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מכרז מס' 14/2018 – הפעלת תל"ן (תוכנית לימודים נוספת) שיעורי תנועה ושיעורי    .1
ריתמוסיקה בגנ"י.  

מכרז מס' 20/2018 – שירותי ניקיון וטיאוט רחובות, פינוי גזם וגרוטאות בשכונה הירוקה   .2
ובאיזור המלאכה.  
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מכרז מס' 14/2018 – הפעלת תל"ן (תוכנית לימודים נוספת) שיעורי תנועה ושיעורי    .1
ריתמוסיקה בגנ"י.  

משה חזות: פורסם מכרז להפעלת תכנית לימודים נוספת בגנ"י (תל"ן), שיעורי תנועה וריתמוסיקה.  

המחיר המקסימלי שנקבע במכרז ושעליו ניתן להציע אחוז הנחה בלבד הינו   140 ₪  בתוספת מע"מ  

לשעה חינוכית אחת. כלומר,  לשיעור חוג ריתמוסיקה של 30 דקות,  או שיעור אחד של חוג תנועה  

באורך של  60 דקות לשיעור (בשתי קבוצות – 30 דקות לכל קבוצה).  

הוגשו  5 הצעות כמפורט להלן: 

תנועה  ריתמוסיקהשם המציע  מס' 
18%18%ר.ב. תנועה בהנאה חוגים וסדנאות בע"מ  1. 

_____  29% ברקוביץ ליעד - דו רה מי  2. 

25%______  אפרים נעמן - אפי כייפי בע"מ 3. 

-------- 11.7% דעת שילוב אומניות – ורד כרמל 4. 

2.3%  _____  גל בהט  5. 

10% 10% אומדן מנהלת מח' גנ"י רוחמה בן אליעזר  6. 

משה חזות: על פי חוות הדעת המשפטית, ההצעה של אפי כייפי פסולה.   

מבקש לקבל סקירה  על המכרז  מרוחמה, מנהלת מח' גנ"י,  תוך התייחסות לפער בין האומדן להצעות  

הזולות ביותר של דו רה מי  (ריתמוסיקה) ותנו עה בהנאה (תנועה).  

רוחמה בן אליעזר:  עד כה  חב'  "תנועה בהנאה"  סיפקה  שיעורי  ריתמוסיקה ותנועה בגנ"י ע"י מורים  

ביצוע   שעה  (ע"פ  לפי  הרך  והתשלום  למורה  היה  לגיל  בתנועה/במוסיקה  התמחות  עם  מוסמכים 

בפועל).  אני חברה בקבוצת כ -  260  מנהלי מחלקות גנ"י בארץ  הנושא נדון גם בקבוצה  ועל פיו האומדן  

נקבע. אנו שמחים לקבל  אחוז  הנחה  גבוה.  אני מניחה שיש רצון  של החברה  –  "דו רה מי"    שהציעה  

אחוז הנחה גבוה להשתלב בעשייה  החינוכית בגני הילדים בעיר. קיבלתי חוות דעת מפורטות ממנהלות  

להיות   בתנאי הסף,  המורים מחוייבים  שנכתב  עובדות.  כפי  הנ"ל  החברות  בהן  בערים  גנ"י  מחלקות 

לפני   לאישור  אלינו  תועברנה  המורים  תעודות  הרך.  התמחות  בחינוך  לגיל  עם  ראשון  תואר  בעלי 

שיבוצם. אני מבקרת בגנ"י  בשיתוף הפיקוח במשה"ח  ומפקחת על התל"ן במשך כל השנה.  

משה חזות: האם את מכירה את חב' דו רה מי ?  

ילדים  -  נווה   גני  מחלקת  עם  מנהלת  בירור  אך  ערכתי  לי,  מוכרת  לא  אליעזר:  החברה  בן  רוחמה 

לספק   הצליחה  הגנים,  החברה  מח'  מנהלת  שנתיים.  לדברי  לפני  זכתה  החברה  שם  מונוסון  -  יהוד, 

מענה ל-  10  גני ילדים בלבד. תגובת נציג החברה לכך הינה שתוך שבועיים ממתן תשובה על הזכייה  

במכרז הוא  יוכל להערך למתן מענה לכלל   הגנים. אני מדגישה שחוות הדעת שניתנו  לגבי כל המציעים  

הן ממנהלות מחלקות גנ"י ברשויות ולא מרשת המתנ"סים, וזאת על פי הדרישה במכרז. 



