
הבנ יתרייעי
לכ"נמ כתשל

הרייעיה תורכימז

1 

7 ספטמבר, 2020 
י"ח אלול, תש"ף   

פרוטוקול ישיבת ועדת מכרזים מס'  22/15 
מיום חמישי, ז' באב תשע"ט, 8/8/19 

נוכחים:  
-יו"ר הוועדה   מר חיים מסינג    .1

-חבר ועדה   ד"ר אהוד ויצמן     .2
-חבר ועדה   מר פאלי כהן     .3

-חברת ועדה (הגיעה בתחילת הדיון על נושא מס' 2)  גב' לינה שרון     .4
-חברת ועדה   עו"ד דורית בן מאיר    .5

-חבר ועדה   עו"ד דורון מלכה     .6
-יועצת משפטית (עזבה את הישיבה לאחר נושא מס' 1)  עו"ד טובה אלטמן-שפירא     .7

-גזברית העירייה   גב' תמר קופר     .8
-מנהל מח' טכנולוגיות ומחשוב  מר בועז שלמון     .9

-יועץ למכרז מחשוב   מר שוקי ירושלמי     .10
-מח' טכנולוגיות ומחשוב   גב' הילה שומר     .11

-מזכירות העירייה   גב' יעל יצחק פור     .12

חסר ים: 
-חבר ועדה   עו"ד מאיר דהן    .1
-חבר ועדה   מר משה חזות     .2

על סדר היום: 

מכרז מס' 22/2019 -  הסעות מערכת החינוך – בקשה לתיקון החלטת ועדת המכרזים מיום 5.8.19    .1
עקב טעויות סופר שנפלו בחוות הדעת המקצועית.  

מכרז מס' 11/2019 –  אספקת תוכנות ושירותי תמיכה למערכות פיננסיות, גביה ואוכלוסין, משאבי   .2
אנוש ונוכחות, הנדסה, רווחה ומערכות נלוות.  



 
 עיריית יבנה 

 לשכת מנכ"ל         
 מזכירות העירייה 

2 
 

מכרז מס' 22/2019 -  הסעות מערכת החינוך    .1

חיים מסינג: מבדיקה נוספת של הזוכים בכל מסלול  ע"י אגף החינוך נמצאו מספר טעויות סופר  

כמפורט להלן:   

קו 704 מסיעי כרמית יותר זול ממוני סיטון – במונית.   .1

מסלול  21 – מסיעי שקמים יותר זול ממוני סיטון.   .2

מסלול 813 –  הסעות מוני סיטון וחב' כרמית נתנו מחיר זהה.   .3

 . מונית במסלולים  715, 716, ו- 24– מסיעי כרמית ומוני סיטון נתנו מחירים זהים  .4

לאור זאת, מעלה להצבעה הכרזה על מסיעי כרמית כזוכה בקו 704 (מונית) ועל מסיעי שקמים כזוכה  

במסלול  21.   

לגבי המסלולים המפורטים בסעיף 3  ו- 4 תבוצע התמחרות בין שתי החברות,  החברה שתתן את המחיר  

הנמוך ביותר תוכרז כזוכה.  

 : 1החלטה מס' 

ועדת המכרזים ממליצה פה אחד להכריז על מסיעי כרמית כזוכה בקו  704  (מונית) ועל מסיעי   .1
שקמים כזוכה במסלול  21.

לגבי מסלול 813,  ומונית במסלולים 715, 716, 24  -  תבוצע התמחרות בין שתי החברות.   .2
החברה שתתן את המחיר הנמוך ביותר תוכרז כזוכה. 

להלן ריכוז ההחלטות מישיבת ועדת מכרזים מיום 5.8.19  ומהיום – 8.8.19.  

1.  חב' ההסעות מוני סיטון זוכה במסלולים הבאים: 

מונית). 703,704,705,706,714,715,716,718,719,722,738,739,812,852,853 (פרט לקו 704

ובמסלולי הרווחה:20,23,24,25,26.

