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6 ספטמבר, 2020 
י"ז אלול, תש"ף   

פרוטוקול ישיבת ועדת מכרזים מס'  113/14 
מיום שני, כ"א בטבת תשע"ח, 8/1/18 

נוכחים:  
-מ"מ וסגן ראש העיר וחבר וועדה   ד"ר אהוד ויצמן     .1

-חברת מועצה וחברת ועדה   גב' לינה שרון     .2
-חבר מועצה וחבר ועדה   מר יניב עמרני     .3
-חבר מועצה וחבר ועדה   מר מאיר בן -הרוש     .4

-מנכ"ל הערייה   מר דוד שטרית     .5
-גזברית העירייה   גב' תמר קופר     .6

-הלשכה המשפטית   עו"ד איתן בראש     .7
-רא"ג שפ"ע   מר עופר תורג'מן     .8

-מזכירות העירייה   גב' יעל יצחק פור     .9

חסר ים: 
-יו"ר הוועדה וסגן ראש העיר  מר משה חזות     .1

-חברת מועצה וחברת ועדה   גב' רונית ארנפרוינד-כהן     .2
-חבר מועצה וחבר ועדה   מר אלי מזוז     .3
-חבר מועצה וחבר ועדה   מר רועי גבאי     .4

על סדר היום: 

מכרז מס' 32/2017 – ביטוחי העירייה.    .1

מכרז מס' 26/2017 – קבלת שירותי איסוף, פינוי ומחזור של אריזות פלסטיק.   .2

מכרז מס' 24/2017 –  אספקה ו/או התקנת עמודי תאורה.   .3

מאיר בן-הרוש: מאחר שיו"ר הוועדה מר משה חזות שוהה בחו"ל  והוועדה לא מינתה לו ממלא מקום,  

טרם פתיחת הישיבה, מבקש לברר משפטית את נושא חוקיות קיום ה ישיבה. 

עו"ד איתן בראש: אבדוק את הנושא ואגיש לוועדה חוות דעת כתובה. 

מאיר בן הרוש: שואל האם ההחלטות שתתקבלנה בישיבה היום תהיינה קבילות ?  

עו"ד איתן בראש: הכל תלוי בחוות הדעת שתנתן על ידי.  

אהוד ויצמן: לאור המלצת עו"ד איתן בראש לקיים את הישיבה כסדרה, ושבהמשך תו עבר על ידו חוות  

דעת משפטית,  בה יבחנו ההבטים וההשלכות של קיום הישיבה, שואל האם מישהו מחברי הוועדה רוצה  

להוסיף על הנאמר.  

מאיר בן-הרוש: אנו מקבלים את המלצת עו"ד איתן בראש לקיים את הישיבה, יחד עם זאת, כפי  

שנאמר קבילות ההחלטות תהיה בהתאם לחוות הדעת שתתקבל.  



 
 עיריית יבנה 

 מזכירות העירייה 
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מכרז מס' 32/2017  – ביטוחי העירייה .   .1

אהוד ויצמן: התקבלה הצעה אחת לביטוחי העירייה  ע"י חב' איילון על סך 1,167,930  ₪. 

אומדן העירייה  שנכתב ע"י משרד עו"ד יגאל שגיא,  הינו בסך   1,284,600  ₪. מבקש מעו"ד איתן בראש  

להרחיב בנושא.  

איתן בראש: ההצעה של חב' איילון נמוכה ב-  9%  מהאומדן ובכ-  350,000  ₪ לעומת העלות ששולמה  

לשנה עד כה.  חברת איילון מבטחת את העירייה במשך שנים  לשביעות רצוננו. בעבר  לא היתה תחרות,  

אך לאחרונה נכנסה חב' הפניקס לתחום  אשר אף היא רכשה את המכרז  וזו כנראה הסיבה למתן  הצעה  

הנמוכה מהאומדן. חב' הפניקס לא הגישה הצ עה משיקוליה. חב' איילון עומדת בדרישות המכרז.  

מאיר בן-הרוש: שואל מדוע  מפרסמים  מכרז ברגע האחרון, על אף שבעבר הנושא נדון והוחלט לצאת  

למכרז 3 חודשים לפני תום המועד ?  

