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על סדר היום
.1

אישור המלצת ועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים ,למינוי הגב' מרים )מימי(
פלג ת"ז  5657615למשרת מהנדס העיר.

.2

הסמכת תובעים עירוניים בהתאם למכתבו של היועץ המשפטי לעירייה ,עו"ד ליפא
קמינר ,מיום : 27.11.05
עו"ד הילה הורוביץ-פרג'  -ת .ז.3836200 .
רון אביטל  -ת .ז025372038 .
דניאל לוי  -ת .ז058274275 .
מיכל אביטל בן-יוסף  -ת .ז035812767 .
רז טייב  -ת .ז37251220 .

.3

אישור לפתיחת חשבון בנק לדמי ניהול לפנסיה תקציבית בהתאם למכתבו של חשב
העירייה ,מר אורי צור ,מיום .12.12.05

.4

ביטול החלטת המועצה ,בישיבתה שלא מן המניין מס'  11מיום  ,17.10.04לעניין
המלצה מס'  7בהמלצות הועדה לענייני ביקורת לדו"ח מבקר העירייה לשנת ,2003
אשר מגבילה את גובה הסכום להתקשרות עפ"י מכרזי המסגרת לסכום של 577,100
ש"ח לא כולל מע"מ.

.5

אישור המועצה למתן היתר כללי להחזקת תוכים לשנת  .2006עפ"י סמכות ראש
העירייה שבסעיף  3לחוק עזר לחולון )החזקת בעלי חיים( ,התשס"ב .2002 -

.6

אישור מועצת העיר לקבלת היתר לאשראי לזמן קצר מבנקים שונים לשנת 2006
בסה"כ  35מיליון ש"ח בהתאם למכתבו של חשב העירייה מר אורי צור מיום
.13.12.05

.7

אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום .14.12.05
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ריכוז החלטות מישיבת מועצת העיר מן המניין ) (41מיום 18.12.05
פרוטוקול מס' 283

 .1מועצת העיר מחליטה לאשר את המלצת ועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים,
למינוי הגב' מרים )מימי( פלג ת .ז 5657615 .למשרת מהנדס העיר.
 .2מועצת העיר מחליטה לאשר הסמכת תובעים עירוניים בהתאם למכתבו של היועץ
המשפטי לעירייה ,עו"ד ליפא קמינר ,מיום .27.11.05
 .3מועצת העיר מחליטה לאשר פתיחת חשבון בנק לדמי ניהול לפנסיה תקציבית בהתאם
למכתבו של חשב העירייה ,מר אורי צור ,מיום .12.12.05
.4

מועצת העיר מחליטה לאשר את ביטול החלטת המועצה ,בישיבתה שלא מן המניין מס'
 11מיום  ,17.10.04לעניין המלצה מס'  7בהמלצות הועדה לענייני ביקורת לדו"ח מבקר
העירייה לשנת  ,2003אשר מגבילה את גובה הסכום להתקשרות עפ"י מכרזי המסגרת
לסכום של  577,100ש"ח לא כולל מע"מ.

.5

מועצת העיר מחליטה לאשר מתן היתר כללי להחזקת תוכים לשנת  .2006עפ"י סמכות
ראש העירייה שבסעיף  3לחוק עזר לחולון )החזקת בעלי חיים( ,התשס"ב .2002 -

 .6מועצת העיר מחליטה לאשר קבלת היתר לאשראי לזמן קצר מבנקים שונים לשנת 2006
בסה"כ  35מיליון ש"ח בהתאם למכתבו של חשב העירייה מר אורי צור מיום .13.12.05
 .7מועצת העיר מחליטה לאשר פרוטוקול ועדת תמיכות מיום .14.12.05
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מוטי ששון:

.1

אני פותח את ישיבת מועצת העיר מן המניין מס' .41

אישור המלצת ועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים ,למינוי הגב' מרים
)מימי( פלג ת"ז  5657615למשרת מהנדס העיר.

מוטי ששון:

על סדר היום אישור המלצת ועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים ,למינוי
הגב' מרים )מימי( פלג ת .ז 5657615 .למשרת מהנדס העיר .היא נוכחת .מימי
נבחרה פה אחד על ידי ועדת המכרזים בה בחרה המועצה .מי בעד?

