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 יו"ר הוועדה סגן ראש העיר ומר טנוס נחלה, 
 מר יורי קוצ'ר, חבר הוועדה 

 הוועדה , חבר טוביה גלזר מר 
 

 : חסרים 
 הגב' לידיה רזניקוב, חברת הועדה 

 עו"ד כמיל עודה, חבר הוועדה 
  

   מוזמנים נוספים:
 גב' אירית מורן, גזברית העירייה 

 )בטלפון(  יועמ"ש, ענבר בן סימוןעו"ד 
 מר אורן משה, מנהל הרכש והמכרזים 
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הצעות במכרז הזה. הוועדה החליטה להעביר את כל ההצעות   3בוועדה הקודמת פתחנו  אורן: 
לוועדה מקצועית שתבדוק מי עומד בתנאי הסף, תבחן את ההצעות ותגיש לוועדה המלצה  

בנוגע לזוכה. הוועדה המקצועית התכנסה, ראיינה את המועמדים ולפניכם מוגש סיכום  
 והפרוטוקולים של הראיונות. התוצאות 

 יש כאן עמודה של ציונים, איך הגיעו אליה? טנוס:
אם תסתכל, יש עוד טבלה של ציונים. כל אחד מחברי הוועדה המקצועית נתן ציון על פי   אורן:

 , והטבלה שאתה מדבר עליה היא השקלול של כל הציונים.םמס' קריטריוני
 ה אומר שהמועמדת בשם מירי ראש זכתה. אם אנחנו נקבל את המלצת הוועדה ז   טנוס:

חשבתי על כל הנושא בשנית, ואני סבור שכדאי מאוד שמנהל המחלקה יהיה מתוך  טוביה:
מחלקת הגבייה. אני חושב שהכרות עם העיר והתושבים זה קריטריון מאוד חשוב שלא לקחתם 

 בחשבון.
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 אני מאוד מסכים עם טוביה בנקודה הזאת.  טנוס:
יצאנו למכרז דרך  2021להסביר שוב את כל התהליך שעברנו. כבר ביולי  אני רוצה אירית:

משאבי אנוש ולא היו מועמדים שעמדו בתנאי הסף. למשרד הפנים יש תנאים מאוד ברורים מי 
יכול להיות מנהל מחלקת גבייה ואף אחד מהמועמדים לא עמד בהם. בדצמבר האחרון יצאנו  

מועמדים אך הם הסירו את מועמדותם. אני חושבת   2שוב למכרז דרך משאבי אנוש, הגישו 
שהסיבה היא שהשכר הוא נמוך. הדבר האחרון שרציתי היא להביא חברה חיצונית שתנהל את 

והיא לא יכולה להמשיך   70ת הגיעה כבר לגיל  לי בררה. המנהלת הנוכחי ההיית המחלקה אך לא 
ף המשמעות היא ירידה  ולעבוד. היא מסיימת בסוף החודש הזה ואם לא יהיה לה מחלי

בנוסף, חשוב לי לציין שלקחנו בחשבון את הנקודה שטוביה דיבר עליה. גם לנו היה   בהכנסות.
חשוב להבין שהמועמדת מכירה את סוג האוכלוסייה, סבלנית, יודעת לתקשר עם אנשים. כל 

 דקות והמועמדת שאנחנו ממליצים עליה  45-ראיון ארך כ
 שעומד בתנאי הסף של משרד הפנים?  אין אף אחד מהמחלקה טוביה:
 לא.  אירית:
₪  29,250על פי ההמלצה שלכם העלות החודשית של המנהל שנבחר הוא מאוד גבוה,  טנוס:

 בחודש. 
₪ בשנה. הפער בין השכר הנוכחי לבין  280,000עלות המעביד של המנהלת הנוכחית היא  אירית:

 ₪ שנתי.  71,000ההצעה שאנחנו ממליצים עליה הוא  
אני מעוניין שנעסיק בני המקום וגם נחסוך בעלויות. השכר המוצע הוא גבוה יחסית. אני    טנוס:

 מציע לדחות את הנושא עד שנבדוק מה אפשר לעשות.
אני מבקשת להסביר לכם את המשמעות של דחייה. המנהלת הנוכחית מסיימת את  ית:איר 

עבודתה בסוף החודש. היא לא יכולה יותר להאריך. אף אחד לא יכול להחליף אותה מבחינת  
הידע שיש לה. בנוסף אנחנו עובדים למערכת אחרת וצריך מישהו שינהל את המעבר הזה. אם  

 . המשמעות היא ירידה משמעותית בהכנסות מארנונהלא יהיה לה מחליף עוד החודש 
 במידה ומכריזים על זוכה לכמה זמן אנחנו מתקשרים איתו?  באסם:
 בעיקרון לשנה אך זה לא מחייב. אנחנו יכולים לצאת בכל שלב.  אירית:
ברצוני לחדד נקודה חשובה. יש לנו ניסיון לא טוב עם מועמדים שקבלנו והם לא עומדים   ענבר:

סף. זה לא תקין וזה אסור. כאשר מקבלים מועמד שלא עומד בתנאי סף, הוא לא  בתנאי ה
 מאושר ע"י משרד הפנים. אנחנו כרגע נמצאים בתביעות בעניין הזה. 

 לאור הדברים שאני שומע, אני חוזר בי. ממליץ לקבל את המלצת הוועדה המקצועית. טוביה:
 גם אני בעד לקבל את המלצת הוועדה המקצועית.  יורי:
 : אני נגד. אני בעד לדחות את כל הנושא הזה. טנוס 

 
 החלטת הועדה:  

קולות מול אחד, הוועדה מקבלת את המלצתה של הוועדה המקצועית ומכריזה על    2ברוב של  
   המועמדת מירי רואש מחברת מילגם כזוכה במכרז זה. 
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הצעה אחת. ההצעה   הלפני כחודש וחצי בערך פתחנו את המעטפות במכרז הזה. הייתאורן: 
ה פרץ, מנהל מערכות מידע  עברה לוועדה מקצועית לבחינה של תנאי הסף. לפניכם מכתב מארי 

א לא עומדת בתנאי סף. מבקש ממכם  שהמפעם לא מאשר את המועמדת בגלל שהישמסביר 
 . לבטל את המכרז

 
 החלטת הוועדה: 

 מאשרים את ביטול המכרז 
 

 

 

 

 לוסי כהן  גב'  :  ל כתבה את הפרוטוקו                       חתימת יו"ר ועדת המכרזים מר טנוס נחלה

       

     

 
 


