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מועצת העיר השבע עשרה שלא מן המניין מס' 36

מיום ראשון 20.12.2015

משתתפים:
מר מוטי ששון

– ראש העיר ויו"ר מועצה

מר יעקב זיתוני

– חבר מועצה

מר עמוס ירושלמי

– חבר מועצה וסגן ראש העיר

מר ישראל מורן

– חבר מועצה

מר משה מועלם

– חבר מועצה

מר זוהר נוימרק

– חבר מועצה ומ"מ ראש העיר

מר חיים סברלו

– חבר מועצה

גב' רבקה עדן

– חברת מועצה

מר ראובן קייקוב

– חבר מועצה

מר שי קינן

– חבר מועצה

גב' נועה ציפליצקי

– חברת מועצה

ד"ר מאיר רוק

– חבר מועצה

מר עופר שמעונוב

– חבר מועצה

מר מיכאל שמריהו

– חבר מועצה
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כמו כן נכחו:
עו"ד יונת דיין

– יועצת משפטית

גב' חנה הרצמן

– מנכ"לית העירייה

נעדרו:
מר אחדות יעקב

 -חבר מועצה

מר יעקב בבלי

– חבר מועצה

מר איתי זילבר

– חבר מועצה

עו"ד שמעון חזן

– חבר מועצה

מר יעקב חרש

– חבר מועצה

עו"ד רועי כהן

– חבר מועצה וסגן ראש העיר

מר אילן לוי

– חבר מועצה וסגן ראש העיר

גב' יוליה מלינובסקי

– חברת מועצה

מר יוסף נדלר

– חבר מועצה

מר ניסים זאב

– חבר מועצה

מר עזרא סיטון

– חבר מועצה

גב' רונה עמרם נתיב

– חברת מועצה

מר איציק תורג'מן

– חבר מועצה
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סדר יום:
 .1ניהול משא ומתן בעקבות המלצת ועדת מכרזים מיום  14.12.15לגבי מכרז 39/2015
עדלאידע

ריכוז החלטות ישיבת מועצת העיר שמן המניין מס'  36פרוטוקול מס' 450
 .1מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את ניהול משא ומתן בעקבות המלצת ועדת מכרזים
מיום  14.12.15לגבי מכרז  39/2015עדלאידע
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פרוטוקול
מר מוטי ששון :אני פותח את הישיבה של מועצת העיר שלא מן המניין מספר .36
נוכחים  15חברים.
דובר:

 14חברים.

