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פרק א' - הכרזה על זוכים  מכרז פומבי מס' 180/2021 לאספקת מכולות,  אגף רכש  פרק ד' – אישור ניקוד         דחסניות וכלי אצירה מסוגים שונים לרבות 
 .537  .1

איכות ופתיחה כלכלית ולוגיסטיקה 
   

לאשפה ומחזור – פרקים א, ד 
אגף רכש    מכרז פומבי 178/2021 – אספקת שירותי    .538 הכרזה על זוכים 2.   כביסה, גיהוץ וניקוי יבש  ולוגיסטיקה 

הכרזה על זוכים  אגף    מכרז מסגרת פומבי מס' 193/2021 למתן    .539   .3
שירותי סליקת כרטיסי אשראי   החשבות 

הכרזה על ספק יחיד  מערכת לניהול תורים- חב' או אס אס מערכות  אגף מחשוב    .540   .4
שיבוץ בע"מ  ומ"מ 

הכרזה על זוכה  אגף מחשוב   מכרז מסגרת פומבי מס' 211/2021 לאספקת    .541   .5
 ZOOM רישוי לשיחות וידאו ומ"מ 

הכרזה על זוכה  מכרז פומבי מס' 177/2021 להשכרת והפעלת  נכסי 
ות בגילאי 6 חודשים - 36 

 

פעוט
 

 יום ל
 

העירייה      מעון   .542   .6
חודשים ברחוב אריה דולצ'ין מספר 20 תל     

ו 
 

אביב-יפ
אגף מחשוב     מכרז מסגרת פומבי מס' 158/2021 למערכת    הכרזה על זוכה לאחר    .543   .7

ניהול משא ומתן  כרטוס ובקרת כניסה  ומ"מ 
הכרזה על ספק יחיד  אגף מחשוב    אספקת שירותי תקשורת קווית ושירותי    .544   .8

אינטרנט- בזק  ומ"מ 

זכות טיעון והכרזה על    מכרז מסגרת פומבי מס' 185/2021 למתן  מינהל 
   

 

זוכה  .545 י לזקנים, למשפחות, 9. 
 

 מקצוע
 

תי סמך
 

שירו השירותים 
ות  ולדרי רחוב 

 

ם מוגבלוי
 

סייה ע
 

לאוכלו החברתיים 
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פניית האגף: 

1. מכרז מסגרת פומבי מס' 180/2021 לאספקת מכולות, דחסניות וכלי אצירה מסוגים שונים לרבות לאשפה             

ומחזור פורסם ביום 4.11.2021.  

2. ביום 14.11.2021 נערך כנס משתתפים במכרז באמצעות האפליקציה "ZOOM" בנוכחות מספר חברות, כאשר 

לאחר מכן (בעקבות הכנס) ערכה העירייה שינויים מהותיים במסמכי המכרז לרבות בתנאי הסף, במפרט הטכני, 

בטופס הצעת המחיר של פרק ד' ועוד. בהתאם נדחה המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, מיום 2.1.2022. 

ליום 19.1.2022. 

3. תיבת המכרזים נפתחה ביום 19.1.2022, ע"י חבר הוועדה, מר אלחנן זבולון, ונמצאו בה מעטפת אומדן העירייה, 

ו ושבע הצעות. שלוש הצעות כלכליות עבור פרק ד' הוחזרו לתיבת ההצעות עד לאחר סיום שלב בחינת האיכות 

ושבע ההצעות שהוגשו הן של המשתתפים הבאים במכרז : 

משתתף מס' 1 במכרז - תעשיות זיטמן איכות הסביבה בע"מ; 

משתתף מס' 2 במכרז - חן המקום בע"מ; 

משתתף מס' 3 במכרז - דולב מוצרי פלסטיק אגודה שיתופית חקלאית בע"מ; 

משתתף מס' 4 במכרז - קבוצת אלון בע"מ; 

משתתף מס' 5 במכרז - מפעלי גיא צרפתי (9001) בע"מ; 

משתתף מס' 6 במכרז - ר.ג.א אקולוגיות בע"מ; 

משתתף מס' 7 במכרז - ש.י.א אשקלון בע"מ; 

 
4. במסמכי המכרז נקבע כי בחינת ההצעות במכרז תהא לפי הפרמטרים שצוינו במכרז וכדלקמן: 

פרקים א', ב' ו-ג' :  מחיר הצעה - משקל 100% 

פרק ד' :    מחיר הצעה - משקל 40% 

איכות הצעה - 60% 

 

5. בהתאם לקבוע בסעיף 7.3 לפרק ג' למסמכי המכרז, בכוונת העירייה להכריז על 2 זוכים לכל פריט בפרק א' 

ובפרק ב' לטופס הצעת המחיר, ועד 2 זוכים לכל פרק בפרק ג' ובפרק ד' לטופס הצעת המחיר. האמור בסעיף 

זה מותנה, כי יהיו מספיק הצעות כשרות במכרז ובכפוף לגובה הצעת המחיר ושיקולים אחרים ונוספים של     

ועדת המכרזים. 

