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על סדר היום:
מינויי בעלי תפקידים לנושא מכרזים.

)הישיבה נפתחה בשעה (19:05
ראש העירייה:
מבקש לאשר בעלי תפקידים לנושא מכרזים.
 .1מרכז וועדת מכרזים והליכי המכרזים:
חמאני דוד – מתאם פעולות מנהל ולוגיסטיקה ,המשמש כמרכז עבודת המועצה,
יהיה מרכז הוועדה וכל ההליכים בנושא המכרזים עד לקביעת זוכים על ידי וועדת
מכרזים ,אישור ראש העירייה וגמר חתימת הסכמים עם הזוכים במכרזים.
 .2פתיחת תיבת המכרזים
פתיחת תיבת המכרזים וההצעות יעשו בנוכחות שני עובדי העירייה ,לפחות,
בהרכב הבא:
 2.1אחד מחברי ועדת מכרזים.
 2.2מתאם פעולות מנהל ולוגיסטיקה או עו"ד מהמחלקה המשפטית של
העירייה.
הנ"ל ירשמו פרוטוקול כמתחייב מתקנות העיריות )מכרזים( ויחתמו עליו.
 .3מחזיקי מפתחות תיבת מכרזים ופותחי התיבה:
עפ"י תקנות העיריות )מכרזים( ,מסמכי המכרזים ,הכוללים את הצעות המציעים,
מוגשים לעירייה במסירה ידנית ישירה לתיבת מכרזים מיוחדת ,הנמצאת
במחלקת משאבי אנוש ,ונעולה בשני מנעולים.
מבקש לאשר כי מפתחות התיבה ישמרו האחד במחלקת משאבי אנוש והשני
בגזברות .המפתחות יישמרו בידי העובדים הבאים ,אשר גם יפתחו את תיבת
המכרזים בנוכחות העובדים המורשים בסעיף  2לעיל.
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 3.1ויקי פרץ – משאבי אנוש.
מ"מ :סיגל אסרף – משאבי אנוש.
 3.2יצחק הרשקוביץ – גזברות.
מ"מ :תמר דגן – גזברות.
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :מינויי בעלי תפקידים לנושא מכרזים ,מאושר כמבוקש.
ננה חן:
אני יכולה לבקש משהו לפרוטוקול?
ראש העירייה:
כן.
ננה חן:
ועדת ביקורת לא התכנסה תקופה מאוד מאוד ארוכה .פניתי אליך ,פניתי אל מבקר
העירייה ופניתי למשרד הפנים בבקשות חוזרות ונשנות למנות שם חברים ,כדי שנוכל
לעבוד בידיים נקיות ובשקיפות מלאה ,כפי שאתה מציין .אני מבקשת ממך ,בטח
עכשיו בתקופה כל כך עדינה לקראת הבחירות ,תקיים את החוק ותמנה חבר מועצה
נוסף ,כדי שנוכל לקיים ישיבות כדין.
כראש עירייה שחרת על דגלו לפעול בידיים נקיות ובשקיפות מלאה ,מן הראוי שגם
יפעל כך ,כי לא יתכן שמצד אחד יגיד א' ומצד שני יפעל ב'.
ראש העירייה:
ללא קשר לנאמר לעיל ,אבל באותו עניין ובנוכחות מבקר העירייה ,מר רמי בן סעדון,
אני שמח וגאה לטפוח לעצמי על השכם בכל נושא השקיפות ושיתוף הפעולה ההדוק
עם מבקרי העירייה :מבקר משרד הפנים ,מבקר המדינה ובמיוחד המבקר שלנו ,היקר
באדם ,בן סעדון.
רמי בן סעדון יכול להעיד על שיתוף פעולה מאוד הדוק ופורה עד כדי כך שאני מבקש
ממנו ולא פעם אחת ,לבדוק מחלקות ועובדים ונושאים וחשדות ולהביא לפני את
התוצאות ולפחות פעם אחת ,בעקבות הפניה שלי והבדיקה שלו ,פיטרנו מנהל מחלקה
ולפחות ארבעה נושאים כבדים ומהותיים שהפניתי אליו טופלו .לכן ,הצהרתי בתחילת
הקדנציה ,שהשלטון הזה ,בניגוד לקודמיו ,ייקח את ספר דיני העיריות ,יעשה בו חור
באמצע ויסתכל רק דרך החור הזה .לא יסור לא לימין ולא לשמאל .כך הצהרתי ,כך
פעלנו כל השנים ,כך נפעל גם בשנים הבאות.
לגבי השאלה של ננה ,הרי כל יו"ר ועדת ביקורת שמינינו התפטר .כמובן שהוא היה
משורות האופוזיציה .אף אחד לא מונע מועדת הביקורת שהתמנתה להתכנס ולפעול
על פי החוק.
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ראש עיר לא מונע קיום ישיבות של ועדות .אנו נשמח מאוד אם תתכנס ועדת הביקורת
ותסייע למבקר העירייה לעשות את תפקידו ביתר קלות וכך תאפשר לו קצת מנוחה,
כי הוא לא נח לרגע והוא רץ ממקום למקום ,ממחלקה למחלקה ,מנושא לנושא.
ננה חן:
ראשית ,אני חייבת לציין שמבקר העירייה אכן עושה עבודה מאומצת ומבורכת.
לעניין ועדת הביקורת ,להזכיר לראש העירייה ,כי יו"ר ועדת הביקורת היה מר שאול
סאלם ,שלא כינס את הישיבות ,הוצאתי מכתב אליו ואל משרד הפנים וביקשתי
למנות אדם אחר ,כדי שועדת הביקורת תתכנס .סאלם התפטר ,סאלם חזר וראש
העירייה מינה אותו שוב .כדי לא להמשיך את זה יותר מדי ,זה קרה שלוש פעמים,
כמדומני .בהמשך חבר ועדה נוסף התפטר מתפקידו ,ביקשתי למנות חבר אחר
במקומו ,הצעתי אפילו שמות של חברי מועצה וראש העירייה לא נענה .פניתי למשרד
הפנים ,אם אני לא טועה גם ניסו לטפל בזה ,לא בהצלחה מרובה ,לתקופה קצרה וזה
שוב דעך.
דוד ,אתה לא יכול להיתמם ולהגיד אני רוצה שתעזרו למבקר העירייה מצד אחד
ותעשה את כל הפעולות כדי למנוע מועדת הביקורת להתכנס ולעשות את העבודה
שלה.
אני מציעה ,כדי שהמילים שלך לא יהיו עורבא פרח ,תמנה כבר היום חברי מועצה
נוספים לועדת הביקורת ותחליף את היו"ר ,למרות שלדעתי הוא בחור מצוין וניסה
בכל הכוח לעשות עבודה מועילה ואיכותית ,אך כיוון שלא מינית חבר נוסף ,הוא
התייאש ועזב .להזכירך ,זו ועדה סטטוטורית ,ועדת חובה וכדי שתוכל להמשיך
בידיים נקיות ,כדאי שתהיה לעיריית אור יהודה ועדת ביקורת.
אני חייבת לציין ,שלפעמים יש לי את התחושה ,שבאור יהודה איכשהו לא כל כך
מסתכלים על החוק ,מסתכלים על מה נראה לראש העירייה נכון לעשות ואתה נציג
התושבים ,דוד ,ואתה צריך לפעול על פי הנהלים ,אתה וכולנו.
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