
 
    

 בס"ד
   

 

 ' סיון תשפ"בל
29/06/22 

 א' 520 מיוחדת מליאה החלטתפרוטוקול 

 31/07/22 ג' אב תשפ"ב,
 

 סדר יום:
ניצול הקצבה לקניית מחשבים חדשים לבית ספר  לצורך קבלת החלטה על פתיחת חשבון בנק  בבנק מרכנתילבשביל 

 את המייל המצורף מליאת המועצהחברי כל ו קיבלנועם 

 לצורך ניצול תקציב מפעל הפיס עבור מחשבים לבית ספר נועם החדש

 בבנק מרכנתיל דיסקונט )לשעבר דקסיה(  לפתוח חשבונות אבאנו צריכים 

 שדרכם עובר הכסף

בניצול תקציב עבור מחשבים לבתי ספר התשלום נעשה ישירות )ממפעל הפיס(לזכיין שנבחר על ידינו )מבין 

 זכייני מפעל הפיס(

 הזכיין הוא טלקוד ₪ 352,176כ תקציב יעודי למחשבי בית הספר החדש כוול מערכות אור קוליות סה"

 וזו נוסח ההחלטה:

פיס וחשבון מענקי  חשבון פיתוח -המועצה מאשרת פתיחת שני חשבונות אב לפעילות מול מפעל הפיס"

 " 754דיסקונט בע"מ סניף  בבנק מרכנתיל -פיס

 

 ההחלטה שלא בישיבה רגילה. לקבל את 1מבקש אישורכם 

 .אישור לפתיחת החשבונות2
 

 נשאלו כמה שאלות הבהרה

, תחזוקה, אנטי וירוס, וכו(? מה עם כל מה שנדרש מסביב )תוכנות, ציוד היקפי זה רק רכישה של חומרה? גבי סלמון:

  מאיפה התקציב הזה יגיע?

 6ר כבר פועל ית הספברוב הדברים נקנו בעבר, , ווינדוס אופיס ואנטי וירוסמדובר בחומרה אך עם תוכנות בסיס  דורון:

 .והיתר מתקציבים שוטפים. שנים

 מה ההשתתפות הכספית של המועצה? :יששכר

 זה מתקציבי המועצה במפעל הפיס מעבר לכך אין השתתפות. :דורון
 

 יועץ משפטי לתהליך הרכישה מבקש אישורגיא מגידיש: 

 אישור יועצת משפטית:

 דורון שלום,

 
 לבקשתך הריני להבהיר, כי נוהל ההתקשרות מול מפעל הפיס הינו כדלקמן:

 
 למפעל הפיס מס' זכיינים על פי מכרז שהוא עצמו ניהל.  .1
צה מחויבת לפנות רק אל אותם זכיינים אשר הוגדרו על ידי מפעל הפיס ולקבל הצעות קונקרטיות עבור המוע .2

 המועצה ובהתאם לצרכיה. 

 
 המועצה אכן פעלה בהתאם לנוהל הזה, ועל כן ביצעה נוהל תקין וראוי. 

 

 
 בברכה,

__________________________ 

  
 תהילה הלפרט, עו"ד

 



 
    

 בס"ד
   

 

 בקשהאישרו את הה ל. עמית, משה פ. אלי, איתי, אלישע, גבי, יקי אריאל נאוה ומשחברי מליאה  10החלטה: 

 .חברי מליאה נוספים נמנעו ולא נתנו תשובה 2

 

פיס  חשבון פיתוח -המועצה מאשרת פתיחת שני חשבונות אב לפעילות מול מפעל הפיס"ההחלטה: 
 " 754בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ סניף ב -וחשבון מענקי פיס

 

 ההחלטה אושרה

 
                                                                           

 

 

 רשם דורון
 אני מאשר                                                                                                                                                                                 

 
 
 
 
 
 

 


