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אילניה
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פרוטוקול מליאה טלפוני 4/2021
מיום  8במרץ 2021

ארבל
בית קשת
בית רימון
גבעת אבני
הודיות
הזורעים
כדורי
כפר זיתים
כפר חיטים

משתתפים:
אופיר שיק – -בית רימון
דדי בן דוד  -מצפה
נועם תבור – -כפר קיש
אהובה שחור  –-שדמות דבורה
אבשלום חביב  -ארבל
שלום אשכנזי  -לביא
דודו ברגר – -גבעת אבני
דוד בן אור  –-מצפה נטופה
גלית ארז – -בית קשת
רוביק סמאג'א – -גבעת אבני
רחלי בן זקן  -שרונה
אבנר כהן – כפר זיתים
כרמית ימיני  -הזורעים
אריה אברהם  –-כפר חיטים
הדס דרי  -אילניה
ישראל פרידמן – שדה אילן
יהודה גמליאל  -מסד

משתתפים נוספים:

כפר קיש

נפתלי פרידלנדר

לביא

על סדר היום:
אישור הגדלת היקף התקשרות – אדריכלית נוף – הרחבה כפר קיש

מסד
מצפה

נפתלי פרידלנדר
•

אדריכלית הנוף יסמין מח'ול זכתה לפני מספר שנים בתכנון תוכנית הנוף האדריכלית להרחבה
בכפר קיש בהיקף של  .₪ 93,000כעת אנו מבקשים לנצל יתרות כספים בהרחבה לבצע עבודות
תכנון פיתוח פארק ושצ"פים נוספים בסמוך להרחבה ,בהיקף של .₪ 40,000

•

לאור העובדה כי הגדלת היקף ההתקשרות עם אדריכלית הנוף אינה עולה על  50%לגבי אותה
תכולת עבודה בחוזה הקיים ,ניתן להתקשר לצורך כך בפטור ממכרז ,בכפוף לאישור מליאת
המועצה.

מצפה נטופה
שדה אילן
שדמות דבורה

כ"ד אדר תשפ"א
 08מרץ 2021

שרונה
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לשכת מנכ"ל
יצוין כי לאור העובדה שתוכנית הנוף בשאר ההרחבה בוצעה על ידי יסמין מח'ול ,עריכת מכרז
חדש לא צפויה להביא תועלת ,והכנסה של גורם תכנוני נופי נוסף ,עלולה אף לייצר חוסר תאימות
ואחידות בתכנון.

ארבל
בית קשת

בהתאם לסעיף  89לתוספת השניה של צו המועצות האזוריות ,ניתן להגדיל את הוצאות המועצה
האזורית בפרט מפרטי חוזה קיים ,ובלבד ששיעור הגדלת ההוצאות אינו עולה על  50%מההוצאות לגבי
אותו פרט על פי החוזה הקיים

בית רימון
גבעת אבני

לפיכך ,הוחלט על הגדלת היקף ההתקשרות בעד  50%מחוזה ההתקשרות הקיים עם אדריכלית יסמין
מח'ול ברוב של  17המשתתפים.

הודיות
הזורעים
כדורי
כפר זיתים

____________________

כפר חיטים

נפתלי פרידלנדר
מנכ"ל המועצה

____________________

ניצן פלג
ראש המועצה

כפר קיש
לביא
מסד
מצפה
מצפה נטופה
שדה אילן
שדמות דבורה
שרונה
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