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אשרור פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 8.1.18.    .1

הפרוטוקול מובא לאשרור הוועדה, זאת לאחר אישור מועצת העיר למינויו של מר אהוד ויצמן כמ"מ  

יו"ר הוועדה וכן מינויים של  מר מאיר דהן ומר יצחק מוסאי כחברי ועדה נוספים. בפרוטוקול מפורטים  

הנימוקים לקבלת החלטות במכרזים לביטוחי העירייה. מ"מ יו"ר הוועדה מר אהוד ויצמן מעלה שנית  

את הנושאים לאישור.  

 ביטוחי העירייה.  – 32/2017 מכרז מס' .1.1

 : 1מס'  החלטה

חברי הוועדה מאשררים פה אחד את ההחלטה  להמליץ לראש העיר לבחור בהצעה היחידה של חב' 

איילון לביצוע ביטוחי העירייה, העומדת על סך 1,167,930 ₪, מהנימוקים שפורטו לעיל. 

אריזות פלסטיק.קבלת שירותי איסוף, פינוי ומחזור של  – 26/2017מכרז מס' .1.2

 : 2החלטה מס' 

חברי הוועדה מאשררים פה את ההחלטה 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. 

 ו התקנת עמודי תאורה.אספקה ו/א  – 24/2017מכרז מס'  .1.3

אהוד ויצמן:   ההחלטה שהתקבלה בישיבה הקודמת  היא להמליץ לראש העיר לאשר את חב' ג.מ. אור  

ברזילי כחברה הזוכה לאספקת עמודי תאורה בהנחה של 60.2% ולהתקנת עמודים בהנחה של 20.2%,  

בכפוף לקיום בירור עם מנכ"ל החברה לענין התכנות ביצוע ויכולת כלכלית  לאספקת עמודי התאורה.   

מבקש להעלות להצבעה:  

1. התקנת עמודי תאורה – אישור  חב' ג.מ. אור ברזילי כקבלן זוכה להתקנת עמודי התאורה בהנחה  

     של  20.2%.  
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אספקת עמודי תאורה -  מינוי ועדה שחבריה  הם: אהוד ויצמן, מאיר בן הרוש, לינה שרון, יניב    .2

עמרני, לצורך עריכת בירור יחד עם מנהל אגף שפ"ע מר עופר תורג'מן. היה וימצא כי קיים חשש  

לאי עמידה בדרישות המכרז, הנושא יובא  לדיון חוזר והחלטת  הוועדה.  

טובה אלטמן: מאחר שהוועדה שתמונה כוללת ארבעה חברי מועצה, המהווים קוורום לקיום ישיבת  

ועדת מכרזים, ובמידה וישתכנעו כי יש לחברה היכולת לבצע את הפרויקט, אזי אין צורך להביא את  

החלטתם לאשרור ועדת המכרזים. 

: 3מס'  החלטה

חברי הוועדה ממליצים פה אחד לראש העיר כמפורט להלן: 

1.   התקנת עמודי תאורה –  לאשר את חב' ג.מ. אור ברזילי כקבלן זוכה להתקנת עמודי התאורה 

       בהנחה של   20.2%. 

אספקת עמודי תאורה -   מינוי ועדה שחבריה יהיו: אהוד ויצמן, מאיר בן הרוש, לינה שרון, יניב   .3

עמרני, לצורך עריכת בירור יחד עם מנהל אגף שפ"ע מר עופר תורג'מן .  

היה וימצא כי קיים חשש לאי עמידה בדרישות המכרז, הנושא יוחזר לדיון והחלטת  הוועדה . 

 ___________________ 

אהוד ויצמן 

מ"מ יו"ר הוועדה 

 :ירהע שא רורשיא



 
 עיריית יבנה 

 מזכירות העירייה 

4 
 

2. דיון במכרז  18/17 – פינוי מקרקעין והקמת חניון על המקרקעין והפעלתו.  

