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נוכחים :אבי הררי – ראש המועצה
דרור ריבובסקי – סגן ראש המועצה
עוז כהן סגן ראש המועצה
זיו קמיני – סגן ראש המועצה
ערן אליאס – משנה לראש המועצה
יפה עובדיה – חברת המועצה
דודו עמר – חבר המועצה
יוסי אלבז – חבר המועצה
עו"ד אנינה דינר – חברת המועצה
לימור גיל שני – חברת המועצה

חסר :עומרי פלד – חבר המועצה

משתתפים :אשר שמע – גזבר המועצה
עו"ד קרן קדמי – יועמ"ש
גלית פלג – מבקרת
אדריכל ויקטור אבקסיס – מהנדס המועצה

רשם :אלי גטר – מזכיר המועצה

בפתח הישיבה הורה ראש המועצה לנהוג עפ"י הכללים המחייבים בשנת בחירות והנחה את מזכיר
המועצה לשלוח לחברי המועצה את ההנחיות של היועץ המשפטי לממשלה לקראת הבחירות
לרשויות המקומיות.

על סדר היום:
 .1אישור תב"רים:

א .אישור תב"ר  – 1453הבא לתקן מתקני ספורט במוסדות ציבור וחינוך עפ"י הנחיות מכון
התקנים
ב .אישור תב"ר  – 1454הבא לתקן מתקני כושר ברחבי הישוב עפ"י הנחיות מכון התקנים

ג .עדכון תב"ר  – 1423שדרוג רח' הותיקים
ד .עדכון תב"ר  1424שדרוג רח' המעפילים

ה .עדכון תב"ר  1427תכנון וביצוע מועדון גנ"י ברח' המחתרת

סדר היום:
 .1אישור תב"רים:
א .אישור תב"ר  – 1453תיקון מתקני ספורט במוסדות ציבור וחינוך עפ"י הנחיות מכון
התקנים.
תקבולים:
קרנות הרשות
סה"כ

תשלומים:
עב' קבלניות
תכנון ופיקוח
סה"כ

₪ 320,000
₪ 320,000

₪ 300,000
₪ 20,000
₪ 320,000

אבי הררי :אנו מתחייבים לבצע סקר מתקני ספורט .ביצענו סקר באמצעות מכון התקנים.
מבוקש לאשר תב"ר זה על מנת שנפרסם מכרז להבאת מתקני הספורט לתקן הנדרש.
יפה עובדיה :האם משתנים תקנים ?
אבי הררי :אנו מחוייבים להביא את כל המתקנים לתקן הנדרש כדי למנוע נזקים חלילה.
הצעת החלטה :לאשר את התב"ר
הצבעה פה אחד

ב .אישור תב"ר  – 1454תיקון מתקני כושר ברחבי הישוב עפ"י הנחיות מכון התקנים
תקבולים:
קרנות הרשות
סה"כ

₪ 100,000
₪ 100,000

תשלומים:
עב' קבלניות
תכנון ופיקוח
סה"כ

₪ 90,000
₪ 10,000
₪ 100,000

אבי הררי :מדובר בהבאה לתקן של כל מתקני הכושר הפזורים בישוב .הסקר נערך ע"י
מכון התקנים.
הצעת החלטה :לאשר את התב"ר
הצבעה פה אחד

ג .עדכון תב"ר  – 1423שדרוג רח' הותיקים
תב"ר לאישור

תב"ר מאושר
תקבולים:
קרנות הרשות
סה"כ

₪ 500,000
₪ 500,000

₪ 1,000,000
₪ 1,000,000

תשלומים:
עב' קבלניות
תכנון ופיקוח
סה"כ

₪ 450,000
₪ 50,000
₪ 500,000

₪ 930,000
₪ 70,000
₪ 1,000,000

עדכון תב"ר בהתאם למפרט מחירים  /כתב כמויות משכ"ל

אבי הררי :כפי שביצענו שדרוג רח' מרבד הקסמים אנו ממליצים לשדרג את רח' ותיקים.
הצעת החלטה :לאשר את התב"ר
הצבעה פה אחד

ד .עדכון תב"ר  1424שדרוג רח' המעפילים

תב"ר מאושר
תקבולים:
קרנות הרשות
סה"כ

₪ 500,000
₪ 500,000

תב"ר לאישור

₪ 600,000
₪ 600,000

תשלומים:
עב' קבלניות
תכנון ופיקוח
סה"כ

₪ 450,000
₪ 50,000
₪ 500,000

₪ 550,000
₪ 50,000
₪ 600,000

אבי הררי :מבוקש לאשר שדרוג רח' המעפילים הסמוך לרח' ותיקים
הצעת החלטה :לאשר את התב"ר
הצבעה פה אחד

ה .עדכון תב"ר  1427תכנון וביצוע מועדון גנ"י ברח' המחתרת

תב"ר מאושר

תב"ר לאישור

תקבולים:
קרנות הרשות
סה"כ

₪ 3,500,000
₪ 3,500,000

₪ 7,000,000
₪ 7,000,000

תשלומים:
עב' קבלניות
תכנון ופיקוח
ציוד בסיסי/ראשוני
סה"כ

₪ 2,900,000
₪ 350,000
₪ 250,000
₪ 3,500,000

₪ 6,550,000
₪ 450,000
₪
0
₪ 7,000,000

אבי הררי :המועצה אישרה בזמנו חב"ר ע"ס  3.5מיליון  ₪לתחילת העבודות .בימים אלה
קיבלנו אומדנים לביצוע ולכן מבוקש לאשר את עדכון התב"ר.
הצעת החלטה :לאשר את עדכון התב"ר
הצבעה פה אחד

אלי גטר

אבי הררי

מזכיר המועצה

ראש המועצה