6. להלן טבלת עמידת המשתתפים במכרז בתנאים הכללים של המכרז וכפי שפורטו בפרק ב' למסמכי המכרז:  

מס' 
משתתף 
במכרז 

שם המשתתף במכרז 

נספח 1  -
הצהרת 
המשתתף 
במכרז 

נספח 6 - 
הצהרת 
המשתתף 

על 
מעמדו 

המשפטי 

מע"מ/ 
עוסק 
מורשה/ 
ניכוי 
מס 

ניהול 
ספרים 

תעודת 
התאגדות/ 
אישור 
רשם 

החברות 

כנס 
משתתפים 
חתום 

אישור 
תשלום 
מכרז 

V תעשיות זיטמן איכות   V  V  V  V  V  V הסביבה 1 

מכרז פומבי מס' 180/2021 לאספקת מכולות, דחסניות וכלי אצירה מסוגים שונים לרבות לאשפה ומחזור – 
פרקים א, ד 
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מס' 
משתתף 
במכרז 

שם המשתתף במכרז 

נספח 1  -
הצהרת 
המשתתף 
במכרז 

נספח 6 - 
הצהרת 
המשתתף 

על 
מעמדו 

המשפטי 

מע"מ/ 
עוסק 
מורשה/ 
ניכוי 
מס 

ניהול 
ספרים 

תעודת 
התאגדות/ 
אישור 
רשם 

החברות 

כנס 
משתתפים 
חתום 

אישור 
תשלום 
מכרז 

 V  V  V  V  V  V  V חן המקום   2

V דולב מוצרי פלסטיק   V  V  V  V  V  V אגש"ח 3 

 V  V  V  V  V  V  V קבוצת אלון   4

V מפעלי גיא צרפתי   V  V  V  V  V  V  5 (9001)

 V  V  V  V  V  V  V ר.ג.א אקולוגיות   6

 V  V  V  V  V  V  V ש.י.א אשקלון   7

7. במהלך בדיקת ההצעות, פנתה העירייה לצורך השלמת מסמכים להוכחת עמידת מי ממשתתפי המכרז בתנאי 

הסף וזאת בהתאם לאישור יו"ר הוועדה. לעניין פנייה זו העוסקת בתנאי הסף בפרקים א' ו-ד' למכרז להלן 

ההשלמות הרלבנטיות: משתתף מס' 3 – דולב מוצרי פלסטיק אגודה שיתופית חקלאית בע"מ: נספח 10     

למכרז והשלמה של נספח 8א' למכרז כך שיפורט ההיקף בכל שנה בנפרד, וכן נספח 10 בדבר העדר הערת עסק 

חי וזה השלים את המסמכים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף בפרק א' למכרז. 

8. עדיפות לתוצרת הארץ - בסעיף 8 לפרק ג' - הקריטריונים לבחינת ההצעות, נקבע, כי: "העירייה מודיעה בזאת 

כי על מכרז זה חלה אמנת Government Procurement Agreement (להלן: "האמנה"), וזאת בהתאם לסכום 

ההתקשרות הצפוי בו. לפיכך בהתאם תקנה 24(א) לתקנות העיריות (מכרזים), תשמ"ח-1987 (להלן:           

"התקנות"), לטובין מתוצרת הארץ שיוצעו למכרז לא תינתן העדפה מול טובין שיוצעו למכרז אשר מקורו    

יהיה מהמדינות החתומות על האמנה. אולם מקום בו מקור הטובין יהיה ממדינות שאינן חתומות על האמנה, 

תינתן עדיפות לתוצרת הארץ בהתאם לאמור בתקנה 22(א) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח – 1987     

וכדלקמן:   

משתתף במכרז המעוניין לקבל עדיפות בהתאם לתקנה 22 (א) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח - 1987 

יצרף אישור רו"ח בדבר שיעור מחיר המרכיב הישראלי במחיר ההצעה.  לעניין טובין תוצרת הארץ, העירייה 

תכיר ב- 35% לפחות מערך מרכיבי הפריט לצורך מתן עדיפות בגין תוצרת הארץ. "  

נציין כי לעניין פרק א' – הטובין שהציע המשתתף במכרז מס' "קבוצת אלון בע"מ" לעניין מיכלי אצירה בנפח 

240, 360 ו- 1,100 מפלסטיק הינם תוצרת איטליה, החתומה על האמנה הנ"ל. המשתתף מס' 3 במכרז, דולב 

מוצרי פלסטיק אגודה שיתופית חקלאית בע"מ" הינו יצרן מקומי, ולכן בהתאם להוראות האמנה לא תינתן 

עדיפות לעניין מיכלים אלה.   

הטובין שהציע המשתתף במכרז מס' "קבוצת אלון בע"מ" לגבי מיכלי אצירה 1100 ממתכת הינם מטורקיה 

שאינה חתומה על האמנה, אך זו ההצעה היחידה שהוגשה לפריט זה ולכן אין צורך לדון בנושא העדיפות לפריט 

זה. 

פרק א' - מיכלי אצירה בנפחים עד 1.1 מ"ק ולזרמים שונים 

9. לפרק זה הוגשו 2 הצעות של המשתתף מס' 3 במכרז - "דולב מוצרי פלסטיק אגש"ח בע"מ" ושל המשתתף 

במכרז מס' 4 - "קבוצת אלון בע"מ". 

10. להלן טבלת עמידת משתתפי המכרז בתנאי הסף (פרק ג', הקריטריונים לבחינת ההצעות) לפרק זה:- 
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תנאי סף פרק א' סעיף 
דולב מוצרי 
פלסטיק 
אגש"ח 

קבוצת 
אלון 

המשתתף במכרז הינו יצרן ו/או יבואן ו/או משווק מורשה של מיכלי  3.1.1 
אצירה בנפחים עד 1.1 מ"ק ולזרמים שונים המפורטים בפרק א' 

 V  V שבנספח ב' לחוזה - המפרט הטכני (כולם או חלקם) נשוא מכרז זה, 
המוצעים על ידו במכרז.  