איתן בראש: היציאה למכרז לא בוצעה ברגע האחרון. העירייה מבוטחת עד  31/1/18.  

ויצמן:  לאור ההצעה היחידה שהוגשה  ע"י חב' איילון  שנתנה  9%  הנחה על מחירי המכרז, אשר   אהוד 

מביאה לחסכון של כ -  350,000  ₪ לעומת הפרמיה ששולמה עד כה,  והניסיון הטוב של העירייה עם  חב'  

איילון, מעלה להצבעה את בחירת ההצעה היחידה של חב' איילון כחב' הזוכה.  

 : 1מס'  החלטה

הוחלט פה אחד  להמליץ לראש העיר לבחור בהצעה היחידה של חב' איילון לביצוע ביטוחי העירייה, העומדת  

על סך 1,167,930 ₪, מהנימוקים שפורטו לעיל. 

 ________________ 

ד"ר אהוד ויצמן 

מ"מ יו"ר הוועדה 

העיר אישור ראש
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מכרז מס' 26/2017  – קבלת שירותי איסוף, פינוי ומחזור של אריזות  פלסטיק.   .2

סך  27  ₪  על  עומדת  ההצעה  בע"מ.  המנוף  נוי  שרותי  חב'  ע"י  בלבד  אחת  הצעה  ויצמן:  הוגשה  אהוד 

לפינוי כלי אצירה בודד. מחיר המקסימום שנקבע במכרז  הוא  30  ₪. אומדן העירייה  -  5%  הנחה, סה"כ  

לאחר הנחה  28.5 ₪.   

מבקש ממר עופר תורג'מן לפרט על המכרז.  

עופר תורג'מן:  המכרז מבוצע בשיתוף פעולה עם התאגיד תמיר. העירייה משלמת לזוכה ותאגיד תמיר  

מחזיר לעירייה כ - 27 ₪ עבור כל פינוי. 

נתנה הנחה של  10%.   נוי המנוף  רכשו את המכרז  3  חברות אך,  הוגשה הצעה אחת בלבד. חב' שרותי 

החברות  שלא הגישו הצעתם שאלו לגבי המחיר, אך לא ניתן היה לשנותו מאחר שתאגיד תמיר קבע את  

המחיר. בארץ פועלות 3 חברות גדולות בתחום, אביב, שרותי נוי המנוף ו חברת י.ר.א.ב  

כיום אנו עובדים עם חב' שרותי נוי המנוף לשביעות רצוננו. הצעתם עומדת בתנאי הסף. 

רצון   לשביעות  עובדת  והחברה  מרמה  או  למשחק  חשש  אין  האומדן,  את  תואם  בראש:  המחיר  איתן 

העירייה, לאור זאת אין מניעה לבחור בהצעה היחידה.  

בע"מ  למתן  שירותי   המנוף  נוי  שרותי  חב'  של  היחידה  ההצעה  בחירת  להצבעה  ויצמן:  מעלה  אהוד 

איסוף, פינוי ומחזור של אריזות פלסטיק, בתמורה של  27 ₪ לפינוי בודד, מהנימוקים שפורטו לעיל. 

 : 2מס'  החלטה

הוחלט פה אחד להמליץ לראש העיר לבחור בהצעה היחידה של חב' שרותי נוי המנוף בע"מ למתן שירותי 

איסוף, פינוי ומחזור של אריזות פלסטיק, בתמורה של 27 ₪ לפינוי בודד, מהנימוקים שפורטו לעיל. 

 ________________ 

ד"ר אהוד ויצמן 

מ"מ יו"ר הוועדה 

 ________________________________________________________________________ 

העיר אישור ראש



 
 עיריית יבנה 

 מזכירות העירייה 

4 
 

מכרז מס' 24/2017  – אספקה ו/או התקנת עמודי תאורה .   .3

והשניה   תאורה  עמודי  לאספקת  האחת  נפרדות,  הצעות  שתי  להגיש  היה  ניתן  תורג'מן:  במכרז  עופר 

להתקנת עמודי תאורה.  כל נושא עומד ונבחן בפני עצמו.  