ניסן זכריה:

יש עתירה עומדת ותלויה בבית הדין לעבודה כנגד כל ההליך .העתירה
מבוססת על שני טעמים מרכזיים .1 :בפרסום המכרז נכתב שנדרש לעיר
חולון מהנדס והתואר הנדרש הוא אדריכל .זה דבר די תמוה .אם כתבו
אדריכל ,מהנדס לא יכול לגשת .צריך לזכור שבעיר חולון יש תפקיד שנקרא
אדריכל עיר .נשאלת השאלה מדוע זה נעשה ,האם יש היגיון בהחלטה.
מלכתחילה מדוע מנעו מאדם שרשום בפנקס המהנדסים את האפשרות
להתמודד?
 .2מהנדס העיר הנוכחי ,היועץ המשפטי לעירייה וגם מבקר העירייה ,נבחרו
במכרז פנימי עוד לפני שיצאנו למכרז חיצוני .מדוע העירייה לא עשתה מכרז
פנימי טרם יציאתה למכרז חיצוני? לפני שחזי הפך להיות מהנדס עיר היה
אדריכל העיר .אלה הדברים שעומדים ותלויים כרגע בבית הדין לעבודה
וביום שלישי יתבררו העניינים .אני חושב שמחובתו של ראש העיר לתת
תשובות מדוע דברים נעשו בצורה זו ולא נעשה מכרז פנימי .מכרז פנימי הוא
אחד התמריצים לעידוד מערכת להפרות את עצמה .אם אנשים יודעים שאין
אפשרות להתקדם בתוך המערכת ,זה שוחק את האנשים .צריך לקחת זאת
בחשבון .אני לא מכיר את הגברת פלג ואני לא יודע מה כישוריה .האם בעיר
כמו חולון ,בה יש  167,000תושבים ,לא נמצא מהנדס ראוי? אם לא נמצא,
אנחנו באמת בבעיה .בכל העיר חולון לא נמצא מהנדס או אדריכל ראוי שלא
יכול להתמודד? האם העיר חולון לא מסוגלת לייצר מהנדס? דבר נוסף שהיה
צריך לבוא יחד עם אישור המינוי הוא אישור שכרה .על פי סעיף  167המועצה
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צריכה לאשר את המינוי ועל פי סעיף  168המועצה תקבע את שכרה אלא אם
כן שכרה הוא שכר שהמועצה לא צריכה לקבוע .אם אין פה אישור של השכר
אני לא יודע מה הטעם במינוי .היה צריך להביא את שכרה לאישור .אני
מתפלא על היועץ המשפטי שלא העיר את ההערה .זה דבר בסיסי בקבלת
עובדים .סעיף  168אומר במפורש שהמועצה תקבע את שכרם של כל
העובדים שנתמנו לפי סעיף .167
רועי כהן:

אני רוצה לחדד את דברי ניסן .נפל פה פגם בדרך המינוי בנושא אישור השכר
במועצת העיר על פי הפקודה .קיבלתי אינפורמציה פנימית מעובדי עירייה
בכירים .הנושא שהעלה ניסן הוא נושא לו המועצה צריכה לתת את הדעת.
לא היתה אפשרות לעובדים פנימיים לגשת למכרז.

מוטי ששון:

שניים ניגשו.

רועי כהן:

מאחר שנאמר "אדריכל" ,זה מנע מאנשים .חלקם יושבים כאן .להוציא
מכרז למהנדס עיר בלי שמהנדס יוכל לגשת למכרז זה אבסורד .אני לא אומר
שהשיקולים היו מוטעים .לא הייתי שם ואני לא רוצה לשפוט .אני חושב שיש
טעם לפגם בלפרסם מכרז שכותרתו היא מהנדס העיר בלי שיש למהנדס
יכולת לגשת למכרז .בהזדמנות זו ,אם אנחנו מאשרים את מינויה ,אנחנו
נפרדים מאדם שאני חושב שעשה עבודה נפלאה .כל פעם שביקשתי את עזרתו
הוא היה שם .אני חושב שתושבי חורשת האקליפטוסים ברחוב דוד אלעזר
לא ישכחו לעולם את מה שחזי ברקוביץ עשה בשבילם ואני חושב שיש עוד
הרבה דברים כאלה.

מוטי ששון:

הוא גם לא ישכח את החתימה שלך.

רועי כהן:

תשאל אותו .הוא יודע למה היא באה .הכרחת אותו לעמוד מולך ולומר
שחברי המועצה לא יוכלו לגשת למהנדס העיר .רק כשהוא העביר הבהרה
שזה לא נאמר על ידו ונאמר על ידך רק אז פעלתי שאנשים יבטלו את
החתימה .חשבנו שהאמירה נאמרה על ידו .הוא יאשר זאת .נשארו  1,023יום
עד שהשלטון הכושל שלך יפסק .צוחק מי שצוחק אחרון .קיבלתי 2,200
קולות .בהזדמנות זו אנו גם נפרדים .עם כל הביקורת של אנשים כאן לגבי
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אופן העבודה והדרכים בה נעשתה אני חושב שבסופו של דבר חזי ברקוביץ
מילא את תפקידו נאמנה תוך מתן ביטוי לכך שהוא זרוע מבצעת של העירייה
והיה קשוב לבעיות ונושאים שהציבור העלה בפניו .לגבי הגב' מימי פלג,
למרות שיש דעה רווחת שלאנשים שמגיעים מהסקטור הצבאי יש גיבנת ,אני
באופן אישי לא מחזיק בדעה זו .צריך לברך על כך ויש צורך לתת הזדמנות
לנשים בתפקידי מפתח .אחת הדוגמאות היא שורת הסמנכ"לים והמנכ"לית.
אני חושב שיש לברך על כך שיש שוויון הזדמנויות .אני חושב שזו בין הערים
היחידות שמעודדות את נושא הנשים .אני רוצה לאחל לה בהצלחה .תודה
רבה.
עמוס ירושלמי :נאמרו דברים חשובים .אין לי בעיה עם מימי .אבל ,תשכנע אותי כראש
העיר ,מדוע המכרז יצא בכותרת של אדריכל ולא מהנדס?
מוטי ששון:

הנושא עומד ותלוי בבית משפט .בבית המשפט ניתן את כל התשובות לכל
השאלות שנישאל .מאחר ובית המשפט לא הוציא צו מניעה ,הליך בחירת
מהנדס העיר המשיך ומימי נבחרה .מי בעד מינויה?

רועי כהן:

מה עם נושא השכר?

אילן לוי:

אני רוצה לברך .אני חושב שהמינוי ראוי ומוצלח .לא ידעתי מה נרשם
במכרז ,אם אדריכל או מהנדס .לפני שהגעתי לישיבה התקשרתי לכמה
מהנדסי ערים מרחבי הארץ וביקשתי שיסבירו לי את ההבדל בין מהנדס
לאדריכל .הסבירו לי שבשנות החמישים והשישים היתה תפיסה שמי שצריך
להיות מהנדס עיר הוא בעל תואר בהנדסה ובשנות השמונים והתשעים
התפיסה היא לכיוון תואר באדריכל ,אדריכל מתכנן ערים .אמרו לי שמהנדס
זו תפיסה ישנה ,כשתפקידו עסק בקונסטרוקציה ובמבנים והיום עוסק יותר
בתפיסה של התכנון .כך אני סברתי שצריך אדריכל ,מבלי לדעת אם פורסם
אדריכל או מהנדס .יכול להיות שלמען הזהירות אולי העירייה היתה צריכה
להקפיד לרשום אדריכל ו/או מהנדס ,כפי שרשום בחוק התכנון והבניה.
למיטב זכרוני ,מימי נבחרה פה אחד .היא באמת ראויה .קצת סדר צבאי לא
יזיק.
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יוליה מלינובסקי :דובר על כך שבית המשפט צריך לדון בנושא ביום שלישי ,עוד יומיים.
אולי כדאי לחכות יומיים ולראות מה בית המשפט יגיד?
מוטי ששון:

את חושבת שזה יגמר בישיבה אחת?

יוליה מלינובסקי :מטבע הדברים אני מאוד שמחה שבתפקיד מרכזי במערכת העירייה
נמצאת אישה .היא באמת ראויה .קראתי בעיתון שהיא סגן אלוף וזה אומר
הרבה .אני מקווה שיהיה שוויון אמיתי גם בשכר .אני מקווה שכאן לא יהיה
פער בין נשים וגברים בשכר.
מוטי ששון:

אני מבקש את אישור המועצה למינוי מימי פלג .שכרה יהיה כשכר כל
הסמנכ"לים שמתחילים 80% ,משכר מנכ"ל ואחרי שנה  85%משכר מנכ"ל.
מי בעד?
הצבעה:
בעד18 :
נגד1 :
הסעיף אושר.

מוטי ששון:

מימי אני מברך אותך.

מימי פלג:

שמי מימי פלג .תושבת נס ציונה .בוגרת תואר ראשון באדריכלות ובינוי
ערים .בוגרת תואר שני באדריכלות .שניהם בטכניון .לפני כחודש וחצי
פרשתי אחרי  22שנה מצה"ל בדרגת סגן אלוף .עסקתי גם בתהליכי תכנון,
כתיבת פרוגרמות ,עסקתי הרבה בניהול פרויקטים .בתפקידי האחרון הייתי
המהנדסת הראשית של צה"ל .עסקתי בכל התחומים בהם עוסק מהנדס עיר
ברשות מקומית .אני מאוד גאה להיות כאן .אני מאוד שמחה .אני מקווה
שאמשיך עוד צעד אחד מעבר להרבה צעדים שעשתה העיר חולון .תודה.

החלטה :מועצת העיר מחליטה לאשר את המלצת ועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים ,למינוי
הגב' מרים )מימי( פלג ת .ז 5657615 .למשרת מהנדס העיר.

.2

הסמכת תובעים עירוניים בהתאם למכתבו של היועץ המשפטי לעירייה,
עו"ד ליפא קמינר ,מיום .27.11.05
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מוטי ששון:

הסמכת תובעים עירוניים בהתאם למכתבו של היועץ המשפטי לעירייה ,עו"ד
ליפא קמינר ,מיום  .27.11.05עו"ד הילה הורוביץ-פרג'  -ת .ז .3836200 .רון
אביטל  -ת .ז .025372038 .דניאל לוי  -ת .ז .058274275 .מיכל אביטל בן-
יוסף  -ת .ז .035812767 .רז טייב  -ת .ז .37251220 .מי בעד?
הצבעה:
בעד18 :
נגד:
הסעיף אושר.

החלטה :מועצת העיר מחליטה לאשר הסמכת תובעים עירוניים בהתאם למכתבו של היועץ
המשפטי לעירייה ,עו"ד ליפא קמינר ,מיום .27.11.05

.3

אישור לפתיחת חשבון בנק לדמי ניהול לפנסיה תקציבית בהתאם למכתבו
של חשב העירייה ,מר אורי צור ,מיום .12.12.05

מוטי ששון:

אישור לפתיחת חשבון בנק לדמי ניהול לפנסיה תקציבית בהתאם למכתבו
של חשב העירייה ,מר אורי צור ,מיום .12.12.05

יוליה מלינובסקי :כמה חשבונות צריך? כל ישיבה מאשרים חשבון.
מוטי ששון:

זה מה שדורשים מאיתנו .אין ברירה .מי בעד?
הצבעה:
בעד15 :
נגד :אין
נמנעים1 :
הסעיף אושר.

החלטה :מועצת העיר מחליטה לאשר פתיחת חשבון בנק לדמי ניהול לפנסיה תקציבית בהתאם
למכתבו של חשב העירייה ,מר אורי צור ,מיום .12.12.05
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.4

ביטול החלטת המועצה ,בישיבתה שלא מן המניין מס'  11מיום ,17.10.04
לעניין המלצה מס'  7בהמלצות הועדה לענייני ביקורת לדו"ח מבקר העירייה
לשנת  ,2003אשר מגבילה את גובה הסכום להתקשרות עפ"י מכרזי המסגרת
לסכום של  577,100ש"ח לא כולל מע"מ.

