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 שחמט בשיטה אחרת" בע"מ –חב' "אלתרמן  -אישור התקשרות עם ספק יחיד  .1
 
שחמט בגני החובה בעיר. : מח' גנ"י  העבירה בקשה לאישור ספק יחיד בנושא הפעלת משחק השה חזותמ

 מבקש מגב' רוחמה לתת סקירה בנושא.
 

לימוד משחק השחמט בגני החובה החל בשנה שעברה ע"י חב' אלתרמן. הנושא פועל מצויין  :ב.א.רוחמה 
 ולכן אנו מבקשים לאשר המשך עבודה עם החברה גם בשנה זו.

 
 .והתוכנית : מבקשת לשמוע פרטים על החברהלינה שרון

 
: חברת אלתרמן זכתה בפרסים עולמיים בתחום. מטרת המשחק השחמט הוא פיתוח  א.רוחמה ב.

החשיבה. התוכנית שפותחה על ידי החברה הופכת את משחק השחמט לכלי חינוכי נגיש לכל ילד ומקדמת 
כל תלמיד לפי יכולתו וקצב התקדמותו. השיעורים מועברים בצורה פעילה, תוך שימוש  באמצעים מגוונים 

שלבים  6ים: סט שחמט רצפתי, משחקי תנועה, סיפורים והצגות שחמט, חוברות לימוד לפי הכולל
המאושרות ע"י משה"ח. התוכנית כוללת אפליקציה יחודית מרתקת וידידותית,  פרי פיתוח של חברת 

 אלתרמן. הפעילות מתקיימת במסגרת התל"ן שעה אחת בשבוע.
 

 הליך אישור ספק יחיד. : מבקש לשמוע מעו"ד איתן בראש עלמשה חזות
 

כל גוף ציבורי מחוייב במכרז לפני התקשרות עם כל חברה וזאת מפאת חשיבות ערך  איתן בראש:
השיוויוניות. בנושאים בהם ידוע כי קיים ספק יחיד ואין טעם לפרסם מכרז, ניתן להתקשר ללא מכרז זאת 

אין ספקים נוספים, בנוסף הרשות  לאחר שהגוף המקצועי נותן חוו"ד בה כתוב כי נעשתה בדיקה ואכן
 מפרסמת בעיתונות הארצית על כוונתה להתקשר עם החברה המסוימת. 
 אגף החינוך אכן פעל כמתבקש ולא הוגשו בקשות נוספות או התנגדויות.

 
: בתחילה חברה נוספת בשם "שחקט" הגישה גם הצעה, אך בהמשך שלחה מייל בו חזרה בה משה חזות
 מהצעתה.

 
 : מה העלות השנתית להפעלת התוכנית ?ןאהוד ויצמ

 
בשנה. מעבר לש"ש של פעילות הסכום כולל השקעה חד פעמית לכל גן, סט שחמט ₪  360,000 רוחמה ב.א.:

בנוסף, הגננות מקבלות סדנא לאורך כל השנה ₪.  175עלות שיעור ₪,  620 –רצפתי ₪,  1500 –אולימפי 
 ₪. 199ללא עלות. ההורים משלמים עבור שעת תל"ן 

 
 : האם התוכנית תמשיך גם לכיתות א' ?לינה שרון

 ב', הנושא יבחן בהמשך מול רה"ע. –יש רשויות שממשיכות את התוכנית בכיתות א  רוחמה ב.א.:
 

מעלה להצבעה בחירת חב' אלתרמן שחמט כספק יחיד להפעלת משחק השחמט בכל גני החובה  משה חזות:
 מ"מ וממ"ד בעיר בשנת תשע"ז.

 
 :1מס'  החלטה

חברי הוועדה ממליצים פה אחד,  לראש העיר לאשר את חב' אלתרמן שחמט כספק יחיד  להפעלת משחק 
 השחמט בכל גני החובה מ"מ וממ"ד בעיר בשנת תשע"ז.

 
________________ 

 משה חזות
 יו"ר הוועדה

 

 אישור ראש העיר: 
 



 
 עיריית יבנה

 מזכירות העיריה

3 
 

 .חב' "שמיר יעוץ והדרכה"  –אישור התקשרות עם ספק יחיד  .2
 

ניתנה חוות דעת של אגף החינוך על היותה של חב' שמיר ייעוץ והדרכה ספק יחיד בנושא : משה חזות
הפעלת מערך מדריכים בתחום המחשבים עם חומרי למידה דיגיטליים בסביבת תוכן המאושרת של משרד 

 החינוך, וכן בוצע פרסום על כוונתנו להתקשר עימם. לא היו הצעות נוספות.
 לתת הסבר על התכנית. איהגב' ממבקש 

 
 800 -כיתות, כ 24 ג'  –מדובר בתכנית עירונית להעשרה טכנולוגית לכל תלמידי כיתות א' :איה בניטה

, ש"ש. הפעילות מתקיימת בבתי הספר. חדרי הלימוד הוכשרו להפעלת התוכנית 2תלמידים. היקף התכנית 
עד ליצירת ופתחת מיומניות מחשב . התכנית מעניקה כלים לפתירת בעיות ומהותקן אינטרנט וכו'

 .אפליקציות
 

 : מה עלות התוכנית ?משה חזות
 

 במימון עירוני בלבד.₪  450,000 -כ איה בניטה:
 

 כיצד נבדק ספק יחיד ? משה חזות:
 

 הוגשו הצעות נוספות.אותו הנוהל כפי שדווח בנושא של חב' אלתרמן בוצע גם במקרה זה. לא  איה בניטה:
 

 מהי תקופת ההתקשרות ? הרוש:-מאיר בן
 

 לשנת לימודים אחת. איה בניטה:
 

 : מה הניסיון שנדרש מהחברה ?לינה שרון
 

 ית עירוני.נ: ניסיון מוכח של לפחות שנתיים בתוכאיה בניטה
 

הפעלת מערך מדריכים בתחום בחירת חב' "שמיר ייעוץ והדרכה" כספק יחיד ל: מעלה להצבעה משה חזות
 יבת תוכן המאושרת של משרד החינוך לשנה"ל תשע"ז.דיגיטליים בסב המחשבים עם חומרי למידה

 
 :2החלטה מס' 

כספק יחיד  להפעלת חב' "שמיר יעוץ והדרכה" חברי הוועדה ממליצים פה אחד,  לראש העיר לאשר את 
 משחק השחמט בכל גני החובה מ"מ וממ"ד בעיר בשנת תשע"ז.

 
 
 

________________ 
 משה חזות

 יו"ר הוועדה
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 : המכרז לביצוע עבודות הדברה מובא שנית להחלטת וועדת המכרזים.משה חזות

  להלן השתלשלות הדברים: 

  הוחלט על א.ל. זוהר כזוכה במכרז, מאחר שעל אף שיוסי טורז'מן נתן הצעה  31/7/16בתאריך

הוא לא עמד בתנאי סף של הצגת  הנחה 35%הנחה לעומת א.ל. זוהר אשר נתן  46%של  תר טובהיו

  . היתר רעלים

  בוצע שימוע  31.8.16נתבקשנו להזמינו לשימוע ע"י עו"ד יפעת אוליק שמייצגת אותו ואכן בתאריך

ניסיון בו עלו שתי סוגיות, האחת נושא דרישת היתר רעלים והשניה נושא תנאי הסף לענין ה

הנדרש. הוחלט כי מנהל אגף שפ"ע יבדוק שוב את נושא הניסיון ובהתאם לכך תינתן חוות דעת 

 משפטית לגבי עמידה בתנאי הסף של יוסי טורז'מן.  

שואל את יצחק יטח האם התקיים סיור קבלנים והאם נשאלו שאלות הבהרה לענין היתר  משה חזות:

 הרעלים ?

ם בו נכח גם יוסי טורז'מן. נושא דרישת היתר רעלים לא עלה ע"י התקיים סיור קבלני יצחק יטח:

 המשתתפים.

 מתייחסת לנושא השיוויוניות והניסיון כמפורט להלן: 18.9.16מתאריך משפטית ה חוו"דמונחת לפנינו 

  טעות היה על המציע אשר רכש הצעתו במכרז באם נפלה  – היתר רעליםהדרישה להצגת לענין

עות למכרז בפניה מסודרת לעירייה ואזי יתכן שהיתה מתקנת את הדרישה לפנות טרם הגשת ההצ

הצעות במכרז זה. מאחר שזה לא נעשה נפגע  ורסמת וחשופה לכל המעוניין להגישאשר היתה מפ

 מכאן שלא ניתן לקבל את הטיעון הזה. .עיקרון שיוויון ההזדמנויות

 ם ציבוריים בהם ביצע שירותי הדברה לקוחות גופי 2נדרשו המלצות של לפחות  – לענין הניסיון

בשלוש השנים האחרונות של שנה לפחות ברציפות. הקבלן הציג ניסיון שאינו עומד בדרישות 

 המכרז.

מקום לשנות את ההחלטה על בחירת א.ל. זוהר כזוכה במכרז לביצוע עבודות  איןלאור הנאמר לעיל, 

 זוהר.על זכיית א.ל. הדברה. מעלה להצבעה את אשרור ההחלטה 

 

 

___________________ 
 משה חזות

 יו"ר הוועדה
 
 
 
 

 
 אישור ראש העיר:

 :3מס'  החלטה
א.ל. את ההחלטה לבחור ב לאשרר חברי הוועדה ממליצים פה אחד, בהמשך לשימוע ולחווה"ד המשפטית, 

 על מחירי המפרט. 35%הנחה בגובה  אשר נתן זוהר כזוכה במכרז לביצוע עבודות הדברה