 
למשתתף במכרז ניסיון מוכח של שלוש שנים מתוך השנים 2018, 2019,  3.1.2 
2020 ו-2021 באספקה של מיכלי אצירה בנפחים עד 1.1 מ"ק ולזרמים 

 V  V שונים המפורטים בפרק א' שבנספח ב' לחוזה - המפרט הטכני (כולם או 
חלקם) נשוא מכרז זה, וזאת בהיקף כספי של לפחות 700,000 ש"ח בכל 

שנה.  
 V מיכלי אצירה בנפחים עד 1.1 מ"ק ולזרמים שונים המוצעים על ידי  3.1.3 
למעט  המשתתף במכרז לפרק א' בטופס הצעת המחיר (נספח 7 למכרז/נספח ג' 
מיכלי  לחוזה), עומדים בכל דרישות האפיון המפורטות בפרק א' שבנספח ב' 
אצירה    V לחוזה - המפרט הטכני. 
360 ליטר 
שעדיין 
בבדיקה 

 3.1.4 מיכלי אצירה בנפחים עד 1.1 מ"ק ולזרמים שונים המוצעים על ידי 
V המשתתף במכרז לפרק א' שבנספח 7 למכרז/נספח ג' לחוזה - טופס   V הצעת המחיר, עומדים בדרישות התקן הבינ"ל EN-840  ו/או על פי 

מפרט מת"י 264. 
 3.1.5 משתתף שהינו יצרן של מיכלי אצירה בנפחים עד 1.1 מ"ק ולזרמים 

שונים המוצעים על ידו במכרז לפרק א' בנספח 7 למכרז/נספח ג' לחוזה 
- טופס הצעת המחיר, יהיה בעל רישיון עסק לייצור עגלות 

אשפה/מחזור או בעל רישיון עסק לפריט אחר הרלוונטי לצורך ביצוע 
העבודות נשוא מכרז זה בהתאם לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני 

 V  V רישוי), התשע"ג- 2013 או כל פריט שקדם לצו זה.  לחילופין, ככל 
שהמשתתף במכרז הינו משווק מורשה ו/או יבואן וברשותו שטח 

אחסנה של למעלה מ-50 מ"ר, יהיה המשתתף במכרז בעל רישיון עסק 
לאחסנה או לכל פריט רלבנטי אחר המתאים לביצוע העבודות בהתאם 
לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג- 2013 או כל פריט 

שקדם לצו זה. 
לא נכללה בדוח הכספי השנתי המבוקר של המשתתף במכרז ככל שהוא  3.5 
מאוגד כחברה - בשנת הדיווח האחרונה בה חתם המשתתף במכרז על 

דוחות מבוקרים ולא מוקדם משנת 2018 אזהרת עסק חי או הערת עסק 
 V  V חי וממעוד החתימה על הדוח הכספי השנתי ועד למועד האחרון להגשת 

הצעות לא חל שינוי מהותי לרעה במצב העסקי של המשתתף במכרז 
המאוגד כחברה עד כדי העלאת ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו 

כעסק חי. 
 

11. בחודש מרץ 2022 ביצע אגף התברואה בחינת דגמים שהוגשו על ידי המשתתפים במכרז. הבחינה נערכה במרכז 

הלוגיסטי של עיריית תל אביב-יפו ונבחנו מכלים של שני המשתתפים במכרז, משתתף מס' 3 - דולב מוצרי 

פלסטיק ומשתתף מס' 4 - קבוצת אלון. 

 

להלן תוצאות בחינת הדגמים בהשוואה לדרישות הטכניות כמפורט בנספח ב' לחוזה - המפרט הטכני: 
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240 ירוק דרישה סעיף 
לאשפה 

360 ירוק 
לאשפה 

360 כתום 
לאריזות 

הערות 

הוצגו אישורי   EN840 תנאי סף 3.1.4 
עמידה בתקן 
לכל המיכלים. 

✔ ✔ ע"ג מיכל 240 ✔    
ליטר אין 

הטבעה של 
התקן  

✔ ✔ תת סעיף א'-ו'  ✔ דרישות 
טכניות 2 
מכסה  

רש  
 
לא נד רש 

 
לא נד רש 

 
לא נד תת סעיף ז'- 1 מכסה עם גגון  

לא נדרש  תת סעיף ז' 2 פתח מכסה  לא נדרש  לא נדרש  למחזור נייר  13X36 ס"מ  
ניתן לקבל  תת סעיף ז' 3 פתח מכסה   20.5x29.5 לא נדרש  לא נדרש  למחזור אריזות 20x35 ס"מ  

✔
תת סעיף ג' קוטר גלגלים 200  לא נדרש  דרישות  לא נדרש  מ"מ   טכניות 3 

עדיין  עדיין  בבדיקה לא נדרש  תת סעיף ד' קוטר גלגלים 300  בבדיקה   מ"מ 

✔ ✔ ✔
קטן מ- 59 ס"מ      תת סעיף ד' מרחק חוץ גלגלים 

 
✔ ✔ ✔

תת סעיף ז' גלגלים עטופים 
בגומי קשיח     

 
✔ ✔ ✔

תת סעיף א'- ב' הרמה בעזרת  דרישות 
"מסרק"      טכניות 4 

 
1100 דרישה סעיף 

מתכת 
לאשפה 
(ירוק) 

 1100
פלסטיק 
לאשפה 
(ירוק) 

 1100
פלסטיק 
למחזור 
(כחול) 

הערות 

הוצגו אישורי 
עמידה בתקן 
לכל המיכלים. 

✔ ✔ ע"ג מיכל 1100 ✔     EN840 תנאי סף 3.1.4 
מתכת אין 
הטבעה של 

התקן  
✔ ✔ תת סעיף א'- ו'      ✔ 2.3 מכסה  

עדיין  לא נדרש  תת סעיף ח' פתח למחזור נייר  לא נדרש  בבדיקה   13x33 ס"מ  
עדיין  לא נדרש   תת סעיף ח' למחזור אריזות  לא נדרש  בבדיקה    20x35 ס"מ  
✔ ✔ תת סעיף א'- ו'     ✔ 2.3 גלגלים  

