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פרוטוקול ישיבת מועצה לא מ המניי מס'  42מיו 20.6.2010
נוכחי :דוד יוס ,שלו ימי ,עופר בוזי ,אברה בורוכוב ,יובל דוידובי ,אפי גוטמ,
עו"ד יעקב נחו ,סבח יוס.
חסרי :עוזי אהרו ,ננה ח ,ליאת שוחט ,חנ בנימינוב ,טל אשכנזי ,יחזקאל שקד,
שאול סאל.
משתתפי :רמי ב סעדו ,עו"ד שלומית שפינדל ,חמאני דוד.
על סדר היו:
 .1הקצאת קרקע לעמותת "טופז" להקמת בי"ס יצירתי לתקשורת.
 .2אישור נציגי העירייה לצור #ייצוגה בבית משפט לתביעות קטנות.
 .3אישור שכר מנהלת לשכת מנכ"ל בחוזה בכירי.
 .4קריאת סמטא בי רחוב ניצ לבי כביש  412בש "השחר".
)הישבה נפתחה בשעה (18:10
סעי מס'  ! 1הקצאת קרקע לעמותת "טופז" להקמת בי"ס יצירתי לתקשורת
ראש העירייה:
ביו  8.4.2010המליצה וועדת מכרזי לראש העירייה לאשר התקשרות בפטור
ממכרז ע עמותת "טופז ,להפעלת בי"ס יצירתי ,החל משנת הלימודי הבאה וראש
העירייה קיבל את ההמלצה.
במקביל לאישור ההתקשרות ,עמותת "טופז" פנתה לעירייה בבקשה להקצות לה
מבנה בי"ס ברחוב עולי הגרדו  3באור יהודה למטרת הפעלת ביה"ס.
וועדת ההקצאות החליטה בישיבתה מיו  ,25.5.2010לפעול בהתא לנוהל הקצאות
מקוצר ,כדי לאפשר פתיחת שנת הלימודי בביה"ס ולמנוע סיכול תכנית הרפורמה
בחינו #ופגיעה בתלמידי העיר.
יצוי כי עד תו מועד הפרסו בעיתונות הארצית והמקומית ,הקורא לציבור להגיש
הצעות ,לא התקבלה בקשה נוספת להקצאת המבנה על ידי גו כלשהו.
וועדת ההקצאות ,בישיבתה מיו  ,20.6.2010החליטה להמלי בפני המועצה להקצות
את המבנה לעמותת "טופז" למטרת הפעלת בי"ס תיכו יצירתי ,החל משנת הלימודי
הבאה.
הקצאת המבנה כפופה לאישור משרד הפני.
מכתבה של היועצת המשפטית בעניי זה מצור לפרוטוקול כחלק בלתי נפרד ממנו.
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מבקש מהמועצה לאשר:
 .1לאשר את המלצת וועדת מכרזי להתקשרות ע עמותת "טופז" הפעלת בי"ס
תיכו יצירתי.
 .2לאשר את המלצת וועדת הקצאות להקצות את המבנה לעמותה מבנה בי"ס
ברחוב עולי הגרדו  3באור יהודה ,למטרת הפעלת בי"ס תיכו יצירתי.
 .3עד לקבלת אישור משרד הפני וסיו הלי #ההקצאה כדי ,לאשר התקשרות
העירייה ע העמותה בהסכ הרשאה זמני לשימוש במבנה ביה"ס לתקופה
קצובה.
מי בעד לאשר את שלוש הבקשות?
בעד :פה אחד.
החלטה :המועצה מאשרת התקשרות ע עמותת "טופז" להפעלת בי"ס תיכו יצירתי
ולהקצות לה מבנה בי"ס וכ אישרה התקשרות ע העמותה בהסכ
הרשאה זמני לשימוש במבנה ביה"ס לתקופה קצובה עד לאישור ההקצאה
על ידי משרד הפני.
סעי מס'  ! 2אישור נציגי העירייה לצור %ייצוגה בבית משפט לתביעות קטנות
ראש העירייה:
בכל שנה מוגשות נגד העירייה תביעות בבית המשפט לתביעות קטנות בנושאי שוני,
בעיקר במיסי ,תשלומי חובה ופיצוי כספי בגי נזקי.
מבקש לאשר את בקשת היועצת המשפטית ,לאישור רשימת אנשי המחלקות השונות,
שלהל ,שיהיו מורשי מטע העירייה להופעה לפני כל בית משפט ובכל הלי #משפטי,
לייצגה מבחינה עניינית ולהשיב לטענות העולות בדיו ,נוכח אופיו המיוחד של הדיו.
מחלקת הכנסות
 .1רחל עמיאל.
 .2מלכה מיכאלי.
 .3נורית ארזוני.
מחלקת שפ"ע
 .4שלמה פטל.
 .5אריה חיי.
מחלקת רווחה
 .6אסתי אשל.
מחלקת חינו#
 .7תמר חכימי.

מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :מאושר.
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סעי מס'  ! 3אישור שכר מנהלת לשכת מנכ"ל בחוזה בכירי
ראש העירייה:
מבקש לאשר העסקה של גב' אתי חיו ,מנהלת לשכת מנכ"ל העירייה ,בחוזה בכירי
בשכר  30%משכר מנכ"ל ,כפי שיקבע משרד הפני.
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :מאושר.
סעי מס'  ! 4קריאת סמטא בי רחוב ניצ לבי כביש  412בש "השחר"
ראש העירייה:
התקבלה בקשה מוועדת תכנו לקרוא ש לסמטא חדשה בשכונת נווה רבי במתח
המצוי בבנייה ופיתוח חדשי ,בי רחוב ניצ לבי הכביש הבינעירוני מס' 412
ומקבילה לה.
וועדת שמות המליצה בפני המועצה לאשר קריאת הסמטא בש סמטת "השחר".
מי בעד אישור המלצת וועדת שמות?
בעד :פה אחד.
החלטה:מאושר.
)הישיבה ננעלה (18:15

דוד חמאני
מתא פעולות מינהל ולוגיסטיקה
מרכז ישיבות המועצה

דוד יוס
ראש העירייה

