
 

 

 ועדת השלושה  

 03/11/2022פרוטוקול ישיבה מיום  
 

 עיריית מעלות תרשיחא  שם הרשות:

 

 מנכ"ל/מזכיר  -     אמנון אשל אסולין           :נוכחים

 ית גזבר -  אירית מורן   

 יועמ"ש   -                   ענבר בן סימון  

 ופיקוח החלטה על התקשרות לשירותי ניהול  הנדון:

   2202/14תנ/ , תשתית אלחוטית ושירותי טלפוניה תשתית קווית  ,אספקת שירותי תקשורתמכרז:  

האפשרות הרשות   את  עם    בוחנת  שבנדון  ים/ספקלהתקשר  המכרז  "  במסגרת  למשק  המכרז)להלן:  החברה  שפרסמה   ,)"

 (, אשר לגביו ניתן אישור שר הפנים ושנקבעו זוכים במסגרתו. "משכ"ל"וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ )להלן:  

 שעיריית מעלות תרשיחא דורשת: )באופן כללי(  תיאור העבודה 

יכין היועץ מטעם משכ"ל ויאושר  תיאור העבודה המופיע כאן הוא כללי, העבודה עצמה תהיה בהתאם לתוכנית העבודה אשר  

 ע"י נציגי העירייה.

 וילווה את העירייה עד גמר הפרוייקט.    אפיון מקדים ותכנון הפרוייקטמנוי יועץ מטעם המשכ"ל אשר יכין  •

 הקמת רשת תקשורת מבוססת תשתית אלחוטית של העירייה בין המבנים השייכים לעירייה. •

 סת רשת לורה. הקמת רשת חיישנים ליישומים שונים מבוס  •

 הקמת מערכת מצלמות המבוססת על התשתית האלחוטית שהוזכרה קודם.  •

 פריסת מערכת שליטה ובקרה במוקד העירוני ובבניין השיטור העירוני. •
 

שתיערך/נה  התקשרויות   / ההתקשרות  על  ופיקוח  ניהול  צורך    לצורך  לרשות  יש  במכרז,  זכיינים   / זכיין  לבין  הרשות  בין 

להתקשר עם נותן שירותי ניהול ופיקוח. הוועדה סבורה כי במקרה זה מירב היתרונות יושגו דווקא בעריכת התקשרות עם  

 משכ"ל לקבלת שירותי ניהול ופיקוח לאור המפורט להלן: 

 נימוקים לבחירת משכ"ל: 

 .מאוד בהתקשרויות עבר בהן משכ"ל שימשה כחברה מנהלתיש לרשות ניסיון טוב   •

למשכ"ל ידע ומיומנות רבה במתן שירותי הניהול והפיקוח הנדרשים במקרה דנן והיא נותנת שירות ברמה   •

גבוהה מול    .מקצועית  הרשות  עבודת  את  שמייעל  יתרון  הוא  והטכנולוגי  המשפטי  בפן  והמיומנות  הידע 

 הספקים. 

לאינטרסים של הרשות במתן שירותיה, בין היתר, נוכח הזיקה הקיימת בין משכ"ל  משכ"ל תיטיב לדאוג   •

 .לבין הרשות ולאור העובדה שמשכ"ל הינה חברה שבבעלות כלל הרשויות מקומיות

השירות של משכ"ל אף יעניק לרשות מענה כולל, לרבות מול הגוף המתקצב. הידע, הניסיון והמיומנות של   •

הגורם המתקצב מקנה יתרון נוסף להתקשרות עימה. זאת, בין היתר, נוכח החשיבות  משכ"ל בעבודה אל מול  

במיוחד נוכח הוראות חוק מוסר תשלומים לספקים,  ,הקיימת בקבלת התקציב במועד לשם תשלומו לקבלן

אף ככל שלא התקבל עדיין המימון    ( במועדים הקבועים בחוק(,לפיהן התשלום לקבלן יבוצע    2017-תשע"ז

 ורם המתקצב מאת הג

 .משכ"ל יסייע לרשות במתן המלצות להתייעלות וחיסכון בתחום התקשורת •

 .הטמעתם ן בקרת איכות של השירותים ואופ •
 

הרשות תתקשר  בכפוף ובהתאם לתוצאות הליך בקשת הצעות המחיר,  : לאור כל האמור לעיל, הוועדה מחליטה כי  החלטה

במסגרת  שיערך/כו    םחוזה/י   על פי  על ידי הספק/ים    השירותים והמוצרים הניתניםעם משכ"ל לשירותי ניהול ופיקוח על  

   2987-לתקנות העיריות )מכרזים(, התשמ"ח 3בהתאם לתקנה  ,זכיין/זכיינים במכרז עםהתקשרות 

 בהתאם לדין.  מורה כי החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט של הרשות : הוועדה  פרסום

 )למען הסדר הטוב, מבקשת הוועדה כי משכ"ל תפרסם החלטה זו גם באתר האינטרנט שלה(.

 ימי עבודה מיום כריתתו.  7-החוזה שייחתם בין הרשות לבין משכ"ל יפורסם באתר האינטרנט של הרשות לא יאוחר מ