לא נדרש   ✔ לא נדרש  תת סעיף א'- ג'   2.3 מנעול  

✔ ✔ ✔
תת סעיף א' הרמה בשיטת  זרועות     2.3 הרמה  ופריקה  

✔ ✔ תת סעיף ב' פיני הרמה      ✔  

✔ ✔ קוטר דסקה 60-63 מ"מ      ✔  
✔ ✔ עובי דיסקה 2-3 מ"מ      ✔  

✔ ✔ ✔
תת סעיף 2.1.7.1 קוטר פין הרמה  38-42 ס"מ      2.1.7 פיני  הרמה  

✔ ✔ ✔
90-110 מ"מ       אורך פין הרמה  

✔ ✔ תת סעיף א'- ו'      ✔ 2.3 גלגלים  

לא נדרש   ✔ לא נדרש  תת סעיף א'- ג'   2.3 מנעול  

✔ ✔ פתח ניקוז     ✔ 2.3 ניקוז  
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בהתאם לבחינת הדוגמאות שהוגשו על ידי המשתתף במכרז מס' 4 - קבוצת אלון בע"מ, פריטי פרק א' עומדים 

עמוד 6 מתוך 62 
 

בדרישות המפרט הטכני למעט 3 פריטים: מיכל אצירה לאשפה בנפח 360 ליטר, מיכל אצירה למחזור בנפח 360 

ליטר ןמיכל אצירה למחזור בנפח 1100 פלסטיק למחזור שעדיין בבדיקה. 

דולב מוצרי פלסטיק אגש"ח בע"מ 

הערות 1100 770 360 240 140 דרישה סעיף 
פלסטיק לאשפה (ירוק) 

הוצגו 
אישורי 

עמידה בתקן 
לכל 

✔ ✔ ✔ ✔ המיכלים. ✔       EN840 תנאי סף 3.1.4  
ע"ג מיכל 
1100 אין 

הטבעה של 
התקן 

 
✔ ✔ ✔ ✔ ✔

דרישת טכניות 
מכסה תת סעיף א'- ו'       1.2 סעיף 2 

 
✔ ✔ ✔ ✔ ✔

דרישות טכניות 
פתיחת מכסה א'       1.2 סעיף 2 

 
✔ ✔ ✔ ✔ ✔

דרישות טכניות 
גלגלים תת סעיף א'- ו'        1.2 סעיף 3 

לא  
✔ ✔ ✔ ✔

הרמה ופריקה ע"י  דרישות טכניות 
נדרש      מסרק סעיפים א'- ב'   1.2 סעיף 4   

 
✔ ✔

הרמה ופריקה ע"י  דרישות טכניות 
לא נדרש    לא נדרש  לא נדרש  זרועות סעיפים ג'- ד'   סעיף 4.1 

 
✔ ✔

דרישות טכניות 
לא נדרש    לא נדרש  לא נדרש  פיני הרמה    2.1.7

 

1100 דרישה סעיף 
כתום 

 1100
כחול 

 360
כתום 

 360
כחול 

הערות 

פלסטיק למחזור 
הוצגו 
אישורי 
עמידה 

בתקן לכל 
✔ ✔ ✔ המיכלים. ✔      EN840 תנאי סף 3.1.4 

ע"ג מיכל 
1100 אין 

הטבעה של 
התקן 

✔ לא נדרש  ✔ לא נדרש  פינוי הרמה     דרישות טכניות 2.1.7 
 

✔ ✔ ✔ ✔
דרישות טכניות 2.2, 

מכסה       2.3 סעיפים א'- ו'  
13x36 סוג מכסה 2 למחזור נייר דרישות טכניות 2.2   לא נדרש   13x35 לא נדרש  פתח 13x36 או 13x33 ס"מ סעיף ז'   2.3 תת סעיף ח'  
לא נדרש סוג מכסה 3 לאריזות פתח דרישות טכניות 2.2    20x35 לא נדרש   20x35 20x35 ס"מ  סעיף ז'   2.3 סעיף ח'  
  דרישות טכניות   

✔

 
✔

 
✔ ✔

2.2 סעיפים א'- ז'  
    

 
גלגלים   2.3 סעיפים א'-ו' 

 
✔ ✔ ✔ ✔

הרמה ופריקה סעיף 5 תת 
סעיף א'- ב'  דרישות טכניות 2.2     

בהתאם לבחינת הדוגמאות שהוגשו על ידי המשתתף מס' 3 במכרז - דולב מוצרי פלסטיק אגש"ח בע"מ, 
פריטי פרק א' עומדים בדרישות המפרט הטכני. 
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12. להלן טבלת השוואת הצעות המחיר אל מול אומדן העירייה לפרק א' של המכרז - מיכלי אצירה בנפחים עד 

עמוד 7 מתוך 62 
 

1.1 מ"ק ולזרמים שונים. נציין כי המשתתפים במכרז היו רשאים להגיש הצעתם לפריט אחד או יותר בפרק 

זה, בהתאם לבחירתם ורצונם:- 

קבוצת אלון בע"מ  דולב מוצרי פלסטיק  אגש"ח  אומדן 
העירייה 
בש"ח  תיאור 
לא כולל 
מע"מ 

הצעת  הצעת 
המחיר  פער המחיר  בש"ח לא פער  מהאומדן בש"ח לא  כולל מהאומדן  כולל 
מע"מ  מע"מ 

    155 8%מיכל אצירה לאשפה בנפח 140 ליטר  144
 122 18%- 140 5%-מיכל אצירה לאשפה בנפח 240 ליטר  148
** 14%-מיכל אצירה לאשפה בנפח 360 ליטר  224 193 -23% 172 
    820 7%מיכל אצירה לאשפה בנפח 770 ליטר  766
 690 56% 725 64%מיכל אצירה לאשפה בנפח 1100 ליטר  442*
    185 19%-מיכל אצירה למחזור בנפח 240 ליטר  229

    285 3%-גגון   293מיכל אצירה למחזור בנפח 240 ליטר בתוספת 

** 32%-מיכל אצירה למחזור בנפח 360 ליטר  316 215 -37% 198 
    285 7%-גגון   306מיכל אצירה למחזור בנפח 360 ליטר בתוספת 

      מיכל אצירה למחזור בנפח 770 ליטר  773
      גגון   807מיכל אצירה למחזור בנפח 770 ליטר בתוספת 

 680 18%-מיכל אצירה למחזור בנפח 1100  ליטר  833 749 10%-
   850 5%גגון   813מיכל אצירה למחזור בנפח 1100  ליטר בתוספת 

 1550 13%-   מיכל אצירה ממתכת 1100 ליטר   1783
* בפריט מיכל אצירה לאשפה בנפח 1100 ליטר נפלה טעות סופר באומדן ובמקום הספרה "7" הוקלדה הספרה 

"4", שהן במקלדת האחת מתחת לשנייה, כך שהסכום באומדן היה צריך להיות 742 ₪.  

* כאמור לעיל, מיכל אצירה לאשפה בנפח 360 ליטר ומיכל אצירה למחזור בנפח 360 ליטר של המשתתף במכרז 

"קבוצת אלון בע"מ" עדיין נמצאים בבדיקה. 

13. לאור המפורט לעיל מתבקשת ועדת המכרזים לאשר את עמידת המשתתף מס' 3 במכרז - "דולב מוצרי             

פלסטיק אגש"ח בע"מ" כעומד בתנאי הסף של המכרז לכל הפריטים להם הוגשה הצעתו, ולאשר את               

המשתתף במכרז מס' 4 - "קבוצת אלון בע"מ" כעומד בתנאי הסף של המכרז לכל הפריטים להם הוגשה הצעתו 

למעט מיכל אצירה לאשפה בנפח 360 ליטר, מיכל אצירה למחזור בנפח 360 ליטר ומיכל אצירה למחזור בנפח 

1100 ליטר שעדיין נמצאים בבדיקה. 

14. כמו כן מתבקשת הועדה להכריז על המשתתפים במכרז: משתתף מס' 3 במכרז - "דולב מוצרי פלסטיק אגש"ח 

בע"מ" ומשתתף במכרז מס' 4 - "קבוצת אלון בע"מ" כזוכים לפריטי פרק א' וזאת, בתנאי המכרז ובחלוקת 

עבודה על פי נוסחת החלוקה העירונית כמפורט להלן: 

תיאור 

קבוצת אלון דולב מוצרי פלסטיק אגש"ח 
הצעת המחיר 
בש"ח לא 
כולל מע"מ 

חלוקת 
עבודה 

הצעת המחיר 
בש"ח לא 
כולל מע"מ 

חלוקת 
עבודה 

    מיכל אצירה לאשפה בנפח 140 ליטר  155 100%

מיכל אצירה לאשפה בנפח 240 ליטר  122 77% 140 23%

מיכל אצירה לאשפה בנפח 360 ליטר  172 100% עדיין  בבדיקה 

    מיכל אצירה לאשפה בנפח 770 ליטר  820 100%
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עמוד 8 מתוך 62 
 

תיאור 

קבוצת אלון דולב מוצרי פלסטיק אגש"ח 
הצעת המחיר 
בש"ח לא 
כולל מע"מ 

חלוקת 
עבודה 

הצעת המחיר 
בש"ח לא 
כולל מע"מ 

חלוקת 
עבודה 

מיכל אצירה לאשפה בנפח 1100 ליטר  690 61% 725 39%

    מיכל אצירה למחזור בנפח 240 ליטר  185 100%
    בתוספת גגון   285 100%מיכל אצירה למחזור בנפח 240 ליטר 

מיכל אצירה למחזור בנפח 360 ליטר  198 100% עדיין בבדיקה
    בתוספת גגון   285 100%מיכל אצירה למחזור בנפח 360 ליטר 

        מיכל אצירה למחזור בנפח 770 ליטר 
מיכל אצירה למחזור בנפח 770 ליטר 

        בתוספת גגון  

מיכל אצירה למחזור בנפח 1100  ליטר  749 38% 680 62%
    בתוספת גגון   850 100%מיכל אצירה למחזור בנפח 1100  ליטר 

   עדיין  בבדיקה  מיכל אצירה ממתכת 1100 ליטר  

כן מתבקשת הועדה לבטל את פריטי פרק א': מיכל אצירה למחזור בנפח 770 ליטר ו- מיכל אצירה למחזור 
 
 .15

בנפח 770 ליטר בתוספת גגון, לגביהם לא הוגשה כל הצעה במכרז זה. האגף ככל הנראה ייפנה למועצת העיר 

בבקשה מתאימה לניהול מו"מ עם ספקים פוטנציאלים העומדים בתנאי הסף של המכרז, לפריטים אלו. 

 

פרק ב' - כלי אצירה לשינוע ממתכת מעל 4 מ"ק לזרמים שונים - עדיין בבדיקה.  

 

פרק ג' - טמוני קרקע  - עדיין בבדיקה. 

 

פרק ד' - מיכלי אשפה מונחים בנפחים מעל 1.1 מ"ק ולזרמים שונים -  (איכות 60% ומחיר 40%) 

16. לפרק זה הוגשו 3 הצעות של המשתתף מס' 2 במכרז - "חן המקום בע"מ", המשתתף במכרז מס' 4 - "קבוצת 

אלון בע"מ", ושל המשתתף מס' 6 במכרז - "ר.ג.א אקולוגיות בע"מ".  

17. פרק ד' במכרז הינו דו שלבי - המשלב איכות ומחיר, כך שבשלב ראשון נבחנת עמידה בדרישות האיכות            

שנקבעו במכרז ובשלב השני תבחנה ההצעות הכלכליות של פרק זה.  

18. בהתאם לכך נקבע בסעיף 6 לפרק א' למסמכי המכרז כדלקמן ובמודגש:   

8.  הגשת הצעה לפרק ד' 
תשומת לבכם כי המדובר בפרק של איכות ומחיר ומשכך, בהתאם לאמור בסעיף 7.2 לפרק ב' 
למסמכי המכרז, מסמך הצעת המחיר לפרק ד' בלבד (נספח 7 למכרז), לא יוגש בחוברת המכרז 

ויש להגישו במעטפה נפרדת וסגורה, שכן תערך פתיחה נפרדת להצעות המחיר.   

