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 מתן שרותי הנה"ח, חשבות, ייעוץ וליווי חשבונאי וכלכלי. – 6/2015דיון במכרז מס' . 1

 :משה חזות

 דשית התמורה החוהעירייה פרסמה מכרז למתן שירותי הנה"ח, חשבות, ייעוץ וליווי חשבונאי כלכלי. 

. המציעים נתבקשו לנקוב בתוספת מע"מ ₪ 110,000 עומדת על סךבמכרז למתן כלל השירותים הנ"ל שנקבעה 

 באחוז הנחה על מחיר זה. 

 כמפורט להלן: שתי הצעות הוגשו 

 אחוז הנחה שם החברה מס'

 0% בע"מ 1975מרגד חשבונאים   .1

 10% א.ברניר שרותי מינהל בע"מ  .2

 5% אומדן 
 

שנים היתה בבעלותי חברה אשר נוהלה ע"י מר בלומשטיין וזיו האפט  10 -: גילוי נאות: לפני כמןאהוד ויצ

 השותפים בחברת ברניר . ידעתי בנושא את היועצת המשפטית והיא הביעה את דעתה בנושא.

לאור חלוף השנים ולאחר שאהוד הצהיר בפני שבמהלך השנים לא היה לו שום קשר עם  אלטמן:-טובה שפירא

 בלומנשטיין וזיו האפט, לא קיים ניגוד עיניינים ואין מניעה שאהוד ישתתף בדיון בנושא זה.

וועדה מקצועית, אשר כללה את מנכ"ל העירייה, הגזברית והממונה על ההכנסות בחנה את  משה חזות:

משפטית. ההצעות על פי הפרמטרים שנקבעו במכרז. חוות דעת הוועדה מונחת לפניכם, כמו גם, חוות הדעת ה

מהניקוד הכללי. שתי  60%מהניקוד הכללי ונושא המקצועיות לפרטיו היווה  40%נושא התמורה היווה 

חב' ברניר זכתה במירב הניקוד. ההנחה החברות קיבלו את מירב הנקודות בצד המקצועי, אך בצד התמורה 

 בשנה כולל מע"מ.₪  154,440שניתנה ע"י חב' ברניר מהווה חסכון לעירייה של 

 מבקש מגזברית העירייה, גב' תמר קופר, לתת סקירה על המכרז הנוכחי לעומת החוזה הקיים.

מנהלות  8עד כה השירות ניתן לעירייה ע"י חב' מרגד חשבונאים, אשר כלל שרותי הנה"ח ע"י  תמר קופר:

 4למשך חשבונות, אחת מתוכן מנהלת צוות ואחת חשבת לאגף החינוך. עובד נוסף אשר הגיע אחת לשבוע 

שעות, עסק בתב"רים, בתקציב ומה שעוד נדרש. מרגד סיפקו שירותי ייעוץ, ייצוג בוועדות ובמועצה.  במהלך 

השנים זיהינו שחלו שינויים באופי והיקף העבודה, כגון: מעבר לתשלום בכרטיסי אשראי, עבודה באמצעות 

 תרה את נושא השיקים, ועוד.מס"ב אשר י

 רואה חשבון קבוע שיתן עבודה מלאה. , וכן 8מנהלות חשבון במקום  7נו רז דרשבמפרט הטכני של המכ

 :כמפורט להלןמטלות במכרז הוספו 

 בקרה, גיבוי ותמיכה.: נושא התקבולים מהיטלים –אגף הנדסה  .1

 הכספים שמנוהל ע"י ביה"ס גדל. דרשנו שרו"ח יבצע בקרה.היקף  –חינוך  .2

 ביקורת משרד הפנים בנושא.כספית ע"י רו"ח לאור  קרהביצוע ב –תמיכות  .3

 רואה החשבון ישמש כחשב/ עוזר גזבר. .4

כיום עובדת אחת מבצעת את בדיקת התלושים. הביקורת תעשה גם על תלושי שכר  –בדיקת תלושי שכר  .5

 של עובדי קבלן.

