
  3מתוך  1עמוד 

  ו"ניסן תשע' ה רביעי יום    
 2016אפריל  13         

  2016.413.מיום  64' מן המניין מסשלא  ישיבת מועצה
  הישיבה התקיימה בחדר הישיבות של העירייה

, דוד חיון, איילה ברטה, עוזי אהרון, ימית קרקוקלי, סבח יוסף, אפי גוטמן, ליאת שוחט  :נוכחים
  . ליאור אגאי

  .ליאת בן בסט, ננה חן, יניב דאון, יחזקאל שקד, עופר בוזי, טל אשכנזי, אנה כהן'ז :חסרים

   .חמאני דוד, רמי בן סעדון, גבריאלגיל , ד שלומית שפינדל"עו, עופר תודר  :משתתפים

  :על סדר היום

תווי קניה באמצעות כרטיסים לרכישת , מ ללא מכרז"התקשרות במול המלצת ועדת מכרזים .1
 .ו"שי לעובדי העירייה לחג הפסח תשע, אלקטרוניים

 .₪ 150,000רכישת רכבי עבודה בסך  -1364' ר מס"הגדלת תב .2

 .₪ 220,000טמוני קרקע לאיסוף אשפה בסך רכישת  -1368' ר מס"אישור תב .3

  .₪ 850,000לון בסך תכנון פארק נחל אייר ל"תיקון מספר תב .4

  )18:14הישיבה נפתחה בשעה (

  :ראש העיריה

צר לי . לא הגיעו, חבל שאלה שגרמו לקיום הישיבה. תודה רבה לכל מי שהגיע בהתראה כל כך קצרה
שחברי אופוזיציה מנהלים התחשבנות על גבם של עובדי העירייה ובמיוחד בנושא תלושים לחג 

  .הפסח

תווי קניה באמצעות לרכישת , מ ללא מכרז"המלצת ועדת מכרזים להתקשרות במו  - 1' סעיף מס
  ו"שי לעובדי העירייה לחג הפסח תשע, כרטיסים אלקטרוניים

  :ראש העיריה

אספקת תווי קניה באמצעות  - 3/2016' מסהעיריה פרסמה מכרז פומבי  4.4.2016ביום שני 
  .ח"ש 255,000בסכום בסך  ו"הפסח תשעכשי לעובדי העירייה לחג , כרטיסים אלקטרוניים

, ו"ניסן תשע' ם ראשון בלא יאוחר מיועד ו נקבע, המועד האחרון להגשת הצעות במסגרת המכרז
  .15:00: שעה, 10.4.2016

. מעטפת אומדן העירייה בלבד בהנמצאה ו 11:21בשעה  11.4.2016ביום שני תיבת המכרזים נפתחה 
  .למכרז לא התקבלו הצעות

) ח(22י תקנה "עפ לפעול, המליצה למועצת העירייה, 11.4.2016, ועדת המכרזים בישיבתה באותו יום
לרכישת תווי  להתקשר בחוזה ללא מכרזולאשר  ,1987 -ח "התשמ, )מכרזים(לתקנות העיריות 

מנהלת משאבי  -מ גזבר העירייה ואת יהודית שקורי "מ -ולמנות את גיל גבריאל  קנייה לעובדים
ההתקשרות תעשה עם . מ לרכישת תווי הקנייה"רשתות שווק ולנהל איתן מו/לפנות לחברות, שאנו

  .החברה שתציע את אחוז ההנחה הגבוה ביותר

לתקנה להתקשרות בהתאם , היועצת המשפטית לעירייה, ד שלומית שפינדל"חוות דעתה של עו להלן
תווי קניה באמצעות כרטיסים לרכישת , 1987 -ח "התשמ, )מכרזים(לתקנות העיריות ) ח(22

  .ו"כשי לעובדי העירייה לחג הפסח תשע, אלקטרוניים
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  המחלקה המשפטית
  ו"תשע, בניסן' ה                           
          2016, באפריל 13                           

  לכבוד
  ראש העיר

  חברי מועצת העיר 
  ,.נ.ג.א

כרטיסים אלקטרוניים כשי לעובדי אספקת תווי קניה באמצעות  20163/' מכרז מס: הנדון
  ו"העירייה לחג הפסח תשע

אספקת תווי קניה באמצעות כרטיסים  3/2016' פרסמה העירייה הודעה על מכרז מס 4.4.2016ביום  
 . ו"אלקטרוניים לעובדי העירייה לחג הפסח תשע

ירייה נפתחה תיבת המכרזים בעירייה ובתיבה נמצאה מעטפת אומדן הע 2016באפריל  11ביום  .1
 .לא התקבלו הצעות למכרז, כלומר. בלבד

בו ביום נערכה ועדת מכרזים ובה המליצה הועדה כי נוכח סד הזמנים הקצר לפני חג הפסח  .2
והואיל ועריכת מכרז חדש לא תביא תועלת וממילא אין מרחב זמן לפרסום מכרז חדש שכן 

, י לחג הפסח לפני החגקיים צורך דחוף ברכישת תווי הקניה וחלוקתם לעובדי העירייה כש
 .1987 –ח "התשמ, )מכרזים(לתקנות העיריות ) ח( 22לפעול בהתאם לתקנה 

 :קובעת בהאי לישנא) ח( 22תקנה  .3

, או נדונה הצעה יחידה והועדה לא המליצה עליה א הוגשה כל הצעה למכרזל )ח("
או החליטה מועצת העיריה שלא לאשר , הועדה על הצעה כלשהי צהאו לא המלי