הגשת הצעת המחיר לפרק ד' שלא במעטפה נפרדת כקבוע בסעיף 7.2 הנ"ל עלולה לגרום             

לפסילת ההצעה 

19. יצויין כי ההוראות לגבי פרקים א, ב, ו-ג למכרז אשר לגביהם נקבע כי הפרמטרים בבחינת ההצעות הם 100% 
מחיר, נקבעו הוראות שונות ולגביהם צויין בסעיף 7 לפרק א' למסמכי המכרז כדלקמן:  

"הגשת ההצעה לפרקים א',ב', ג' - על אף האמור בסעיף סעיף 7.2 לפרק ב' למסמכי המכרז, מסמך הצעת 

המחיר (נספח 7 למכרז) לפרקים א-ג' יוגש במעטפה אחת יחד עם יתר מסמכי המכרז,  ואין צורך להגישו       
במעטפה נפרדת. 

הצעת המחיר לפרקים א', ב' , ג' תוגש במעטפה אחת יחד עם יתר מסמכי המכרז,  ואין צורך להגישה 
במעטפה נפרדת." 
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20. בנוסף ובהתאם לכך, נקבע אופן הגשת ההצעות בסעיפים 7.1 ו- 7.2 לפרק ב' – תנאי המכרז, אשר במסמכי 

המכרז, כדלקמן:  

"7.1 המשתתף במכרז ידפיס ויגיש לעירייה את חוברות המכרז עם הנספחים והמסמכים הנדרשים, בשני 

העתקים זהים, על גבי הטפסים המיועדים לכך, במעטפה עליה ידביק את הדף המצורף בסוף פרק 

זה- דף מעטפה למכרז. 

  7.2 מסמך הצעת המחיר עצמו (נספח 7 למכרז) יוגש במעטפה נפרדת, כשהיא סגורה היטב ומוגשת עם 

יתר מסמכי המכרז, כמתואר בסעיף 7.1 לעיל."  

21. הרציונל בהוראה זו הינו למנוע את הפגיעה בשוויון שעלולה להיווצר בחשיפת ההצעות הכלכליות של משתתפי 

המכרז שעה שיש לנקד הצעות אלה בניקוד איכות (בהתאם לקריטריונים ולהוראות שנקבעו בסעיף 6.4 לפרק 

ג' למסמכי המכרז), דהיינו, למנוע פגיעה אפשרית בניקוד איכות ההצעות עקב חשיפה אליהן קודם ניקודן, כך 

שלא תיווצר הטיה של הניקוד להצעה הזולה, כביכול. משכך בהתאם להלכה הפסוקה בנושא ולהוראות              

המכרז, הצעות המחיר לפרק ד' של המכרז תפתחנה רק לאחר שלב בדיקת עמידת המשתתפים במכרז בתנאי 

הסף למכרז שכללו גם ניקוד איכות מינימלי כקבוע בסעיף 6.4 לפרק ג' למסמכי המכרז. 

22. סעיף 8.1 לפרק ב' למסמכי המכרז קובע לגבי תקינות ההצעה כדלקמן: "הצעות שיוגשו באופן השונה              

מהמפורט לעיל עלולות להיפסל". 

23. במעמד פתיחת ההצעות נמצא כי המשתתף במכרז מס' 4 "קבוצת אלון בע"מ", הגיש את הצעתו במעטפה בה 

נמצאו מסמכי המכרז וכן מעטפה נוספת עם טופס הצעת המחיר בלבד, ואולם במעטפה עם יתר מסמכי המכרז 
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נמצא גם טופס הצעת המחיר בו נרשמו כל מחירי 5 הפריטים המוצעים על ידי המשתתף במכרז. כך שהצעה 

הכלכלית של המשתתף במכרז מס' 4 הוגשה בתוך ההצעה הטכנית וזו נפתחה ונחשפה לנוכחים במעמד פתיחת 

ההצעות למכרז ולגורמים העירוניים הרבים שבדקו את מסמכי המכרז: נציגי מחלקת מכרזים והתקשרויות, 

נציגי אגף רכש ולוגיסטיקה, נציגי השירות המשפטי ועוד, ההצעה סומנה ע"י חבר הוועדה במועד פתיחת            

ההצעות כמצוות תקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח -1987, כאשר ההצעות הכלכליות של יתר משתתפי      

המכרז לפרק זה, כשהינן במעטפה סגורה עם ציון מספר המכרז על גביהן, הוחזרו לתיבת המכרזים. 

24. כאמור, צירוף ההצעה הכלכלית של המשתתף מס' 4 לחוברת הטכנית שבה כלל מסמכי המכרז לאחר שזו     

נחשפה, עלולה לפגוע ופוגעת בשוויון שבין המשתתפים במכרז בשל העובדה שיכולה להיות השפעה מהמחיר 

שהוצע וזאת בהתאם לרציונל שפורט לעיל. המדובר בפגם אשר יורד לשורשו של המכרז (הואיל וההצעה            

הכלכלית של המשתתף מס' 4 נחשפה), ולאור ההלכה הפסוקה בנושא יש לפסול את הצעת המשתתף במכרז 

מס' 4, "קבוצת אלון בע"מ", וזאת גם בהתאם לקבוע בסעיף 8.1 לפרק ב' למסמכי המכרז. 
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25. להלן טבלת עמידת משתתפי המכרז בתנאי הסף (פרק ג', הקריטריונים לבחינת ההצעות) לפרק זה:- 
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קבוצת חן המקום תנאי סף פרק ד' סעיף 
אלון 

ר.ג.א 
אקולוגיות 

 3.4.1  המשתתף במכרז הינו יצרן ו/או יבואן ו/או משווק מורשה של 
V מיכלי אשפה מונחים בנפחים מעל 1.1 מ"ק ולזרמים שונים,   V המפורטים בפרק ד' שבנספח ב' לחוזה - המפרט הטכני (כולם 

או חלקם) נשוא מכרז זה, המוצעים על ידו במכרז.  