חברת כרמית זוכה במסלולים 708,709 ובקו 704  מונית.   במסלול רווחה -מס' 22.    .2

חברת שקמים זוכה במסלול רווחה מס' 21.   .3

מסלול 813 ומונית במסלולים 715, 716, 24  -  הסעות מוני סיטון וחב' כרמית נתנו מחיר זהה,   .4
תבוצע התמחרות בין שתי החברות, החברה שתיתן את המחיר הנמוך ביותר תוכרז כזוכה.

 ________________ 
חיים מסינג  
יו"ר הווע דה 

  ירהע שא רורשיא
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1. מכרז מס' 11/2019 –  אספקת תוכנות ושירותי תמיכה למערכות פיננסיות, גביה ואוכלוסין, משאבי 

     אנוש ונוכחות, הנדסה, רווחה ומערכות נלוות.  

חיים מסינג:   פורסם מכרז לאספקת ת וכנות ושירותי תמיכה למערכות  הליבה. הוגשו 4  הצעות ע"י החב'  

כה החב'   למכרז.  עד  כיועץ  שימש  ירושלמי  שוקי  מר    .EPR  'וחב שכר, מטרופולינט  לאוטומציה, מלם 

לאוטומציה סיפקה את מרבית המערכות נשוא המכרז  לעירייה. מכרז זה  חולק לשש קטיגוריות שונות,  

כאשר ניתן  היה  לבחור בכל קטיגוריה חברה אחרת.  ההצעות  נבחנו עפ"י איכות ומחיר. משקל האיכות  

60%  ומשקל המחיר  40%. נקבעו במכרז  פרמטרים ברורים לבחינת האיכות. 

מונחת לפניכם חוות דעת היועץ שבסופה ריכוז המלצות חברי הוועדה שבדקו את המכרז כמפורט להלן: 

לניהול   במער כת  כולל  ואוכלוסין  גביה  פיננסיות  (מערכות  א'  בקבוצה  אי.פי.אר  –  כזוכה   •

מסמכים). 

אוטומציה – כזוכה בקבוצה ב' (מערכות שכר, משאבי אנוש ונוכחות כולל בקרת מעסיקים).   •

אוטומציה כזוכה בקבוצה ג' (מערכות הנדסיות).    •

יוכלו   בתי הספר  ספר).  בתי  של  כספי  (ניהול  ד'  בקבוצה  יחד  ומטרופולינט  כזוכות  אוטומציה   •

לבחור עם מי מהן להתקשר.  

מטרופולינט – כזוכה בקבוצה ה' (מערכת רווחה).    •

מטרופולינט כזוכה בקבוצה ו' (מערכת רישוי עסקים ושילוט).    •

קבוצות ז' ו- ח' (מערכות ביטוח וניהול לשכה משפטית). לא נמצא זוכה.    •

דורית בן מאיר: מבקשת לשמוע מהיועץ על מקצועיותו ונסיונו בתחום.   

שוקי ירושלמי: אני עוסק בתחום משנת  1974.  בין השאר שימשתי בתפקידי פיתוח בחברה לאוטומציה  

וסיימתי   כמנכ"ל  של    חברת  בת  שהייתה שייכת לאוטומציה. לאחר מכן שימשתי כסמנכ"ל בחב'  מלם  

(מטרופולינט).  מציין כי חלק מהמערכות שפועלות בעיריייה נכתבו על ידי  לפני למעלה מ-  20  שנה,.  מזה  

כעשרים שנה שאני בעל חברה עצמאית הנקראת טיפ - קון בע"מ. .  

המכרז הוכן יחד עם עובדי העירייה.  הצגתי מכרזים  שפעלו ברשויות אחרות ,  ישבנו עם כל אחת מקבוצות  

העובדים בהתאם לתחומי עיסוקם בנפרד,    התאמנו את המכרז בהתאם לצרכים ולדרישות שהועלו.  

עד לפנ י 20  שנה החב' לאוטומציה שהוקמה ע"י הרשויות המקומיות, נתנה את השירות למרבית הרשויות  

המקומיות.  בשנת  2000  נפתח השוק לספקים נוספים,   מאז  יש יותר    תחרות,  שהביאה לשיפור  באיכות  

המוצרים והשירותים  .  התחרות עשתה טוב גם לחב'  לאוטומציה  שהתאימה  עצמה  לשוק, הפכה  לחברה  

בבעלות פרטית וה יא משתפר ת כל הזמן .   

