
 

 ועדת שלושה

 15.8.2022פרוטוקול ישיבה מיום: 
 החברה לפיתוח גני תקווה בע"מ )חל"צ( שם רשות:

 

  מנכ"ל -תומר ברזילי  :נוכחים

 דירקטורית, מו"ח בעמותה וגזברית המועצה  - אלרגנד גורן לין  

 יועמ"ש  -אושרת מצליח   

 פיקוחוהחלטה על התקשרות לשירותי ניהול  הנדון:

 4/2021למתן שירותי כח אדם זמני מס' כאז/ מכרז     

ספק להתקשר עם בוחנת את האפשרות ( "החברה")להלן: החברה לפיתוח גני תקווה בע"מ )חל"צ( 
של השלטון המקומי בע"מ החברה למשק וכלכלה שפרסמה , "(המכרז)להלן: "במסגרת המכרז שבנדון 

 עו זוכים במסגרתו.אשר לגביו ניתן אישור שר הפנים ונקב ,("משכ"ל")להלן: 

צורך להתקשר לחברה לבין זכיין במכרז, יש החברה  בין שתיערךלצורך ניהול ופיקוח על ההתקשרות 
  עם נותן שירותי ניהול ופיקוח.

רה לפיתוח בהחמירב היתרונות יושגו דווקא בעריכת התקשרות עם  זההוועדה סבורה כי במקרה 
לקבלת שירותי ניהול ופיקוח לאור "( פמ"א)להלן: "( בע"מ 1995משאבי אנוש בשלטון המקומי )

 :המפורט להלן

 :פמ"אנימוקים לבחירת 

ניב מחירים ילמשכ"ל בשל היותה מנהלת מכרז עבור רשויות מקומיות רבות, קיים יתרון גדול ש
 שהינה תאגיד עירוני. החברה מטיבים ביותר עבור 

וג אלו לטובת רשויות מקומיות יש ניסיון רב במתן השירות במכרזים מסופמ"א למשכ"ל 
בשל היותה חברה בבעלות הרשויות המקומיות והיא רואה לנגד עיניה את ותאגידים עירוניים 

 . ותאגידיה העירוניים האינטרסים של הרשות

מתן ניסיון רב וצוות מקצועי המסייע בתהליך קבלת ההחלטות בנוגע לאופן ופמ"א למשכ"ל 
 ומבנה המכרז.השירות 

ם, כולל מערך ן שירותי הניהול והפיקוח הנדרשייש ידע מיומנות רבה במתופמ"א למשכ"ל 
שירות ברמה מקצועית גבוהה כולל ליווי משפטי, טיפול והן נותנות , לבדיקת זכויות עובדים

 בתלונות, קנסות, שימועים וכו'.

יש ר נמוכה יחסית למכרזי משכ"ל, כאשמדובר בתמורה סבירה ואף  –באשר לשיעור התמורה 
ויתרונותיה אשר גוברים על יתר ופמ"א את הניסיון של משכ"ל בעניין זה גם לקחת בחשבון 

 ההצעות.

הצעות הליך בקשת בכפוף ובהתאם לתוצאות כי מחליטה הוועדה אור כל האמור לעיל, : להחלטה
הניתנים על ידי השירותים  עללשירותי ניהול ופיקוח פמ"א תתקשר עם החברה , מכח המכרזהמחיר 

( לתוספת הרביעית לצו המועצות 15)3סעיף וזאת בהתאם למכרז, הספק על פי החוזה שיערך מכח ה
 .1950-המקומיות, התשי"א

המועצה המקומית גני תקווה מורה כי החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט של הוועדה : פרסום
 מיום הפרסום בכפוף לאמור לעיל.  לפחות ימי עבודה 7במיידי. החוזה ייחתם בתום והחברה 

 באתר האינטרנט שלה.גם תפרסם החלטה זו הוועדה כי משכ"ל/פמ"א מבקשת למען הסדר הטוב, 

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

 על החתום:

            _____________                ______________      ____________ 

 יועץ משפטי                                  גזבר                         מנכ"ל                     

 