 במכרז הוגדר שכר בעלי תפקידים. הדבר ישמש אותנו גם בעתיד אם נחליט להוסיף או להפחית עובד. .6

 האם המכרז פורסם עם סיום תקופת החוזה הנוכחי ? :רועי גבאי

לפני כשנתיים היתה פסיקה של ביהמ"ש העליון אשר קבעה כי שרותי ראיית חשבון  אלטמן:-טובה שפירא

אינם פטורים ממכרז וחייבה את הרשויות המקומיות לצאת למכרז בנושא. בהתאם לכך, העירייה פרסמה 
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באם , אך ביהמ"ש דחה את העתירה. 2017שהחוזה עימה בתוקף עד  מכרז. חב' מרגד הגישה עתירה בטענה

 ימים. 60חב' מרגד תבצע חפיפה במשך חב' ברניר תבחר, 

בהתחשב בכך שבמכרז יש דרישה לתשעה עובדים  ,נראה כי ההנחה שניתנה היא מחיר הפסד: הרוש-מאיר בן

 . מקווה שהדבר לא יפגע בשכר העובדים.במקום שמונה

. לא מדובר ורואה חשבון במשרה מלאה במקום שמונהמנהלי חשבונות רישה היא לשבעה הד תמר קופר:

 במחירי הפסד.

 איכות. 60% -המחיר ו - 40%: בתיק המכרז נקבע הנוהל לבחירת הקבלן הזוכה: דוד שטרית

, התרשמות מצוות העובדים 5% – 9000, איזו 10% –נקבעו קריטריונים לאיכות, כגון: ניסיון במס' רשויות 

 . 20% –והתרשמות כללית  10% –, התרשמות מהמלצות 15% –הבכיר 

הוועדה זימנה את החברות. כל אחת מהן הציגה את רואה החשבון וראש הצוות אשר ילווה את העירייה. 

ו את מירב מבחינת ההתרשמות הכללית, שתי החברות קיבלו את מירב הניקוד, אך עפ"י המחיר, ברניר קיבל

הניקוד ניתן בהתאם להמלצות שצורפו וכן עפ"י שיחות טלפון שנעשו לרשויות  .נק'( 36נק' לעומת  40הנקודות )

 .הממליצות

 -עובדה שמדובר בבנושא החסכון הכספי חשוב,  יחד עם זאת יש להתחשב בעת קבלת ההחלטה גם  : אלי מזוז

 שנה והן עלולות לאבד את פרנסתן. 30שך העיר, אשר זהו מקום עבודתם במעובדות תושבות  8

 מדובר בסוגיה הומנית. יש מקום לדבר עם החברה החדשה על נושא קליטת העובדות. הרוש:-בןמאיר 

כידוע הם הביעו נכונות לקלוט את העובדים הנוכחיים. אך  , לשאלתי,ראיון עם חב' ברניר: בדוד שטרית

 סכמתו. העירייה תפעל ככל אשר ניתן לסייע בנושא.הנושא מורכב יותר יש צד שני שצריך לתת את ה

מי שרוצה לדון בנושא אני מציע את שולחן מועצת  תפקיד הוועדה לדון בהצעות המונחות לפנינו.  :משה חזות

 העיר. דיברנו בישיבת הקואליציה וראש העיר התייחס ונתן תשובה.

ות, ייעוץ וליווי הנה"ח, חשב שירותי מעלה להצבעה את בחירת חב' א. ברניר שרותי מינהל בע"מ למתן

 על מחירי המכרז. 10%לעירייה, אשר נתנה הנחה של  חשבונאי וכלכלי

 הצבעה:

 יניב עמרני.הרוש, -בעד: משה חזות, לינה שרון, רועי גבאי, מאיר בן   –      5

 נמנע: אלי מזוז    -      1

 לא הצביע: אהוד ויצמן    –      1

 החלטה:

ולות להמליץ לראש העיר לבחור בהצעה הזולה של חב' א. ברניר שרותי מינהל בע"מ למתן הוחלט ברוב ק

על מחירי  10%לעירייה, אשר נתנה הנחה של  הנה"ח, חשבות, ייעוץ וליווי חשבונאי וכלכלי שירותי

 המכרז.

