יו חמישי כ"ז חשוו תשע"א

 4נובמבר 2010

פרוטוקול ישיבת מועצה לא מ המניי מס'  53מיו 4.11.2010
נוכחי :דוד יוס ,עופר בוזי ,עו"ד יעקב נחו ,חנ בנימינוב ,טל אשכנזי ,אברה בורוכוב,
שלו ימי  ,שאול סאל.
חסרי :אפרי גוטמ  ,עו"ד עוזי אהרו  ,סבח יוס ,ננה ח  ,ליאת שוחט ,יחזקאל שקד,
יובל דוידובי!.
משתתפי :בנצי אזאצ'י ,עו"ד שלומית שפינדל ,מזל זרחיה ,שלומית דוט .
על סדר היו:
 .1אישור הסכ בי העירייה לבי רשת "אורט" להחזרת ניהול ותפעול בי"ס
"יובלי" ,לידי העירייה.
 .2אישור הסכ בי העירייה ומשרד החינו $לבי ארגו המורי בבתיה"ס העל
יסודיי לגבי הסדרת תנאי העבודה של המורי חברי הארגו בבי"ס "יובלי".
 .3אישור הסכ בי העירייה ומשרד החינו $לבי רשת "אורט" לבי ארגו המורי
בבתיה"ס העל יסודיי לגבי הסדרת העברת העסקת המורי בבי"ס "יובלי"
מ"אורט" לעירייה.
 .4אישור לקיו התקשרות בהסכ במו"מ בפטור ממכרז לביצוע שיעורי תגבור והכנת
תלמידי בי"ס "יובלי" לבחינות הבגרות.
 .5אישור להכנת תכנית ותקציב לשנת  2011בנושא תכנית תמא 38/לעמידות מבני
בפני רעידות אדמה.
 .6אישור לאי ביטוח טובי .
 .7אישור שינויי בהרכב הוועדה לענייני ביקורת.
 .8הנחה על שולח העירייה  +הסכמי פשרה  17 +נישומי בס $כולל של .- 574,692.50
 .9תיקו החלטת מועצה מישיבתה מס'  34מיו  16.3.2010בדבר השבת קרקע למינהל
מקרקעי ישראל.
)הישבה נפתחה בשעה (18:15
ראש העירייה מבקש מהיועצת המשפטית לתת הסבר לחברי המועצה לגבי שלושת
הנושאי הראשוני שעל סדר היו בעניי הסכמי לגבי החזרת ניהול והפעלת בי"ס
"יובלי" לידי העירייה.
היועצת המשפטית מקריאה מכתב ששלחה ב 3.11.2010 +לראש העירייה ולחברי המועצה.
המכתב מודפס כפי שהוא בפרוטוקול זה להל .
)חנ בנימינוב עזב את הישיבה(
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כ"ו חשו  ,תשע"א
 3בנובמבר2010 ,
לכבוד
ראש העיר
חברי מועצת העיר
אור יהודה
א.ג.נ,.
.1

.2

.3

.4

.5

.6

הנדו :הסכ סיו התקשרות ע רשת אורט
ביו  28ביולי  2005נחת הסכ בי העירייה ואורט ישראל לניהול בית הספר על ש
"פרקאו" על ידי אורט )להל " :הסכ ההתקשרות"( .תוקפו של ההסכ הינו עד ליו 1
בספטמבר  2013והוא אושר על ידי מועצת העיר.
העירייה ואורט הגיעו במאי  2010להבנות ה בנושאי פדגוגי+חינוכיי וה ביחס לתקופת
ההתקשרות והשקעות ששני הצדדי מתחייבי להשקיע בבית הספר במהל $השני הבאות.
ההבנות הללו עוגנו בשני מסמכי ,האחד ,מסמ $הבנות בנושאי חינוכיי+פדגוגיי והשני,
נספח שינויי לעניי תקופת ההסכ ,השקעות ובקרה ומעקב על התקציב .מסמכי אלה
הועברו לאישור מועצת העיר במכתבה של הח"מ מיו  2במאי .2010
בסו חודש אוגוסט  2010החליטה העירייה לסיי את ההתקשרות ע אורט ולפעול בהתא
לסעי  18להסכ ההתקשרות ,קרי ,החזרת בית הספר לבעלות ,לניהול ,לתפעול ולאחריות
העירייה.
מכוח הסכ ההתקשרות ועל מנת להמשי $את תפעולו התקי של בית הספר ,לרבות הבטחת
זכויות המועסקי בו ,הוכנו שלושה הסכמי.
4.1
הסכ בי משרד החינו ,#עיריית אור יהודה וארגו המורי  +העוסק ברה
ארגו ותנאי העסקת המורי בחינו $העל יסודי באור יהודה.
הסכ בי עיריית אור יהודה ,רשת אורט וארגו המורי  +העוסק בהסדרת
4.2
תנאי העברת המורי מרשת אורט לעירייה.
הסכ בי עיריית אור יהודה ורשת אורט  +העוסק בהחזרת ניהול ותפעול
4.3
בית הספר מרשת אורט לידי העירייה ,לרבות התחשבנות בנוגע לציוד בית
הספר ,העברת דוחות ומסמכי המתייחסי לתקופה בה בית הספר היה
בניהול אורט וכיוצ"ב.
ההסכמי המפורטי בסעיפי  4.1ו 4.2 +המצורפי למכתב זה ,הינ הסכמי בנוסח סופי
לחתימה לאחר קבלת הערות הצדדי .ההסכ המפורט בסעי  ,4.3המצור למכתב זה ,הינו
קרוב מאוד לנוסח סופי וחברי המועצה מתבקשי לאשר ליועמ"ש שק"ד לסכ נוסח סופי
לחתימה.
ההסכמי הנ"ל מובאי לידיעת ואישור חברי מועצת העיר.
בכבוד רב,
שלומית שפינדל ,עו"ד
יועצת משפטית לעירייה

העתקי:
מר בנצי אזאצ'י ,מנכ"ל העירייה
גב' מזל זרחיה ,גזברית העירייה
גב' תמר חכימי ,מנהלת מחלקת החינו$