בני צימרמן – חב' טלדור יעוץ ובקרה, יועץ של העירייה למכרז:   

המכרז כולל, פינוי מגרש ברח' הירקון והכשרתו לחניון,  וכן סלילה ופיתוח של  200  מטר גינון.  כל זאת  

בתמורה לקבלת זיכיון לשימוש במקרקעין ל - 299 חודשים . 

במכרז השתתפו  5  קבלנים,  2  רכשו את המכרז ולבסוף הוגשה הצעה אחת ע"י גבי שואף בע"מ הנותנת  

דמי זיכיון שנתיים בסך 85,000 ₪.   

רועי גבאי: מדוע לדעתך הוגשה הצעה אחת בלבד ?  

של   העזר  חוקי  עפ"י  בחניון  השימוש  עבור  לגבות  יהיה  שנית ן  התעריפים  הוגדרו  צימרמן:  במכרז  בני 

העיריה. מדובר בתעריפים נמוכים של  2.5 ₪ לשעת חניה. להערכתי נתון זה הרתיע את המשתתפים.  

רועי גבאי: אילו שאלות עלו   בסיור הקבלנים ?  

הופנו   אשר  טכניות  ברובן  היו  השאלות  העיקרית,  שאר  היתה   התעריפים  בדבר  צימרמן:  ההערה  בני 

למנהדס העיר.  

רועי גבאי: האומדן נע בין 40,000 ₪ ל - 70,000 ₪. שואל מדוע ניתן טווח גדול כל כך ?  

בני צימרמן:  אנו מעריכים שיעורי תפוסה של כמות מנו יים וכמות מזדמנים. בהכנת תכנית עסקית או  

הערכת שווי לחניון, אנו מניחים את ההצעה בין המינימום למקסימום. 

כן מן הסתם  הוא העריך שתהיה   על  נשוא המכרז  דוד שטרית:  המציע הינו בעל מפעל סמוך למתחם 

תפוסה מלאה בחניון, בין היתר ע"י עובדי המפעל לכן הצעתו מעט גבוהה מטווח האומדן. 

אהוד ויצמן:  לאור ההסבר המקצועי ומאחר שאין שאלות נוספות, אני מעלה להצבעה את ההצעה של  

זיכיון   דמי  תשלום  תמורת  והפעלת ו  המקרקעין  על  חניון  מקרקעין   והקמת  לפינוי  בע"מ  שואף  גבי 

שנתיים בסך 85,000 ₪.  

: 4מס'  החלטה

חברי הוועדה ממליצים, פה אחד, לראש העיר לבחור בהצעה היחידה של גבי שואף בע"מ לפינוי  

מקרקעין והקמת חניון על המקרקעין והפעלתו, תמורת תשלום דמי זיכיון שנתיים בסך 85,000 ₪.   

 ___________________ 
אהוד ויצמן 

מ"מ יו"ר הוועדה 

 :ירהע שא רורשיא
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3. דיון במכרז  21/17 –  שדרוג וחידוש שד' דואני ורחבת העירי יה 

דואני  המתחיל   ושדרוג של קטע מרחוב  הגג  ל פיתוח  בן-סהל:    מדובר  בפרויקט  של מנהלת הסכם  רון 

יבוצע   צד.  לכל  נתיבי  לדו  יהפוך  זה  במקטע  הכביש  העצמאות.  בשד'  הרמזור  ועד  שבזי  רח'  ברמזור 

תוקם   העירייה  ברחבת  במרכז המסחרי.  החניות  חזיתות  ישודרגו  כן,  כמו  ואבנים משתלבות.  אספלט 

הינו  9.6  מליון ₪. העבודות תארכנה  כ-  7  חודשים  והן תבוצענה בשלבים על   מזרקה. אומדן העבודות 

מנת לא להשבית את הפעילות המסחרית והתנועה באזור. 

התקבלו שתי הצעות, האחת של חב' א. מדז'ר הנדסה אשר נתנה  2.20%  הנחה על מחירי המכרז והשניה  

של א.ד. אחים אדרי אשר לא נתנו הנחה כלל.  

בדרישות.   עומדים  מדז'ר   א.  חב'  המקצועית  והמשפטית.  ברמה  המקצועית  ברמה  נבדקו  ההצעות 

מדובר בקבלן מוכר וטוב  ואנו ממליצים לקבלו כזוכה.  

של  8   שנתי ממוצע  היקף  פעילות  על  רו"ח   אישור  להציג  נדרשו  יעקובסון:  ברמה המשפטית  חן  עו"ד 

מליון ₪.  המסמך הושלם עוד קודם הישיבה, כך שההסתייגות בחוות הדעת  המשפטית  אינה רלוונטית  

עוד.    

אלי מזוז: שואל האם הפרויקט כולל גם את בנייני המגורים אשר ממול למרכז המסחרי ?  

דוד שטרית: בניינים אלה כלולים בפרויקט התחדשות עירונית ולא בפרויקט זה.  

אלי מזוז: האם יגבו דמי השתתפות מהסוחרים והאם אנו יכולים לחייב אותם להשתתף ? 

דוד שטרית: עפ"י חוק העזר אפשר לגבות דמי השתתפות. לסוחרים יש וועד אשר מייצג אותם,  הנושא  

טופל מולם וקיימת נכונות מצידם להשתתף.  

וחוות   בדרישות המכרז,  עומדת  הנדסה  מדז'ר  חב'  פיה  הדעת המשפטית,  על  חוות  ויצמן:  לאור  אהוד 

של  2.20%   הנחה  הנותנת  הנדסה  א.מדז'ר  חב'  של  ההצעה  את  להצבעה  מעלה  אני  המקצועית  הדעת 

הנחה על מחירי המכרז.  

 : 5מס'  החלטה

חברי הוועדה ממליצים, פה אחד, לראש העיר לבחור בהצעה של חב' א. מדז'ר הנדסה אשר נתנה הנחה

של 2.20% לביצוע שדרוג וחידוש שד' דואני ורחבת העירייה. 

 ________________ 

ד"ר אהוד ויצמן 

מ"מ יו"ר הוועדה 

 ירהע שא רורשיא
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דיון במכרז 10/17 – פיתוח שדרוג  וחידוש פארק השרון.   .4

רון בן סהל: מדובר בשדרוג פארק המשתרע על כ- 90 דונם. העבודות כוללות עבודות גינון, התקנת  

מתקני משחקים, בריכות אקולוגיות, חניה, גדר היקפית, תאורה  ועוד. עלות הפרויקט כ- 30.4  מליון ₪ .

הוגשו  3 הצעות: חב' ט.ר. הנדסה אזרחית -  12%  הנחה, א.מ.צ. שמש – 8.5% הנחה, וחברת ערן י.ד. –  

9.1% הנחה. האומדן שלנו היה 10% הנחה.   

רועי גבאי: מה התיחום של פארק השרון ? 

רון בן סהל: שטח הפארק כולל 120 דונם, אך הוא צומצם בחלקו הצפוני בגלל מחסור בתקציב.כאמור  

יבוצע פיתוח של 90 דונם. 

רועי גבאי: האם יוכשר שטח לקיום אירועים ?  

רון בן סהל: יבוצעו תשתיות חשמל כהכנה, באם יוחלט בעתיד להקים במת אירועים.  

עו"ד חן יעקובסון: המציע הזול ביותר הינו ט.ר. הנדסה אזרחית. בתנאי הסף המציע נדרש להוכיח  

ביצוע עבודות פיתוח ותשתית בהיקף של 20 מליון ₪ מתחילת  2014 ועד יוני  2017. לפי אישור רו"ח  

שצורף הקבלן רחוק מלעמוד בתנאי סף זה. למרות זאת, ניתן לפנות אליו ולראות האם יש לו השלמות  

למה שהוצג במכרז.  הצעתנו היא להכריז על י.ד. ערן שהיא ההצעה השניה בתור כהצעה הזוכה. 

דוד שטרית: החמרנו בתנאי הסף כדי למשוך קבלנים טובים ואנו מבקשים לוודא שאכן תנאי הסף  

ימולאו. הפער בין ההצעה הראשונה לשניה הינו כמליון  ₪. על כן, מציע להכריז על ט.ר. הנדסה כקבלן  

זוכה בכפוף להמצאת אישור על עמידה בתנאי הסף כנדרש בתוך שבוע ימים. היה ולא ימציא את הנדרש  

נכריז על מציע מס' 2 כזוכה.  

אלי מזוז: מדובר בהוצאה גדולה. אני לא חושב שביצוע ה פרויקט דחוף. לא צריך לפעול מתוך לחץ.   

דוד שטרית: לאחר מו"מ ארוך הצלחנו לקבל תקציב לכך ממינהלת הסכם הגג. התקציב מיועד  

לפרויקט זה בלבד. אם הפרויקט יעוכב התקציב שאושר לו לא יכול לשמש  פרויקטים אחרים.  

עו"ד חן יעקובסון: כהערה משפטית אציין כי ניתן לפנות לקבלן להשלמות , היה ולא ישלים ההצעה  

הזוכה תהיה אוטומטית י.ד.ערן, ללא צורך בקיום ועדת מכרזים נוספת.  

רועי גבאי: שואל האם יש התייחסות לגבי תנאי הסף להעדר הרשעות ופירוט הפרויקטים שבוצעו ע"י  

המציעים ?  
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עו"ד חן יעקובסון: הקביעה הכללית כי הקבלנים עומדים בתנאי הסף כוללת העדר הרשעות וביצוע  

פרויקטים כנדרש במכרז. 

אהוד ויצמן:  

1. מעלה להצבעה את ההצעה של ט.ר. הנדסה כהצעה הזוכה, בכפוף להמצאת מסמכים בדבר ביצוע   

    עבודות פיתוח ותשתית בסך כולל של 22  מליון ₪ לתקופה של 1.1.14 ועד 30.6.17 כנדרש המכרז, זאת   

    עד ה- 5/2/18. המסמכים יבדקו משפטית.  

2. היה וחב' ט.ר. הנדסה לא תעמוד בתנאי הסף הנ"ל, חב' י.ד. הנדסה בע"מ תוכרז כהצעה הזוכה ללא   

    צורך בדיון נוסף.  

: 6מס'  החלטה

חברי ועדת המכרזים ממליצים פה אחד לראש העיר כמפורט להלן: 

1. הכרזה על הצעת חב'  ט.ר. הנדסה כהצעה הזוכה, בכפוף להמצאת מסמכים בדבר ביצוע

    עבודות פיתוח ותשתית בסך כולל של 22 מליון ₪ לתקופה של 1.1.14 ועד 30.6.17 כנדרש המכרז, זאת   

     לא יאוחר מ-  5/2/18. המסמכים יבדקו משפטית.  

2. היה וחב' ט.ר. הנדסה לא תעמוד בתנאי הסף הנ"ל, חב' ערן י.ד. הנדסה בע"מ תוכרז כהצעה הזוכה ללא 

    צורך בדיון נוסף. 

 ________________ 

ד"ר אהוד ויצמן 

מ"מ יו"ר הוועדה 

 ירהע שא רורשיא
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4. דיון במכרז  23/17 – בניית בית ספר תיכון בנות לאה ברח' פארן ביבנה. 

פנחס טרבלסי: מדובר בבניית בית ספר תיכון באיזור התעשייה ברח' פארן. שטח הבניה הוא כ -  1450  

מ"ר מבנה  חד קומתי  הכולל  8 כיתות לימוד. מיקומו בסמוך למרכז יום טיפולי הנבנה בימים אלה.   

הוגשו  4 הצעות כמפורט להלן:  

5% הנחה  .1 א.ש. מקייטן קבלני בנין ופיתוח בע"מ  

5.1% הנחה  נ. טמיר פרויקטים בע"מ     .2
5.55%  הנחה .3 ראובן בורונובסקי הנדסה בנין ופיתוח בע"מ  

12.2%  הנחה   בן שטרית אלי בע"מ     .4

לנו.   מוכר  אינו  על  12.2%  הנחה.  הקבלן  אלי,  העומדת  שטרית  של  חב'  בן  הינה  ביותר  הזולה  ההצעה 

מבירור ההמלצות שצורפו,  מדובר בקבלן  מסגרת של החברה הכלכלית בעיריית כפר סבא. ראש מינהלת  

תכנון וביצוע,   מר ניר לוי,  נתן חוות דעת טובה על הקבלן. יחד עם זאת,  חוות דעת  נוספות  שהתקבלו היו  

מעורבות, הן מבחינת עמידה בלו"ז והן מבחינת  איכות.  באופן כללי מצטייר כקבלן טוב. דרוש פיקוח  

צמוד יותר. המפקח מטעמנו הוא אייל כהן מחב' אפיקון, אשר מפקח גם על עבודות בניית מרכז היום  

הטיפולי .  הוא  מכיר את השטח והתשתיות. מדובר במפקח טוב.  

רועי גבאי:  מדוע להערכתך ניתנה  ע"י אלי  בן  שטרית  הנחה יחסית גבוהה  לעומת  3  המציעים האחרים,   

שהצעתם נעה סביב  5%  והאומדן שעומד על 0% ?  

דוד שטרית:  האומדן  נעשה לפי מחירון דקל או מחירי השוק, לעיתים עם הנחה ולעיתים לללא הנחה.  

אנו קובעים תקרה כשהתחרות היא על ההנחה. להערכתי קבלן קובע את גובה ההנחה בהתאם למידת  

הזמינות שלו. אוסיף ואומר שהפער בין 5% ל-  12% אינו כל כך גדול. 

רועי גבאי: הנושא חשוב כדי לוודא ביצוע העבודות במלואם. 

של  12%   בסטיה  בהתחייבותו  לעמוד  יכול  הקבלן  להערכתך  האם  פנחס,  שפירא:  אלטמן  טובה 

מהאומדן. 

פנחס טרבלסי: בוודאי. מדובר בהנחה סבירה.  
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להצבעה   מעלה  אני   בנושא,  המשפטית  הדעת  וחוות  ששמענו  המקצועי  הפירוט  ויצמן:  לאור  אהוד 

הכרזה על ההצעה הזולה ביותר של חב' אלי שטרית בע"מ הנותנת  12%  הנחה על מחירי המכרז כהצעה  

הזוכה לבניית בי"ס תיכון בנות לאה ברח' פארן.  

 : 7מס'  החלטה

חברי ועדת המכרזים ממליצים פה אחד לראש העיר לבחור בהצעה הזולה ביותר של חב' אלי בן שטרית בע"מ  

הנותנת 12% הנחה על מחירי המכרז כהצעה הזוכה לבניית בי"ס תיכון בנות לאה ברח' פארן. 

סה"כ ההצעה לאחר הנחה  9,375,386 ₪ כולל מע"מ.  

 ________________ 

ד"ר אהוד ויצמן 

מ"מ יו"ר הוועדה 

  ירהע שא רורשיא
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כ ולל  הסירה,  ברח'  יסודי  18  כיתות  ממ"ד  ספר  בית  במכרז  1/2018  –  בניית  דיון   .5

עבודות פיתוח. 

עבודות   כולל  בשטח  של  2,700  מ"ר,  הירוקה  בשכונה  ממ"ד  יסודי  ספר  בית  בבניית  זיני:  מדובר  חגי 

פיתוח וחניה מרכזית.  היקף הפרויקט 9.5  מליון ₪.   הוגשו 4 הצעות כמפורט להלן:   

אחוז הנחהשם המציעמס'
5.85% ג.ז. ניסנית 1 
5.55% אל.די.שיא.2 

5.55% ליאם הנדסה  3 
5.1% בן ארי (י.מ) הנדסת בנין 4 
0% אומדן 

מוכר   אינו  הקבלן  ניסנית.  ג.ז.  חב'  של  הינה  ביותר  הזולה  ההצעה  סביב  5%  הנחה.  נעות  ההצעות  כל 

לעירייה. נעשה בירור המלצות מול מנהלי שני פרויקטים באשקלון,  בניית בית ספר בשני שלבים ובניית  

גן ילדים. התקבלו המלצות טובות, עומד בלו"ז, באיכות ובתנאי המכרז.  