לא נבדק  

 3.4.2 מיכלי אשפה מונחים בנפחים מעל 1.1 מ"ק ולזרמים שונים 
V המוצעים על ידי המשתתף במכרז לפרק ד' בטופס הצעת   V המחיר (נספח 7 למכרז/נספח ג' לחוזה), עומדים בכל דרישות 

האפיון המפורטות בפרק ד' שבנספח ב' לחוזה - המפרט הטכני. 
 3.4.3 מיכלי אשפה מונחים בנפחים מעל 1.1 מ"ק ולזרמים שונים 

V המוצעים על ידי המשתתף במכרז לפרק ד' בנספח 7   V למכרז/נספח ג' לחוזה - טופס הצעת המחיר, עומדים בדרישות 
 . 13701  EN התקן

 3.4.4  משתתף שהינו יצרן של מיכלי אשפה מונחים בנפחים מעל 
1.1 מ"ק ולזרמים שונים המוצעים על ידו במכרז לפרק ד' 
בטופס הצעת המחיר (נספח 7 למכרז/נספח ג' לחוזה), יהיה 
בעל רישיון עסק לייצור מוצרי מתכת ו/או בעל רישיון עסק 
לפריט אחר הרלוונטי לצורך ביצוע העבודות נשוא מכרז זה 
V בהתאם לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-   V 2013 או כל פריט שקדם לצו זה. לחילופין, ככל שהמשתתף 

במכרז הינו משווק מורשה ו/או יבואן וברשותו שטח אחסנה 
של למעלה מ-50 מ"ר, יהיה המשתתף במכרז בעל רישיון עסק 
לאחסנה או לכל פריט רלבנטי אחר המתאים לביצוע העבודות 
בהתאם לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג- 

2013 או כל פריט שקדם לצו זה. 
 3.4.5  המשתתף במכרז הינו יצרן ו/או יבואן ו/או משווק מורשה של 
V מיכלי אשפה מונחים בנפחים מעל 1.1 מ"ק ולזרמים שונים,   V המפורטים בפרק ד' שבנספח ב' לחוזה - המפרט הטכני (כולם 

או חלקם) נשוא מכרז זה, המוצעים על ידו במכרז.  
לא נכללה בדוח הכספי השנתי המבוקר של המשתתף במכרז  3.5 
ככל שהוא מאוגד כחברה - בשנת הדיווח האחרונה בה חתם 
המשתתף במכרז על דוחות מבוקרים ולא מוקדם משנת 2018 
V אזהרת עסק חי או הערת עסק חי וממעוד החתימה על הדוח   V הכספי השנתי ועד למועד האחרון להגשת הצעות לא חל שינוי 

מהותי לרעה במצב העסקי של המשתתף במכרז המאוגד 
כחברה עד כדי העלאת ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו 

כעסק חי. 
 

הצגת דגמים ובחינת האיכות 

26. בסעיף 6.1 לפרק ג' למסמכי המכרז נקבע כי על המשתתף במכרז בפרק ד' להציג דגמים של מיכלי אשפה          

מונחים בנפחים 1.1 מ"ק ולזרמים שונים המוצעים עד ידו וכמפורט להלן: מיכל מתכת מונח בנפח 2-2.6 מ"ק 

וכן מיכל מתכת מונח עילי בנפח 4.7-5.1 מ"ק.   

27. במסגרת סיכום כנס המשתתפים הבהירה העירייה כי על המשתתף במכרז להציג את הדגמים שסופקו על ידו 

לצדדי ג' כלשהם באמצעות רשימה בה יפורטו על ידו הדגמים שבחר להציג בפני העירייה, המיקום בו הם         

מונחים וברשות מי הם. המשתתף במכרז מתחייב להציג לנציגי העירייה את הדגמים שפורטו על ידו וזאת 

בתוך 7 ימים מיום דרישת העירייה בכתב,  והעירייה תבחן את איכות הדגמים, בהתאם לפרמטרים הנקובים 

בפרק ג' וזאת על פי הרשימה שיציג המשתתף במכרז. 

28. בסעיף 6.4 לפרק ג' למסמכי המכרז נקבעו התנאים והקריטריונים לניקוד האיכות, כמפורט להלן: 

"6.4 לצורך בחינת איכות הדגמים המוצעים, יובאו בחשבון הפרמטרים הבאים וזאת בהתאם לניקוד         
 

 

צידם : 
 

הנקוב ל
 

המקסימלי 
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מס"ד 
הפרמטר 
לבחינה 

ניקוד איכות 
מקסימאלי 

פירוט הציון פרוט הפרמטר 

ציון מינימלי לפרמטר זה - 30 נקודות. 
הצעות מתחת לציון המינימלי בפריט זה   40 רמת עיצוב הפריט 

נראות 
בלבד תפסלנה   

 60 הפריט: 
 1

אופן נוחות  
  20 סגירה/פתיחה 

הפריט 
מבנה מודולרי יזכה את הספק ב-40 

מבנה   
נקודות     40

מודולרי:   2
מבנה שאינו מודולרי יקבל 0 נקודות 

100 סה"כ ניקוד איכות     100 מקסימלי 
 

ציון בדיקת האיכות המשוקלל של פחות מ-50 נקודות יפסול את ההצעה לפרק זה.       

ציון רמת גימור של פחות מ-30 תפסול את ההצעה לפרק זה. 

העירייה לא תדון בהצעה שבה לא הוגשו דגמים. " 

29. במהלך חודש מרץ 2022 ערך אגף התברואה בחינת איכות של מיכלי אשפה מונחים, בנפחים הקבועים בסעיף 

6.1 לפרק ג' במסמכי המכרז: מיכל מתכת עילי מונח בנפח 2-2.6 מ"ק ומיכל מתכת מונח עילי בנפח 4.7-5.1 

מ"ק. 