3

סעי %מס'  & 1אישור הסכ בי העירייה לבי רשת "אורט" להחזרת ניהול ותפעול בי"ס
"יובלי" ,לידי העירייה
ראש העירייה:
שמענו הסבר מפי היועמ"ש .מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :מאושר.
סעי %מס'  & 2אישור הסכ בי העירייה ומשרד החינו #לבי ארגו המורי בבתיה"ס
העל יסודיי לגבי הסדרת תנאי העבודה של המורי חברי הארגו בבי"ס
"יובלי"
ראש העירייה:
קיבלנו הסבר מהיועמ"ש .מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :מאושר.
סעי %מס'  & 3אישור הסכ בי העירייה ומשרד החינו #לבי רשת "אורט" לבי ארגו
המורי בבתיה"ס העל יסודיי לגבי הסדרת העברת העסקת המורי
בבי"ס "יובלי" מ"אורט" לעירייה
ראש העירייה:
קיבלנו הסבר מהיועמ"ש ,מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :מאושר.
)אפי גוטמ הצטר לישיבה(
סעי %מס'  & 4אישור לקיו התקשרות בהסכ במו"מ בפטור ממכרז לביצוע שיעורי
תגבור והכנת תלמידי בי"ס "יובלי" לבחינות הבגרות
עו"ד שולמית שפינדל:
העירייה פרסמה מכרז פומבי מס' " + 8/2010שעורי תגבור והכנת תלמידי לבחינות הבגרות
בשנת הלימודי תשע"א".
שעורי התגבור במסגרת המכרז יינתנו לתלמידי בכיתות י'  +י"ב בבי"ס "יובלי",
המתקשי בלימוד החומר לבחינות הבגרות במקצועות שוני ו/או שנכשלו בה ולשיפור
ציוני.
שעורי התגבור יהיו ב 9 +קורסי לבחינות במועדי חור תשע"א ו 11 +קורסי לבחינות
במועדי קי! תשע"א.
כל קורס יהיה בהיק של כ 150 +שעות לימוד.
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הצעת המחיר שנדרשה במכרז הינה סכו כספי לשעת לימוד הכולל עלות רכז ,אשר יהיה
אחראי ,בי היתר ,על ניהול והפעלת מער $שעורי התגבור ויהיה נוכח בכל ימי ושעות מת
שעורי התגבור.
מונתה ועדה מקצועית מטע העירייה ,לבדיקה ובחינה את המסמכי ,האישורי והנתוני
שהומצאו על ידי המציעי ,תדו ותמלי! בפני ועדת המכרזי באשר לניקוד שיש להעניק
להצעת כל מציע עפ"י התבחיני שנקבעו במכרז.
התקבלה הצעה יחידה מ +י.א .דעת .סכו ההצעה  - 395 +לשעת לימוד בתוספת מע"מ.
אמד העירייה  - 250 +לשעת לימוד בתוספת מע"מ.
בשנה שעברה נתנה החברה הנ"ל שעורי תגבור לבחינות הבגרות לתלמידי בביה"ס .עפ"י
ההסכ הקוד ,המחיר ששול לחברה עבור כל קורס של כ 150 +שעות לימוד היה בס$
 - 46,400כולל מע"מ .עפ"י הצעת החברה במכרז זה ,עלות קורס מסתכמת בס $של 68,730
 .החברה העלתה את המחיר ב 48% +בהשוואה למחיר עפ"י ההסכ עימה משנה שעברה.העלות לשעת לימוד עפ"י ההסכ הקוד הייתה בס $של .- 267
סה"כ עלות  20קורסי המתוכנני לשנת הלימודי תשע"א  ,- 1,374,600 +כולל מע"מ.
סכו שהעירייה לא תוכל לעמוד מאחר שהוא חורג בעשרות אחוזי מהתקציב ,אשר עפ"י
ההסכ במסגרת המכרז ,מותנה באישור וקיו תקציבי מתאימי של העירייה ובקבלת
תקציבי ו/או מענקי ממשרד החינו $ו/או מקרנות ו/או מגורמי אחרי כלשה.
מבדיקת הוועדה המקצועית נמצא כי חברת י.א .דעת עומדת בדרישות המכרז אול באי
הצעות נוספות לא נית היה לדרג את ההצעה.
לדעת הועדה המחיר המוצע בס - 395 $לשעת לימוד לפני מע"מ ,הינו גבוה באופ חריג
ביותר בהשוואה למחיר ששול לחברה בשנה שעברה .אי לכ $יש למצוא דר $להוזיל את
העלויות באופ ניכר.
ועדת המכרזי ,בישיבתה מיו  ,2.11.2010החליטה עפ"י תקנה )22ו( ,לא להמלי! על הצעה
זוכה במכרז זה וכ המליצה לפעול עפ"י תקנה ) 22ח( להביא לאישור מועצת העירייה לאשר
להתקשר בחוזה ללא מכרז.
בהתא לתקנה ) 22ח( לתקנות המכרזי ,א נדונה הצעה יחידה והועדה לא המליצה עליה,
רשאית העירייה להתקשר בחוזה ללא מכרז לאחר שמועצת העירייה החליטה על כ $ברוב