 
 עיריית יבנה 

 לשכת מנכ"ל 
 מזכירות העירייה 

3 
 

לינה שרון: כיצד אנו יכולים לוודא עמידה בהתחייבותו למתן מענה ל - 80  גני ילדים ?  

רוחמה בן אליעזר: כפי שנמסר על ידו, בהתראה של שבו עיים הוא יוכל להערך למתן מענה מלא.  

וכד')  ובהלימה   חופשיים  (ימים  צוותי  החינוך  בגנים  שתוכנית  השיעורים  נבנית  בתיאום    עם  מציינת 

לשעות פעילות גנ"י . 

מאיר בן הרוש: רשימת הנסיון של תנועה בהנאה ברשויות הינה ארוכה לעומת דו רה מי. 

רוחמה בן אליעזר: תנועה בהנאה מספקת  שיעורי  מוסיקה ותנועה,  לעומת  חברת  דו רה מי  המספקת  

שיעורי  מוסיקה בלבד. 

משה חזות:  אם  במהלך שנה"ל חב' דו רה מי לא תעמוד בהתחייבותה, מה האפשרויות העומדות בפני  

העירייה ?  

עמידת מציע מס'  1   כזוכה במקרה של אי  ניתן לדרג את מציע מס'  2  –  תנועה בהנאה  איתן בראש: 

בהתחי יבות.  

רועי גבאי: מתי החוגים יחלו לפעול בגני הילדים ?  

רוחמה בן אליעזר: מאחר שבחודש ספטמבר חלים חגי תשרי ויש רק  14  ימי לימוד, תוכנית  הלימודים  

הנוספת תחל לפעול בחודש אוקטובר, לאחר החגים.  

רועי גבאי: מה מספר השיעורים לכל הגנים בחודש ?  

רוחמה בן אליעזר: כ-  150 שיעורים שבועיים, מתוכם כ-  60 ספורט וכ- 90 מוסיקה.   

רועי גבאי: על פי החישוב מדובר בכ- 130,000 ₪ בשנה, סכום שלא מחייב מכרז. יתכן שבהצעות מחיר  

ניתן היה לקבל הצעות טובות יותר. מה חלק ההורים בתשלום החוגים ?  

רוחמה בן אליעזר: החוגים ממומנים במלואם מכספי הורים. 

דוד שטרית:  התשלום עבור כלל השיעורים הנ"ל  בתוספת מע"מ הינו  כ-  700,000  ₪  בשנה וזה מחייב  

מכרז (הסכום שצויין הינו לאחר בדיקה).  

רועי גבאי: מה הסכום שההורים משלמים בשנה עבור תל"ן ?  
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רוחמה בן אליעזר:  597  ₪  המשולמים  ב חמישה  תשלומים.(הסכום הינו בהתאם לחוזר מנכ"ל  משרד  

החינוך).  

רועי גבאי: לאור ההנחות שניתנו ע"י החברות, מה  ייעשה ביתרה שנגבית מההורים עבור תל"ן ?  

רוחמה בן אליעזר:   היתרה משמשת להעשרה פדגוגית בתחומי הדעת הנלמדים בגן.  

משה חזות: מעלה להצבעה  את ההצעה המפורטת ל הלן:  

בע"מ, וסדנאות  חוגים  בהנאה  תנועה  ביותר  של  חב'  ר.ב. הנמוכה  על  ההצעה  להכריז  המלצה   .1

כזוכה למתן שיעורי תנועה, אשר נתנה 18% הנחה על מחירי האומדן.

הזוכה  למתן  שיעורי  מי"  כהצעה  רה  של  חב'  "דו  ביותר  הנמוכה  על  ההצעה  להכריז  המלצה   .2

ריתמוסיקה, אשר נתנה 29% הנחה על מחירי  האומדן.  

במקרה והחוזה עם הזוכה יבוטל, העירייה תתקשר עם המציעה השניה,    חב' ר.ב. תנועה בהנאה  

חוגים וסדנאות בע"מ אשר נתנה 18%  הנחה, למתן שיעורי ריתמוסיקה בנוסף לשיעורי התנועה.  

 : 1החלטה מס' 

ועדת המכרזים ממליצה פה אחד לראש העיר כמפורט להלן: 

בע"מ,  אשר  וסדנאות  חוגים  בהנאה  תנועה  חב'  ר.ב.  של  ביותר  הנמוכה  על ההצעה  להכריז   .1

נתנה  18% הנחה על מחירי האומדן,  כזוכה במתן שיעורי  תנועה. 

