנו"ס
מנהל אגף הנדסה ותשתיות
מנהלת לשכת ראש המועצה

סדר היום:
 .1אישור התקשרות לביצוע הסעות תלמידים לשנה"ל תשס"ט.
 .2אישור התקשרות להקמת מגרש אימונים לכדורגל.
ראש המועצה פתח את הישיבה והודיע לנוכחים כי ישיבת מועצה שלא מן המניין בנושא
הזדהות חברי מועצה לפי חוק הבחירות ובחירת ועדת בחירות תתקיים ביום שני הקרוב,
 ,1.9.08בשעה  ,19:00בהשתתפות הממונה על הבחירות.

.1

אישור התקשרות להקמת מגרש אימונים לכדורגל
ועדת המכרזים בישיבתה מיום  12.8.08המליצה שלא לקבל אף הצעה שהוגשה
למכרז הנ"ל מאחר וההצעות שהוגשו היו גבוהות בעשרות אחוזים מהאומדן.
הועדה המליצה לנהל מו"מ עם קבלנים שונים לאחר ששוכנעה שאין תועלת
בפרסום מכרז חדש .לאור ההחלטה נוהל מו"מ עם מספר קבלנים ומומלץ
להתקשר עם הקבלן רוקח יצחק בסכום של  ₪ 67,000כולל מע"מ.
התקיים דיון בהשתתפות כל חברי המועצה הנוכחים.
הצבעה
בעד (4) :יצחק ימיני ,יוחנן גיל  ,משה גולדשטיין ושולי טייב.
נמנע (1) :תומר יפת.
2

החלטה מס' 76.1
מליאת המועצה מאשרת את המלצת ועדת מכרזים מיום  12.8.08ומאשרת
התקשרות עם הקבלן רוקח יצחק לביצוע העבודה .המליאה מנחה לעדכן את
המפרט כך שסך העבודות לא יעלו על  .₪ 60,000לבקשת משה גולדשטיין ושולי
טייב תחילת העבודה תותנה באישור מהנדס המועצה.
תומר יפת נמנע בגלל שנת השמיטה.

.2

אישור התקשרות לביצוע הסעות תלמידים לשנה"ל תשס"ט
ועדת המכרזים בישיבתה מיום  8.7.08המליצה שלא לקבל הצעות שהוגשו למכרז
הנ"ל מאחר והיו גבוהות בעשרות אחוזים ואף מעבר לכך לעומת האומדן .הועדה
המליצה לנהל מו"מ עם קבלנים שונים לאחר ששוכנעה שאין תועלת בפרסום מכרז
חדש .לאור זאת ניהל מנהל אגף החינוך מו"מ עם חברות הסעה רבות ,ותוצאות
המשא ומתן מפורטות במצגת שהוצגה בישיבה.
ניהול המשא ומתן חסך למועצה כ ₪ 260,000 -בשנה לעומת ההצעות שהוגשו
במכרז .יחד עם זאת גזבר המועצה הפנה את תשומת לב חברי המועצה לכך כי
בהתקשרויות החדשות המוצעות יש תוספת עלות שנתית בסכום של כחצי מיליון
 ,₪עלות שאינה מתוקצבת בתקציב המועצה .ההשפעה של סעיף זה בלבד על
תקציב  2008הינה חריגה תקציבית של  ,₪ 200,000והיתרה תבוא לידי ביטוי בשנת
 2009על כל המשתמע מכך.
התקיים דיון בהשתתפות כל חברי המועצה הנוכחים.

החלטה מס' 76.2
מליאת המועצה מאשרת פה אחד את המלצת ועדת מכרזים מיום  8.7.08ומאשרת
חתימת חוזים עם חברות ההסעה המפורטות להלן לצורך ביצוע הסעות תלמידים:
רונן השרון – לדרור ולתנובות.
אגד – לדרור.
שירן – לנתניה ,מעברות ומשמר השרון.
יהב – להוד השרון ,הרצליה ורעננה.
מוניות קדימה – לכפר סבא ,פתח תקוה ,שדות ים ,כפר הס ובית ליד.
בלדר – כפר הרוא"ה ,גבעת חיים ועין החורש.
ששון יפת – לתל יצחק וצהרון.
הישיבה ננעלה בשעה .20:30
רשמה :אורלי רזניקוב.
בברכה
זאב ובר
מזכיר המועצה

יצחק ימיני
ראש המועצה
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