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 גזבר המועצה

 יועמ"ש

 מהנדס המועצה

 ראש המועצה

 

 92.2010.19סיכום ועדת התקשרויות מיום 

התכנסה ועדת ההתקשרויות של המועצה  11:00בשעה  19.02.2019ביום  .1

 המקומית שלומי.

 בישיבה נכחו: .2

 מנכ"ל המועצה ויו"ר הועדה –לוצ'י יוסף  •

 גזבר המועצה –שמוליק רוזנגרטן  •

 יועמ"ש –אלדר כהן  •

  מהנדס המועצה – טל חמי •

 יומה של הועדה:הנושאים אשר עלו על סדר  .3

 במסגרת פרוייקט גני משחקים המבוצע במועצהשכר מתכננים  •

 שכר מפקח במסגרת פרוייקט גני משחקים המבוצע במועצה •

 לתכנון בית הספר בשכונת יערית.הסכם  •

ת פרוייקט השיפוץ בבית הספר הרב מימון בהמשך לתב"ר הגדל •

 שר בשנה שעברה.שאו

 הסכם התקשרות מול פמ"י להופעות במסגרת התרבות התורנית. •

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 להלן סיכום החלטות הועדה: .4
 החלטת הועדה אסמכתאות פרוטוקול נושא ס"דמ

שכר מתכננים  1
פרוייקט גני 

 משחקים

מהנדס המועצה הציג את 
המחירים שאושרו לתשלום 

על ידי משה חן. קיימים 
 49פערים מצטברים של כ 

לכלל המתכננים בכל  ₪אלף 
ובע נ. הפער הפרויקט

רמ"י  ב ביןמהבדל בחישו
 .למשב"ש

טבלת 
החישוב לפיה 

 חושבו סכומי
 התכנון

חוזים מול המתכננים על דס הניוכנו על ידי המ •
בסיס הסכומים שאושרו בהתאם לתעריף 

 משה"ש.
מו בהתאם לנוהל ויועברו לאישור החוזים ייחת •

 הגזבר והיועמ"ש.

שכר מפקח  2
במסגרת פרוייקט 

 גני משחקים

מהנדס המועצה הציג כי יש 
את שכר צורך לשלם 

המתכנן בהתאם לנהוג. 
הגזבר ביקש הבהרות 

ות מימון שכר למקור
המהנדס הציג כי המפקח. 

שכר המפקח אמור להיות 
 7.5משולם מהתקרה בגובה 

אחוז אותה מקבלת המועצה 
 מרמ"י.

חוזה רכישה 
והסכם מול 

 רמ"י

 19בהמשך למסמכים וההתכתבות מיום  •
בפברואר מול משה חן בה אושרה תקורת 

 חישולם שכר המפק 7.5%המועצה בסך 
 ממסגרת זו.

כם לתכנון הס 3
בית הספר 

 בשכונת יערית

את הפער  נדס הציגההמ
תימת הסכם מול והצורך בח

מתנה  המתכנן. הגזבר
חתימת ההסכם בהוספת 

  הנספח אותו הכין היועמ"ש.

מהנדס המועצה ירכז את חוזה התכנון, נספח  • 
ביאם לעיון היועמ"ש וכל חומר רלבנטי נוסף וי

 הח"מ מהר ככל הניתן.

הגדלת פרוייקט  4
שדרוג מערכת 

וב בבית הבי
  הספר הרב מימון

המהנדס הציג את פנייתו 
בינואר בנושא  13מיום 

דלת תב"ר קווי מים וביוב הג
 בבית הספר הרב מימון.

מצורפות 
סמכתאות הא

 הנדרשות

היועמ"ש יעבור על החומרים המצורפים ויגדיר  •
האם נדרשת הגדלת התב"ר במליאה או 

גדלת תשלום על בסיס שניתן לבצע ה
במכתב התב"רים שהוצעו על ידי המהנדס 

המצורף. כל חומר נוסף שיידרש ליועמ"ש 
 דס המועצה.על ידי מהניסופק 

הסכם התקשרות  5
 מול פמ"י

הוגש לאישור הסכם 
התקשרות מול פמ"י בנושא 

הופעות בתחום התרבות 
התורנית. ההסכם רצוף 

בסעיפים אשר אינם 
מקובלים החל מגובה 

הביטוחים הנדרש, אופן 
השירות וכלה ההזמנה של 

באחריות הגוף המספק את 
 השירות.

 ההסכם לא ייחתם במתכונתו הנוכחית. • 
שוב לחברה את הארותיו היועמ"ש יגיש  •

 והשגותיו ולאחר תיקונן הנושא ייבחן מחדש

 

 בברכה .5

 

 לוצ'י             יוסף

 מנכ"ל מועצת  שלומי

 


