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מכרז מס' 28/2018 – מתן שירותי ניהול, תיאום ופיקוח בפרויקט תמ"ל 1049 מזרח שורק   .1
תיקון החלטת ועדת המכרזים מיום 5.8.19 והחלטה על פיצול מתן השירותים. 

חיים מסינג:  הוגשה לחברי הוועדה חוו"ד משפטית של משרד עו"ד זמיר המלווה את מינהלת הסכם הגג,  

נבדקה האפשרות לשנות את החלטת ועדת המכרזים מיום  5.8.19  בה הוחלט על חב' סי.פי.אם   במסגרתה 

כזוכה יחידה בניהול התכנון עם אופציה של העירייה למסור לה בעתיד ניהול ביצוע של אחד או יותר ממתחמי  

המשנה בפרויקט,  ולקבל החלטה לפיה חב' סי.פי.אם. תוכרז כזוכה בניהול התכנון, עם אופציה של העירייה  

למסור לה בעתיד ניהול ביצוע של אחד או יותר ממתחמי המשנה (בדומה להחלטה המקורית) ובנוסף לכך  

ממתחמי   יותר  או  אחד  הביצוע  של  בהתייחס  לניהול  וזאת  נוספת,  כזוכה  תוכרז  הדר  עדי  שחברת  לקבוע 

המשנה בפרויקט. מבקש מעו"ד שיברסקי להרחיב בנושא. 

עו"ד  שיברסקי:  המכרז כלל שני חלקים: מתן שירותי ניהול תכנון ומתן שירותי ניהול ביצוע. בהחלטת הועדה  

מיום  5.8.2019  נבחרה זוכה לניהול התכנון, עם אופציה כי העירייה תזמין ממנה גם שירותי ניהול הביצוע  

ביחס לאחד או יותר ממתחמי המשנה. על פי מסמכי המכרז, יש בידי העירייה האופציה לבחור שתי חברות  

או יותר לניהול הביצוע, בחלוקה למספר מתחמי משנה.  

משה חזות: למה צריך לבחור בחב' עדי הדר אם כבר נבחרה  חב' סי.פי.אם, במיוחד שיש לנו ניסיון לא כל כך  

טוב עם עדי הדר?  

דוד שטרית:  הוגשו שתי הצעות אשר נבחנו עפ"י מחיר ואיכות. אמות המידה לבחינת האיכות נקבעו על פי  

תנאים מחמירים. ההבדל בציון האיכות בין שתי החברות היה לא משמעותי. מאחר שמדובר במתחם הכולל  

12,500  יח"ד, צויין במכרז כי קיימת אופציה לפצל את מתן שירותי ניהול הביצוע בין מספר מציעים. לחב'  

סי.פי.אם. יש באופן טבעי עדיפות מסוימת, בהיותם מי שינהלו את התכנון, אבל בכל מקרה הם לא יקבלו  

לנהל את הביצוע של הפרויקט כולו, שכן מדובר בהיקף עצום. איננו יודעים מתי נגיע לשלב ניהול הביצוע. זה  

יכול להיות עוד מספר שנים. חב' עדי הדר עמדה בתנאי הסף ובאה בטענה  שלכאורה חב' סי.פי.אם.לא עמדה  

בתנאי הסף. בדקנו את טענתה, אך לא מצאנו בה ממש. עם זאת, במחשבה נוספת, הואיל ומלכתחילה תכננו  

לפצל את ניהול הביצוע של הפרוייקט למספר מתחמי משנה ומאחר ושתי ההצעות שהוגשו במסגרת המכרז  

כשרות, ועומדות בתנאי האיכות, מוצע לקבל  החלטה על זכיית ההצעה השנייה של חב' עדי הדר בדבר ניהול  

הביצוע של אחד או יותר  ממתחמי המשנה בכפוף לכך שיוזיל את שכה"ט בהצעתו ויתאימה להצעת המחיר  

של חב' סי.פי.אם .  

