יום רביעי כ"ג ניסן תשע"א
 27אפריל 2011
פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס'  78מיום 27.4.2011
נוכחים :דוד יוסף ,עו"ד נחום יעקב ,עופר בוזי ,טל אשכנזי ,שלום ימין ,שאול סאלם,
אברהם בורוכוב ,סבח יוסף.
חסרים :אפי גוטמן ,חנן בנימינוב ,יובל דוידוביץ ,יחזקאל שקד ,ליאת שוחט ,ננה חן,
עו"ד עוזי אהרון.
משתתפים :רמי בן סעדון  -מבקר העירייה ,עו"ד שלומית שפינדל  -יועמ"ש ,מזל
זרחיה ,עו"ד נטע שוורצמן ,חמאני דוד.
על סדר היום:
 .1אישור המשך כהונתו של סבח יוסף כסגן ראה"ע בשכר עד תום הקדנציה,
במקום עו"ד יעקב נחום.
 .2התקשרות בפטור ממכרז באמצעות משא ומתן ,לקבלת שירותי הדרכה
להטמעה והפעלת תוכנית "שפה ומורשת" בבתי ספר יסודיים באור יהודה.
)הישיבה נפתחה בשעה (18:25
סעיף  - 1אישור המשך כהונתו של סבח יוסף כסגן ראה"ע בשכר עד תום הקדנציה,
במקום עו"ד יעקב נחום
ראש העירייה:
הסעיף לא רלוונטי ולכן הוא נדחה .ההסדר מתבצע ,נכון לעכשיו ,כפי שהוחלט
במועצת העיר הראשונה ולכן הסעיף יורד מסדר היום ובטעות יסודו.
סעיף  - 2התקשרות בפטור ממכרז באמצעות משא ומתן ,לקבלת שירותי הדרכה
להטמעה והפעלת תוכנית "שפה ומורשת" בבתי ספר יסודיים באור יהודה.
ראש העירייה:
מבקש מהיועצת המשפטית להסביר.
עו"ד שלומית שפינדל:
העירייה פרסמה מכרז פומבי להטעמה והפעלת תוכנית שפה ומורשת בבתי ספר
יסודיים באור יהודה ונעזרה לצורך כך במשרד יועצים אפיק תורג'מן .למכרז הוגשה
הצעה אחת בלבד של חברת אדיולוג ועל פי חוות דעת של היועצים החברה איננה
עומדת בתנאי הסף .חוות הדעת מצ"ב לפרוטוקול ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
לאור האמור ,ועדת המכרזים ממליצה למועצה ולראש העיר כדלקמן:
 .1לקבל החלטה על ביטול המכרז ולקבל לצורך כך את אישור ראש העיר בהתאם
לתקנה  22ז' ו 23-א' לתקנות העיריות )מכרזים(.
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 .2לאחר קבלת אישור ראש העיר בדבר ביטול המכרז ,ועדת המכרזים ממליצה
למועצת העיר לעשות שימוש בסמכותה לפי תקנה  22ח' לתקנות העיריות
)מכרזים( ולהורות בהחלטה של רוב חברים להתקשר בפטור מחובת מכרז
וזאת מאחר שועדת המכרזים נוכחה שבנסיבות העניין עריכת מכרז חדש לא
תביא תועלת .זאת משום שהתוכנית נמצאת בעיצומה ונשארו רק חודשיים עד
מועד סיום שנת הלימודים הנוכחית וטובת תלמידי בתי הספר מחייבת את
המשך התוכנית ,לפחות עד סוף השנה הזו.
בכל מקרה הפעלת התוכנית תהא כפופה בקיום תקציב מתאים.
ראש העירייה:
אני מאשר את סעיף  1לעיל.
כמו כן ,אני מבקש מהמועצה לאשר את סעיף  2לעיל כלשונו.
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :ההצעה התקבלה.
)הישיבה נפתחה בשעה (18:29

דוד חמאני
מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה
מרכז ישיבות המועצה

דוד יוסף
ראש העירייה

