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 -  zoomבאמצעות אפליקציית גם שנערכה –ישיבת מליאה מוקלטת ומצולמת  -                       
 -קישור לצילום המליאה יעלה לאתר האינטרנט של המועצה בצירוף לפרוטוקול -                       

      

  3/22פרוטוקול מליאה       

 15.3.22תאריך :       

 

 על סדר היום:      

 

 הגדלת הסכם התקשרות עם הקבלן "בונה מסד בע"מ" להשלמת שיפוץ המקהל.  -

 
 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נוכחים שאינם מקרב חברי  אישור טלפוני/מייל חסרים מקרב חברי המליאה נוכחים מקרב חברי המליאה
 המליאה

  –ראש המועצה  –עובד נור 
 גן נר 

 מנכ"לית המועצה   –ענת מור  גן נר –מלכא ניסים  טמרה –זועבי חסן 

ס. ראש  –תייסיר קאסם 
 בזום  – מוקיבלה –המועצה 

 גזבר המועצה  –ג'ואד זועבי  נורית –מירב אזולאי  גדיש –יעקב פרץ 

ס. ראש  –אורי שומרוני 
 רם און –המועצה 

כפר יחזקאל –לירון רותם   –יועץ משפטי  – אילן מירוןעו"ד  ברק –מיכה ויצמן   
 בזום 

מבקר המועצה  –אייל פייגנבאום  מולדת –ערן גולן  אומן –עמיאל דהאן  בזום – גן נר –כהן שגיא 
 בזום  –

 בזום  -דובר המועצה  –שי אלט   אדירים –דוד בונפיל ישי  עח"מ –רמון בן ארי 
 מזכירת לשכה –רונית סבג    חבר –שחר ביטון  רמת צבי –אלון רודברג 

   מלאה  –שלמה אוחנונה  דבורה –מרם עמוס ע
    ניר יפה –יעקב אזולאי  בזום – מוקיבלה –עיד סלים 

    אביטל –מולא דוד  בזום –בית אלפא  -דני שדה
    מיטב –ציון אברהם  בזום – תל יוסף –אבי רוסו 

   סנדלה – עלי עומרי בזום  –מגן שאול  –פרדו עדנה 
נעורה – זועבי מחמוד בזום  – פרזון –ירון דוד     
    נעורה –חאלד חאלדי  בזום  – גבע –רון וייס 

     בית השיטה  –שחר תמיר  בזום – טייבה –הישאם זועבי 
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 :הדבריםתמצית         

 החלטה                 תמצית הדברים           הנושא לסדר היום
 לסדר היום:סעיף 

 
  :ראש המועצה

 יותו.למזכיר את הפרויקט בכל
 ,שכבר מומן ואישרנו בתב"ר הקודם ,קהל בחלק הראשוןיכדאי לנו לקחת את היזם שסיים לא מכבר את העבודה במוחושב שהכי נכון 

, 22.6.22בתאריך כדי שב ,דית לעבודה כדי להספיק לסיים ולהכין את המקום עד סוף מאיידי ובמהירות המיולהכניס אותו באופן מ
 תיישבות שם. השנות הי מאה נוכל לחגוג את אירוע

ך ולא לייצר התייקרויות שאם אנחנו ולחס ותאפשר - עם שניה, ופהחוזה מבחינת החוק הגדלת -ד עיננו, פעם אחת לנגמה שראינו 
 . עלה בהתאםיהכל  ...היום נעשה מכרזים חדשים, ובטח כולכם ערים לכך, שהיום הכל מתייקר, ברזל, בטון

 הליך של מכרז יכול לקחת לפעמים חודשים ולא רוצים לאבד אותם. בנוסף, 
 , 50% -בשלנו, מבקשים להביא לאישור החברים הגדלת חוזה הקבלן היועץ המשפטי  הנחייתכל הסיבות האלה ובל בהתאםאז 
 . כמובן בכפוף לאישור של משרד הפנים ,עבודה באופן מיידיהיכנס לקבלן לאפשר לול

. היא לקחה בחשבון גם חניות גדולות, הגעה, ועוד הרבה  ₪מיליון  10 -תכנית למקהל שהאומדן שלו היה כבעבר הצגנו פה במליאה 
 מאוד דברים. 

 אחרי שנשקיע  ,₪מיליון  3.5 -אנחנו בעצם "נגרד" את ה כעתו .₪מיליון  5-כ דובר עלמראשון של טיפול במקום עצמו השלב ב
 נוספים עכשיו.  ₪מיליון  1.3 -את ה

זאפה ברמה של מארגנים ושנים, הרעיון היה שגם ישבנו ועשינו שיח עם מפיקים  מספרבמליאה לפני למקהל  התכניתכשהצגנו את 
 ואמרו שהמועצה ,לא היו מעוניינים להיכנס בהשקעות ,אירועים תבנכסים שיש היום במדינת ישראל והפעלואח', שבעצם מבחינתם 

 תסיים להכשיר את המקום באופן שאנחנו לא צריכים להביא כסף מהבית יש מה לחזור ולדבר אתנו. 
נוספים שאנחנו מבקשים להגדיל עכשיו, המקום יהיה שמיש באופן זמין לכל ה ₪מיליון  1.5 -התכנית העסקית אומרת שאחרי ה

 ם ע"י המועצה. גם ע"י יזם וגאירוע שנרצה לעשות במהלך השנה. 
 . ₪שבשלב הקודם שמה מכיסה חצי מיליון  ,מי ששותף לנו בגן הלאומי זה רט"גכידוע לכם, 

    . הנוספים, יהיה אפשר כמעט באופן תדיר לקיים שם אירועים ₪היום אנחנו חושבים שאחרי ההשלמה של המיליון וחצי 
לתת , כמנגנון כלכלי, אלא ברמה של להיות מאוזןלא מפעילות מקומות תרבות  ,גם במנגנון העיסקי , ברוב הרשויות שלמדנו מהם

ל לשמש הרבה מעבר לאירועי מועצה, וים בחזון שלנו את המקהל עם כמות מושבים אדירה יחסית, יכאאנחנו רוושירות לתושבים. 
 בו גם אירועים ברמת המחוז וכל הצפון. ולייצר 

 
 :רמון בן ארי

 לאיזה שלב זה אמור להגיע?
 

 :ראש המועצה
 נשלים עכשיו למצב שבו הוא יכול לפעול באופן וקבוע.  אנחנו

 יהיה בו תשתית מלאה, נגישות מאושרת, כל מה שקשור להשלמת הבמה ותנאים לאומן לבצע בו את הפעילות, תאורה וגידור מלאים. 
 

 באישור היועץ המשפטי( –חברים אישרו טלפונית/במייל  4) 17  –בעד 
 אין -נגד

 1 -נמנע
 

 להשלמת שיפוץ המקהל. %50 -בהתקשרות עם הקבלן "בונה מסד בע"מ" הגדלת חוזה מליאת המועצה מאשרת את :  החלטה
 מזכירת לשכה –רשמה: רונית סבג                                                                                                                      

 החתוםעל 

                                           _________________________                  ________________________ 
 ראש המועצה -עובד נור                        המועצה  ית מנכ"ל –ענת מור                                               

 
                     

 .223/סרים. תיק מליאה חלנוכחים. ל העתקים:              