לינה שרון: שואלת אם חב' עדי הדר לא היתה פונה בנושא אזי חב' סי.פי.אם. היתה זוכה בניהול התכנון  

ובניהול הביצוע?  
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דוד שטרית: מבהיר שוב שעל פי המכרז ניתן לחלק את ניהול הביצוע למספר חברות. כוונתנו היא למסור  

לסי.פי.אם גם את ניהול הביצוע של חלק ממתחמי המשנה, בהנחה שבשלב התכנון יבצעו את המלאכה בצורה  

משביעת רצון. באשר ליתר המתחמים, יכולנו להחליט על כך מאו חר יותר, אך יתכן שתתמודדנה יותר חברות  

ניהול ביצוע של מתחם אחד בלבד במחיר של חב'   ונקבל הצעות גבוהות יותר. אנו מציעים לתת לעדי הדר 

סי.פי.אם. המחיר הוא זול בכל קנה מידה וניקוד האיכות של עדי הדר היה גבוה וקרוב מאוד לזה של סי.פי.  

אם.  חב' סי.פי.אם. תבצע את ניהול התכנון של כל הפרוייקט וקיימת אופציה במכרז עפ"י שיקול דעת של  

העירייה ליתן לה גם ניהול ביצוע של מתחם אחד או יותר . 

משה חזות:  משתמע מכך שההצעה לבחור בעדי הדר לניהול ביצוע עולה כעת מפני שהחברה מאיימת עלינו  

בתביעות משפטיות.  

לינה שרון: נאמר שניהול הביצוע יהיה רק בעוד מספר שנים, בתום ניהול התכנון. אם כך,  מדוע לא נצא  

למכרז במועד, אולי נקבל הצעות יותר טובות.  

משה חזות:  מדוע לאשר כעת את עדי הדר לעבודה שתבוצע עוד חמש שנים. אנו לא מרוצים מעדי הדר וכעת  

מציעים לתת לו לבצע פרויקט נוסף.  

חיים מסינג:  על פי תנאי המכרז ניתן לפצל את העבודות ומדובר בחברה שעמדה בתנאי המכרז וקיבלה ציון  

גבוה, כך  שאני לא רואה סיבה למה לא לאשר את הפיצול, אם עדי הדר מוכנה להתכנס למחיר הזול.  

לינה שרון: האם בעוד שנה - שנתיים יפורסם מכרז נוסף לניהול הביצוע ?  

דוד שטרית: אין חובה לפרסם מכרז נוסף.  

לינה שרון: היה והוחלט לפרסם מכרז בעתיד, מה יהיה מעמדו של עדי הדר במכרז ?  

וניקוד האיכות אך לא   עו"ד  שיברסקי:  במסמכי המכרז קיים סעיף האומר שמציעים שעמדו בתנאי הסף 

ויכולים לגשת למכרז בהגשת   והאיכות  להוכיח שוב  את עמידתם בתנאי הסף  יצטרכו  כזוכים לא  הוכרזו 

הצעת מחיר בלבד. יתכן שבבוא העת יוחלט שלא לאפשר לעדי הדר להתמודד על מתחמים נוספים.  

לינה שרון:  שואלת שוב למה לקבל את ההחלטה עכשיו ? 

דוד שטרית:  אנו סבורים שנכון לפצל את העבודות ולא לתת היקף עבודות בסדר גודל כזה לחברה אחת. 

בישיבה   עלה  לא  הפיצול  נושא  מדוע  כך  אם  גדולה,  בשכונה  שמדובר  יודעים  המקצוע  חזות:  אנשי  משה 

הראשונה?  
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חיים מסינג: יתכן שלא שקלו זאת, טעו. כעת פונים בבקשה לפצל והדבר מתאפשר עפ"י המכרז, אין בכך  

פסול.  

לינה שרון:  יכול להיות שהמהלך כשר, אך לא נראה טוב. זכור לי שבישיבה הקודמת בנושא, אהוד ויצמן הציע  

לחלק את העבודות ונענה בשלילה וכעת מעלים לדיון את נושא הפיצול. לא ברורה לי הבהילות לקבל החלטה  

כיום על זכיית עדי הדר.  