מוטי ששון:

ביטול החלטת המועצה ,בישיבתה שלא מן המניין מס'  11מיום 17.10.04
לעניין המלצה מס'  7בהמלצות הועדה לענייני ביקורת לדו"ח מבקר העירייה
לשנת  ,2003אשר מגבילה את גובה הסכום להתקשרות על פי מכרזי המסגרת
לסכום של  577,100ש"ח לא כולל מע"מ.

עו"ד ליפא קמינר :המועצה החליטה באותה ישיבה ,בעקבות דו"ח של מבקר העירייה,
החלטה בנוגע למכרזי המסגרת שהעירייה פרסמה .מטרתם היתה למנוע
עשרות מכרזים לכל עניין ועניין בכל מבנה או תיקון או שיפוץ בית ספר ומבני
ציבור אחרים .למנוע צורך ביציאה למכרז על כל דבר ודבר בכל מקצוע
ומקצוע .המכרז או מכרז כדוגמתו קיים כבר  8 - 7שנים .העירייה יצאה
במכרז גדול שמכיל את כל המקצועות והעבודות שצריכים ,בעיקר לשיפוצי
הקיץ של העירייה שצריכים להיעשות בצורה די מהירה .במסגרת זו זכו
קבלנים בכל מיני מקצועות והם מבצעים את העבודות .ישנה ועדת משנה של
ועדת המכרזים שבודקת איזו עבודה נותנים למי ,מה כמויות העבודות ,מהם
הסכומים שכל קבלן מקבל .יש ויסות .נדמה לי שאילן יו"ר הועדה .יש מעקב
אחר העבודות .זה מקל על עבודת העירייה ,בעיקר של אגף התשתיות ומינהל
החינוך .המבקר לא המליץ .ועדת הביקורת המליצה .היה דו"ח של המבקר
שנדון בוועדת ביקורת .ועדת ביקורת המליצה לצמצם את האפשרות
להשתמש במכרז זה לסכום בו על פי החוק וחוזרי מנכ"ל אפשר להשתמש
במכרז זוטא .למעשה ,בכך סירסו את כל עניין מכרז המסגרת וחוזה
המסגרת .לצורך סכומים של עד סכום מכרז זוטא לא צריך מכרז בסדר גודל
כזה .במכרז זוטא פונים למספר מציעים מספר הקבלנים ופותרים את
הבעיה .מבחינה טכנית ,המגבלה הזו יצרה צוואר בקבוק ובעייתיות רצינית
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מאוד בביצוע עבודות .כאשר רוצים היום לבנות גן ילדים או לשפץ בית ספר
העלות היא כמיליון ש"ח .לא ניתן .צריך לצאת למכרז .המכרז יהיה מכרז
לקבלן ראשי ,מכרז לאינסטלטור ,מכרז לכל המקצעות .זה גורם לעיכובים
רבים .מכרז לוקח זמן.
זאב ניסים:

אם מתכננים גן ילדים זה מהיום להיום?

עו"ד ליפא קמינר :לפעמים כן.
זאב ניסים:

לוקחים  4קבלנים ומחלקים להם עבודה.

עו"ד ליפא קמינר :יש ועדה שמחלקת את העבודה.
מוטי ששון:

אילן יו"ר הועדה.

זאב ניסים:

חוסכים הרבה כסף לעירייה אם הולכים בשיטת מכרזים.

מוטי ששון:

תלוי באיזה סכומים.

זאב ניסים:

יש מכרזי זוטא .החוק נתן אפשרות .תתמודד עם זה.

מוטי ששון:

זה מכרז לכל דבר ועניין .זה חוקי.

זאב ניסים:

אם לוקחים  4בעלי מקצוע זה לא בדיוק.

מוטי ששון:

הם זכו במכרז .איך החברה למשק וכלכלה עובדת?

זאב ניסים:

תרחיב את היריעה .קח יותר מ 4 -בעלי מקצוע לנושא מסוים ,קח  8או .10

עו"ד ליפא קמינר :מי שזכה במכרז.
גדי וקס:

הוא רוצה קבלן לכל מקצוע.

מוטי ששון:

יש.

זאב ניסים:

לא זה מה שאמרתי .לכל נושא יש  4בעלי מקצוע .אתה מצטמצם לארבעה
קבלנים.