חבריה ,ולאחר שנוכחה בנסיבות העניי כי עריכת מכרז לא תביא תועלת.
ראש העירייה:
על סמ $האמור ומאחר שבנסיבות הקיימות יציאה למכרז חדש לא תועיל ובשל לוח זמני
דוחק מאד והצור $להתחיל בדחיפות ולהספיק להכי את התלמידי לבחינות הבגרות
שתתקיימנה בקרוב ,במועדי החור ,אני מציע לקבל את המלצות וועדת המכרזי .דהיינו
לא לקבל את ההצעה היחידה שהוגשה במכרז ולאשר להתקשר בחוזה ללא מכרז למת
שעורי תגבור והכנת תלמידי של בי"ס "יובלי" לבחינות הבגרות לשנת הלימודי
תשע"א.
מי בעד ההצעה?
בעד :פה אחד.
החלטה :מאושר.
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סעי %מס'  & 5אישור להכנת תכנית ותקציב לשנת  2011בנושא תכנית תמא 38/לעמידות
מבני בפני רעידות אדמה
ראש העירייה:
מבקש משלומית דוט  ,יו"ר הועדה לתכנו ובנייה להציג את הדברי.
שלומית דוט:
אני רוצה להסביר ,תמ"א  38מטפלת בחיזוק של מבני שהיתר הבניה להקמת הוצא לפני
 1980וזאת לאור דאגה עמוקה ג בתכנו וג בממשלת ישראל לגבי עמידות של המבני
האלה ,לאור ידיעות שבוודאי תהיה רעידת אדמה.
בשנת  2008העביר המנהל הכללי של משרד הפני בקשה מהרשויות המקומיות להתארג
לקראת עבודה בנושא והדגישו שהפעולה כוללת אמצעי להגברת מודעות הציבור למנגנו
של תמ"א  ,38אמצעי לעידוד תושבי המעוניני לקבל היתר לחיזוק המבני וייזו
תוכניות מפורטות ,המעודדות ביצוע החיזוק .לא פלא שאור יהודה לא רצה לעשות את מה
שאומרת תמ"א  38וזאת מהסיבה שהיא מאפשרת בס $הכל לקצר הליכי ולתת היתרי
לתוספת של עד קומה וחצי נוספת .אי ספק ,שאור יהודה אי לה את האטרקטיביות
ליזמי להיכנס לפרויקט כזה .אנחנו לא צריכי להכביר מילי ולהסביר.
פנו אלינו ממנהל התכנו והציעו לנו להשתת בהכנת תוכנית בעלת הוראות מפורטות
בסמכות ועדה מחוזית ,שתאפשר תוספת קומות רבה יותר מאשר תמ"א  38מאפשרת.
לדוגמא ברמת ג עברה עכשיו תוכנית של תוספת של ארבע קומות נוספות וזה נות מרווח
חיי לכל הבנייני בני שלוש וארבע קומות ,לאפשר ליז להיכנס ולהוסי ג תוספות
בזכות עצמו וג לאפשר לבעלי היושבי על הקרקע תוספת של חדר ממ"ד ,תוספת
מעלית ,שיפור ניכר בחזות הבניי וכדומה.
לאור זאת ,ההצעה שאנחנו מבקשי להביא על השולח היא שבהמש $לפרסו מנהל
התכנו ועל פי סעי  23בהוראות תמ"א  ,38ואנחנו זקוקי פה לאישורכ ,מחליטה מועצת
העיר על עריכת תוכנית לחיזוק מבני בעיר .ההצעה אומרת שהמועצה מוצאת את הנושא
כחשוב ביותר ,מכיוו שחלקי מהעיר נבנו טר  ,1980היא השנה הקובעת לגבי הצור$
בחיזוק המבני וכ נוספו במש $השני לבניה זו תוספות א על ידי מפעל שיקו שכונות
או על ידי אנשי בודדי .ועל כ  ,מועצת העיר רואה בהחלטה זאת שירות חשוב לציבור,
התושבי החיי בשכונות הותיקות ודר $ראויה כדי להביא לשדרוג אזורי אלו מבחינה
בטיחותית ,איכות החיי של התושבי ושל סביבת המגורי ,תו $העלאה משמעותית
בערכ של הנכסי באזור עצמו ובצמוד אליו .מדובר על שכונת גיורא ,על מבני של הארבע
קומות ,אלו שעברו שיקו שכונות .אזור שפרינצק הוא נושא לדיו ואני מציעה לא להיכנס
לדיו הזה כרגע.
שלומית דוט:
אנחנו מדברי על אפשרות של העלאה ניכרת בקומות ועל שיפור הבנייני עצמ ועבור
תוכנית כזאת ג א משרד הפני נות תקציב ,אנחנו צריכי לעשות התאמה ולכ הפניה
בעצ למועצת העיר שתקציב סכו מסוי ,אני לא יודעת לומר עד שיהיו לנו הצעות ,אבל
שתשריי תקציב לשנת  2011להכנת התוכנית.
אפי גוטמ:
אני שמח מאוד שהנושא הזה עולה פה ,כי הוא מאוד חשוב ,מדובר בחיי אד במקרה של
רעידת אדמה ,שכל הבתי האלה יקרסו וחשוב לומר ,שאני רוצה שהתוכנית תכלול את כל
