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 85פרטיכל ועדת מכרזים מס' 

12/4/22מישיבת העדה שהתקיימה בתאריך 

משתתפים: 

יו"ר - גב' דברת וייזר 

חבר  - מר דני לביא 

חברה  גב' בת שבע אלקובי 

)השתתף בחלק מהישיבה( חבר - מר יעקב קורצקי

מוזמנים: 

מבקר  - מר ניסים בן יקר

מנכ"ל - מר ערן שורץ

ע' מנכ"ל - גב' ניצן פרל

ס' יועמ"ש  עו"ד קרן ג'קמן מזרחי 

ס' גזבר  - גב' רויטל פיטרמן

מהנדסת - גב' עירית טלמור 

חשב הנדסה  - מר עופר בראון 

מנהלת אגף רווחה  גב' ליאורה דיקשטיין

מזכירת הועדה  - גב' לימור נסט

יועצת חיצונית משרד עו"ד הררי טויסטר - עו"ד רינה דבי 

חיצוני משרד עדי הדר יועץ  מר אוראל בלילטי

בהעדר:

מ"מ יו"ר - מר רמי ברלב 

חבר  - מר מיכאל דורון 

ירון גדות מ"מ - מר שמואל גריידי



 

 

  

 סדר היום:

 החלטה.  –ביצוע עבודות הקמה, מיגון אקוסטי מתחם נוה גן צפון  – 575/21מכרז פומבי מס' 

לבקשתו לבקש מהמציעים השלמת מסמכים  דברת: בישיבה קודמת אישרנו לדרג המקצועי 
 להצעות שהגישו במכרז זה. 

הנדסי  הצעות תקינות. המציע ג.א. מ 3רינה: כל המסמכים הושלמו ע"י המציעים לבקשתנו ויש  
  את תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ואילו המציע גני בר השליםההצפון השלים את 

+ תצהיר להסכמת חשיפת מסמכי המכרז + אישור עו"ד  תצהיר חוק עסקאות גופים ציבוריים 
 בדבר זכויות חתימה וסמכות התאגיד להתקשרות.

  הנחה בגובה ואילו של גני בר 5.67%תה הנחה של יאוראל: ההצעה של ג.א מהנדסי הצפון הי
הנחה. שלושת המציעים בסיווג קבלני מתאים והציגו את מה   1%. המציע בקר משיח נתן 5.6%

 שביקשנו במסמכי המכרז.

 סיון של החברות האלה?  ידברת: איך מבחינת הנ

חיובי   סיוןיאני מכיר את שלושת הקבלנים והם עושים עבודות פיתוח גדולות מאד. לאור נ אוראל:
אנחנו ממליצים עליהם   –ההצעה הזולה ביותר שהם נתנו לאור עם חברת ג.א מהנדסי הצפון וכן 

 כזוכים במכרז זה.

 ? דברת: מה עלות המכרז

 ₪   5,317,537אוראל: 

ג.א מהנדסי הצפון הן כמעט אותו דבר מבחינת ההנחה ההבדל  -בת שבע: שתי ההצעות של גני בר ו
 הוא אפסי. 

סיון רלוונטי, אין פה משהו שמטה את  ישאלתי קודם אם שניהם אותו דבר מבחינת נלכן דברת: 
 הכף ויש פה רק זוכה אחד. 

של הדרג המקצועי על מי הם היו ממליצים מבחינת   המיל לשמוע בת שבע: בבקשה אם אפשר
 סיון. ינ

שם בשטח ומי שנתן את המחיר הזול ביותר עובד  עירית: כולם טובים וזה לא פרויקט כ"כ גדול
 כיום. 

 עושה שם את שלב א'. הוא אוראל: 

עירית: ויש לו יתרון שיש לו שם כבר את הכלים בשטח ומדובר בקבלן אמין שעומד בלו"ז ולכן 
 במכרז זה.   שנתן את ההצעה הזולה ביותרבכך הרווחנו 

ה על חברת ג.א מהנדסי הצפון כזוכה  יז: הועדה מקבלת את המלצת הדרג המקצועי ומכר החלטה
סיון החיובי של העיריה עמה ימכרז זה לאור עמידתה של החברה בכל תנאי המכרז כנדרש + הנב

 + הצעתה הזולה ביותר.

  בעד.  - דברת, בת שבע, דני   הצבעה:

 

 

 

 



 

 

 

 . הארכה מיוחדת  –הפעלת מועדונית למתבגרים ובוגרים אוטיסטיים  – 436/16מכרז פומבי מס' 

. החוזה עמה  המדוברת שמפעילה את המועדוניתליאורה: יש עמותה בשם "קבוצת השווים" 
שנים של התקשרות אתה. התחלתי כבר בינואר לעבוד על   5לאחר שזה  07/2022מסתיים בסוף  

מכרז חדש אבל באמצע התקופה נאלצתי לצאת לחופשת מחלה של מעל חודש ולכן התהליך נעצר. 
ת בתהליך מול המח' המשפטית ומול עינב מאגף נכסים. אני מבקשת  כרגע הכנת המכרז נמצא

מהועדה להאריך את ההתקשרות בשלושה חודשים נוספים על מנת שנוכל לסיים עם המכרז 
 החדש.

 דברת: את לא רוצה אותם? 

 ה: בוודאי שאני רוצה. ליאור

 מהיקף סכום החוזה המכרז. 25%דברת: האם הארכת ההתקשרות עולה על 

 אנחנו בודקים רק איכות.ליאורה: זה מחיר קבוע שמגיע ממשרד הרווחה. 

חודשים זה תוספת של   3חודשים אז הארכה של  60ערן: גם אם מודדים בתקופה והמכרז נמשך 
5%. 

 קרן: לכמה זמן מבוקשת ההארכה? 

 דברת: מתי מסתיים החוזה?

 ם. חודשי 3וההארכה מבוקשת לעוד  30/7/22ליאורה: זה מסתיים ב 

הועדה מקבלת את בקשת מנהלת אגף הרווחה ומאשרת את הארכת ההתקשרות  החלטה:
 .30/10/22בשלושה חודשים נוספים ולא יאוחר מתאריך 

 בעד. - דברת, דני, בת שבע, יעקב  הצבעה:

 

 

 

 דברת וייזר 

 ס' ר' העיריה ויו"ר הועדה. 

 

  