מוטי ששון:

יש מכרז .עושים זאת על פי דין .מפרסמים מכרז בעיתונות .קבלנים מגישים
הצעות ונבחרים בכל נושא ונושא כך וכך קבלנים .גם החברה למשק וכלכלה
עושה מכרזים של מסגרת .אני יכול ללכת לחברה למשק וכלכלה ,חברת בת
של מרכז השלטון המקומי ,ולקחת מכרז שלה בלי לפרסם מכרז.

זאב ניסים:

אבל אתה לא עושה את זה.

מוטי ששון:

עשינו את זה הרבה מאוד .יש קבלן מוכן .אילן לוי היה יו"ר של הועדה
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הפנימית.
אילן לוי:

אני רק משגיח על החלוקה.

מוטי ששון:

על זה זאב מדבר.

יאיר טאו:

הוא מנסה לרמוז שיש מועדפים שמקבלים את כל השמנת.

זאב ניסים:

אתה רוצה הוכחות? אתה צריך לנסות למנוע את הדברים האלה .לוקחים 8
בעלי מקצוע ולא  .4אנחנו מקבלים תלונות אנונימיות.

יוליה מלינובסקי :אילן השגיח רק על נושא המבנים הציבוריים ...אבל בתשתיות יש מכרזים
של מיליונים שאף אחד לא בודק.
מוטי ששון:

על סמך מה את אומרת דברים חסרי אחריות? יושב יועץ משפטי בוועדת
המכרזים וכל אנשי המקצוע של אגף התשתיות בודקים את ההצעות .מה
שאת אומרת חסר אחריות.

יוליה מלינובסקי :בסופו של דבר כולם בני אדם .צריך להיות גוף חיצוני שיבדוק חלוקת
עבודות.
לביא מאיר:

גני ילדים נבחן באותה שיטה של פניה למשכ"ל ,הקבלנים העירוניים היו
יותר זולים בהערכת המחיר .בבדיקה שעשינו במקומות אחרים ,למשל בגן
עקיבא ,יצאנו למכרז לפני כ 5 -שנים .תוצאות המכרז עם הקבלנים שלנו היו
יותר גבוהות ב 17% -מתוצאות המכרז השנתי .הקבלן שזכה הוא הקבלן
הירוד ביותר שהיה לנו ולא הטוב .לגבי מספר הקבלנים ,אי אפשר ללכת על
אינספור קבלנים ,אחרת ,אין תחרות .אנחנו צריכים לבחור  3-4קבלנים לכל
מקצוע על מנת שיהיה לנו מה להציע.

זאב ניסים:

הם מתאמים.

לביא מאיר:

אין שום תיאום .עובדה שיש פיזור בתוצאות .ליפא יעיד על כך ,הוא נמצא
בפתיחה.

מוטי ששון:

גם מבקר העירייה יושב שם.

ניסן זכריה:

החלטת מבקר העירייה והחלטת ועדת ביקורת מסתמכת על פקודת
המכרזים סעיפים  8ו .9 -אפשר לתת לזה פרשנות ,אבל החוק מאוד יבש
וברור .אני מתפלא שבמקום שהיועץ המשפטי לעירייה יתן טיעונים
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משפטיים הוא נתן טיעונים טכניים כמו ,יותר קל ויותר פשוט .ברור שהחיים
לפעמים קשים .המדינה חוקקה פקודה שנקראת פקודת המכרזים .בפקודה
כתוב במפורש איך צריך להתנהל .עם כל הכבוד לטכניקה של מכרז המסגרת,
ייעודו הוא מסירת עבודות קטנות ולא מסירת עבודות ב 1.5 -מיליון ש"ח.
לכן ,תמוה בעיניי מדוע רצה העירייה ומנסה להקל על תהליך המכרז .יש חוק
ואנחנו מחויבים .תפקיד המכרז לשמור על הגינות ציבורית ולתת לכולם
לגשת .איפה השוויוניות? צריך לקרוא טוב את סעיפים  8ו 9 -לפקודת
המכרזים .זה מאוד ברור ופשוט .יש תיחום של תקציב ,של כסף .העירייה לא
רשאית לעשות שום דבר .יש מקרים מיוחדים בהם שר הפנים יכול לתת
היתר .אפשר לקבל היתר גם לעבודות חריגות ,אבל אי אפשר לפרוץ הכל
בגלל פרויקט לחוץ .לעשות הפקרות וכל אחד יוכל למסור עבודות איך שהוא
רוצה מבלי לקיים מכרז.
מוטי ששון:

מתקיים מכרז.