גב' נועה צפליצקי 14 :זה מספיק.
מר מוטי ששון 14 :חברים.
אני פותח את הישיבה.
ניהול משא ומתן בעקבות המלצת ועדת מכרזים מיום  14.12.15לגבי מכרז  39/2015עדלאידע
מר מוטי ששון :על סדר היום ניהול משא ומתן בעקבות המלצת ועדת מכרזים מיום 14.12.15
לגבי מכרז  39/2015עדלאידע .מי מציג את זה?
עו"ד יונת דיין :אני.
מר מוטי ששון :בסדר.
עו"ד יונת דיין:העירייה יצאה במכרז להכין את המייצגים לעדלאידע .יצאו במכרז במועדים
המתאימים .חמש חברות קנו את חוברות המכרז .בסופו של יום אף חברה לא
הגישה הצעה למכרז .ועדת המכרזים ישבה ודנה בנושא וההמלצה שלה,
מר עמוס ירושלמי :מי היה בוועדה?
עו"ד יונת דיין :זוהר?
מר זוהר נויימרק :אני יכול להסביר עוד פעם.
מר עמוס ירושלמי :תגיד את השמות.
עו"ד שמעון חזן :מה זאת אומרת לא הגישו הצעות? בכלל לא הגישו?
עו"ד יונת דיין :אף אחד לא הגיש.
מר מוטי ששון :מיקי ,תחשוב רק למה לא מגישים.
עו"ד יונת דיין :ולפי תקנה,
מר עמוס ירושלמי :הם עשו קרטל .מה יש פה להבין.
עו"ד יונת דיין :לפי תקנה ,20
מר מוטי ששון :אני לא אומר את זה.
מר עמוס ירושלמי :אני אומר .אתה יכול לרשום את זה.
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עו"ד יונת דיין :לפי תקנה  ,20לפני תקנה  22לתקנות העיריות מכרזים ,צריך להגיע למועצה כשלא
מוגשת כל הצעה כדי לקבל ממנה את הסמכות לנהל משא ומתן .במקרה הזה גם
אין תועלת במכרז נוסף ,כי קנו ולא הגישו ,למרות שהמחירים שאנחנו הצענו
גבוהים משנה שעברה ,וגם יש לנו עניין של לוח זמנים שאנחנו צריכים שזה יהיה
מוכן בזמן לעדלאידע .אז רפי וזאנה שיש לו נגיעה כזאת ואחרת לעולם התרבות
והתיאטראות והמייצגים והאפשרויות לבנות ,לקח על עצמו לנהל את המשא ומתן,
כמובן בליווי משפטי .בשביל זה אנחנו פה כדי לקבל את האישור שלכם כדי לעמוד
בזמנים.
עו"ד רועי כהן :מיכל ,לא קיבלנו את המכרז עצמו .אפשר לקבל אותו?
עו"ד יונת דיין :המכרז זה ספר.
עו"ד רועי כהן :ממש ספר .אפשר לקבל אותו במייל ,ב ?PDF-זה יותר סביבתי לכולם.
עו"ד יונת דיין :אין שום בעיה.
מר זוהר נוימרק :את המכרז עצמו.
עו"ד יונת דיין :אין שום בעיה ,נעביר.
עו"ד רועי כהן :ושאלה ,למשל בשלוש השנים האחרונות ,ההצעה שלנו על  10מייצגים הייתה כמה?
מר מוטי ששון :הייתה עולה ,כל שנה העלו.
עו"ד יונת דיין :השנה ,נדמה לי ששנה שעברה  ,700אני חושבת בערך  700אלף שקל על  10מייצגים.
המכרז היה בנוי לעד  10מייצגים ,עד  800אלף ובכל זאת לא הגישו לנו.
עו"ד רועי כהן :כשהטענות שלהם שזה אמור,
עו"ד יונת דיין :שום טענה.
מר עמוס ירושלמי :לא נימקו כלום.
עו"ד יונת דיין :הם לא חייבים לנמק ברגע שהם לא מגישים.
עו"ד רועי כהן :לא ,כן הבנתי שלפחות לוועדת מכרזים הייתה איזושהי הערה שאומרת שכנראה
העלות לכל מייצג הוא לפי הטענות של  ..ועדת מכרזים ,הטענות זה פחות או יותר
בין  120ל  150-למייצג שזה כבר סכום.
מר מוטי ששון :זה כפוף לשנה קודמת.
דובר:

לא ,למה?

מר מוטי ששון :כי אם שנה שעבר ממוצע היה  70אלף למייצג ,והשנה זה בין  120ל 150 -אלף ש"ח,
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מר מוטי ששון :אז תסתכל  10שנים אחורה ,לא שנה.
מר חיים סברלו :לא ,אני אומר  ...אנחנו נותנים סמכות לוועדה,
מר מוטי ששון :נותנים סמכות.
מר חיים סברלו :זה מה שאנחנו נותנים .אנחנו לא ...
דובר:

אני רק מציע ,אתם מקימים ועדה,

עו"ד יונת דיין :רגע ,רגע ,לא שומעים.
מר חיים סברלו :אי אפשר לעשות ..
מר מיכאל שמריהו :דקה ,דקה ,אני רוצה להגיד משפט.
מר מוטי ששון :כן מיקי.
מר מיכאל שמריהו :אם מנהלים משא ומתן ,אני מציע שגם נציג הגזברות יתלווה,
מר מוטי ששון :הוא נמצא שם.
מר חיים סברלו :הוא נמצא.
מר מיכאל שמריהו :לא ,כי אמר לי וזאנה בצוות,
מר מוטי ששון :לא ,הוא מוביל .הוא שמוביל נמצא,
מר מיכאל שמריהו :הצד המשפטי והגזברות יחד עם המחלקה.
מר מוטי ששון :כן ,בסדר.
מר חיים סברלו :בסדר .מי בעד?
מר מוטי ששון :מי בעד?
מר חיים סברלו :פה אחד.
מר מוטי ששון 13 :בעד 13 .בעד.
מר עמוס ירושלמי :ספרתי ארבע פעמים.
מר מוטי ששון 13 :בעד .מי נגד? מי נמנע?  1נמנע .אושר .תודה רבה.
מר חיים סברלו :תודה רבה לכולם.
הישיבה נעולה.

יוסי זיידה

מוטי ששון

עוזר ראש העיר

ראש העיר

ומרכז ישיבות מועצה
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