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 לשכת ראש העיר

9951601-08טל.   
9951685-08פקס.   

 anat_a@arad.muni.ilדוא"ל: 

  
  ) 1( 8.6.21מן המניין מתאריך שלא פרוטוקול מליאה 

  ישיבת המועצה התקיימה בחדר ישיבות חרמון

  
  משתתפים:

  עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה
  מר דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העיר

  סגן ראש העירמר אלכס ספוז'ניקוב, 
  גב' פלורי שטרלינג, משנה לראש העירייה

  מר דורון אורגיל, חבר מועצה
  מר עוזי שמילה, חבר מועצה

  מר דודו שי, חבר מועצה
  ד"ר דיאנה גיטיס, חברת מועצה

  מר משה קווס, חבר מועצה
  מר ברוך שלסר, חבר מועצה

  מר אברהם ארנרייך, חבר מועצה
  מר משה אדרי, חבר מועצה 

  מר גבריאל ריזינשוילי, חבר מועצה
  

  נוכחים:
  עו"ד חיים שימן , היועץ המשפטי

  רינה יוסף, גזברית העירייה
  

  נעדרו:
  גב' סיוון כהן אביטן, חברת מועצה

  מר יצחק וייס, חבר מועצה 
  

    
  על סדר היום:    

  
  

צור טיילת מואב עבודה  –להסדרת תאורה בצומת רימון אישור המועצה לביצוע התקשרות בחוזה  .1
 1987(ח) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח 22ללא מכרז, זאת בהתאם לתקנה  ,725-1/21מספר 

 ומאחר ובנסיבות העניין עריכת מכרז נוסף לא תביא תועלת.
  

צור  –להסדרת תאורה בצומת רימון : מועצת העיר מאשרת לביצוע התקשרות בחוזה הצעת החלטה
(ח) לתקנות העיריות (מכרזים), 22ללא מכרז, זאת בהתאם לתקנה   ,725-1/21ה מספר טיילת מואב עבוד

  ומאחר ובנסיבות העניין עריכת מכרז נוסף לא תביא תועלת. 1987התשמ"ח 
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 לשכת ראש העיר
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  19:01מועד תחילת הישיבה : 
  
  

  על סדר היום:   
  

צור טיילת מואב עבודה מספר  –אישור המועצה לביצוע התקשרות בחוזה להסדרת תאורה בצומת רימון  .1
ומאחר  1987(ח) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח 22, ללא מכרז, זאת בהתאם לתקנה 725-1/21

  ובנסיבות העניין עריכת מכרז נוסף לא תביא תועלת.

מדובר בתיקון עד לצומת לרחוב צור, שימו לב ששם בעצם לא סיימנו את עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה: 
עבודות החשמל, יצאנו כבר לשני מכרזים ולא היו מועמדים שניגשו ולכן כפי שקורה במצבים כאלה אנחנו 

  מבקשים את אישור המועצה לפנות ישירות למציעים פוטנציאליים על מנת להשלים את העבודות.
  

לפעמים היקף העבודה קטן מידי ולכן למציעים לא משתלם לגשת, יתכנו ראש העירייה: עו"ד ניסן בן חמו, 
מקרים אחרים בהם מציעים לא ניגשו מאחר שלא רוצים לקחת אחריות על עבודה שביצע קבלן אחר והם 

  .מסיימים
  

  מה הקבלן עזב באמצע?ברוך שלסר, חבר מועצה: 
  

שהיה מקושר מדובר בקבלן של משכ"ל הוא סיים את העבודה, דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה: 
מאחר שחשבנו שהוא לא יכול שהיו אתו הרבה בעיות, תבענו אותו כספית ושחררנו אותו בהסכם התקשרות 

לבצע את העבודה, הצענו לני מועמדים התקשרות בהליך של הצעות מחיר מאחר שמדובר בסכום נמוך יותר 
גש אף אחד ולכן עכשיו צריך לפנות לאנשים באופן יזום, אני מזכיר לכם שמי ממכרז, בשני המקרים לא ני

ויעניינו  שעושה את זה זו ועדת השלושה המורכבת ממנכ"ל, גזברית ויועץ משפטי, הם פונים לקבלני חשמל
  אותם, כמובן שהכל בהתאם למה שפורסם. ננסה למצוא קבלן שיבצע את העבודה.

  
  מה סכום העבודות?, חבר מועצה: גבריאל ריזינשוילי

  
   .₪ 130,000 -מוערך כרגע בכדודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה : 

  
  : הצבעה נערכה
    
  נגד        נמנעים          בעד  
    
            חמו בן ניסן  
                  אוחנונה דודי  
        ניקוב'ספוז אלכס  
          שטרלינג פלורי  
  שי דודו  
  אורגיל דורון  
  עוזי שמילה  

  גיטיסדיאנה 
  יצחק וייס

  ברוך שלסר
  אברהם ארנרייך

  גבריאל ריזינשוילי
  
  
  
  



  
 

3 
  

 לשכת ראש העיר

9951601-08טל.   
9951685-08פקס.   

 anat_a@arad.muni.ilדוא"ל: 

  
  
  

החלטה: מועצת העיר מאשרת לביצוע התקשרות בחוזה להסדרת תאורה 
,  ללא מכרז, זאת 725-1/21צור טיילת מואב עבודה מספר  –בצומת רימון 

ומאחר  1987 (ח) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח22בהתאם לתקנה 
  ובנסיבות העניין עריכת מכרז נוסף לא תביא תועלת.

  
  
 

  הישיבה ננעלה !

  

  

____________________      _______________________  

        עו"ד ניסן בן חמו              עמל גרי   
   העירייה ראש            המועצה ישיבות ומרכז העירייה ל"מנכ

  


