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 הפעלת תוכנית העשרה באנגלית. – 22/2017דיון במכרז  .1

 

  משה חזות:

 170 –נקבע מחיר מקסימום לשיעור במכרז  .לכיתות ד' פורסם מכרז להפעלת תוכנית העשרה באנגלית

 ש"ח בשנה. 650,000 -היקף המכרז כבתוספת מע"מ. ₪ 

 :כמפורט להלןהצעות  2תבקשו לתת אחוז הנחה. הוגשו היעים המצ

 הנחה. 9.1% –חב' נבון פרויקטים בחינוך  .1

 הנחה. 0% –ליניב )אי.בי.סי( ריקי ליפשיץ  .2

עפ"י חוות הדעת המשפטית, ההצעה של חב' נבון פרויקטים בחינוך פסולה מאחר שתוקף הערבות ארוך 

נותרה הצעה אחת כשרה של חב' ליניב.  .ולכן היא פסולה , הערבות הינה ערבות מטיבהבמכרז מהנדרש

 מבקש מאיה לפרט על התוכנית.

 לאור תוצאות מבחני המיצ"ב באנגלית ובשני מקצועות נוספים, הוחלט לתת תגבור באנגלית איה בניטה:

 זאת לקראת מבחני המיצ"ב המתקיימים בכיתה ה'. ד' כדי לשפר השגים, לתלמידי כיתות 

 . מדובר בתוכנית דיפרנציאלית לכל בתי הספר.ש"ש בחצאי כיתות 2חיצוני אשר מלמד  הכנסנו גורם

ס ביאליק אשר הביאה להשגים יש לנו ניסיון עם חב' ליניב שעבדה בשלוש השנים האחרונות בביה"

 . יש מדדים לבחינת ההשגים.79, ממוצע מרשימים

 ים ?ם בשעות אחר הצהרימימתקיי שיעורי ההעשרההאם  משה חזות:

 ש"ש 2ש"ש תקן  +  4במסגרת הלימודים. תלמיד בכיתה ד' מקבל  לא, הם מתקיימים איה בניטה:

 שעות שבועיות. 6תגבור, סה"כ 

 : האם מלמדים עפ"י הספרים שבית הספר בחר ?שרון לינה

 : כן, משרד החינוך קובע באילו ספרים ילמדו.איה בניטה

 ת עוד מאותו הדבר. צריך להביא משהו אחר.כדי להעלות ציונים לא צריך לת שרון לינה:

 אומנם מדובר באותם ספרים, אך השיטה היא אחרת, יותר חווייתית. איה בניטה:

 ריקי ליפשיץ בע"מ כהצעה הזוכה. מעלה להצבעה את ההצעה של חב' ליניב )אי.בי.סי( משה חזות:

 

 החלטה:

יב )אי.בי.סי( ליפשיץ בע"מ הוחלט פה אחד להמליץ לראש העיר לקבל את ההצעה של חב' לינ

 לשיעור בתוספת מע"מ.₪  170  - להפעלת תוכנית העשרה באנלית לתלמידי כיתות ד'

 

________________ 

 משה חזות

 יו"ר הוועדה

 אישור ראש העיר:
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 הפעלת מרכז יום טיפולי סיעודי. – 13/2017מכרז מס' דיון ב.   2

 

 ת מרכז יום טיפולי סיעודי ע"י מעונות גל, אקי"ם ודנאל אדירהצעות למכרז הפעל 3: הוגשו משה חזות

, ועובדת סוציאליתמנכ"ל העירייה, מנהלת האגף לשירותים חברתיים הם יהושע. וועדה מקצועית שחבריה 

 מדדי איכות שנקבעו במכרז: כישורים, יכולת, איתנות ונסיון מוכחבחנו את ההצעות עפ"י 

 מרב הניקוד.ל מעונות גל קיבלה את ההצעה ש

 עפ"י חוות הדעת המשפטית כל ההצעות כשרות.

 

 ומעלה אשר סיימו חוק חינוך 21לבוגרים בגילאי  , המרכז יתן מענה לאוכלוסיית מש"ה צביה אוחנה:

 חובה, בעלי פיגור, שיקום ואולי אף אוטיזם, בדגש על סיעודיים.

חובות. ביטוח לאומי  וקרן שלם מממנים כיום כולם משתלבים במסגרות מחוץ ליבנה, בראשל"צ, אשדוד ור

לבניה והצטיידות. החברה שתיבחר אמורה להפעיל את המרכז. חב' מעונות גל נותנת לנו כיום ₪ מליון  5

 את השירות בראשל"צ וברחובות. יש היכרות עם המשפחות וזה מהווה יתרון.

 

 עד איזה שעה הם שוהים במרכז ? יניב עמרני:

 

 הפעילות במכרז מתקיימת משעות הבוקר ועד השעה חמש וחצי אחה"צ. צביה אוחנה:

 

איננו פוסלים אף חברה. חב' דנאל לא המציאה את כל  : חשוב להדגיש שכל החברות טובותדוד שטרית

וזאת בשל  הניסיון  100%ומעונות גל קיבלו  95%, אקי"ם קיבלו 91%הנדרש ולכן קיבלו ציון נמוך יותר 

 בשנים האחרונות.חום נשוא המכרז בתשיש לנו עימם 

 

 שנים עם 4-5הנימוק שהכריע בבחירת החברה הוא עבודת העירייה עם מעונות גל במשך  צביה אוחנה:

האוכלוסיה שלנו. המנהלת שתנהל את המרכז היא אותה מנהלת שעבדה עד היום ברחובות ומוכרת לנו. 

