
 

 

 

 ועדת השלושה ו
 09.07.2020 פרוטוקול ישיבה מיום 

 
 .יועמ"ש -, עו"ד שלומית שפינדל גזבר -מנכ"ל העירייה, רו"ח גיל גבריאל  -אלי אהרוני  :נוכחים

 
 החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח הנדון:

 14/2019/אאמס': ארוחות למע"ש מכרז: 
 

"( מעוניינת להתקשר עם קבלן/נים למתן שירותי אספקת ארוחות ) להלן: הרשותעיריית אור יהודה )להלן: "
"(, שפרסמה המכרז"(, ולצורך כך היא בוחנת את האפשרות לעשות שימוש במכרז שבנדון )להלן: "השירותים"

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

לצורך ניהול ופיקוח על ההתקשרות / התקשרויות שתיערך/נה בין הרשות לבין זכיין / זכיינים במכרז, יש לרשות 
יקוח. הוועדה סבורה כי במקרה זה מירב היתרונות יושגו דווקא בעריכת צורך להתקשר עם נותן שירותי ניהול ופ

 התקשרות עם משכ"ל לקבלת שירותי ניהול ופיקוח לאור המפורט להלן:
 

 נימוקים לבחירת משכ"ל:

 נותנת והיא דנן במקרה הנדרשים והפיקוח הניהול שירותי במתן ומיומנות שנים רב ניסיון  ,ידע ל"למשכ 

 .גבוהה מקצועית ברמה שירות

 תקליני דיאטנית הינה ארוחות מכרז מנהלת RD, B.Sc את שמלווה ,המוסדי ההזנה בשוק ניסיון בעלת 

 שינויים עריכת ,הבריאות משרד לתקנות והתאמתו תפריט בבניית מענה מתן ,ולאורכו מתחילתו הפרויקט

 ועוד. המטבחים על פיקוח ,אלרגיות בנושא יעוץ ,השטח לבקשות בהתאם

 שינויים עריכת .הבריאות משרד תקנות את ותואמים היעד לאוכלוסיית המותאמים תפריטים כתיבת 

 .מהשטח ובעיות לתלונות בהתאם השנה במהלך

 המזון ספקי של וכימיות מיקרוביולוגיות מעבדה דגימות אחר מעקב ניהול. 

 בין,הרשות של לאינטרסים דאגה תוך החוזה חיי כל לאורך ההתקשרות את שוטף באופן מלווה ל"משכ 

 כלל שבבעלות חברה הינה ל"שמשכ העובדה ולאור הרשות לבין ל"משכ בין הקיימת הזיקה נוכח ,היתר

 .מקומיות הרשויות

 על לפיקוח התקנות את לאכוף החל הבריאות משרד , 2017 ימיול החל  :הבריאות משרד מבקרות פטור 

 עקב  .אלו בתקנות יעמוד שלא למי קנסות ומתן החינוך במוסדות פתע בקרות י"ע בצהרונים המוגש המזון

 מנגנון מפעילה ל"ומשכ שמאחר סוכם , הבריאות משרד של התזונה אגף עם ל"משכ של משותפת פעילות

 .הבריאות משרד מבקרות פטורות תהיינה ל"משכ דרך שיעבדו רשויות  ,מקצועי פיקוח
 

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

עם משכ"ל לשירותי ניהול ופיקוח על מתן השירותים על ידי הקבלן / קבלנים  במסגרת התקשרות שתיערך עם 
( לתוספת 15)3סעיף  /1987 –( לתקנות העיריות )מכרזים(, התשמ"ח 15)3זכיין/זכיינים במכרז, בהתאם לתקנה 

( לתוספת הרביעית לצו המועצות 15)3סעיף /  1958-ו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"חהשנייה לצ
 .1950-המקומיות, התשי"א

יובהר כי ככל שהוועדה תחליט שלא לקבוע זוכה כלשהו במסגרת הפניה בבקשה לקבלת הצעות מחיר, תבוטל 
יבוטל חוזה ההתקשרות בין הרשות לבין משכ"ל,  ההחלטה להתקשר עם משכ"ל לקבלת שירותי ניהול ופיקוח ו/או

 ככל שזה כבר נחתם.



 

 

 

הרשות מורה למשכ"ל לפרסם בקשה/ות לקבלת הצעות מחיר מהזכיינים הרלוונטיים במכרז בהתאם למפרטים 
 שתעביר הרשות למשכ"ל.

 
 ימי עבודה 7בתום מורה כי החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט של הרשות במיידי. החוזה ייחתם הוועדה : פרסום
 מיום הפרסום בכפוף לאמור לעיל. )אם יש דחיפות שמצדיקה קביעה אחרת, יש לפרט(.  לפחות

 .(באתר האינטרנט שלהגם הוועדה כי משכ"ל תפרסם החלטה זו מבקשת למען הסדר הטוב, )
עבודה מיום ימי  7-החוזה שייחתם בין הרשות לבין משכ"ל יפורסם באתר האינטרנט של הרשות לא יאוחר מ

 כריתתו.
 
 
 
 

 על החתום
 
 
 

      

 עו"ד שלומית שפינדל רו"ח גיל גבריאל אלי אהרוני 
  יועצת משפטית לעירייה גזבר העירייה מנכ"ל העירייה

 


