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מבקר העירייה

שאילתות שהוגשו ע"י מר משה קייקוב
.1מה מס' התלמידים והתלמידות אשר לומדים במסגרות דתיות וחרדיות ( לא כולל החינוך
המיוחד) מחוץ לעיר?

נא פילוח של כל הגילאים והכיתות.
תשובה:
מר קייקוב קיבל את הנתונים שביקש ולאחר מכן שאל מדוע אין מסגרת חרדית עבור אותם ילדים?
ראש העיר – ישנם  30ילדים בשכבה וזה כולל ילדים שהולכים לזרם של נועם למרחב שגם הם מוכר
שאינו רשמי .ובנוסף מדובר על בנים ובנות ביחד ,ולכן ב 20-ילדים לשכבה ( מעורבב בנים ובנות )
לא פותחים בית ספר חרדי .צריך מנימום פוטנצאלי של  100-120ילדים בשכבה.
משה קייקוב מתפרץ לדיון – נקרא לסדר פעם ראשונה
 .2מה הוא הסכום /הטבה שהשתתפה העירייה /המתנ"ס עבור אירועים שקיימה חברת המועצה
הגב' רונית לב ביום " ( 29.4.19אירוע הצדעה לנשים שורדות השואה") .ביום  7.5.19במועדון
"אילנוער" הנקרא " ערב בעקבות הלוחמים" ,וביום  8.6.19בבית השקוף הנקרא " תיקון ליל
שבועות ישראלי" .והאם שילמה בעד השכרת האולמות של המתנ"ס?

תשובה:
הארועים הם של העירייה ,לגבי ארוע הצדעה לנשים שורדות השואה אני נכחתי וברכתי בתחילת
הארוע ,העירייה אירחה השנה ת הארוע הנ"ל ולכן מימנה את האולם וההגברה בסך של 14000
 .₪ייתר האירועים שציינת הם ארועים של המתנ"ס שהוא המארגן והמוציא לפועל .כל חברי
מועצה מוזמנים תמיד.

אני עוברים להצעות לסדר יום שהוגשו ע"י מר משה קייקוב
הצעה ראשונה -עיריית גבעת שמואל תפקח על מסגרות גיל הרך ,ותתקצב זאת מתקציבה כבר
בשנה הקרובה ,הפיקוח יכלול התקנת מצלמות ,ובדיקת הצוותים באותם מסגרות ( כפי
שהחליטו " בשוהם").
משה מרר :אנחנו דיברנו על זה כבר מזמן .ישבנו ,דנו על זה במספר ישיבות וסיכמנו על כך.
משה קייקוב :אז אני מברך על ההחלטה של ראש העיר להתקין מצלמות בגנים.

הצעה לסדר מס  '2של מר משה קייקוב.
(
בחופשת הקיץ המתנ"ס יערך לקיום קייטנות גם לתושבים "החרדים"
והחרדלים) ,תוך הקפדה על הפרדה בין בנים ובנות  ,והכנת תוכנית עם תכנים המתאימים
לאורח חייהם הדתי.
יוסי -העירייה נותנת שירות לכלל תושביה ללא הבדל ,אך לפי ביקוש וצרכים שאליהם אנו
מתארגנים .כל בקשה שהיגעה טופלה כגון בריכה נפרדת וכד כולל קבוצות בנים או קבוצות

לבנות ,היה דרישה היה ביקוש מספיק ואז התארגנו לנושא וניתן השרות .כך בכל תחום
שבו יהיה מספיק ביקוש אנו נפתח.
משה קיקוב מתפרץ ונקרא לסדר פעם שנייה.
וילאן -אני מצפה שמי שמעלה הצעות לסדר היום יבוא עם נתונים ,שיבין אותם ואז יציג את
טיעוניו.

נושאים שעל סדר היום:
.1נציג ציבור לוועדת בחינה לבחינת עובדים
.2תיקון הגדלת התקשרויות מתכנני גיורא
 .3הסעות -אישור התקשרות ללא מכרז
 .4שונות

 .1נציג ציבור לוועדת בחינה לבחינת עובדים
מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר שני נציגי ציבור לוועדת מינוי עובדים.
 .1איתן כהן
 .2אריאל פרקש

הצבעה:
בעד 13 :חברים (פה אחד)
החלטה:
מליאת מועצת העיר מאשרת את שני נציגי ציבור לוועדת מינוי עובדים.
 .1איתן כהן
 .2אריאל פרקש

.2תיקון הגדלת התקשרויות מתכנני גיורא
בעקבות שינויים בתכולת העבודה יש צורך בעדכון הסכומים עבור המתכננים הבאים:
מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר את השיוניים להלן:

תחום

יועץ

צפריר אדריכלות

פרחי
אדריכלים
וקסמן גוברין ניהול

ניהול פרויקטים

הסכומים
הסכומים סה"כ
סה"כ
המעודכנים
שאושרו
891,255
850,218
949,930

885,641

הצבעה:
בעד 13 :חברים (פה אחד)
החלטה:
מליאת מועצת העיר מאשרת את תיקון הגדלת התקשרויות מתכנני גיורא לעיל.
.3הסעה-אישור התקשרות ללא מכרז .
העירייה יצאה למכרז בתאריך  17.6.2019עבור  29קווים  ,ועדת המכרזים המליצה לקבל 10
קווים מתוך  29קווים ,יתר ההצעות ל 19-קווים שהגישו קבלני ההסעות עברו את סכום
המקסימום שנרשם במכרז.
כל הצעה מעל מחיר המקסימום נפסלה ע"י ועדת מכרזים.
לאור זאת נותרו  19קווים ללא הצעות.
מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר התקשרות ללא מכרז בהתאם לתקנה ( 22ח) לתקנות
העיריות מכרזים(,לקווים שנפסלו) לאור הנימוקים הבאים:
.1
.2
.3
.4
.5

במכרז הנ"ל השתתפו  10קבלנים והתעניינו הרבה מצעים אך חלקם לא הגישו הצעות
לקווים אלו.
מחיר המקסימום שנרשם במכרז לא משקף את ההתייקרויות שהיו במשק (משרד החינוך
מתעלם מהתייקרויות שהיו במשק ולכן מחיר המקסימום לא מתעדכן)..
הביקוש להסעות באזור המרכז הוא גדול וההיצע נמוך.
בעיות התחבורה במרכז העלו את המחירים כגון הקמת הרכבת הקלה ועוד
תוצאות המכרז פורסמו והמחירים של כל המציעים נחשפו.

לאור זאת ,מכרז חדש לא יעזור ולא יינתנו הצעות משופרות מתחת למחיר המקסימום הנדרש.
אי לכך מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר התקשרויות ללא מכרז בהתאם לתקנה ( 22ח)
לתקנות העיריות מכרזים .ולהסמיך את מנכל העירייה וגזבר העירייה לנהל מו"מ עם על קבלני
ההסעות שבנמצא.
הצבעה:
בעד 13 :חברים (פה אחד)
החלטה:
מליאת מועצת מאשרת את ההתקשרויות ללא מכרז בהתאם לתקנה (22ח) לתקנות העיריות
מכרזים.

______________
גבי חדד -מנכ"ל העירייה

_____________
יוסי ברודני – ראש העיר

