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 21/2022פרוטוקול מס'                         
 

 בהיוועדות חזותית 27.12.2022 ישיבת וועדת מכרזים מיום              
 
 
 

 נוכחים:  
 

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

 
 

 חסרים: 
 

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

 
   

 משתתפים: 
            
 יועמ"ש העירייה                 -            איתי קידר   עו"ד

 גזבר העירייה                          -מר יצחק שריקי                               
 רכזת ביטוחים ופרויקטים      -           גב' נטלי מזרחי 

 מזכירת הוועדה                 -             זהבה עובדיה 
 

 

 :על סדר היום

 

 דיון חוזר  – עריכת ביטוחי רכבי העירייה  –  26/2022מכרז מס'  .1
 
 

בעניין מכרז ביטוחי רכבי  בוקר טוב לכולם, אני פותח ישיבה מיוחדת    :עו"ד מוטי אלוש , יו"ר הוועדה  
העירייה   רכבי  ביטוחי  חזותית.  בהיוועדות  הישיבה  את  לקיים  החלטנו  הזמן  קוצר  מפאת  העירייה, 
ההצעה   את  לקבל  שלא  המלצנו  הקודמת  בישיבה  לחדשם.  נדרשת  והעירייה  השנה  בסוף  מסתיימים 

על ידי גורמי המקצוע    היחידה בהתאם להוראת התקנות ועצת היעוץ המשפטי. לאחר בירור נוסף שנעשה
 וכי מדובר בהצעה סבירה. בבקשה איציק גזבר העירייה. החדשים הובן שאלו מחירי השוק  
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 דיון – עריכת ביטוחי רכבי העירייה  –  26/2022מכרז מס'  .1
 

: קיבלנו החלטה לצאת במכרז לביטוח רכבי העירייה. הוגשה הצעה יחידה  מר יצחק שריקי, גזבר העירייה
חב'   בע"משל  לביטוח  חברה  המחירים  הראל  ב.  גבוהים  הציעה  השנה    30%  -שהראל  של  מהמחירים 

שנת   של  לפוליסות  בהשוואה  סבירים  כבלתי  ונראו  לא  2022הקודמת  שכלל  קובעות  העיריות  תקנות   .
יחידה אלא בנסיבות מיוחדות, כך גם קובעת הפסיקה. הו עדה המליצה שלא לקבל את  ו תאושר הצעה 

וב היות  החלטת  ההצעה  את  לבטל  מבקשים  אנחנו  ימים,  מספר  בעוד  מסתיימים  העירייה  רכבי  יטוחי 
 ועדה שנתקבלה בישיבה הקודמת ולהמליץ להתקשר עם המציעה הראל חברה לביטוח בע"מ. וה
 

 יש למישהו שאלה בנושא? עו"ד מוטי אלוש, יו"ר הוועדה בשאלה: 
 
 

עירייה לבטל את ההחלטה הקודמת ולהמליץ לקבל  מי בעד המלצת גזבר ה  עו"ד מוטי אלוש, יו"ר הוועדה:
 את הצעת חברת הראל לביטוח בע"מ כזוכה במכרז?

 
 

חברי הוועדה מצביעים פה אחד בעד המלצת גזבר העירייה לבטל את ההחלטה הקודמת ולהמליץ    החלטה:
 על הצעת חברת הראל לביטוח בע"מ כהצעה הזוכה במכרז 

 

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

 

 

 

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

___________________    ____________________ __ 
 
 

                                                                          
 21/2022לפקודת העיריות אני מאשר את פרוטוקול מס'   148בהתאם לסמכותי לפי סעיף 

 
 
 

 יר אבי אלקבץ, ראש הע                                                                                        
 
 

                                                                                   _____________________ 


