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 201014.9.מיו�  294/' פרוטוקול ישיבת מועצה לא מ� המניי� מס
  שלא התקיימה במועדה מחוסר מניי� חוקי של חברי מועצה7.9.2010דחויה מיו� 

 . ננה ח� ,טל אשכנזי ,שלו� ימי�, דוד יוס  :נוכחי�

אברה� , ד יעקב נחו�"עו, אפי גוטמ�, יובל דוידובי$, עופר בוזי, סבח יוס  :חסרי�
שאול , ליאת שוחט, חנ� בינימינוב, ד עוזי אהרו�"עו, יחזקאל שקד, בורוכוב
 . סאל�

 . חמאני דוד, רמי ב� סעדו�  :משתתפי�

   :על סדר היו�

 .לניהול משא ומת� בפטור ממכרז לקבלת הסעות תלמידי�אישור 

 )18:03 בשעה בה נפתחהיהיש(

 :ראש העירייה

מוגש לחברי המועצה דווח עליו חתומה היועצת המשפטית לגבי החלטת וועדת מכרזי� 
 י החלטת המועצה מיו�"מ עפ"בעניי� הסעות תלמידי� במסגרת קבלת הצעות ומו

25.8.2010. 

� .חוות הדעת מצורפת לפרוטוקול זה להל
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 ע" תש, אלולא"כ
         2010, אוגוסט  ב31                   

 :לכבוד
 ראש העיר

 חברי מועצת העיר 
 ,.נ.ג.א

� 5/2010' מסלולי הסעות נוספי� למכרז פומבי מס: הנדו
 א"הסעות תלמידי� למוסדות חינו' לשנת תשע

נוספו מסלולי , ל"לקביעת הזוכי� במכרז הנ, 22.8.2010לאחר ישיבת וועדת מכרזי� מיו�  .1
מסלולי� של , ישיבות וועדת השמת תלמידי�, ר סיבותהסעות שלא נכללו במכרז ממספ

שג� , מחלקת החינו, שלא נכללו במכרז בטעות וכ� מסלולי הסעות של מחלקת הרווחה
 .ה� לא נכללו במכרז בטעות

 החליטה לאשר פנייה לכל המציעי� הכשרי� 25.8.2010מועצת העירייה בישיבתה מיו�  .2
ור ממכרז לביצוע ההסעות במסלולי� ל ולקבל מה� הצעות מחירי� בפט"במכרז הנ
 .בהתא� לחוק, הנוספי�

ל והזמינה אות� להגיש לה הצעות " המשתתפי� הכשרי� במכרז הנ6העירייה פנתה לכל  .3
 .מחירי� לביצוע הסעות תלמידי� במסלולי� הנוספי�

 .כל ששת המשתתפי� הגישו הצעות במועד כנדרש .4

התקיי� דיו� . 29.8.2010 מיו� נפתחו בישיבת וועדת מכרזי�, שהתקבלו, ההצעות .5
 .והוועדה דנה בכל מסלול ומסלול והחליטה לקבל את ההצעה הזולה בכל מסלול

מחושב לפי הסעה אחת . מ"לפני מע . 472,560סכו� הביצוע לכל המסלולי� הינו בס,  .6
 . ימי לימודי�220הלו, וחזור לכל מסלול כפול 

תוא� את ,  במסלולי� הנוספי�ההלי, שהתקיי� והסכו� הכולל של ביצוע ההסעות .7
שהכריזה על , ועדת המכרזי�הנדרש בתקנות המכרזי� לעניי� מכרז זוטא ועל כ� המלצת 

 .מובא לאישור חברי המועצה ברוב החברי�, ההצעות הזוכות

 ,כבוד רבב
 

 ד"עו, שלומית שפינדל           
 יועצת משפטית לעירייה 



3 
 

 :ננה ח�

 . אישיתמודה לראש העירייה שזימ� אותי

 .מדוע ישיבה זו אינה מוקלטת לבקשת משרד הפני� להקליט את הישיבות שוב ושוב

דברי� . אני רוצה לציי� שראש העירייה מדבר על כל במה על ניקיו� כפיי� ושקיפות מלאה
 .יטוי במועצת העיר לבאלה צריכי� לבוא לה

 מנהלת מחלקת .מבקר העירייה ומזכיר העירייה,  חברי מועצה3בישיבה זו נוכחי� 
היועצת המשפטית אינה כא� שזו חובה נוספת בכל , בנוס . החינו, אינה נוכחת בישיבה

 .שא� היו לנו שאלות אליה אי� את מי לשאול, ישיבת מועצה וכ� גזברית העירייה

ה� . כשפקידי העירייה הרלוונטיי� נוכחי�, אני מבקשת לקיי� דיו� בנושא ההסעות
 .יי� לתפקוד העירייה ולהתנהלות חוקית של המערכתבנושא וה� בנושאי� מהות

נראה שהגיע הזמ� שישיבות המועצה יימשכו יותר מדקה או דקה וחצי ושתהיינה 
 .יוקלטו וזכות הדיבור תינת� בהתא� לחוק לחברי המועצה, י חוק"ענייניות ויתנהלו עפ

 :ראש העירייה

בבחינת נאה דורש נאה , הטוב תעשה ננה ח� שלפני שתתחיל בהערות שלה ובבקשות של
 .מקיי�

�כי גברת ננה ח� נעדרה ממספר ישיבות לא מבוטל ואלמלא נשלח אליה , אני רוצה לציי
ייאל$ ראש העיר לפטר , בדואר רשו� מכתב התראה שבמידה והיא לא תתייצב לישיבות

 .י החוק"אותה עפ

 )מצור  בזה המכתב שנשלח(

� .את ישיבות המועצה האחרונותאני מבקש לציי� שדאגנו להקליט , כמו כ

אני רוצה לומר ששאלתי את , לגבי הטענה מדוע לא נוכחת היועצת המשפטית בישיבה
 .היא השיבה בשלילה. ד שלומית שפינדל א� בכל ישיבה חייבת להיות יועצת משפטית"עו

, שאי� זה מעניינה של תמר חכימי, כמו שהעיר חמאני דוד, לגבי שאר בעלי התפקידי�
הרי שמר חמאני , מאחר ומדובר על מכרז. נושא מכרז ההסעות, מחלקת חינו,מנהלת 

 .יכול לענות על כל השאלות

כי , שקיפות וחוק, אני מציע לגברת ח� להפסיק להתבטא במושגי� של ניקיו� ידיי�
י "ניקיו� ידיי� והתנהלות עפ, לא הייתה שקיפות, מעול� מאז הקמתה של אור יהודה

� . כפי שהיא קיימת מאז שנבחרתי לתפקיד,החוק והנוהל התקי

אני אשמח שננה ח� תפסיק לנסות ליצור כותרות על מנת להעביר אות� חצי דקה אחרי 
 .לאמצעי התקשורת

�ותראה מה בדיוק חושב עליה ,  אנשי�10אפילו של , א� תבצע סקר, טוב תעשה ננה ח
,  ממנה אות, לסג� בשכרכי א� הייתי. מוטב שתפסיקי להוציא דיבתנו רעה, לכ�. הציבור

 . היו� משווקת אותה לאהיית מתייחסת אחרת ומשווקת את העיר כפי שאת

)18:22הישיבה ננעלה (  

    

 דוד יוס) דוד חמאני
 ראש העירייה מתא� פעולות מינהל ולוגיסטיקה

 מרכז ישיבות המועצה


