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  2014 אוקטובר 7   

   20147.10.מיום  62' פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס

טל , יחזקאל שקד, סבח יוסף, ליאת בן בסט, עופר בוזי, ילה ברטהיא, דוד יוסף  :נוכחים
  אנה כהן'ז, ליאור אגאי, אשכנזי

  . ד עוזי אהרון"עו, ננה חן, חיוןדוד , ימית קרקוקלי, ליאת שוחט, אפי גוטמן  :חסרים

  .חמאני דוד, רמי בן סעדון, מזל זרחיה ,ד שלומית שפינדל"עו :משתתפים

  :על סדר היום

 .ח לתקנות המכרזים/22י תקנה "מ עפ"במואישור להתקשרות   .1

מרכז השלטון   במסגרת נסיעה מטעם, לאתיופיה, הרווחה' אישור יציאתה של מנהלת מח .2
 .המקומי

ש עיריית אור יהודה לניהול כספים של בתי ספר יסודיים "אישור לפתיחת חשבונות בנק ע .3
 .חתימה ותואישור מורש

ואישור מורשות חתימה " שיזף"ס "בי –ש עיריית אור יהודה "אישור לפתיחת חשבון בנק ע .4
 .לניהול כספי הורים

 .תיקון שם רחוב .5

 .עדכון שכר .6

  )18:05הישיבה נפתחה בשעה ( 

  ח לתקנות המכרזים/22י תקנה "מ עפ"אישור להתקשרות במו  - 1' מססעיף 

  :ראש העירייה

. ביטוח אלמנטאריב מדובר. לעריכת ביטוחי העירייה -  4/2014 יהעירייה פרסמה מכרז פומב
סוכנות באמצעות , חברת הראל חברה לביטוחמההצעה התקבלה . התקבלה הצעה יחידה במכרז

  .₪ 1,000,000: אומדן העירייה. ₪ 955,540סכום ההצעה . ביטוח גבאי

ועד  2012מבטחת את העירייה החל משנת  ,יצוין כי חברת הראל באמצעות סוכנות הביטוח גבאי
שמשלמת העירייה , ההצעה שהוגשה על ידי חברת הביטוח הראל גבוהה מעלות הביטוח. היום
  .כיום

, ח שהעירייה משלמת כיוםבשל היות ההצעה הצעה יחידה ועלות ההצעה גבוהה מעלות הביטו
עת כי בהקו ,)מכרזים(לתקנות העיריות ) ח(22המליצה ועדת המכרזים לפעול בהתאם לתקנה 

כח כי בנסיבות העניין עריכת מכרז חדש לא תביא תועלת ותחליט ובמקרה שועדת המכרזים תיו
ברוב  לאחר שהחליטה על כך, רשאית מועצת העירייה ,שלא לאשר הצעה יחידה שהוגשה למכרז

  .מ ולהתקשר בחוזה ללא מכרז"לנהל מו, חבריה

מ "אני מבקש מהמועצה לקבל את המלצת ועדת מכרזים ולאשר לנהל מו, לאור האמור לעיל
  ).מכרזים(לתקנות העיריות ) ח(22בהתאם לתקנה , ולהתקשר בחוזה ללא מכרז

  ?מי בעד

  .פה אחד  :בעד

מ ולהתקשר בחוזה ללא "ולאשר לנהל מואת המלצת ועדת מכרזים המועצה מאשרת   :החלטה
  ).מכרזים(לתקנות העיריות ) ח(22בהתאם לתקנה , מכרז
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במסגרת נסיעה , לאתיופיה, הרווחה' אישור יציאתה של מנהלת מח  -2' סעיף מס
  מרכז השלטון המקומי  מטעם

  :ראש העירייה

 מקצועיתמשלחת במסגרת , לאתיופיה, הרווחה' יציאתה של מנהלת מחמבקש לאשר 
  .השלטון המקומימרכז   מטעם

בבקשה , מקומיות ובכללן לעיריית אור יהודההל השלטון המקומי פנה בכתב לרשויות "מנכ

 .באתיופיה מקצועי לסיור לשירותים חברתיים המחלקות מנהלי יציאת ולאפשר לאשר

תרבותם  ,עולי אתיופיה של עולמם על וללמוד להכיר וייחודית חשובה בהזדמנות מדובר
 הקיימים שאותם והעירוניים הממשלתיים והשירותים התגוררו בהם החיים תנאי, ומורשתם