 
 

________________________ 
 משה חזות

 יו"ר הוועדה
 

 

 אישור ראש העיר:

 

 מכירת מטלטלין מחולטים. –  19/2015מס'  דיון במכרז.   2
 



 
 עיריית יבנה

 מזכירות העיריה

4 
 

 
 במאוד אחוזים חורגותהצעות אשר כולן  5: פורסם מכרז למכירת מטלטלין מחולטים, הוגשו משה חזות

כאשר סה"כ האומדן עמד ₪   5,000ההצעה הגבוהה ביותר אשר התייחסה לכלל הפריטים עמדה על  מהאומדן.

 ומשפטית ניתנו חוות דעת מקצועית ₪.  48,435על 

מבנים בלתי חוקיים של ישיבת של סילוק פולשים מדובר במטלטלין אשר פונו עקב ביצוע צו  דוד שטרית:

מאוכסן במושב בדרום ומשולם סך בניהולו של הרב מתיתיהו הגרי. הציוד עמותת נצח זכריה  -"כתר תורה"

לא הסכים לכך. הוא ת הציוד אך ניתנה לרב הזדמנות לשלם ולקחת א סנתו. כבכל חודש עבור א₪  7,000של 

 .חזן. נותרו מספר מזגנים וציוד סידורים, תפילין ותיבת לאור בקשתו הוחזרו לו לפנים משורת הדין, 

 : האם ניתנה להם התראה על פינוי המקום ?אלי מזוז

 : בקשתו לביטול הצו נדחתה ע"י ביהמ"ש וכן ערעור שהוגש על ידו נדחה.טובה שפירא אלטמן

 מבקש לראות את תשובת השופטת לבקשה ולערעור. הרוש:-מאיר בן

: תפקידנו כוועדה לדון בתוצאות המכרז ולא בהליך המשפטי. מבקש מחברי הוועדה להצביע על משה חזות

 ביטול המכרז מאחר שההצעות אינן רלוונטיות.

 אומדן שהוגש.ההצעות פחות או יותר קרובות אחת לשניה. יש צורך לבדוק את סבירות ה 4: רועי גבאי

 שנתנו הצעתם.  לא ראו את הציוד לפנחלק מהמציעים  אלטמן:-טובה שפירא

 הגיוני שתינתנה הצעות נמוכות ואף לא ריאליות על מנת להרוויח. אהוד ןיצמן:

שהיה מתקבל היה מקוזז מהחוב שנצבר עבור אחסנת הנמוך אם הציוד היה נמכר, הסכום  דוד שטרית:

  לעמותת נצח זכריה. בכך היינו עושים עוול ש"ח.  70,000 -כ הציוד, העומד על סך של

האם יש אפשרות להעביר את הציוד למקום אחר כדי לחסוך עליות אחסון ומדוע לא אוחסן  לינה שרון:

 מלכתחילה במקום עירוני ?

לנסות  כוונת העירייה היתה: מדובר היה בכמות ציוד גדולה מאוד שלא יכולנו לאחסן בעירייה. דוד שטרית

 לכך במסגרת העירייה.כעת הכמות הצטמצמה ונראה כי ימצא פתרון ולהקטין עלויות ע"י מכירת הציוד. 

העירייה פעלה בהתאם להוראות הדין ואף לפנים משורת הדין. למכור את התכולה במחירי הפסד הינו הפתרון 

 הקל בעניין אך העירייה אינה בוחרת בו. 

 ילת כל ההצעות שהוגשו עקב חריגה משמעותית מהאומדן וביטול המכרז. מעלה להצבעה את פס משה חזות:

 
 

 :2מס'  החלטה
פה אחד לפסול את ההצעות שהוגשו למכרז מכירת מטלטלין מחולטים עקב חריגה משמעותית  הוחלט

 מהאומדן, וביטול המכרז.

 
___________________ 

 משה חזות
 יו"ר הוועדה          

 
 אישור ראש העיר:


