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 יםעם היועצטלפונית ן  נציגות משפטית של העירייה בישיבה. מבקש לברר מציין כי אי: משה חזות

לקבל חוות דעת  תיביקש  פטית של העירייה.ניתן לקיים ישיבה בהעדר נציגות משהאם ים המשפטי

 התייחסות. תיבנושא אחר הקשור לוועדת המכרזים וטרם קיבל

 

ל סדר היום הועברו חוות דעת הנושא לא קשור לישיבה היום. לגבי הנושאים שע דוד שטרית:

לא הצליחה להשתתף היום מסיבה אישית והבנתי שהיא גם שוחחה  היועצת המשפטיתמשפטיות , 

 . מן הסתם היא יודעת שניתן לקיים ישיבה גם ללא נוכחות נציג משפטיך. עימ

 

יה אבל היא לא שוחחה איתי. יש אנשים שחושבים שאני רוצה 'לתקוע' מכרזים של העירי משה חזות:

 אני ממש לא רוצה לתקוע את המכרזים.

 

ו"ד עקובסון ממשרד עתגיע עו"ד חן י , בעוד מספר דקות לגבי נושא הסדרת מכרזים יעל יצחק פור:

 זמיר אשר גם נתנה חוו"ד כתובה.

 

 .ניקוזים : אין לי בעיה שתהיה נוכחות של עו"ד חיצוני המטפל במכרזמשה חזות

 גוגל. מזל שיש לי את ד"ר "ראש". כולם בודקים את הנושא בד"ר

 

 יש התייחסות אך ורק לחברי וועדת הנחות ששם חייב להיות יצוג משפטי. רועי גבאי:

 

יש לי הרבה מה להגיד לפני הישיבה ואני רוצה  רועי, אל תעשה את ההפרדות האלה. ה חזות:שמ

 א רק של ראש העיר.להגיד את זה לפרוטוקול כי היא יועצת משפטית של כל עובדי העירייה ול

 

 אסביר בינתיים על נושא הניקוזים עד שחן תגיע.  :נעים קובי

 

 : ארז, חן צריכה להגיע ?חזות משה

 

 כן. היא יועצת משפטית של המינהלת. :ז הררירא

 

 היא יכולה להיות בשני המכרזים ? :קופר תמר

 

 לא.  :משה חזות

 

 פשר להתחיל את הישיבה.לא כתוב שחייב להיות יצוג משפטי. א: אהוד ויצמן

 

 אתה לא קובע. הישיבה לא תיפתח לפני שיהיה יצוג משפטי. :משה חזות
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 עה לסדר.אני אעלה הצ :אהוד ויצמן

 

 .טובה ענתה לטלפון. יו"ר הוועדה טוען שחייבת נוכחות משפטית והוא לא רוצה לדון דוד שטרית:

 

ית אם היא מבקשת, אך לא חייבת קבל חוות דעת משפטתרצוי שהוועדה  :טובה שפירא אלטמן

 ..להיות נוכחת 

 

והיום את משנה את  טובה, שנים את מדברת על כך שחייב להיות יעוץ משפטי נוכח,  :משה חזות

 דעתך ?

 

לא שיניתי את דעתי, היו כבר מקרים בעבר שלא היתה נוכחות משפטית  : טובה שפירא אלטמן

אני יכולה להיות נוכחת טלפונית שאעדר מהישיבה. הודעתי והועברה חוות דעת והתקיימה וועדה. 

 לכל אורך הישיבה ככל שידרש.

 

 .ישיבות מספיק חוות הדעת שלךאם ככה לא נזמין אותך יותר ל: משה חזות

 

הפעם יש לי ענין אישי, העו"ד שבד"כ מחליף אותי נמצא בחו"ל והעו"ד השניה נמצאת בטיפול  טובה:

 אותי טלפונית ככל שיידרש.עם הבן שלה, לכן ביקשתי שתעלו 

 

ר היתה לו בעיה אישית. כל הבוקבישיבת הוועדה הקודמת טובה, יו"ר ועדת המכרזים,   :משה חזות

ת הישיבה כי היתה לי בעיה אישית. ביקשתי ממך חוות ביקשתי לדחות א ישבתי ועבדתי על החומר.

 דעת משפטית ועד היום לא נתת. בחטף קיימו את הישיבה. 

 
היועץ המשפטי המטפל בפנייתך נמצא בחו"ל. הודעתי שעם שובו ינתן מענה.    ירא אלטמן:טובה שפ

 שור לנושאים שעל סדר היום ?האם אתם רוצים לשאול עוד משהו הק
 

 שמעתי אותך, את טוענת שאת לא חייבת להיות בוועדת המכרזים. :חזות משה
 

ומעבר לכך אני זמינה טלפונית לכל  משפטיתאני אומרת שיש לפניכם חוות  :טובה שפירא אלטמן
 שאלה שתעלה.

 
בוועדת המכרזים  מבקש לפתוח את הישיבה ושירשם לפרוטוקול. מה שנעשה : הבנתי. משה חזות

שיו"ר ועדת מכרזים  ,לדעתי שזה חוצפה שפעם ראשונה מזה עשרות שנים ביבנה ,ת, מה שהיהמהקוד
אפילו לא חזרו אליו ואמרו  . לדחות את הישיבה יש לו בעיה ושלוש שעות לפני הישיבה מודיע ומבקש

יימת ישיבה לפני כן, לו שהישיבה נדחית או מתקיימת. זו פשוט בושה. מסתבר שאצל ראש העיר מתק
 ואחר כך מגיעים לכאן ומבצעים ישיבה בחטף.

 
 רגע... :אהוד ויצמן

 
 אל תפריע לי. ,רגע משה:
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 .אפריע לך אם לא תדבר לענין :ויצמן אהוד
 
 .: אתה תבקש רשות דיבור ותדברשהמ
 

 ממך רשות דיבור. לקבל אני לא מחכה  :אהוד ויצמן
 

 : אתה תשתוק עד שאסיים. משה

 

 אתה אומר דברים חמורים. יצמן:ד ואהו

 

ע לפני ": אני אומר את הדברים. אני אומר דברים מדוייקים. ישיבה שמתקיימת אצל רהמשה חזות

,הוא יתבע אותי  .לך בדיוק על מה דובר, אני יכול להיות מוקלט כאשר בישיבה אגיד ,ועדת מכרזים

רזים היו פעמיים שנעדרתי, פעם כשהייתי אוהב לתבוע. אני אומר, עשרות שנים אני מקיים ועדות מכ

אם  .יתה לי בעיה אישית. הודעתי שאני לא יכול להגיע לישיבה בגלל בעיה אישיתבחו"ל והפעם שה

משה חזות לא ו"ר ועדת המכרזים, אז עכשיו אני מבין. מישהו שאל למה הפורום הזה לא מכבד את י

תי מהבוקר פה ועברתי על הישיבה ויש פה נמצא בישיבה ? אדוני המנכ"ל אתה היית עד לכך שהיי

אני חושב שהמחטף הזה שהיה הוא לא  .ת בדיוק מה ביצעתי לפני הישיבהמזכירת וועדה והיא יודע

ת משפטית על הנושא. יש בנושא הזה  דברים עיקשתי מטובה לקבל חוות דאני ב .הוא לא נכון ,תקין

 מאוד מאוד חמורים. ואם אני לא אקבל....

 

 רגע. היתה ישיבה מקדימה לפני הישיבה הזו ?  הרוש:מאיר בן 

 

לא פה. אני מדבר על הישיבה  הקודמת. אני הודעתי שלוש שעות לפני הישיבה שלא אוכל : משה חזות

שנים פה עובד למען העיר הזו בהתנדבות, יו"ר ועדת מכרזים מהבוקר הייתי שמה וכולכם  להיות. אני

דיעים לי  שאתם מקיימים את הישיבה? זו ה בחטף בלי שאתם מוואתם מקיימים ישיב ,יודעים את זה

פשוט בושה. אני ביקשתי חוות דעת משפטית מטובה ועד היום היא לא נתנה לי. כי היא יודעת שאני 

 .צודק

 

משה, אל תקפוץ למסקנות. העו"ד שנכח בישיבה הקודמת נמצא בחו"ל הוא  :טובה שפירא אלטמן

 ישוב תקבל חוות דעת.ישוב בעוד כמה ימים. ברגע ש

 

 אני מחכה לחוות הדעת הזו.: משה חזות

ר ועדה מבקש לדחות מסיבות "אני פונה לחבריי, חברי וועדת המכרזים. זה לא יכול להיות שיו

עכשיו אאתה רוצה  וחברי הוועדה... אם זה עכשיו משחקים פוליטיים אז אני יודע לשחק. אישיות,

 להתייחס אתה יכול להתייחס.

 

 לא, אין לי עניין להתייחס. אפשר לפתוח את הישיבה. :ויצמן אהוד
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אני רוצה להמשיך את ועדת המכרזים אני חושב  . תודה מישהו רוצה להתייחס, בבקשה. :חזות משה

 רים האלו צריכים להיות בנויים בתוך הפרוטוקול.שהדב

 בואו נסיים עם מכרז ההסעות. טובה איתנו על הקו.
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 הסעות מערכת החינוך – 815/201מכרז מס'  .1

 
  : משה חזות

 ע"י הסעות מוני סיטון בע"מ. למתן שירותי הסעות למערכת החינוך  הוגשה הצעה אחת בלבד 

.  על פי חוות הדעת המקצועית, למציע יש את כל על פי חוות הדעת המשפטית ההצעה כשרה

 האישורים להם נדרש במכרז.

 המציעים נדרשו לנקוב במחירים שלא יעלו על המחירים המפורטים בנספח א' במכרז.

ים בהצעת מוני סיטון המחירים, בחלק מן המסלולים תואמים לדרישות המכרז, ובחלק מן המסלול

 המחירים יותר גבוהים ממחירי המכרז. מבקש לשמוע מהצוות המקצועי התייחסות להצעה.

 

מוני סיטון וירון בר. החוזים  ברות ביצעו הסעות למערכת החינוך:עד כה, שתי ח דוד שטרית:

 הסתיימו ולכן פורסם מכרז חדש. 

מחירי המכרז לא  על פיו, , שהתפרסם רק לאחרונה ושאנו מחוייבים לפעול עפ"י נוהל משרד החינוך

ם )שאף הם ללא שינוי משנים קודמות(. במפגש מציעי יעלו על המחירים ששולמו בשנה הקודמת

 חברות, אך כולן טענו שהמחירים אינם ריאליים. 5שהתקיים השתתפו 

מחירי המכרז נלקחו ממחירי משכ"ל כאשר העמלה המשולמת למשכ"ל הופחתה ועפ"י הנחיית 

 ווה הופרד.משה"ח מחיר המל

 במסגרת המכרז ניתן היה לתת הצעת מחיר לכל מסלול בנפרד ולכל סוג רכב.

ואמת למכרז הינם מסלולים בתוך העיר יבנה. בשאר המסלולים המסלולים בהם ניתנה הצעה הת

 שהם מחוץ ליבנה ניתנו מחירים גבוהים ממחירי המכרז. 

 

ה בהצעה, תוך התייחסות למסלולים בהם מאחר שמדובר בהצעת יחיד עלינו לנמק בחיר משה חזות:

 המחירים גבוהים ממחירי המכרז.

 

 ת המכרז. נקבעו מחירים מקסימאליים כך שאין תחרות.קיים פער מתודולוגי בתפיס    רועי גבאי:

 

בשולי הדברים אציין כי יש לנו   המחירים והשיטה נקבעו ע"י משרד החינוך.  :טובה שפירא אלטמן

גם מבקר המדינה ביקר את הנושא. יש הרבה נקודות במכרז שלא בשליטתנו, ביקורת על השיטה ו

 החינוך והחוק, הצלחנו חלקית.עשינו כמיטב יכולתנו לעמוד בהוראת משרד 

 

 מה האפשרויות העומדות לפנינו ? רועי גבאי:

 הן :העומדות לפנינו האופציות     : ןטובה שפירא אלטמ

שלדעתנו מנעו את הצלחת המכרז. בשולי הדברים  לפנות למשרד החינוך ולבקש שינויים .1

 .מן דחוק, רק שהזאציין שכבר פנינו למשרד החינוך. אם יהיה מענה נבחן זאת

 לפנות למשכ"ל שגם לה יש זוכים במכרז הסעות ולבקש הצעה. .2
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 צריך אישור ממשרד החינוך .לשם כך אך  –לפרסם מכרז חדש  .3

בה היינו לפני שנה. לדעתי, האופציה שלפנינו היא לקבל : אנו נמצאים באותה סיטואציה אהוד ויצמן

גבי יתר המסלולים יש לפנות למשכ"ל את הצעת מוני סיטון במסלולים שעומדים במחירי המכרז, ול

 לקבלת הצעה.

 

 המחירים במשכ"ל יכולים להיות יותר גבוהים מהמחירים שניתנו במכרז. רועי גבאי:

 

 .במכרז רק אם יסכים לרדת למחירי המקסימום נהל מו"מניתן ל טובה שפירא אלטמן:

 

לגבי יתר המסלולים לפנות  מציע לאשר רק את המסלולים בהם עומד במחירי המכרז, מאיר בן הרוש:

 למשרד החינוך.

 

יחד , כפי שנאמר כבר, נפעל לעשות את המקסימום כדי לעמוד בדרישות החוק טובה שפירא אלטמן:

 מור,  ערכתי פניה למשרד החינוך וטרם קיבלתי מענה. כא עם זאת לקבל מחירים סבירים.

 

לא וודאי, אל מול ניהול מו"מ האם אתם שלמים עם העובדה שאנו הולכים למשהו  רועי גבאי:

 למחירים שניתנו במכרז ?

 

 .בחוק. לא ניתן לנהל משא ומתן טרם קבלת החלטה. הנושא מצויין במפורש  :אלטמן-טובה שפירא

 

האם בסמכות הוועדה להסמיך עובד/ים לנהל משא ומתן עם המציע לפני פנייה שואל  רועי גבאי:

 למשכ"ל ?

 

לקבל החלטה לנהל משא ומתן עם המציע ולו גם אם המטרה היא  לא מספיק טובה שפירא אלטמן:

 .על התקשרות בפטור ממכרז מועצהבהחלטת בקבלת ך גם ורךציהא  , אלאלרדת למחירי המקסימום

 

ש משקל לעובדה שמוני סיטון הינו תושב העיר ולכן נתן מחירים נמוכים יותר האם י משה חזות:

 במסלולים שבתוך העיר ?

 

משרדי החברה וכלי הרכב  שברשותה נמצאים בעיר, יתכן שבגין כך התקורות יותר   דוד שטרית:

 נמוכות.

 

 : מעלה להצבעה את ההצעה המפורטת להלן:משה חזות

ם וטון במסלולים בהם המחירים שווים למחירי המקסימהמלצה לקבל את הצעת מוני סי  .1

 .814, 813, 729 ,728, 727, 726 , להלן מספרי המסלולים: במכרז או נמוכים מה

, המלצה לפסול את הצעת מוני סיטון במסלולים בהם המחירים גבוהים יותר ממחירי המכרז .2

 חלקת רווחה(.ומסלול מיבנה לגן יבנה )מ, 811, 811, 711,  711:להלן המסלולים



 
 עיריית יבנה

 לשכת מנכ"ל
 מזכירות העירייה

8 
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 כמפורט להלן:ועדת המכרזים ממליצה פה אחד לראש העיר 

מסלולים בהם המחירים שווים למחירי המקסימום במכרז או נמוכים קבלת  הצעת מוני סיטון ב .1

 .804, 803, 729, 728, 727, 726 להלן מספרי המסלולים: ם. מה

 ירים גבוהים יותר ממחירי המכרז,פסילת הצעת מוני סיטון במסלולים בהם המח .2

 , ומסלול מיבנה לגן יבנה )מחלקת רווחה(.801, 800, 701,  700להלן המסלולים: 

 

 

 

 

____________________ 

 משה חזות

 יו"ר הוועדה

 

 

 

 

 אישור ראש העיר
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 ביצוע עבודות הסדרת ניקוזים ברחבי העיר. – 18/2018מכרז מס'  .2

 

 משה חזות:

וע עבודות הסדרת ניקוזים ברחבי העיר . אומדן ביצוע העבודות הינו בסך פורסם מכרז לביצ

 לנקוב באחוז הנחה על מחירי המכרז. הוגשו שתי הצעות  המציעים נתבקשו כולל מע"מ.₪  6,641,972

 הנחה. 11.18% –אשדוד תשתיות )י.ב.( בע"מ  .1

 הנחה. 5.5% –אסיא חב' קבלנית בע"מ  .2

 

 -זאת בנוסף ל , לעבודות ניקוז₪ מליון  6  -תקציב  בסך של כ קיים: במסגרת הסכם הגג קובי נעים

הכנת העיר לקראת אכלוס השכונות החדשות. , לשם נהשכלפני ושקעו בעבודות ניקוז שה₪ מליון  1.8

ברחובות בוכריס, חבצלת, אהרון חג'ג',  ,בשכונות הותיקות להסדרת נושא ההצפותהעבודות תחלנה 

 –, החלפת כיסוי תעלת הניקוז בשד' ירושלים עיר מרח' הקישון )קניון ג'י(איזור התעשייה כניסה ל

 ר תשמש גם לשביל אופניים.תבוצע יציקה רצופה עד נקודת הבקרה אש

מונחת לפניכם חוות דעת משפטית של עו"ד חן יעקובסון, לפיה ההצעה של אשדוד תשתיות עומדת 

נהל הפרויקט מר ארז הררי אשר ממליץ על בתנאי הסף. כמו כן הוגשה חוות דעת מקצועית של מ

 קבלת ההצעה הזולה ביותר.

 

 ון של חב' אשדוד תשתיות  וממליצים ?: שואל את ארז הררי האם נבדק הניסימשה חזות

 

: חב' אשדוד תשתיות מוכרת מעבודות קודמות ביבנה במסגרת התאגיד וכן מעבודות בגן ארז הררי

 וב. מדובר בקבלן אמין וטוב. נבדקו גם ההמלצות.יבנה כקבלן תשתיות המתמחה במים ובי

 

חד, הנושא בורר ע"י קובי נעים נבדקה עמידה בתנאי הסף. היה ספק לגבי פרויקט א חן יעקובסון:

 ונמצא שהם עומדים בכל תנאי הסף.

 

 האם שתי ההצעות כשרות ? משה חזות:

 

נעשתה פניה מאחר שהצעתם  חב' אסיא היתה צריכה להשלים מסמך מסויים, אך לא חן יעקובסון:

 גבוהה יותר.

 מבקש לפרט את המקומות הנוספים בהם יבוצעו עבודות ניקוז. מאיר בן הרוש:

 

 : שד' הסנהדרין, הערבה, האורגים, זהבית, גבעתי, חבצלת, פארק השרון, נחל חריף.קובי נעים

 

צוע עבודות הסדרת מעלה להצבעה את ההצעה של חב' אשדוד תשתיות )י.ב.( בע"מ לבי משה חזות:

 . 11.18%  בסך המירבייםההנחה ניקוזים ברחבי העיר אשר נתנה את אחוזי 
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אשדוד תשתיות )י.ב.( בע"מ לראש העיר להכריז על ההצעה של ,פה אחד  ,ממליצהת המכרזים ועד

הסדרת , כהצעה הזוכה לביצוע עבודות 10.18%אשר נתנה את אחוזי ההנחה המירביים בגובה 

 ניקוזים ברחבי העיר יבנה.

 

 

 

____________________ 

 משה חזות

 יו"ר הוועדה

 

 

 

 

 

 

 אישור ראש העיר