לעומת זאת, בבירור עם מנהל פרויקט נוסף במ.א. שורק ניתנה המלצה פחות חמה.  

רועי גבאי: האם יש הסבר ל כך שבשני המכרזים לבניית בתי ספר לא ניתנו הנחות גבוהות יותר ? 

פנחס טרבלסי: ההשערה שלי שלא ניתנו הנחות גבוהות יותר  בגלל הלו"ז הצפוף לבניית בתי הספר.  

דוד שטרית: יש במכרז סעיף המאפשר מתן בונוס לעמידה בזמנים.

רועי גבאי: כיצד המכרז התפרסם לשם חשיפתו ליותר קבלנים ?  

דוד שטרית: מדובר במכרז פומבי המפורסם בשני עיתונים ארציים כנדרש ובאתר העירוני.  

אלי מזוז: התב"ר שאושר לבניית בית הספר היה  18 מליון, אך האומדן הינו 15.7 מליון ₪. 

חגי זיני  : על סכום זה יש להוסיף מע"מ ושכר יועצים.  

אלי מזוז: שואל האם מבנה שיבנה יהיה בדומה למבנה בביה"ס אינשטיין ?  

הפרשי   שבשטח  קיימים  אינשטיין,  מאחר  לחלוטין  מביה"ס  שונה  יהיה  החדש  הבנין  שטרית:  דוד 

טופוגרפיה.  לעומת זאת שטח  מגרש  ביה"ס אינשטיין הינו שטוח.  המבנה מותאם לתנאי השטח. מעבר  

לכך, טוב לגוון במבני בתי ספר ולא ליצור אחידות. התכנון נשעה ע "י מתכננת אחרת.  
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אלי מזוז: האם המכרז כולל גם הקמת אולם התכנסות/ ספורט ?  

דוד שטרית: אנו בונים עפ"י  פרוגרמה שמשרד החינוך מאשר.

מעבר   רבין  בביה"ס  אולם  הקמת  לצורך  נוספים   ₪ אינשטיין  אושרו  7  מליון  מזוז:  לביה"ס  אלי 

לפרוגרמה של משרד החינוך, כך שאני לא רואה סיבה לא לעשות זאת גם בבית הספר הדתי.  

דוד שטרית:  פרוגרמה של משרד החינוך מדברת על מטרז' קבוע, גודל כיתות, והתקצוב הוא לפי מספר  

המטרים של הפרוגרמה. בעבר תוקצבו גם אולמות ספורט, אך  כיום משרד החינוך לא מתקצב. אולם  

הספורט בי"ס רבין הוקם מכספי הט וטו והיה שטח זמין לכך. 

אלי מזוז:  מבהיר חד משמעית שלבית הספר הדתי דרוש אולם התכנסות. הנושא יועלה במועצת העיר.  

אהוד ויצמן: לגיטימי להילחם על מה שאתה רוצה, יחד עם זאת ועדת המכרזים אינה המקום לכך.  

לאור חוות הדעת המקצועית והמשפטית שניתנו לחברי הוועדה, אני מעלה להצבעה הכרזה על חב' ג.ז.  

ניסנית  אשר נתנה את ההצעה הזולה ביותר, הנחה של  5.85%,  כחברה הזוכה במכרז לבניית בית ספר  

ממ"ד דתי ברח' הסירה, כולל עבודות פיתוח.  

 : 8מס'  החלטה

חברי הוועדה ממליצים, פה אחד, לראש העיר לבחור בהצעה הזולה ביותר של חב' ג.ז.ניסנית בע"מ 

הנותנת 5.85% הנחה, כחברה הזוכה במכרז לבניית בית ספר ממ"ד דתי ברח' הסירה, כולל עבודות פיתוח. 

סה"כ ההצעה לאחר הנחה  16,829,587.6 ₪ כולל מע"מ. 

 ________________ 

ד"ר אהוד ויצמן 

מ"מ יו"ר הוועדה 

  ירהע שא רורשיא
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