יום שלישי א' ניסן תשע"א
 5אפריל 2011
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס'  76מיום 5.4.2011
נוכחים :דוד יוסף ,עו"ד יעקב נחום ,עופר בוזי ,אפי גוטמן ,טל אשכנזי ,סבח יוסף,
שלום ימין ,אברהם בורוכוב.
חסרים :ננה חן ,שאול סאלם ,ליאת שוחט ,עו"ד עוזי אהרון ,יחזקאל שקד ,יובל
דוידוביץ ,חנן בנימינוב.
משתתפים :מזל זרחיה ,עו"ד נטע שוורצמן ,בנצי אזאצ'י ,חמאני דוד.
על סדר היום:
 .1אישור מעבר מברירת קנס לברירת משפט  -צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט -
חוקי עזר לאור יהודה(.
 .2אישור התקשרות עם חברת מילגם לקבלת שירותי קריאות והתקנת מדי מים.
 .3שינוי הרכב הוועדה לענייני ביקורת.
 .4הנחה על שולחן המועצה הסכמי פשרה עפ"י סעיפים  338ו 339 -לפקודת העיריות
ונוהל מחיקת חובות של מנכ"ל משרד הפנים.
)הישיבה נפתחה בשעה (18:35
סעיף מס'  - 1אישור מעבר מברירת קנס לברירת משפט  -צו סדר הדין הפלילי
)ברירת משפט  -חוקי עזר לאור יהודה(.
ראש העירייה:
מבקש לאשר העברת חוקי העזר מברירת קנס לברירת משפט  -באמצעות צו סדר הדין
הפלילי )ברירת משפט  -חוקי עזר לאור יהודה(.
עו"ד נטע שורצמן:
העירייה מובילה מהלך ,בשיתוף עם מחלקת ייעוץ וחקיקה של משרד המשפטים ,לפיו
בהתאם לסעיף )228א( לחוק סדר הדין הפלילי ,תשמ"ב –  ,1982יותקן צו סדר הדין
הפלילי )ברירת משפט – חוקי עזר לאור יהודה( המעביר את עבירות הקנס הקיימות
כיום בחוקי העזר לעבירות של ברירת משפט .המשמעות היא שברירות המשפט
תהפוכנה לחלוטות ללא צורך במתן פסק דין מבית משפט ובלבד שהנאשם לא הגיש
בקשה יזומה להישפט.
מהלך כאמור יחסוך זמן שיפוטי ודיוני יקר ,וכן יחסוך לעירייה דיונים רבים בהעדר
נאשמים ויפנה לעירייה מועדים לטיפול באישומים נוספים.
לצורך הפיכת עבירות הקנס לעבירות של ברירת משפט הנחתה אותנו מחלקת ייעוץ
וחקיקה של משרד המשפטים לקבל את אישור המועצה למעבר זה.
יובהר ,כי אישור המועצה למהלך זה הנו השלב הראשון במסגרת השינוי המבוקש –
ולצו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט – חוקי העזר לאור יהודה( תהא נפקות רק לאחר
אישור משרד המשפטים וכנסת ישראל ופרסום הצו ברשומות.
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יודגש ,כי המעבר לברירת משפט יעשה במקביל להעברת חוקי העזר של אור יהודה מצו
המועצות המקומיות )עבירות קנס( לצו העיריות )עבירות קנס( כפי שאושר בישיבת
מועצה מס'  29מיום  11בינואר  2010וזאת על מנת שלא ייווצר ואקום חוקי.
)עו"ד יעקב נחום עזב את הישיבה בשעה (18:37
ראש העירייה:
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :מעבר מברירת קנס לברירת משפט  -צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט -
חוקי עזר לאור יהודה( ,מאושר.
סעיף מס'  - 2אישור התקשרות עם חברת מילגם לקבלת שירותי קריאות והתקנת
מדי מים
ראש העירייה:
מבקש לאשר התקשרות עם חברת מילגם לקבלת שירותי קריאות והתקנת מדי מים.
חמאני דוד יציג את הנושא.
חמאני דוד
מועצת העירייה בישיבתה מס'  68מיום  19.1.2011אישרה התקשרות בחוזה ללא מכרז
באמצעות משא ומתן לקבלת שירותי קריאה ,בדיקה לוגית ,אספקה ,אחסנה ,שינוע,
התקנה והחלפה של מדי מים.