דוד שטרית: הצעת עדי הדר היתה כשרה, שקלנו שוב את הנושא ומצאנו לנכון לצרף חברה נוספת.  

משה חזות: האם נבדק בדירוג האיכות האיתנות הכלכלית של חב' סי.פי.אם ?   

עו"ד שיברסקי: אכן הנושא נבדק בפרמטרים של ניקוד האיכות.  

על   להחליט  הזמן  לא  זה  לדעתי,  זמן.  ולאורך  שנים  בעוד מספר  רק  שיבוצע  בפרויקט  מדובר  חזות:  משה 

הזוכים בניהול על הביצוע.  

ניהול הביצוע, הסתייע בידנו   זכו. לגבי  ניהול התכנון אין שינוי בהחלטה, חב' סי.פי.אם  ויצמן:  לגבי  אהוד 

שחברה נוספת הגישה הצעה טובה.  יש מהלך שצריך לעשות וניתן כאן פתרון. חב' עדי הדר תקבל רק מתחם  

אחד ואנו משאירים לנו אופציות לעתיד. אני לא רואה סיבה להתנגד לפיצול.  

לינה שרון: אם בעתיד תהיה עליה משמעותית בתחום הבניה והקבלן יחליט שהתמורה לא מתאימה לו, אילו

צעדים עומדים לרשות העירייה ?  

בחוזה   סעיפים  וכן  ערבויות  יש  בכל מקרה  ישנה.  לא  שזה  כך  עפ"י אחוזים  בתמורה  מדובר  דוד שטרית: 

המתייחסים למקרה של אי עמידה בהתחייבות.  

חיים מסינג: האם לחב' סי.פי.אם. אין בעיה עם  ההחלטה לבחור בחב' עדי הדר כזוכה בניהול ביצוע אחד  

הפרויקטים ?  

עו"ד  שיברסקי:  הדבר מעוגן במסמכי המכרז. הובהר כי לא מובטח לחברה הזוכה בניהול התכנון גם ניהול  

הביצוע, אלא בידי העירייה אפשרות לפצל את מתן השירותים בין מספר מציעים או לצאת למכרז על חלק  

זה. 
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חיים מסינג: מעלה להצבעה תיקון החלטת ועדת מכרזים מיום  5.8.19  והכרזה על שתי החברות, סי.פי.אם  

ועדי הדר, כזוכות במכרז באופן הבא: 

להזמין   האופציה  בידיה את  מותירה  העירייה  שירותי  ניהול התכנון.   בביצוע  זוכה  סי.פי.אם  חב'   .1
לפי שיקול דעתה   או  יותר ממתחמי המשנה בפרויקט,  ביחס לאחד  ביצוע  ניהול  גם שירותי  ממנה 

הבלעדי של העירייה לקראת תחילת הביצוע.  

התמורה   להתאמת  אחד   בכפוף  משנה  מתחם  של  ביצוע  זוכה  במתן  שירותי  ניהול  הדר  עדי  חב'   .2
המוצעת על ידה לזו שהוצעה ע"י   חב' סי.פי.אם (כלומר 3.25% במקום 3.5%).  

לינה שרון: מבקשת לציין כי אני מתנגדת לקבלת החלטה על זוכה לגבי מתן שירותי ניהול הביצוע בשלב זה  

של הפרויקט.  

: 1החלטה מס' 

ועדת המכרזים ממליצה ברוב קולות על תיקון החלטת ועדת מכרזים מיום 5.8.19 והכרזה על שתי

החברות, סי.פי.אם ועדי הדר, כזוכות במכרז באופן הבא: 

חב' סי.פי.אם זוכה בביצוע שירותי ניהול התכנון.  העירייה מותירה בידיה את האופציה   .1
להזמין ממנה גם שירותי ניהול ביצוע ביחס לאחד או יותר ממתחמי המשנה בפרויקט, לפי 

שיקול דעתה הבלעדי של העירייה לקראת תחילת הביצוע . 