  :ןלהלרט ופכמה נהתקלות עצה 3 ו שגוהן כוות עצה 3 שוגהו הראות ידומעפקת לאס

% הנחה התקנה% הנחה אספקה  שם המציע  

8.3% 8.3% עוזי ביטון חב' לעב' חשמל  

13.2% --- י.א. חב' לעב' חשמל בע"מ  

----- 15% פ.ל.ה. הנדסת תאורה בע"מ  

20.2% 60.2% ג.מ. אור ברזילי בע"מ  

10% 5% אומדן   

ההנחה   אחוזי  מירב  את  נתנה  ברזילי  אור  ג.מ.  חב'  הסף.  בתנאי  עומדות  ההצעות  תורג' מן:  כל  עופר 

עיריית   עם  אילה).  עבדה  (עין  אור  לחב'  מטל  חברה  גדולה  אשר  בחברה  מדובר  ולהתקנה.  לאספקה 

אשקלון, עם משרד הבטחון ועם רשויות נוספות.   

עם החברה לבחינת   בירור  גבוה של  60.2%, מציע לערוך  לענין אספקה  -  מאחר שמדובר באחוז הנחה 

התכנות ביצוע ואיתנות כלכלית טרם קבלת החלטה.  

לענין התקנה – ממליץ על בחירתה כחברה הזוכה עם 20.2% הנחה.  

מאיר בן-הרוש: שואל האם מדובר במכרז כפי שבוצע בעבר להתקנת פנסי לד ?  

עופר תורג'מן: מדגיש כי מדובר בהחלפת עמודי תאורה בלבד ולא פנסי תאורה.  

מן   חלק  שבזי.  ורח'  הדרור  רח'  ירושלים,  שד'  דואני,  שד'  העצמאות,  בשד'  עמודים  החלפת  תבוצע 

ויש   נפלו  עמודים  שני  כי  מציין  סכנה.  בשנת  1974  ומהווים  הותקנו  מאוד,  ישנים  הקיימים  העמודים 

להזדרז ולהתח יל בביצוע.  

בהנחה   שמדובר  כך   ,₪ מליון  כשבעה  הינו  עמודים  והתקנת  לאספקה  העבודות  ויצמן:  היקף  אהוד 

משמעותית.  מפאת חשיבות הנושא, ממליץ  כלהלן:  

של  60.2%  ולהתקנת   בהנחה  עמודים  לאספקת  הזוכה  כחברה  ברזילי  אור  ג.מ.  חב'  את  לאשר   .1
ויכולת   ביצוע  התכנות  לענין  החברה  עם  מנכ"ל  בירור  לקיום  בכפוף  של  20.2%,  בהנחה  עמודים 

כלכלית.  

מבקש כי הוועדה תסמיך אותי ואת מר מאיר בן הרוש לערוך את הבירור יחד עם מנהל אגף שפ"ע    .2
היה ונתרשם שקיימת בעיה, הנושא יוחזר לדיון ב וועדה.  
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 : 3מס'  החלטה

עמודי הזוכה לאספקת כחברה  אור  ברזילי  ג.מ.  חב'  את העיר  לאשר לראש  להמליץ  אחד פה  הוחלט   .1
תאורה  בהנחה של  60.2%  ולהתקנת עמודים בהנחה של  20.2%, בכפוף לקיום בירור עם מנכ"ל החברה  

לענין התכנות ביצוע ויכולת כלכלית.  

הוועדה מסמיכה את חברי הוועדה, מר  אהוד ויצמן ומר  מאיר בן הרוש,  לערוך את הבירור  יחד עם מנהל   .2
והחלטת  לדיון  יוחזר  הנושא  המכרז,  בדרישות  עמידה  לאי  חשש  קיים  כי  שפ"ע.  היה  וימצא  אגף 

הוועדה . 

 ________________ 

ד"ר אהוד ויצמן 

מ"מ יו"ר הוועדה 

 ________________________________________________________________________ 

אישור ראש העיר
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