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 , הנותנת תמורה בסךע"י עמותת "אור יקרות" לשכירות גן הילדים  : הוגשה הצעה אחת בלבדמשה חזות

 לחודש.₪  4,300דוד עומד על סך -אומדן שמאי המקרקעין יעקב בן  לחודש.₪  4,200

 ות הדעת המשפטית ההצעה הינה כשרה. עפ"י חו

 ם המינימום שנקבע במכרז ?שואל מדוע סכום האומדן גבוה יותר מסכו רועי גבאי:

האומדן משקף את מחירי השוק אך העירייה לוקחת בחשבון שיקולים נוספים. במקרה זה  :דוד שטרית

 ₪.   4,200העירייה קבעה את סכום המינימום על פי התמורה שהתקבלה עד כה בסך 

לא הגיע לידיעתם .  : ידוע לי על מספר אנשים המעוניינים בהפעלת גן ילדיםבעיר, אך הפרסוםאלי מזוז

 מציע לפרסם מכרזים מסוג זה גם במקומון.

 מצטרף להערתו של אלי מזוז, גם אני קיבלתי פניות ממספר אנשים בנושא. הרוש:-מאיר בן
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נמליץ  להבא, : המכרז התפרסם כנדרש, ברמה הארצית בשני עיתונים וכן באתר העירוני.משה חזות

 לפרסם גם במקומון כדי למנוע קבלת הצעה יחידה.

 אליעזר לתת רקע לגבי הגן ומה פעל בו עד כה.-מבקש מגב' רוחמה בן

 ,ע"י גב' עליזה סרבי 3-6לילדים בגילאי כמסגרת פרטית  שהופעלילדים  : מדובר בגן אליעזר-רוחמה בן

 תקינה.אשר זכתה בו במכרז. פעילות הגן הופסקה עקב התנהלות לא 

 על ידי העירייה ? יםמפוקח גנים פרטייםהאם  משה חזות: 

בעיקרון גנים פרטיים אינם מפוקחים על ידי העירייה, אך אם קיים חשש מסויים לאי  אליעזר:-רוחמה בן

 תקינות, הרשות בודקת.

 כמסגרת חרדית בפיקוח רשת מעיין החינוך התורני. עמותת "אור יקרות" פועלת בעיר

 שואל האם נקבע בתנאי סף המכרז לאיזה סקטור הגן מיועד ? :אהוד ויצמן

המכרז לא יועד לסקטור מסויים. אציין כי עמותת אור יקרות מפעילה גן ילדים במבנה  דוד שטרית:

לקבל כל ילד ללא אפליה דתית וכך  התחייבותשהוקצה לה על ידי העירייה. אחד התנאים להקצאה היה 

 הדבר נעשה. 

 ליץ לציין בתנאי הסף להשכרת גנים לאיזה סקטור הגן מיועד.: ממאהוד ויצמן

מציין כי נשמעים הדים חיוביים מאוד מצד הורים בעיר על פעילות גני "אור יקרות", אשר בהם : אלי מזוז

 מתאימים עצמם לדרישות הגן. ומתחנכים ילדים מכל המגזרים 

 ש דרישה גדולה לרישום אך יש חוסר במקום.ההורים מרוצים מפעילות הגן , ואף ידוע שי הרוש:-מאיר בן

: על מנת למנוע בעתיד קבלת הצעה יחידה, נמליץ לפרסם מכרזים מסוג זה גם בעיתונות משה חזות

 המקומית.

מעלה להצבעה את ההצעה היחידה של "אור יקרות" להשכרת גן ילדים/ צהרון ברח' האלון, תמורת סך של 

 לחודש.₪  4,200

 

 

 
 

___________________ 
 משה חזות

 יו"ר הוועדה          
 
 
 

 

 אישור ראש העיר:

 :1מס'  החלטה
הוועדה ממליצים, פה אחד, לראש העיר לבחור בהצעה היחידה של עמותת "אור יקרות יבנה" להשכרת חברי 

 לחודש.₪  4,200גן הילדים ברח' האלון, תמורת סך של 


