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על סדר היום: 

מכרז מס' 30/2019 –  הפעלת תל"ן  חוגי שחמט בגני הילדים.  .1

אישור התקשרות עם "קודקוד בחינוך בשיטה אחרת" כספק יחיד לצורך הפעלת תוכנית    .2
מתמטיקה בגני הילדים.  

מכרז מס' 22/2019 -  הסעות מערכת החינוך – אישור תוצאות התמחרות בקווים בהם ניתנה הצעה    .3
זהה על ידי חב' מסיעי כרמית והסעות מוני סיטון.  
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מכרז מס' 30/2019 – הפעלת תל"ן  חוגי שחמט בגני הילדים.   .1

חיים מסינג:   הוגשה הצעה א חת בלבד להפעלת חוגי שחמט בגנ"י ע"י אלתרמן  שחמט  בשיטה אחרת.  

ההצעה הינה 0% הנחה על מחירי המכרז. על פי חוות הדעת המשפטית ההצעה הינה כשרה. 

צורפה גם חוות דעת מקצועית. מבקש מגב' רוחמה, מנהלת מח' גנ"י   לתת סקירה בנושא. 

הפעילה  בשנתיים   אלתרמן  חב'  בלבד.  חובה  לגני  שחמט  חוגי  במתן  מדובר  אליעזר:  רוחמה  בן 

האחרונות  את  החוגים  בגני החובה בעיר  לשביעות רצוננו   כספק יחיד. הושגו השגים ברמה הארצית  

והעולמית. נבדקו המלצות עם מנהלות מח' גנ"י בערים פתח תקו ה וראשל"צ, הן הביעו את שביעות  

רצונן מהשירות. 

לא פועל  שהוא  יתכן  זה,  בתחום  הפועל  נוסף  ספק  שיש  שמענו  האחרונות  בשנים  אלטמן:  טובה 

באזורנו, אך בכל מקרה הוחלט לפרסם מכרז פומבי וקיבלנו הצעה אחת בלבד.  

  יספכה ףקיהה מה .₪  00025,3 ה יהה רבעשה נשבה זיקט ורפל שי נתשהי פכסהף יקהה: איבג עיור

 ?  הנשה

רוחמה: עלות לשיעור הינה  175 ₪ מתקיימים  4 שיעורים בחודש במשך 10 חודשים  ל- 45  גני חובה.

עלות שנתית כ - 370,000 ₪. התשלום מבוצע ע"י ההורים במסגרת תל"ן (תוכנית לימודים נוספת).  

רועי גבאי: שואל האם נכון לבצע מכרז לפי פר שעה ולא  לפי פר תוכנית כמו בשנים קודמות ?  

יחיד" מציינים את סך העלות השנתית של התוכנית,   בן אליעזר: כשמתקשרים עם "ספק  רוחמה 

לעומת זאת כשמפרסמים מכרז ההתמחרות היא לפי פר שעה . המחיר לשעה זהה לשנה הקודמת.  

רועי גבאי: מדובר בתוכנית מצויינת ומדהימה והלוואי ותורחב מעבר לג ילאי גן חובה.

בע"מ   אחרת  בשיטה  שחמט  אלתרמן  חב'  של  היחידה  ההצעה  את  להצבעה  מסינג: מעלה  חיים 

להפעלת חוגי שחמט בגנ"י אשר נתנה  0%  הנחה על מחירי המכרז.  

: 1החלטה מס' 

חברי הוועדה ממליצים פה אחד להכריז על ההצעה היחידה של חב' אלתרמן שחמט בשיטה  

אחרת כזוכה במכרז להפעלת תל"ן בגני הילדים – חוגי שחמט, מהנימוקים שפורטו לעיל. 

 ________________ 
חיים מסינג  
יו"ר הווע דה 

  ירהע שא רורשיא
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אישור התקשרות עם "קודקוד בחינוך בשיטה אחרת" כספק יחיד לצורך הפעלת תוכנית   .2
מתמטיקה בגני הילדים.  

חיים מסינג: חב' קודקוד בחינוך הינה ספק יחיד בתחום הפעלת תוכנית מתמטיקה בגני הילדים.  

בוצע פרסום כמתחייב על הכוונה להתקשר עם החברה. לא הוגשו הצעות נוספות.  

רועי גבאי:    יש מספר חברות המפעילות תוכניות מתמטיקה. מה הסיבה  אם כן  שהוגשה הצעה אחת  

בלבד ? 