המכרז חולק לקבוצות איכות כפי שפורט לפני כן. אציין דגשים: 

המערכות הפיננסיות – מחולקןת לשתי קבוצות: הוצאות והכנסות. -   

שכר,    משאבי אנוש  ונוכחות  –  באמצעותן   העירייה משלמת שכר.  לחבילת מערכות  אלה  נוספה מערכת  

שלא היתה קיימת עד לפני שנתיים –  מערכת ל ניהול ובקרת מעסיקים. 

מערכות הנדסיות: גיאוגרפיות וניהול וועדה. 
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בה  את   לניהול בתי ספר  שמנהלים  לניהול כספי של בתי ספר  –      מערכת משלימה  למערכת  מערכות 

הנהלת החשבונות של המוסד וכן את התקבולים  והתשלומים של בתי הספר.  

מערכות ביטוח וניהול לשכה , בהן לא היו זוכים. (לא היו מציעים )   

בהמשך חוות הדעת, מפורטת השיטה לבחינת ההצעות. חשוב לציין  שבכל אחת מהמערכות  קיים מספר  

רב מאד של  תתי מערכות.  

בכירים. הם דרשו   העירייה בחרה  מדרגים   מתוך  צוות עובדיה  . ראוי לציין שבדרוג  השתתפו עובדים 

במסגרת    שיותר  ,  והכל  שהוצגו    ולנסות  להבין  כמה  התוכנות  במסגרת  הדרישות  מימוש  לראות  את 

המצגות של המציעים.  

לינה שרון:  מהתבוננות בניקוד שניתן ע"י שלושה אנשים שונים, לעיתים ניתן לראות הבדלים קטנים.  

לדוגמא: בארנונה הניקוד שניתן  הוא 16.20,  16.10,  16.10. מבקשת הסבר לכך.  

יהיו   שוקי ירושלמי: ההבדלים אינם קטנים. אם נמיר את ה-  19  נקודות לנושא זה ל-  100  ההבדלים 

האיכות  היתה  חשובה    כלומר  יותר  נבחרו,  יקרה  שהצעתם  החברות  דווקא  לעיתים  כי  מציין  ניכרים. 

מהמחיר.  

בקבוצה ד' לניהול כספי בבתי ספר זכו שתי חברות. כל בית ספר יוכל לבחור עם מי לעבוד.  

חיים מסינג: מציע לאחר הודעה על זכיה לבצעה תמחור נוסף.  

לינה שרון: איזה מידע היה לפני החברים שניקדו את ההצעות ?  

שוקי ירושלמי:  בהכנת המכרז השתתפו כ-  40  עובדים  שחלקם גם ניקדו את התוצאות  . הם הציגו את  

דרישותיהם ובדרך כלל הן נכללו במכרז.  

את   ולבחון  הטבלאות  לכל  אחת,   להיכנס  אפשרו יות: אפשרות  שתי  לפנינו  מסינג: עומדות  חיים 

החישובים. האפשרות השניה היא,  לבחון את התהליך האם היה נכון, האם השתמשו ביועץ, מי היועץ,  

מי המשתמשים וכו'.   לעניות דעתי ולדעת היועץ החיצוני, ההליך שנעשה ראוי להערכה לעירייה ולעובדיה  

שהיו שותפים לתהליך.  

שוקי ירושלמי: מציין לשבח את מעורבות העובדים. 

זו   עובדה  ויש אפשרות השפעה. שואלת האם  זוכה  לינה שרון: מברכת על כך שיש יותר מחברה אחת 

מהווה מכשול לניוד עובד ?  

שוקי ירושלמי:  בדרך כלל  פונים אלי בשאלה אחרת, האם התוכנה שנבחרה מספיק נפוצה כדי שאוכל  

קבלנים  חיצונים  כגון: גביה,   ע"י  מבוצעת  המקרים  העבודה  מן  בחלק  יבנה,  בעיריית  עובדים.  לגייס 

והנה"ח. כיוון שכך, לא ברורה לי השאלה איזה עובדים את מתכוונת לנייד. 

