
 
 

 ועדת השלושה 
 26/06/2022פרוטוקול ישיבה מיום 

 מועצה אזורית בני שמעון   שם הרשות:
 

 אורית הלוי -יועמ"ש   לי אביטל-נטע  -גזברית   פלג ניאגו -מנכ"ל נוכחים:                      
 

 החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח  הנדון:
 28/2021, מס/ITמכרז מחשוב למוצרי ושירותי   

 
 

  ": ן) להלן הרשות בוחנת את האפשרות להתקשר עם ספק במסגרת המכרז שבנדו
, שפרסמה החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ  המכרז"( 

. משכ"ל )להלן"  ניתן אישור שר הפנים ונקבעו זוכים במסגרתו , אשר לגביו  )" 
ניהול ופיקוח על   יש  לצורך  ין במכרז,  זכי ן הרשות לבין  ההתקשרות שתיערך בי

ניהול ופיקוח.  נותן שירותי   לרשות צורך להתקשר עם 
יושגו דווקא בעריכת התקשרות   נות  הוועדה סבורה כי במקרה זה מירב היתרו

 ( )להלן:  1995עם החברה לפיתוח משאבי אנוש בשלטון המקומי  (  פמ"א ( בע"מ 
ניהול ופיקוח לאר    המפורט להלן: לקבלת שירותי 

 
 נימוק לבחירת פמ"א: 

 
ן טוב מאוד בהתקשרויות עבר בהן פמ"א שימשה כחברה מנהלת  ניסיו  יש לרשות 

 
 

כי בכפוף ובהתאם לתוצאות    החלטה:  לעיל, הוועדה מחליטה  לאור כל האמור 
הליך בקשת הצעות מחיר מכח המכרז, הרשות תתקשר עם החברה לפיתוח מאבי  

ן המקומי ב  ניהול ופיקוח על השירותים  אנוש של השלטו ע"מ למתן שירותי 
ידי הספק על פי החוזה שיערך מכח המכרז, בהתאם   והמוצרים הניתנים על 

, התשמ"ח    3לתקנה   לתוספת    3/ בהתאם לסעיף  1987לתקנות העיריות )מכרזים(
/ בהתאם  1958- השנייה לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(התשי"י 

 . 1950- ת לצו המועצות המקומיות, התשי"א לתוספת הרביעי   3לסעיף  
 

זו תפורסם באתר האינטרנט של הרשות  פרסום:   כי החלטה  הוועדה מורה 
ימי עבודה לפחות מיום הפרסום בכפוף לאמור    7המיידי. החוזה ייחתם בתום  

 לעיל. 
גם   זו  למען הסדר הטוב מבקשת הוועדה כי משכ"ל/ פמ"א תפרסם החלטה 

 באתר האינטרנט שלה. 
ן  החוז  בין הרשות לבין החברה לפיתוח משאבי אנוש של השלטו ה שייחתם 

יאוחר מ  יפורסם באתר באינטרנט של הרשות לא  ימי עבודה    7- המקומי בע"מ 
 .  מיום כריתתו

 

 על החתום                                                            

 ___   __              ____           ___   ___ __ 

 נטע לי אביטל                                         אורית הלוי                   פלג ניאגו                        

 יועץ משפטי                                      גזברית המועצה                          מנכ"ל המועצה                 
 
 
 
 