בתי העיר שזקוקי לזה ,בלי להפריד בי שטח לשטח.
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עו"ד שלומית שפינדל:
התוכנית של תמ"א  38היא תוכנית שמנסי לממש בכל האר! ,ביחס למבני שנבנו לפני
 1980בגלל נושא הבטיחות נגד רעידות אדמה .ההצעה היא מקובלת.
ראש העירייה:
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :מאושר.
סעי %מס'  & 6אישור לאי ביטוח טובי
מבקש ממזל זרחיה ,גזברית העירייה להציג את הנושא.
מזל זרחיה:
ציוד והריהוט שנמצא במוסדות העירייה אינו מבוטח .הפעולה התבצעה על סמ $חוות דעת
של יוע! ביטוח ,אשר בח בזמנו ,בטר יציאה למכרז ,את ההוצאה שביצעה העירייה לצור$
השתתפות עצמית מול הכנסות מהביטוח בגי הריהוט והציוד שנגנב והסתבר שאנחנו
משלמי פרמיה גבוהה בגי הציוד והריהוט ,אול רוב הגניבות היו בסכו של אלפי
שקלי שלא הגיעו לסכו ההשתתפות העצמית ולכ הומל! ברמה מקצועית לא לבטח .כ$
אנו נוהגי ואני מבקשת את אישורכ לכ.$
אפי גוטמ:
הא אפשר לעשות ביטוח על חפצי חשובי?
בנצי:
יש ביטוח רק על מבני .לא על תכולה.
שלו ימי:
מה הסכו של ההשתתפות העצמית?
מזל זרחיה:
מה שאנחנו נעשה להבא ,במכרז החדש שיתפרס אנחנו נביא להחלטת המועצה מראש א
לבטח את הריהוט והציוד ,שמה שנמצא במאז הקוד שערכנו חמש שני אחורה נמצא
שזה לא כלכלי .רוב הגניבות שהיו לנו זה שני מזגני פה ,שני מזגני ש ולא הגיע לעשרת
אלפי דולר ,שזה סכו ההשתתפות העצמית.
ראש העירייה:
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :מאושר.
סעי %מס'  & 7אישור שינויי בהרכב הוועדה לענייני ביקורת
ראש העירייה:
שאול סאל יו"ר ועדת הביקורת חזר בו מההתפטרות והוא מתמנה שוב ליו"ר הועדה.
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :מאושר.
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סעי %מס'  & 8הנחה על שולח העירייה & הסכמי פשרה &  17נישומי בס #כולל של
. 574,692.50
ראש העירייה:
מונחי בזאת על שולח המועצה פרוטוקולי של ישיבות וועדת הנחות בארנונה בדבר
הסכמי פשרה בהתא לסעיפי  338ו 339 +לפקודת העיריות ועפ"י סעי 2ו' לנוהל מנכ"ל
משרד הפני בדבר מחיקת חובות.
הסכמי פשרה ,שאושרו על ידי וועדת הנחות בארנונה בישיבתה מיו  ,22.6.2010ע 17
נישומי בסכו כולל לזיכוי של .- 574,692.50
כל האישורי להסכמי הפשרה של ועדת ההנחות בארנונה ,שהונחו על שולח המועצה,
טעוני את אישור משרד הפני.
סעי %מס'  & 9סעי %נוס %לסדר היו
תיקו החלטת מועצה מישיבתה מס'  34מיו  16.3.2010בדבר השבת קרקע למינהל
מקרקעי ישראל
עו"ד שלומית שפינדל:
מועצת העירייה בישיבתה מס'  31מיו  18.2.2010אישרה השבת קרקע למנהל מקרקעי
ישראל .מובאי דברי ההסבר של היועצת המשפטית לעירייה בישיבה מיו .18.2.2010
באותה ישיבה לא נרשמו בפרוטוקול מספרי גוש וחלקה.
בישיבה מס'  34מיו  ,16.3.2010החליטה לתק ולהשלי את ההחלטה הנ"ל ואישרה כי
מדובר בגוש  7217חלקות  163 ,138וחלק מחלקה .88
על פי תרשי שהוכ על ידי מחלקת מיפוי במינהל מקרקעי ישראל עולה כי על העירייה
להשיב את הבעלות בחלקה  88בשלמות וכ  926/1151חלקי מחלקה  138ו1024/8094+
חלקי מחלקה .163
חלקה  88נמכרה בעבר בשלמות לקופת חולי ולפיכ ,$על העירייה להשיב את הבעלות על
חלקה זו בשלמות.
ראש העירייה:
מי בעד?
בעד :פה אחד
החלטה :המועצה מאשרת השבת הבעלות על קרקע בגוש  + 7217חלקה  88בשלמות וכ
 926/1151חלקי מחלקה  138ו 1024/8094+חלקי מחלקה  ,163בכפו לאישור
משרד הפני.
)הישיבה ננעלה (18:36

דוד יוס%
ראש העירייה