על נתנה  29%  הנחה  אשר  מי",  רה  חב'  "דו  של  ביותר  הנמוכה  ההצעה  על  להכריז  המלצה   .2
מחירי האומדן כהצעה הזוכה למתן שיעורי ריתמוסיקה . 

תנועה   ר.ב.  חב'  השניה,   המציעה  עם  תתקשר  העירייה  יבוטל,  הזוכה  עם  והחוזה  במקרה 

לחוגי   בנוסף  ריתמוסיקה  חוגי  למתן  נתנה  18%  הנחה,  אשר  בע"מ  וסדנאות  חוגים  בהנאה 

התנועה.  

 ____________________ 

משה חזות  

יו"ר הווע דה 

  ירהע שא רורשיא
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מכרז מס' 20/2018 – שירותי ניקיון וטיאוט רחובות, פינוי גזם וגרוטאות בשכונה הירוקה   .2
ובאיזור המלאכה.  

משה חזות: הוגשו 4 הצעות למכרז הנ"ל  כמפורט להלן: 

שם 
המציע

סעיף 7סעיף 6סעיף 5 סעיף 5 סעיף 4 סעיף 3 

ציון
משוקלל 

ניקיון 
וטיאוט, 

איסוף 
ופינוי גזם 
וגרוטאו ת 

ניקיון 
וטיאוט 

העסקת 
עובדים 

נוספים על
פי דרישה  

יום 
עבודה 

של  
משאית  
מנוף על  

פי 
דרישה  

העסקת 
צוות יעודי 

לעבודות 
נקיון בשבת 

ו/או חג 
(עובדים 

זרים) על פי  
דרישה  

שירותי
ניקיון 

כלליים על  
פי דרישה  
– עבודות 

נוספו ת 

פורד 
2.1%2.1%1%1.1%1%1%

 97.8
192,373.50 162,024 371.25 1,782 1,386 1,683

דחס 
4%4%4%4%4%4%100

 188,640158,880 360 1,720 1,344 1,632

פרח 
השקד 

1%1%1%1%2%2%96.97

 194,535 163,845 371.25 1,782 1,372 1,666

קלין 
סטאר 

 2% 2% 2% 2% 2% 2%97.91

 192,570 162,190 367.5 1,764 1,372 1,666

שנערך   שימוע  עקב  מועמדותה  את  הסירה  דחס  שחב'  נכתב  המשפטית  הדעת  חזות:    בחוות  משה 

לחברה ביחס לעמידה  בחוקי הגנת השכר. מבקש לקבל הסבר. 

איתן בראש: חב' דחס מבצעת כיום עבודות פינוי אשפה בעיר  במסגרת זכייתה במכרז אחר. השימוע  

שנערך מתייחס לחוזה פינוי אשפה ולא להצעתם במכרז זה. 

משה חזות: מבקש מעופר תורג'מן לקבל סקירה על המכרז. 

עופר תורג'מן: מדובר במכרז לניקיון וטיאוט   בשכונה הירוקה ובאיזור המלאכה ע"י  2  מכונות טיאוט  

ועובדי ניקיון. כמו כן,  איסוף ופינוי גזם וגרוטאות. המכרז אינו כולל פינוי אשפה, אשר מבוצע ע"י חב'  

עומדת   אינה  שהחברה  בחוזה  סעיפים  מספר  יש  בעיר.  כ-  2/3  מהאשפה  כיום  מפנה  דחס  דחס.  חב' 

הנושא.   את  להסדיר  התחייב  עובדים.  זכויות  על  שמירה  בענין  שימוע  החברה  למנהל  בוצע  בהם. 

הובהרה לו הבעייתיות של אי עמידה במילוי זכויות עובדים, ונשאל כיצד הוא מתכוון להתמודד עם  
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הנושא במכרז החדש כשאינו מקיים את תנאי המכרז הקיים. הוא הסכים עמנו והסיר את מועמדות  

חברתו במכרז זה.   

מאיר בן הרוש: איך נדע בוודאות שהסיר את מועמדותו,  האם יש מסמך חתום על ידו . 

, בו  הקבלן    אמר  כי במידה  והועדה תכריז על קבלן אחר   ונכתב פרוטוקול  דוד שטרית:  נערך בירור 

בשכונה   העבודות  כזה,  כל  ביקש  שבמקרה  אף  ,הוא  העירייה  כלפי  טענה  כל  לו  תהיינה  לא  כזוכה 

תבוצענה על ידי אותו קבלן  כולל פינוי גזם, המבוצע כיום על ידו. 