 בעתיד.אין אנו מתחייבים להמשיך לעבוד בהכרח עם אותה החברה 

 

 : בכמה אנשים מדובר ?לינה שרון

 

 מספר קטן יחסית בגלל המכשור שתופס מקום, כגון: כסאות גלגלים.איש,  36 -מדובר בכ :צביה אוחנה

 איש. המרכז יהיה איזורי עם עדיפות לתושבי יבנה. 17 -כ במוסדות מחוץ לעירכיום משולבים 

 ת הגבוהה.  אחד השיקולים לבניית המרכז בעיר הוא עלות ההסעו
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 כיצד יבחר הצוות למרכז ? לינה שרון:

 

 סוכם שתפקידים מסויימים, כגון מדריכים,  יבחרו בשיתוף פעולה עם העירייה. לעומת זאת, צביה אוחנה:

 מטפלות תבחרנה ע"י החברה.

 

 מעלה להצבעה המלצת הוועדה לבחירת מעונות גל כחברה הזוכה להפעלת מרכז יום  משה חזות:

 לי סיעודי.טיפו

 

 החלטה:

חברי הוועדה ממליצים פה אחד לראש העיר לבחור בחב' מעונות גל כחברה הזוכה להפעלת מרכז 

 יום טיפולי סיעודי.

 

 

________________ 

 משה חזות

 יו"ר הוועדה

 

 

 

 אישור ראש העיר:
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 שדרוג כבישים והוספת נתיבים. – 20/2017 מס' מכרזדיון ב.      3

 

 חזות:  משה

 כמפורט להלן:לשדרוג כבישים והוספת נתיבים. כהצעות  3הוגשו 

 הנחה % שם המציע מס'

 18.8% אסיא חב' קבלנית בע"מ 1

 13% מצליח זאבי תשתיות פיתוח ויזמות בע"מ 2

 7% ט.ר.הנדסה אזרחית בע"מ 3

 7% אומדן .4

 

 בות ועומדות בדרישות הסף. , טוכל ההצעות כשרות המשפטית והמקצועית, על פי חוות הדעת 

 ר בהצעה הזולה ביותר של חב' אסיא אשר מוכרת לעירייה מעבודות קודמות.מניעה לבחואין 

 

 חב' אסיא זכתה במכרז לביצוע עבודות בהיקף גדול ₪.מליון  25 -מדובר במכרז בהיקף של כ: קובי נעים

מנוהלות על ידי העירייה בתיאום עם במסגרת הסכמי הגג. ביצעה כיכרות חדשות בשד' דואני. העבודות 

 רמ"י עפ"י מחירון משב"ש.

 14 -הוספת נתיבים ל כוללותהעבודות . לוח הזמנים לסיום העבודות הינו כשנהמדובר בקבלן טוב. 

 כיכרות חדשות, קרצוף וריבוד כבישים רבים בעיר. 3כיכרות, הקמת 

 

 כדי לא לחסום את כל העיר.העבודות נפרסות על לוח זמנים ארוך יחסית,  דוד שטרית:

 

 נובע הפער בין ההצעות ? להערכתכםממה  אהוד ויצמן:

 

 מדובר בקבלן שעובד בעיר, יש לו מחסן ביבנה אשר חוסך לו עלויות ומוכן לעבוד באותן קובי נעים:

 תקורות.

 2חב' אסיא לא תעמוד בלוחות הזמנים שנקבעו, לפנות למציע מס' שמבקש להשאיר אופציה למקרה 

 3שישווה את ההנחה שניתנה על ידו להנחה שניתנה ע"י  אסיא. היה ולא יסכים נפנה למציע מס' ולבקש 

 באותה הצעה.

 

 ניתן לעשות זאת, זה מעוגן בחוזה. איתן בראש:
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 מעלה להצבעה את אסיא חברה קבלנית בע"מ כחברה הזוכה במכרז לביצוע שדרוג כבישים משה חזות:

תפר את תנאי ההסכם לענין לוחות זמנים, העירייה תהא רשאית לפנות למציע והוספת נתיבים.  במידה ו

 באותה הצעה. 3היה ולא יסכים נפנה למציע מס'  לקבלת הנחה זהה להנחת חב' אסיא 2מס' 

 

 

 החלטה:

 לראש העיר לקבל את הצעת אסיא חברה קבלנית בע"מ כחברה  פה אחד  חברי הוועדה ממליצים

 .  על מחירי המכרז 18.8%אשר נתנה הנחה של  ג כבישים והוספת נתיביםהזוכה לביצוע שדרו

  '2במידה ותפר את תנאי ההסכם לענין לוחות זמנים, העירייה תהא רשאית לפנות למציע מס 

 באותה הצעה. 3למציע מס'  תפנההיה ולא יסכים  .לקבלת הנחה זהה להנחת חב' אסיא

 

 

________________ 

 משה חזות

 עדהיו"ר הוו

 

 

 אישור ראש העיר:


