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 14/2022פרוטוקול מס' 
 

 בהיוועדות חזותית 17.8.2022ישיבת וועדת מכרזים מיום                  
 
 

 משתתפים בזום:
 

 יו"ר הוועדה                      -עו"ד מוטי אלוש                           
         חבר הוועדה                                        -מר חביב פרץ                                 
 חבר הוועדה                      -מר איתי כהן                                 
 חבר הוועדה                      -מר צורי כהן                                  

 
 

 נוכח :
 

 חבר הוועדה                       -מר בוריס יודיס                            
 
 
 סרים:ח
 

                                         חבר הוועדה                        -מר שלמה מליחי                            
 חברת הוועדה                        -גב' נגה שרון                                   

 
   

 משתתפים:
           

 הלשכה המשפטית   -  עו"ד אורלי חקוקי
 מנהלת אגף הרווחה  -   גב' סיגל בניאס

 מזכירת הוועדה  -   זהבה עובדיה
 

 :על סדר היום

 

 דיון + החלטה – הסעות לילדים עם מוגבלויות לאגף הרווחה – 18/2022מכרז מס'  .1
 
 

מכרזים, אני ע גם את כלל מנהלי האגפים בנושא בוקר טוב, לתשומת ליבכם, אבקש לייד עו"ד מוטי אלוש , יו"ר הוועדה :

 מבקש לרכז את כל הנושאים לישיבה אחת פעם בחודש.

 

אני חייבת לציין, כי ביקשתי לכנס ישיבה על מנת לאשר שינויים בקווים  גב' סיגל בניאס, מנהלת אגף הרווחה בתגובה:

 מאחר וחב' בון תור חזרה בה מהצעתה, זה לא באשמתי.      
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את ההצעות של החברות כדי לדעת במדויק אני מבין, אבל צריך קודם כל לבדוק  מוטי אלוש , יו"ר הוועדה בתגובה:עו"ד 

הזמן שלי ושל שאר חברי הוועדה מוגבל. אני רוצה לפתוח  ,מה הן רוצות ומה לא, שהתנאים יהיו מדויקים, עם כל הכבוד

, היום נערוך 8.8.22מיום בהחלטה  תיקון – מוגבלויות לאגף הרווחההסעות לילדים עם  – 18/2022את הישיבה במכרז מס' 

 תיקון + החלטה, בבקשה סיגל.

 

 דיון + החלטה –הסעות לילדים עם מוגבלויות לאגף הרווחה  – 18/2022מכרז מס'  .1
 
 

המלצתי לפצל את הקווים בין סאלי רווח הסעים  8.8.22בישיבת וועדת מכרזים מיום  גב' סיגל בניאס, מנהלת אגף הרווחה:
מע"ש תעשייתי אלון תבור, מע"ש נצרת עלית, מפעל שיקום את בע"מ נתנו  לחב' בון תורהובלות בע"מ לבין בון תור בע"מ, ו

קשר וטען, כי את עימי  יצר בע"מ , צ'רלי מחב' בון תור ואת קבוצת נכים ומע"ש , מעון יום שיקומי )קו אחד(בית שאן
שלא בדקנו מספיק,  ודותשלושת הקווים הראשונים הוא לא רצה, לא התכוון ועל פי הבנתו הוא גם לא הציע הצעה, אפשר לה

לי רווח לקחת את הקווים, חב' סא נהמוכ חברהושאלתי האם הבע"מ אנחנו לומדים ממכרז למכרז, פניתי לחב' רווח סאלי 
ויתרה עליהם. בע"מ את שלושת הקווים שחב' בון תור בע"מ אני רק מתקנת ומוסיפה לחב' סאלי רווח  ,הסכימה. מבחינתי

 שלנו. במכרז וזו ההצעה ותי מציעתהיו לי ש
 
  

ההמלצה להעביר את הקווים מחב' מבון תור בע"מ לחב' סאלי רווח בע"מ מבחינה  עו"ד מוטי אלוש , יו"ר הוועדה בשאלה:
 חוקית היא אפשרית ?  

 
 

שלום מוטי, היום אני מחליפה את היועמ"ש, מאחר ויש שתי מציעות  עו"ד אורלי חקוקי, הלשכה המשפטית בתגובה:
 בלבד, אין מניעה לעבור למציעה הבאה במצב הנתון. 

 

מנהלת אגף הרווחה להעביר את הקווים מחב' בון תור בע"מ לחב' סאלי מי בעד המלצת  יו"ר הוועדה : עו"ד מוטי אלוש ,

 ( ?8.8.22רווח בע"מ )תיקון החלטה מיום 

 

תור בע"מ לחב'  חברי הוועדה מצביעים פה אחד בעד המלצת מנהלת אגף הרווחה להעביר את הקווים מחב' בון החלטה:

 (8.8.22ה מיום תיקון החלטסאלי רווח בע"מ )

 

 תודה רבה והמשך יום טוב. הישיבה הסתיימה, :עו"ד מוטי אלוש , יו"ר הוועדה 

 

 זהבה עובדיה , מזכירת הוועדה    מוטי אלוש, יו"ר הוועדה
 

___________________    ______________________ 
 

                                                                         
 14/2022מס'  פרוטוקוללפקודת העיריות אני מאשר את  148בהתאם לסמכותי לפי סעיף 

 
 

 אבי אלקבץ, ראש העיר                                                                                        
 

                                                                                                       _____________________ 
 