רוחמה בן אליעזר: מדובר בהדרכה פסיכו -דידקטית. התוכנית מיועדת לגננות ולא לילדים. הגננות עוברות  

נערכים מפגשי   השתלמות ומקבלות הדרכה כיצד לשלב את המתמטיקה בתוך הגן.   במסגרת התוכנית 

תצפית והערכת התוכנית ע"י הפיקוח והרשות המקומית.  

רועי גבאי:  חב' אלתרמן נבחרה כספק יחד בראשל"צ ששם יש כ- 440 גנ"י ובאותו מחיר כמו אצלנו.  

האם נעשה תמחור ביחס למספר הילדים והגננות.  

חיים מסינג: מדבריך עולה שהמחיר שקיבלנו הוא טוב מפני שבדרך כלל המחיר נמוך יותר כאשר מספר  

המשתמשים גדול יותר.  

רועי גבאי: לא בהכרח. מציע להשאיר את שיקול הדעת לצוות המקצועי לנהל מו"מ להפחתת המחיר.  

אהוד ויצמן:  מתי התוכנית מתחילה לפעול ?  

רוחמה בן אליעזר:  התוכנית תפעל מתחילת השנה.  6  גני טרום חובה יקבלו הדרכה שנה ראשונה, ו-  12  

גנים (חובה וטרום חובה)  יקבלו הדרכה שנה שניה. 

חיים מסינג: מעלה להצבעה המלצה לבחור בספק היחיד, חב' קודקוד בחינוך להפעלת תוכנית מתמטיקה  

בגני הילדים בשנת תש"פ.  

: 2החלטה מס' 

במכרז   בחינוך  כזוכה  קודקוד  חב'  היחיד  הספק  על  אחד  להכריז  פה  ממליצה  המכרזים  ועדת 

להפעלת תוכנית מתמטיקה בגני הילדים בשנת תש"פ.

כמו כן, הוועדה ממליצה לנהל מו"מ עם החברה להוזלת המחיר.

 ____________________ 
חיים מסינג  
יו"ר הווע דה 

  ירהע שא רורשיא
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מכרז מס' 22/2019 -  הסעות מערכת החינוך – התמחרות בקווים בהם ניתנה הצעה זהה על ידי    .3
חב' מסיעי כרמית והסעות מוני סיטון . 

חיים מסינג: בהמשך להחלטות ועדת מכרזים מיום  5/8/19  ומיום  8/8/19  בנושא מכרז הסעות מערכת  

החינוך, בוצעה פניה ע"י מינהל החינוך לחברת הסעות מוני סיטון ולחברת מסיעי כרמית לצורך התמחרות  

על המסלולים בהם ניתנו הצעות זהות על ידי שתי החברות כמפורט מטה.  

חברת מסיעי כרמית הודיעה כי אינה מעונ יינת להגיש הצעה נוספת לאף אחד מן המסלולים.    

חב' הסעות מוני סיטון נתנה הצעה נוספת כמפורט להלן:  

מס' 
מסלול 

ההצעה המקורית כלי הרכב
הזהה לשתי החברות 

הצעה חדשה -   מוני
סי טון 

₪  164 טרנזיט 813  153

145143 מונית 

95 100מונית 715

95 100 מונית 716  

98 ₪   100 מונית 24   

מעלה להצבעה הכרזה על הסעות מוני סיטון כזוכה בקווים הנ"ל עפ"י הצעת המחיר החדשה המפורטת  

לעיל.  

: 2החלטה מס' 

ועדת המכרזים ממליצה פה אחד להכריז על חב' ההסעות מוני סיטון כזוכה בקווים המפורטים 

לעיל עפ"י המחירים בהצעה החדשה.  

 ____________________ 
חיים מסינג  
יו"ר הווע דה

 ירהע שא רורשיא


	6 ספטמבר, 2020
	י"ז אלול, תש"ף
	מיום שני, כ"ה באב תשע"ט, 26/8/19



Accessibility Report


		Filename: 

		פרוטוקול ועדת מכרזים - 26.8.19.pdf




		Report created by: 

		, ronen@acc.org.il

		Organization: 

		




 [Personal and organization information from the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 0

		Passed manually: 2

		Failed manually: 0

		Skipped: 0

		Passed: 30

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Passed manually		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Passed manually		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Passed		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top