חב' עדי הדר זוכה במתן שירותי ניהול ביצוע של מתחם משנה אחד בכפוף להתאמת התמורה   .2
המוצעת על ידה לזו שהוצעה ע"י  חב' סי.פי.אם (כלומר 3.25% במקום 3.5%).  

(מתנגדים: משה חזות ולינה שרון)

חיים מסינג  
יו"ר הווע דה 

 ירהע שא רורשיא

 ____________________ 
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אישור חב' נס א.ט בע"מ כספק יחיד – לצורך פיתוח מנהיגות טכנולוגית ועתידנות.   .2

רות שרעבי: מדובר בתכנית לפיתוח מנהיגות טכנולוגית וניהול ידע בסביבה טכנולוגית עתידנית  

הפועלת בכיתות ט'.  בתוכנית משתתפים כ-  50 תלמידים  הלומדים בשתי קבוצות באשכול הפיס במשך  

שנתיים וחצי, לימודים ברמה מאוד גבוהה. התלמידים משתתפים בעלות של  170 ₪ לחודש , כ-  50%  

מעלות התוכנית.  

בוצע פרסום בדבר כוונת העירייה להתקשר עם חב' נס. א.ט בע"מ כספק יחיד לא התקבלו פניות של  

חברות נוספות, ממליצה לוועדת המכרזים  לאשר התקשרות עם החברה.  

 : 2החלטה מס' 

ועדת המכרזים ממליצה פה אחד לאשר  את חב'  נס א.ט בע"מ כספק יחיד   להפעלת תוכנית לפיתוח  

מנהיגות טכנולוגית ועתידנות. 

 ____________________ 
חיים מסינג  
יו"ר הווע דה 

  ירהע שא רורשיא



 
 עיריית יבנה 

 לשכת מנכ"ל             
 העירייה מזכירות  

7 
 

מכרז מס' 31/2019 – הפעלת תוכנית מחשוב וקוד רובוטיקה בבתי הספר היסודיים.   .3

בעיר.   א' -ד'  כיתות  בכל  הנלמדת  רובוטיקה  קוד  שנקראת  בתוכנית  יצא  החינוך  משרד  שרעבי:  רות 

התוכנית מועברת לתלמידים ע"י מורים למחשוב. מאחר שיש חוסר במורים בתחום זה ולא ניתן להפעיל  

היסודיים   הספר  בבתי  התוכנית  להפעלת  מכרז  פורסם  החינוך,  משרד  מורי  ע"י  כולה  התוכנית  את 

באמצעות גוף חיצוני, וע"פ תנאי ואישור משרד החינוך בעניין.  הוגשה הצעה אחת בלבד ע"י חב' שמיר  

ייעוץ והדרכה. החברה מוכרת לנו (עבדנו איתה בעבר) ומספקת מורים ברמה גבוהה.   

בתחילה המלצנו על התקשרות עם חב' שמיר כספק יחיד לשירות זה. במהלך פרסום הכוונה להתקשר  

כספק יחיד פנתה חברה נוספת וטענה שהיא מספקת שירותים דומים. יצאנו במכרז ואף פנינו לחברה  

הנוספת והצענו לה ליתן הצעתה במכרז. בתחום זה מספר מצומצם של חברות אשר בעלות אישור משרד  

החינוך. אנו ביקשנו ניסיון בהפעלת התוכנית בגילאי בית ספר ודרשנו הפעלה מיידית (בתוך  30  יום) לכן  

כנראה קיבלנו הצעה אחת. אנו ממליצים להתקשר עם החברה על אף היותה הצעה יחידה לאור החשיבות  

בדרישות   ההצעה  ועמידת  הנחה)  (וביקשה  המחירים  רמת  את  קבעה  שהעירייה  והעובדה  בפרוייקט 

המכרז.   

התמורה  שנקבעה במכרז לשיעור הינה  175  ₪ לשיעור בתוספת מע"מ. על המציעים היה לנקוב בשיעור  

הנחה. ההצעה של חב' שמיר הינה 0% הנחה.   