אהוד ויצמן:  אני מצטרף לדעתו של חיים לגבי בחינת תהליכים. כמי  שצפה בהתנהלות   באחת הוועדות,  

את   ראו  בה  מסכמת  ישיבה  ולבסוף  שעות  שארכו  ומצגות  ישיבות  להחלטה  קדמו  לגמרי.  רגוע  אני 

הסינרגיה בין המערכות השונות ויכולנו להתרשם היטב. אני מסכים עם חיי ם שיש  להמליץ  לאחר ההכרזה  
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על הזוכים  כי  ינוהל מו"מ  להורדת המחיר. עד כה פעלה בעירייה החב' לאוטומציה בלבד. החברות ירצו  

להכנס לשוק ואני משער שיסכימו לתת הנחה.  

פתוחות),   הן    enterprice systems  –   (מערכות  בשוק  המערכות  כי  מרבית  ירושלמי:   מציין  שוקי 

המאפשרות שילוב וממשקים  בינן לבין מערכות אחרות    כך שאין בעיה עם  בחירה של מוצרים  ממספר  

חברות .  

לינה שרון: האם על פי החוזה יתקיימו ימי הטמעה/ הדרכה במקרים בהם נכנסת תוכנה חדשה ?  

שוקי ירושלמי: הכל כלול בחוזה. יהיו מספר חודשי הטמעה וכן הדרכות שוטפות . 

דורית בן מאיר:  ניתן להתרשם שהתהליך שנעשה הוא נכון ואני מברכת על כך.  אני מצטרפת להמלצה  

לנהל מו"מ להוזלת המחירים לאחר הכרזה על זכיה.   

חיים מסינג: מעלה להצבעה המלצה להכריז על החברות הזוכות במכרז המחשוב כמפורט להלן:  

לניהול   במערכת  כולל  ואוכלוס ין  גביה  פיננסיות  (מערכות  א'  בקבוצה  אי.פי.אר  –  כזוכה   .1
מסמכים). 

אוטומציה – כזוכה בקבוצה ב' (מערכות שכר, משאבי אנוש ונוכחות כולל בקרת מעסיקים).   .2

אוטומציה כזוכה בקבוצה ג' (מערכות הנדסיות).    .3

יוכלו   בתי הספר  ספר).  בתי  של  כספי  (ניהול  ד'  בקבוצה  יחד  ומטרופולינט  כזוכות  אוטומציה   .4
לבחור עם מי מהן להתקשר.  

מטרופולינט – כזוכה בקבוצה ה' (מערכת רווחה).    .5

מטרופולינט כזוכה בקבוצה ו' (מערכת רישוי עסקים ושילוט).    .6
 : 2החלטה מס' 

1. ועדת המכרזים ממליצה פה אחד להכריז על החברות הזוכות במכרז המחשוב כמפורט להלן: 

לניהול   במערכת  כולל  ואוכלוסין  גביה  פיננסיות  (מערכות  א'  בקבוצה  אי.פי.אר  –  כזוכה   .1
מסמכים).

אוטומצ יה –  כזוכה בקבוצה ב' (מערכות שכר, משאבי אנוש ונוכחות כולל בקרת מעסיקים).    .2

אוטומציה כזוכה בקבוצה ג' (מערכות הנדסיות).    .3

אוטומציה ומטרופולינט  כזוכות יחד בקבוצה ד' (ניהול כספי ש ל בתי ספר). בתי הספר יוכלו  .4
לבחור עם מי מהן להתקשר.  

מטרופולינט – כזוכה בקבוצה ה' (מערכת רווחה).    .5

מטרופולינט כזוכה בקבוצה ו' (מערכת רישוי עסקים ושילוט).    .6
2.  כמו כן, ממליצה הוועדה, לאחר ההודעה לחברות על זכייתן, לנהל מו"מ להורדת מחירים.

 ____________________ 
חיים מסינג  
יו"ר הווע דה 

  ירהע שא רורשיא
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