העירייה פרסמה מכרז פומבי מס'  – 10/2010מכרז שירותי קריאה ,בדיקה לוגית,
אספקה ,אחסנה ,שינוע ,התקנה והחלפה של מדי מים.
התקבלו שתי הצעות מהחברות "מילגם" ו"מ.ג.ע.ר.".
מבדיקת שתי ההצעות עולה ,כי:
חברת מילגם לא צירפה לחוברת המכרז פרוטוקול ישיבת קבלנים מס' ) 1מכתב
הבהרות( ,שאמור היה להיחתם על ידה ומהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז .זהו
פגם מהותי ,מפני שגם על המסמך עצמו נכתב שהוא מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז
ולכן ,אי הגשה שלו זה כמו אי הגשה של מסמכי המכרז.
חברת "מ.ג.ע.ר ".לא עמדה בתנאי סף של אספקת מדי מים בכמות של  20,000מדי מים
בכל שנות הותק )היא סיפקה רק  17,345מדים במקום  20,000כנדרש במכרז(.
מהסיבות שפורטו לעיל ,ועדת המכרזים החליטה לא להמליץ על הצעה כלשהי ולהמליץ
בפני מועצת העירייה לאשר התקשרות בחוזה ללא מכרז באמצעות משא ומתן.
מאחר וההצעות ואומדן העירייה כבר גלויים וידועים למציעים לאחר פתיחת ההצעות
ועריכת מכרז חדש לא תביא תועלת ,החליטה המועצה על סמך חוות הדעת של היועצת
המשפטית ,עו"ד שלומית שפינדל ,לקבל את המלצת ועדת המכרזים לאשר התקשרות
בחוזה ללא מכרז באמצעות משא ומתן.
)אפי גוטמן עזב את הישיבה בשעה (18:39
ביום  16.2.2011מונתה וועדה לקיום משא ומתן בהרכב :עופר בוזי – סגן ראש
העירייה ,מזל זרחיה – גזברית העירייה ורחל עמיאל – מ"מ מנהל מחלקת גבייה.
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הוועדה בחנה את שתי ההצעות שהוגשו במכרז המקורי והחליטה לפנות לחברת
"מילגם" ,שהייתה המציעה הזולה במכרז המקורי ועם ותק וניסיון שעמדו בדרישות
המכרז.
החברה התבקשה להגדיל את ההפחתה שהוצעה על ידם במכרז.
לאחר שחברת "מילגם" הציעה בכתב מיום  22.2.2011להגדיל את שיעור ההפחתה
מהמחירון במכרז מ 15.21% -ל ,18% -הוועדה התכנסה והחליטה להמליץ על
התקשרות עם חב' "מילגם".
מבקש מהמועצה לאשר את המלצת הוועדה להתקשרות עם חברת "מילגם" לקבלת
שירותי קריאה ,בדיקה לוגית ,אספקה ,אחסנה ,שינוע ,התקנה והחלפה של מדי מים.
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :מאושר התקשרות בחוזה עם חברת מילגם לקבלת שירותי קריאות והתקנת
מדי מים.
סעיף מס'  - 3שינוי הרכב הוועדה לענייני ביקורת
ראש העירייה:
מבקש מהמועצה לאשר שינויה רכב הועדה לענייני ביקורת ,כדלהלן:
יו"ר הועדה  -יחזקאל שקד;
החברים :טל אשכנזי וננה חן.
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה:מאושר.
סעיף מס'  - 4הנחה על שולחן המועצה הסכמי פשרה עפ"י סעיפים  338ו339 -
לפקודת העיריות ונוהל מחיקת חובות של מנכ"ל משרד הפנים
ראש העירייה:
מונחים בזאת על שולחן המועצה פרוטוקולים של ישיבת וועדת הנחות בארנונה מיום
 28.11.2010בדבר הסכמי פשרה עם  9נישומים ,סכום כולל לזיכוי  ,₪ 91,781.35בהתאם
לסעיפים  338ו 339 -לפקודת העיריות ועפ"י סעיף 2ו' לנוהל מנכ"ל משרד הפנים בדבר מחיקת
חובות.
כל האישורים להסכמי הפשרה של ועדת ההנחות בארנונה ,שהונחו על שולחן המועצה,
טעונים את אישור משרד הפנים.

)הישיבה ננעלה בשעה (18:42

דוד חמאני
מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה
מרכז ישיבות המועצה

דוד יוסף
ראש העירייה