 .קיבלו

שדולת העובדים  ר"יו ובשיתוף המקומיות ברשויות הרווחה מנהלי ארגון י"ע מאורגן הסיור

 .סולומון שמעון כ"ח בכנסת הסוציאליים

 .בלבד₪  1,500ממן סך של עיריית אור יהודה ת. 2,600$הרשויות אמורות לממן סך 

  ?מי בעד

  . פה אחד  :בעד

משלחת במסגרת , לאתיופיה, הרווחה' יציאתה של מנהלת מחהמועצה מאשרת  :החלטה
  .₪ 1,500בהשתתפות העירייה בסך , השלטון המקומימרכז   מטעם מקצועית

בתי ש עיריית אור יהודה לניהול כספים של "אישור לפתיחת חשבונות בנק ע  - 3' סעיף מס
  חתימה ותספר יסודיים ואישור מורש

  :ראש העירייה

ש עיריית אור יהודה לניהול כספים של בתי ספר יסודיים "מבקש לאשר פתיחת חשבונות בנק ע
  .כמפורט להלן, חתימה ותואישור מורש

  בנק מרכנתיל

  :ס אלונים"בי

  מנהלת  –מירית מויאל 

  מזכירה  –בתיה זבורוב 

  :)אורות(ס אור חנה "בי

  מנהלת  –דבורה לאה מלוב 

  מזכירה  –יפית רוזן 

  :ס אהוד מנור"בי

  מנהלת  –) חביב(אורנה פרחי 

  מזכירה  –אורית גבאי 

  :ס סביונים"בי

  מנהלת   –רחל הילמן 

  מזכירה   –שולה קרקו 
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  :ס סעדיה גאון"בי

  מנהלת –ענת ברקוביץ 

  מזכירה  –תמר שרון 

  :ס אור אבנר"בי

  מנהל  –אסף שהינו 

  אביבה אברמצייב 

  בנק הפועלים

  :ס שיזף"בי

  מנהלת  –מיכל פלוהיימר 

  מזכירה –יונה חן 

  :ס הדרים"ביה

  מנהלת  –שרה  פרץ 

  מזכירה –תמר דורי 

  .ועדת הכספים דנה בבקשה והמליצה למועצה לדון ולאשר

  ?מי בעד

  . פה אחד  :בעד

כספים של בתי ספר יסודיים ש עיריית אור יהודה לניהול "פתיחת חשבונות בנק ע  :החלטה
  .יםמאושר, חתימה ותואישור מורש

ואישור " שיזף"ס "בי –ש עיריית אור יהודה "אישור לפתיחת חשבון בנק ע  - 4' סעיף מס
  מורשות חתימה לניהול כספי הורים

  :ראש העירייה

ואישור מורשות חתימה " שיזף"ס "בי -ש עיריית אור יהודה "פתיחת חשבון בנק ע מבקש לאשר
  .לניהול כספי הורים

  :מורשות חתימה

  .מנהלת -מיכל פלוהיימר

  .מזכירה -יונה חן

  .ועדת הכספים דנה בבקשה והמליצה למועצה לדון ולאשר

  ?מי בעד

  .פה אחד  :בעד

" שיזף"ס "ש עיריית אור יהודה לניהול כספי הורים של בי"פתיחת חשבון בנק ע :החלטה
  .מאושרים, חתימה ותואישור מורש
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  תיקון שם רחוב - 5' סעיף מס

  :ראש העירייה

באזור " ההגנה"שם רחוב החליטה לשנות את  18.6.2014מיום  21' בישיבתה מסהמועצה 
מאחר והלשכה שלו עדיין לא יצרו עמנו קשר  .שמעון פרסהתעשייה הצפוני על שם הנשיא 

אלא על שם , לכן הרחוב לא יקרה על שם שמעון פרס, ואנו מתקשרים ולא מקבלים מענה
  .ב דפי הסבר"מצ. גדעון סער

  ?מי בעד

  .פה אחד  :בעד

באזור " ההגנה"שם רחוב לקראת  18.6.2014מבטלת החלתה מיום המועצה   :ותהחלט
  .שמעון פרסהתעשייה הצפוני על שם הנשיא 

על שם גדעון  באזור התעשייה הצפוני" ההגנה"רחוב י שם ומאשרת שינ המועצה
  .סער

  עדכון שכר - 5' סעיף מס

מדובר על חמישה אחוז . היתה פניה בנושא של יחיאל והגיעה תשובה בכתב ממשרד הפנים
  . תוספת שכר

  . ב לפרוטוקול ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו"המכתב של משרד הפנים מצ

  ?מי בעד

  .פה אחד  :בעד

  . מאשרים :החלטה

  ) 18:10הישיבה ננעלה בשעה (

        

  דוד יוסף  דוד חמאני
  ראש העירייה  מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה

  ישיבות המועצה מרכז