משה חזות: אם הקבלן מפר את תנאי חוזה פינוי האשפה, מדוע לא מבטלים את ההתקשרות עימו ?  

זכויות   תשלום  עם  היא  הבעיה  טובה.  בצורה  האשפה  פינוי  עבודות  את  מבצע  שטרית:  הקבלן  דוד 

מתן   לוודא  האחריות  נוספת.  הזדמנות  וביקש  שלו  החשבון  רואה  את  פיטר  הוא  לטענתו,  עובדים. 

זכויות עובדים חלה על העירייה ולא על הקבלן.  

משה חזות:  כשדנו בוועדת המכרזים במכרז  לפינוי אשפה דיברנו על מנגנון עירוני שיבדוק את זכויות  

אם   להחליט  סוברנית  המכרזים  בנושא.  ועדת  תתבע  שהעירייה  לא  מנת  על  ב חודשו  חודש  העובדים 

לקיים למציע שימוע או לא.  

לינה שרון: כדאי שיהיה מסמך חתום על ידי החברה בו היא מודיעה על ביטול מועמדותה.  

דוד שטרית: אני אמון על שמירת זכויות העובדים ואנו לא יכולים לאשר הצעת חברה שאינה עומדת  

אגף   מנהל  גזברית,  משפטית,  לשכה  אנוש,  משאבי  מנהל  השתתפו  דחס  לחברת  זה.  בשימוע  בתנאי 

שפ"ע, עורך דין מטעם החברה  המייעצת לעירייה  ואנוכי. הקבלן התחייב להשתפר בנושא.  ולכן ניתנה  

לו    הזדמנות  נוספת  לתקן  את הליקויים  במכרז  הקיים  לפינוי אשפה.  לדעתי ולדעת הלשכה המשפטי ת  

לא יהיה נכון לבחור בחב' דחס במכרז נוסף ,כל עוד הוא לא מילא אחר התנאים במכרז/חוזה  הקודם.  

מומלץ   לספקות  ניכנס  שלא  מנת  על  המשפטית,  הדעת  חוות  על  להסתמך  שניתן  אף  גבאי:  על  רועי 

לקבל מכתב חתום ע"י הקבלן בו הוא מושך את מועמדותו, וזאת תוך 5  ימים.   

מציע שהוועדה ת קבל החלטה על זכיית  מציע מס'  2  בדירוג הציון המשוקלל–  חב'  קלין סטאר, בכפוף  

שנית  לדון   תתכנס  הוועדה  כזה,  מכתב  יתקבל  ולא  היה  דחס.  ע"י  מועמדות  משיכת  לקבלת  מכתב 

בנושא.  

ובאיזור   הירוקה  בשכונה  והטיאוט  הניקיון  עבודות  את  מבצעת  סטאר  קלין  תורג'מן:  חב'  עופר 

המלאכה במהלך שלוש השנים האחרונות לשביעות רצוננו. 

משה חזות:  מי בעד ההצעה  לאשר את הצעת מציע  2  –  חב' קלין סטאר בכפוף לקבלת מכתב חתום  

ע"י דחס  תוך  5  ימים, בו היא מודיעה שהיא מושכת את הצעתה. היה ולא יתקבל מכתב כזה הוועדה  

תתכנס שנית בנושא.  
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זכויות  ידה לענין  לאור השימוע  /בירור  שנערך לחב' דחס בהקשר לחוזה לפינוי אשפה המבוצע על 

עובדים והחלטת  החברה  למשוך את מועמדותה  במכרז זה,  וועדת המכרזים ממליצה פה אחד לראש  

העיר    להכריז על מציע מס'  2  –  קלין סטאר, אשר קיבל את הציון המשוקלל המרבי לאחר חב' דחס, 

כזוכה במכרז  לביצוע  עבודות ניקיון וטיאוט,  פינוי גזם וגרוטאות. כל זאת בכפוף לקבלת מכתב מחב'  

דחס תוך 5 ימים, בו מודיעה על משיכת מועמדותה במכרז. 

היה ולא יתקבל המכתב הנ"ל, הוועדה תתכנס שנית לדון בנושא. 

 ____________________ 

משה חזות  

יו"ר הווע דה 

  ירהע שא רורשיא


	30 אוגוסט, 2020
	י' אלול, תש"ף
	מיום שני, ט"ז באלול תשע"ח, 27/8/18
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