ניסן זכריה:

אני מכיר את הנושא מקרוב .מכרז המסגרת מדבר על עבודות קטנות ולא על
עבודות גדולות .צריך לעשות הפרדה בין מכרז המסגרת לבין חוק המכרזים.
ברגע שמוסרים עבודה ללא מכרז יכול כל קבלן להגיש עתירה מינהלית
ולפסול את העבודה .חוק המכרזים מחייב להוציא מכרז .כראש עיר שאמון
על הקופה הציבורית אתה צריך לנסות למנוע כל מיני קומבינות .אני חושב
שזה פתח לקומבינות .זה לא נושא משפטי .היועץ המשפטי לא שכנע אף אחד
מכם .הוא דיבר על דברים טכניים ,על להקל על התהליך ובירוקרטיה .הוא
לא דיבר במונחים משפטיים.

מוטי ששון:

מי בעד אישור סעיף ?4
הצבעה:
בעד10 :
נגד4 :
הסעיף אושר.

החלטה :מועצת העיר מחליטה לאשר את ביטול החלטת המועצה ,בישיבתה שלא מן המניין מס'
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 11מיום  ,17.10.04לעניין המלצה מס'  7בהמלצות הועדה לענייני ביקורת לדו"ח מבקר
העירייה לשנת  ,2003אשר מגבילה את גובה הסכום להתקשרות עפ"י מכרזי המסגרת
לסכום של  577,100ש"ח לא כולל מע"מ.

.5

אישור המועצה למתן היתר כללי להחזקת תוכים לשנת  .2006עפ"י סמכות

ראש העירייה שבסעיף  3לחוק עזר חולון )החזקת בעלי חיים( ,התשס"ב .2002 -
מוטי ששון:

אישור המועצה למתן היתר כללי להחזקת תוכים לשנת  .2006על פי סמכות
ראש העירייה שבסעיף  3לחוק עזר חולון )החזקת בעלי חיים( ,התשס"ב -
.2002
הצבעה:
בעד14 :
נגד :אין
הסעיף אושר פה אחד.

החלטה :מועצת העיר מחליטה לאשר מתן היתר כללי להחזקת תוכים לשנת  .2006עפ"י סמכות
ראש העירייה שבסעיף  3לחוק עזר חולון )החזקת בעלי חיים( ,התשס"ב .2002 -

.6

אישור מועצת העיר לקבלת היתר לאשראי לזמן קצר מבנקים שונים לשנת
 2006בסה"כ  35מיליון ש"ח בהתאם למכתבו של חשב העירייה מר אורי צור
מיום .13.12.05

מוטי ששון:

אישור מועצת העיר לקבלת היתר לאשראי לזמן קצר מבנקים שונים לשנת
 2006בסך  35מיליון ש"ח בהתאם למכתבו של חשב העירייה מר אורי צור
מיום  .13.12.05כל שנה מקבלים אשראי ולא מנצלים אותו .מי בעד?
הצבעה:
בעד13 :
הסעיף אושר פה אחד.
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החלטה :מועצת העיר מחליטה לאשר קבלת היתר לאשראי לזמן קצר מבנקים שונים לשנת 2006
בסה"כ  35מיליון ש"ח בהתאם למכתבו של חשב העירייה מר אורי צור מיום .13.12.05

.7

אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום .14.12.05

מוטי ששון:

אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום  .14.12.05מי בעד?
הצבעה:
בעד13 :
הסעיף אושר פה אחד.

מוטי ששון:

תודה רבה .הישיבה נעולה.

החלטה :מועצת העיר מחליטה לאשר פרוטוקול ועדת תמיכות מיום .14.12.05

מוטי ששון
ראש העיר

נתי לרנר
ע/ראש העיר
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