 :העצההת וכיאנת יחבלז רכבמ ועבנקשם ינויריטרקבה דימעלות חסייהתן להל

התייחסות  וניקודקריטריון 
שיחות ובירורים עם מנהלי מוסד חינוך/ אגף חינוך/ 
מנהל מח' בתי ספר יסודיים כדומה (בין היתר יבחנו  

קריטריונים כגון- איכות שיעורים, גיוון באמצעי 
המחשה ולימוד, העדרויות, ביטולי שיעורים, מציאת  

מחליפים)  -  

בבדיקה מול מנהלי מוסדות החינוך  
ומהיכרות עם החברה אנו שבעי רצון מאוד  

מאיכות השיעורים, רמת המורים, הקשר  
עם האגף. ביטולי שיעורים ועוד.  

בסעיף זה קיבלו את מלוא הנקודות – 15% 
היקף עבודה – מספר מוסדות חינוך להם נתן המפעיל  

שירות דומה (לגילאי בית ספר יסודי) בתשע"ט (הערה:  
ינוקד באופן יחסי. ההצעה שתציג מספר הכי גבוה של  

מוסדות חינוך  תקבל את מקסימום הנקודות ויתר  
ההצעות ינוקדו ביחסיות אליה.)   

המפעיל עבד ביבנה לפני שנתיים בכל בתי  
הספר היסודיים.  

בסעיף זה קיבלו את מלוא הנקודות – 15% 

ניסיון בעבודה ברשויות מקומיות- מתן שירות דומה  
(לגילאי בית ספר יסודי) במספר בתי ספר יסודיים  
העולה על  5 באותה רשות מקומית בשנת הלימוד  

תשע"ט.   

המפעיל עבד ביבנה לפני שנתיים בכל בתי  
הספר היסודיים.  

בסעיף זה קיבלו את מלוא הנקודות – 10% 

התרשמות מהמציע ותוכניותיו הפדגוגיות לשנה"ל 
תש"פ לרבות הפיקוח וההנחיה המיועד לנציגי  

המפעיל, יכולת הכנת תוכנית פדגוגית עם ראיה ישובית
וביצוע התאמות ברמה הבית ספרית לכל מוסד חינוכי,  

אם וככל שידרשו התאמות)  

המפעיל מוכר ומוערך בתוכניות משרד  
החינוך, בעלות ראייה פדגוגית ישובית  

ויכולת לבניית תוכנית דיפרנציאלית   
בסעיף זה קיבלו את מלוא הנקודות – 20% 
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 . הרשכה צאנמוה דקבנה עצהה: ןטמלאבה וט

 : 3החלטה מס' 

 כהוזככה רדוהץ ועיר ישמ' בחל שדה יחיהעה צההל עז ירכלה ד חא פהצה ילממם יזרכהמדת עו

 .םיידוסיר הפסי הבתביקה טובורד ווקב ושחית מנכולת תעפלהז רכבמ

 ____________________ 
  גסינמ םחיי

  דהעוור ה"וי

  ירהע שא רורשיא
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 ותברתל הכיבהיה רטיפו קא/ודה עסלת מעפה   –/019213 זמכר .4

  שיגהלה יהן יתנ, בלושמה יהז רכמהה כד ע. ותעצהו יהלא ך אם יעמפר פמס םרסופה זז רכמ  :יתרטשד וד

  דבבל יהרטיקפל ,דבבל דהסעמל צעהה שיגלה ונרשאפ תכע .קפהה תיבו הירטיקפה תא תלולכה צעהה

  דרשמר ושילאם תאהבי רשב/ יבלחה דעלמסם גה פהקית בה נבבמם ישוימשהאת ו נבחרה  הם.ינלש וא

   .תאוריבה

  %10  - מו חתפילא ר שאם יינתשש וימשי דמב בונקל ושבקנתם יעיצהמ: הדעסמ/ פהקית בלת עפה   .1

