
 

 

 2019.318. מתאריך  5 מספר  פרוטוקול מליאה

 , יואב מויאל.שגיא קלייןדוד מזרחי, אוסי וינטר, בקי אופיר, ראייל בלום,  משתתפים:

יובל ברזילי, מור זילברשטיין, נעמי קובי דרשר, רועי פטריק, עו"ד חורש,  –מיכל זיו רויטל טריפלר, אודי בר,  נוכחים:

 גל. -בקר, רינה פרץ

 נובל -ארבל בןחסרים: 

 חורש -מיכל זיו רשמה:

 :סדר היום

 . 12.03.2019מיום   03אישור פרוטוקול מליאה מס'   .1

לביצוע פרויקט  חל"י – להגנת ים המלח ממשלתיתהחברה האישור להתקשרות בפטור ממכרז עם  .2

 .בכפר האומנים בצוקים ופיתוח תשתיות

 : מחלקת פיתוח וראש המועצה.2019הצגת תכנית עבודה לשנת  .3

 .כולל תקציב פרויקטים ואישורו 2019תקציב המועצה לשנת הצעת הצגת  .4

 דיון והחלטות :

    . .12.3.2018מתאריך  03את פרוטוקול מס'  פה אחד לאשר הוחלט .1

לביצוע פרויקט  עם חל"ישל המועצה בקשה להתקשרות בפטור ממכרז את  ה והציגועו"ד רועי פטריק  רויטל טריפלר .2

צו המועצות האזוריות )סעיף  של שיקום תשתיות בכפר האמנים בצוקים. הפטור המבוקש מבוסס על הוראת סעיף 

"התקשרות עם תאגיד  לתוספת השניה( קובע כי ניתן להתקשר עם חברה ממשלתית בפטור ממכרז כאשר : 3.10

התאגיד(, באישור שר הפנים, ובלבד  -)להלן  1993-( לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג5)3ממשלתי כמשמעותו בתקנה 

התאגיד מהווה על פי מסמכי היסוד שלו ועל פי החלטת הממשלה או על פי החוק שהקימו,  שנתקיים אחד מאלה:

התאגיד  -וההתקשרות נעשית לשם ביצוע מטלות אלה; או זרוע לביצוע מטלות ישירות ומוגדרות של הממשלה 

מבצע מטלה או שירות שהוטלו עליו לפי דין, או מספק שירות או מצרך חיוניים לציבור, וההתקשרות נעשית לשם 

שהוצגה בפני  13/03/19בהתאם לחוות דעתם של היועצים המשפטיים של חל"י מיום   ביצוע מטלה או שירות אלה;"

חל"י הוסמכה, בין היתר, לנהל , 26/09/17מיום  3043טת ממשלה מס' במסגרת החלחברי מליאת המועצה, 

תשתית לצורך ביצוע עבודות זאת  פרויקטים תיירותיים באזור הדרומי של מדינת ישראל, לרבות פיתוח התשתיות, 

ים בצו המועצות האזוריות לקבלת פטור ממכרז. לפיכך התקשרות זו עומדת בתנאים הקבוע בכפר האמנים בצוקים.

 ההתקשרות בפטור ממכרז טעונה אישור של שר הפנים והבקשה תוגש ע"י המועצה.

 ופיתוח שיקום תשתיות פרויקטלביצוע חל"י  עם של המועצה בפטור ממכרזאת ההתקשרות  פה אחד לאשר הוחלט: .3

 ים.ההתקשרות כפופה לאישור משרד הפנ כפר האמנים בצוקים.ב

 -מור זילברשטיין )מצורפת המצגת(.רויטל טריפלר  -עבודה של מחלקת פיתוח ע"י מנהל הפיתוח הוצגה תכנית ה .4

 וענתה על שאלות שעלו בדיון. 2019לשנת  של המחלקה גזברית המועצה הציגה את הצעת התקציב

, במהלכה סקר את הפרויקטים 2019לשנת של המועצה ראש המועצה ד"ר אייל בלום הציג את תכנית העבודה  .5

  הערבה ואלו העתידים להתבצע בתחום הפיתוח והתשתיות. יביישובהשונים שנעשו 



 

 עיקרי השינויים ביחס לתקציב ו 2019תקציב המועצה לשנת הצעת רויטל טריפלר, הציגה את  המועצה, גזברית .6

 .לשאלות שעלו בדיון התאםנערך דיון וניתנו הסברים וביאורים ב .שנה קודמת  2018

 47,609,258כפי שהוצג בסך כולל של  2019המועצה לשנת לאשר את התקציב  פה אחדהמליאה החליטה   הוחלט:

 ( צ"ב)מ ₪

 )מצ"ב(. של המועצה  השתתפות מהקרן לפיתוח פה אחד הוחלט לאשר בנוסף, 

 
 

 
                                                                                                                                _____________________ 
 חבר מליאה                                     ראש המועצה                                                                                                