רשאית העיריה , לפקודת העיריות) ג(148הצעה של ראש העיריה לפי סעיף 
, להתקשר בחוזה ללא מכרז לאחר שמועצת העיריה החליטה על כך ברוב חבריה

  ".ולאחר שנוכחה שבנסיבות הענין עריכת מכרז לא תביא תועלת

, ת המכרזים כי ככל ויוחלט על ידי העירייה להתקשר בחוזה ללא מכרזהמליצה ועד, בנוסף .4
מנהלת משאבי , יהודית שקורי' מ גזבר העירייה ואת גב"מ, מומלץ למנות את מר גיל גבריאל

ההתקשרות . מ לרכישת תווי הקנייה"רשתות השיווק ולנהל איתן מו/ לפנות לחברות, אנוש
 .בוה ביותרתהא עם החברה שתציע את אחוז ההנחה הג

ובהתאם להנמקת ועדת המכרזים אנו סבורים כי מועצת העיר רשאית , לאור האמור לעיל .5
ולפעול להתקשרות בחוזה ללא מכרז לאחר שתתקבל על כך ) ח( 22לפעול בהתאם לסעיף 

 .החלטה ברוב חברי המועצה
  ,כבוד רבב

  ד"עו, שלומית שפינדל                  
  יועצת משפטית לעירייה

  :ראש העיריה

שיהיה נגיש לעובדי , חשוב שהספק שיבחר יהיה לו סניף בקרבת מקום, בהתאם למה שהצגנו במכרז
  . שאותם כללים שהיו במכרז יחולו על ההצעה הזולה ביותר שתיבחר, העירייה

תווי קניה לרכישת , מ ללא מכרז"התקשרות במול את המלצת ועדת מכרזיםלאשר  מי בעד
 -את גיל גבריאל ולמנות , ו"שי לעובדי העירייה לחג הפסח תשעכ, באמצעות כרטיסים אלקטרוניים

רשתות שווק ולנהל / לפנות לחברות, מנהלת משאבי אנוש -מ גזבר העירייה ואת יהודית שקורי "מ
  .מ לרכישת תווי הקנייה"איתן מו

  . פה אחד  :בעד

תווי לרכישת , מ ללא מכרז"התקשרות במול עדת מכרזיםהמועצה מאשרת את המלצת ו  :החלטה
ולמנות , ו"שי לעובדי העירייה לחג הפסח תשעכ, קניה באמצעות כרטיסים אלקטרוניים

לפנות , מנהלת משאבי אנוש -מ גזבר העירייה ואת יהודית שקורי "מ -את גיל גבריאל 
ההתקשרות תעשה עם  .מ לרכישת תווי הקנייה"רשתות שווק ולנהל איתן מו/ לחברות

  .החברה שתציע את אחוז ההנחה הגבוה ביותר
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  ₪ 150,000רכישת רכבי עבודה בסך  - 1364' ר מס"הגדלת תב - 2' סעיף מס

  :ראש העיריה

  .₪ 150,000רכישת רכבי עבודה בסך  -1364' ר מס"הגדלת תב מבקשת לאשר

  .קרנות הרשות: מקורות המימון

  . ע ופיקוח עירוני"מדובר בדרישה של אגף שפ

  .ע"סל  ורכישת קטנועים לאגף שפ+לרכישת מנוף הרמה הר דרוש"הגדלת התב

  .ר"ועדת הכספים המליצה למועצה לאשר את התב

  ?מי בעד

  . פה אחד  :בעד

  .₪ 150,000רכישת רכבי עבודה בסך  -1364' ר מס"הגדלת תבהמועצה מאשרת את  :החלטה

  ₪ 220,000טמוני קרקע לאיסוף אשפה בסך רכישת  - 1368' ר מס"אישור תב - 3' סעיף מס

  :ראש העיריה

  .₪ 220,000טמוני קרקע לאיסוף אשפה בסך  לרכישת 1368' ר מס"תב מבקשת לאשר

  .קרנות הרשות: מקורות המימון

 טמונים בשלב 12מדובר בכמות של  .ר דרוש לרכישת טמוני קרקע במקום מכולות פתוחות"התב
  .הראשון

  .ר"ועדת הכספים המליצה למועצה לאשר את התב

  ?מי בעד

  . פה אחד:  בעד

  .₪ 220,000טמוני קרקע לאיסוף אשפה בסך  - 1368' ר מס"המועצה מאשרת את תב: החלטה

  ₪ 850,000ר לתכנון פארק נחל איילון בסך "תיקון מספר תב - 4' סעיף מס

  :ראש העיריה

לתכנון פארק נחל איילון בסך  1365' ר מס"תבאושר , 4.4.2016מיום  63' מסבישיבת המועצה 
  .רשות מקרקעי ישראל: מקורות המימון. ₪ 850,000

  .1369' ל מס"צ 1365' במקום מס  ר"נפלה טעות סופר במספר התב

  .1369ר למספר "מבוקש לאשר תיקון מספר התב

  :מי בעד

  . פה אחד:  בעד

  .1369למספר  ₪ 850,000ן פארק נחל איילון בסך לתכנור "מאושר תיקון מספר התב :החלטה

  :עוזי אהרון

אני רוצה להודיע על עיסוק נוסף , בחירת ראש רשות וסגניו, לחוק הרשויות המקומיות 15לפי סעיף 
לא לרשות , בהתנדבות במתן סיוע משפטי לאוכלוסיה חלשה בתחומים שאין להם כל קשר וזיקה

  . המקומית ולא לשלטון המקומי

  )18:20יבה ננעלה בשעה היש(

        

  ד"עו, ליאת שוחט  דוד חמאני
  ראש העירייה  מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה

  ישיבות המועצה מרכז