  רועישבן ויממל יאבא" עד בלבחת אה עצהה שגוה  ף ובסלך א, םיעיצמר פמסו ניינעהת. ינתשהר וזחהממ

  .ינתשה ותנסכההר וזחהממ 10% של

  ינאבתד ומעו ניוא  מכרז בשנדר כןויסינ  בדברםימכסמ גיצה אל ע יצהמי כה לועה עצההי כיקת מסמדבמ

 . מכרז בסףה

  ו גצוהלא  ךא  םוקהמ אתל הנישו עממט ימל ש וא עיצמהל שן וייסנ חתכוה ונשיקב: ןטמלאבה וט  "דוע

  ןטע ותעצבה יעצמה  ר.בדם לשוהלא ה כד ע. םיכמסמ למתשה ונרשפוא וימעו נחחוש  .ים.רשדנה יםטרפה

  םעת ועסקאר ושיאם גו ל ןיאז רכלמות עצהה שתגה דעולמה שעלמו"מ עמ הנסכהס במם ייקת ולן ישא

  .זרכלמף סהות שירדבד ומע וניע איצהמ. םיירוביצם יפוג

 ם יומסף יקהבל והינ: ןוגכף הסות שירדבה דיעמו ן וייסנגת צהר דעה ול יעלר והאמ ר ולא: יתרטשד וד

  . ןוימל מאיבל אשה עצההל את ופסלע יצ, מונוייסנוו עמ מטלהנהמות הז, ח"ורי רושי, אשרדנש

:  4החלטה מס' 

 דה עסמלת עפלהן ומימל איבאל שדה יחיהעה צההאת   ולספל ד חאה פצה ילממם יזרכהמדת עו

 .  ףסי אנבתדה יעמי אן יגבות בר התלכילהך וסמנה הבבמ

  דש.וחל ₪  ,5001  -  מחת פתלא ר שא יתשדוח הרומבתב ונקלו שבקנתם יעי צמה: יהרטיפקלת עפה   .2

  :ותעצהי שתו שגוה

 דו"ולח ףוכפב רהשכ הצעהה תיטשפמ דו"וח יפ"ע .שדוחל ₪,5501 ך בסחנפה ק  – יה נשהעה צהה

  ל"הנ כי הלעו םזגנל  םוחנ  רמ  ,ותברהתל כיה להנמ ד"ווחמ. ןוייסנהות שירדבה דיעמלחס יב יתעוצמק

.ן וייסנהות שירדבד ומע

  הדקבנם האלת ואשב רש ויקבן ישאות ראלת חכונוות ברהתל כיהברת בקמי נשאר חמארון:ש הניל

  ?ם והמקת לעפהות יחוור

  .ןדומהאע את בי קשמא :ןטמלאבה וטד "וע
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 את  רשאל היעב הארו אל אני ,םתעצה שויגה כןל וחיורו םקומה ש אוצמ וקודב םדימעמוה:גנסימ םחיי

  .צעההה

 ? הפהק יתבה נבבמ םישומיש ונבלג המה ל:תוחזשה מ

  תולבגמ תמוקיי  .תאוריבה דרשמ תחיוהנ "יפע  רדגהו לכה ,םשיומשי לנובגה אל  :ןטמלאבה וטד "וע

  .זרכלמת וברות עצהש יגהלו לכויש ידכת ויורשפאר ותישה כמו יהישו נלדשתה. ויביכרוה נבהמל דוגר ולא

: 5החלטה מס' 

  ,ותברהתל כיבהיה רטיפהק לתעפלה ח נה פקעת צה את לבלק דחא פה  צהילממם יזרכהמדת עו

 .םיכסמלמת משלהף ופכב, שדוחל₪  ,0551ל  שרה ובתמ

 ____________________ 
  גסינמ םחיי

  דהעוור ה"וי

  ירהע שא רורשיא


	28 אוגוסט, 2020
	ח' אלול, תש"ף
	מיום חמישי, ל' בחשון תש"פ, 28/11/19



Accessibility Report


		Filename: 

		פרוטוקול ועדת מכרזים - 28.11.19.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


