כג ניסן תשס"ח
28.4.08
ועד – -2974

לכבוד
חברי הועד

הנדון :סיכום ישיבת ועד מס' 13
מיום ראשון ,א' ניסן6.4.08 ,
מיום שלישי ג' ניסן8.4.08 ,
.1

נוכחים
שטיינברג איציק
הרטמן יצחק
אופנבכר יוסף
טאוב יעקב
ריצמן קרן
אהרון יריב

.2

נעדרו
ברייטברט אייל
רפי בראזני
בליץ סטיב

.3

אישור פרוטוקול קודם – מאושר פה אחד.
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.4

סיכום הנושאים שנדונו
א .מכרז פינוי אשפה
-

הועד משמש כועדת מכרזים
נוכחים נציגי חב' מאיה
סה"כ התקבלו  3הצעות
חברי הועד חתמו על שלושת המעטפות.

מעטפה מס'  - 1חן המקום
-

ערבות בנקאית – יש
 ₪ 82עבור פח  240ליטר ל 9 -פעמים בחודש
 ₪ 240לפח  1100ליטר ל 9 -פעמים בחודש.
 ₪ 220למכולה  6קו"ב.
 ₪ 1300לכל סבב פינוי גזם  4פעמים.
סה"כ חודשי – .₪ 44720
מעטפה מס'  – 2חב' אן ארוד בע"מ.

-

ערבות בקאית – יש
 ₪ 64.66עבור פח  240ליטר ל 9 -פעמים בחודש
 ₪ 261לפח  1100ליטר ל 9 -פעמים בחודש
 9פעמים בחודש
 ₪ 454למכולה  6קוב
 ₪ 700לכל סבב פינוי גזם  4 Xפעמים
סה"כ חודשי לאחר הנחה .₪ 34613 - 1%
מעטפה מס'  – 3מאיה ניהול תברואה ושרותים

-

ערבות בנקאית – יש
 ₪ 71.1עבור פח  240ליטר ל 9 -פעמים בחודש
 ₪ 234עבור פח  1100ליטר ל 9 -פעמים בחודש.
 ₪ 479.7עבור מכולה  6קו"ב ל 9 -פעמים בחודש.
 ₪ 1230לכל סבב פינוי גזם  4 Xפעמים.
סה"כ חודשי לאחר הנחה ₪ 34569 - 13%
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החלטה
הועד ביושבו כועדת מכרזים בחר בהצעה הזולה ביותר של חב' מאיה כפוף לבדיקה
חשבונאית.
נבחר צוות למשא ומתן – איציק ,יריב ,יעקב ומוטי.
התקבל פה אחד
ב .עיתון חגיגי ליום העצמאות
עיתון חגיגי צבעוני ליום העצמאות בעלות של כ ₪ 5700 -מאושר פה אחד.
מקור תקציבי יהיה מתקציב ועדת תרבות.
ג .נושאים לדיון שאינם על סדר היום
מאושר ליו"ר הועד להעלות נושאים שאינם מופיעים על סדר היום.
התקבל פה אחד.
ד .פיתוח שצ"פ בין המרכז המסחרי למשפ' גיהסי
מר גיהסי יעקב מבקש שיסללו חניות ציבוריות על חלק מהשצ"פ וזאת משום שלטענתו
הוא לא יכול לסלול חניה פרטית )העלות גבוהה מאוד( ואם יסללו חניות אלו יוכל לקבל
על סמך זה היתר בניה.
הנושא לא נדון משום שרפי לא היה בישיבה.
עד לדיון תבדק האפשרות הנ"ל מבחינה בטיחותית.
ה .שילוט רחובות
הוחלט שהכיתוב בשילוט רחובות החדש יהיה רק בעברית.
ו .מחשוב שער
יריב הציג את ארבעת ההצעות מחיר שהתקבלו.
יריב התבקש לבדוק נקודות נוספות במיוחד נושא האחריות במגמה להוזיל אותה.
ישיבה נוספת בנושא זה תתקיים ביום שלישי בשעה .21.15
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ז .שכ"ט עו"ד תיק רוזי
.1
.2

ח.

עו"ד יקירביץ מבקש שכ"ט בסך כ $ 11000 -בתיק רוזי ושות בנוסף לשכ"ט
שנפסק ע"י בית המשפט.
הבקשה נראת מוגזמת ולכן מבקש להעמיד את תוספת שכ"ט על + ₪ 10000
מע"מ בנוסף לשכ"ט שנפסק ע"י בית המשפט.
מאושר ברוב  6בעד  – 1נגד.

שכ"ט עו"ד שוטף
עו"ד יקירביץ מבקש להעמיד את שכ"ט השוטף ע"ס  ₪ 2600לחודש במקום
 $ 600שהיה עד כה.
החלטה
שכ"ט יעמוד ע"ס  ₪ 2500לחודש – התקבל פה אחד.

ט.

ישיבה בנושא מחשוב שער ב8.4.08 -
נוכחים :איציק ,יריב ,יצחק ,יעקב ,אייל ,יוסף ,רפי ,קרן.
יריב מעדכן שהיתה לו פגישה נוספת עם חב' אריאל וימאזור ובה שיפרו את
הצעתם בעיקר את עלות האחריות.
ולכן ועדת בטחון ממליצה לרכוש את המערכת מחב' אריאל וימאזור.
החלטה
הועד ביושבו כועדת מכרזים לבחירת החברה למחשוב שער מאמץ את המלצת
ועדת בטחון ומאשר התקשרות עם חב' אריאל ומיאזור.
ההחלטה התקבלה ברוב  7בעד  1נמנע.
בברכה
מוטי רוזיליו
מזכיר הישוב
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