30. להלן תוצאות בחינת האיכות של מיכלי אשפה מונחים שהוצעו ע"י המשתתפים במכרז מס' 2 ו-6 :  

בחינת איכות למיכל מתכת עילי מונח בנפח 2-2.6 מ"ק 

פרוט הפרמטר הפרמטר לבחינה 
ניקוד 
איכות 
מקסימלי 

משתתף מס' 2 במכרז –  
חן המקום  

משתף במכרז מס' 
6 - ר.ג.א 
אקולוגיות  

40 25 ** רמת עיצוב  40
הפריט  20 20 20אופן נוחות / סגירת נראות הפריט 

מבנה מודולרי  40 0 40
סה"כ ניקוד איכות לפריט  100 45 100

 לפחות הצעה פסולה כשירכשירות בחינת איכות ההצעה - רמת עיצוב 30 נקודות 
 

בחינת איכות למיכל מתכת מונח עילי בנפח 4.7-5.1 מ"ק 

פרוט הפרמטר הפרמטר לבחינה 
ניקוד 
איכות 
מקסימלי 

משתתף מס' 2 במכרז –  
חן המקום  

משתף במכרז מס' 
6 - ר.ג.א 
אקולוגיות  

40 ** רמת עיצוב  40 10
הפריט  20 20 20אופן נוחות / סגירת נראות הפריט 

מבנה מודולרי  40 40 40
סה"כ ניקוד איכות לפריט  100 70 100

 לפחות הצעה פסולה כשירכשירות בחינת איכות ההצעה - רמת עיצוב 30 נקודות 
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הלן ניקוד איכות משוקלל (משקל 60%): 
 
ל
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ניקוד 
איכות 
מקסימלי 

משתתף מס' 2 במכרז - 
חן המקום  

משתף 
במכרז 
מס' 6 - 
ר.ג.א 

אקולוגיות  
סך ניקוד איכות למיכל מתכת עילי מונח בנפח 2-2.6 מ"ק  100 45 100
סך ניקוד איכות למיכל מתכת מונח עילי בנפח 4.7-5.1 מ"ק  100 70 100
סה"כ ניקוד איכות ההצעה המשוקלל  60 34.5 60
כשירות בחינת איכות ההצעה - ניקוד משוקלל 50 נקודות לפחות   הצעה פסולה כשיר

        

 
31. לאור הוראות המכרז אשר קבעו, בין היתר, בסעיף 6.4 בפרק ג' למסמכי המכרז כי: "ציון בדיקת האיכות 

המשוקלל של פחות מ-50 נקודות יפסול את ההצעה לפרק זה" וכי : "ציון רמת גימור של פחות מ-30 תפסול 

את ההצעה לפרק זה", מתבקשת הוועדה לפסול את הצעת המשתתף המכרז מס' 2 – "חן המקום בע"מ" לפרק 

זה. 

32. לאור המפורט לעיל מתבקשת ועדת המכרזים: 

32.1 להכריז על המשתתפים במכרז: "חן המקום בע"מ" ו-ר.ג.א אקולוגיות בע"מ" כעומדים בתנאי הסף 

של פרק ד' במכרז מסגרת פומבי מס' 180/2021 לאספקת מכולות, דחסניות וכלי אצירה מסוגים שונים 

לרבות לאשפה ומחזור.  

32.2 לפסול את הצעת המשתתף במכרז מס' 4 - "קבוצת אלון בע"מ" בפרק ד' למכרז עקב הגשת הצעת       

המחיר שלא בהתאם לנדרש במסמכי המכרז.   

32.3 כמו כן, מתבקשת הוועדה לאשר את ניקוד האיכות שניתן למשתתפים במכרז ולהצעותיהם בפרק ד' 

וכדלקמן:  

המשתתף מס' 6 במכרז - ר.ג.א אקולוגיות בע"מ - 60 נקודות;  

משתתף מס' 2 במכרז - חן המקום בע"מ - 34.5 נקודות; 
 

32.4 לפסול את הצעת המשתתף מס' 2 במכרז - "חן המקום" לאור ציון ניקוד האיכות של הצעתו.  

32.5 כן מתבקשת הוועדה לאשר את פתיחת ההצעות הכלכליות בפרק ד' של המכרז למשתתף מס' 6 במכרז 

אשר עמד בתנאי הסף ובתנאי האיכות. 

 דיון 

רו"ח ליטל פחטר:  מכרז 180/2021 לאספקה של מכולות, דחסניות וכלי אצירה מסוגים שונים לרבות לאשפה ומחזור 

של אגף רכש ולוגיסטיקה. הפנייה מתייחסת לפרקים א' ו-ד' בלבד ובהם נדון. המכרז פורסם ביום 

ה-04.11.2021 כאשר המועד האחרון להגשת ההצעות, אחרי דחייה, היה ביום ה-19.01.2022 ובאותו 

יום נפתחה תיבת ההצעות. נמצאו בה האומדן ושבע הצעות. שלוש ההצעות הכלכליות של פרק ד', 

שזה פרק שהוא גם עם איכות, הופקדו חזרה לתיבה. אז כאמור פרקים א', ב', ג' הם 100 אחוז מחיר, 

פרק ד' הוא מחיר 40 אחוז ואיכות 60 אחוז. במסמכי המכרז נקבע שלפרקים א' ו-ב', יש שני זוכים 

לכל פריט ולגבי פרקים ג' ו-ד', יש שני זוכים בכל פרק. בסעיף 6 לפנייה מפורטת התייחסות לעמידת 

Dummy Text
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המשתתפים בתנאי הסף הכללים ובסעיף 7 לפנייה קיימת גם התייחסות להשלמת המסמכים           

שהייתה לגבי הפרקים האלה א' ו-ד'. בסעיף 8 לפנייה ישנה התייחסות לגבי נושא של עדיפות לתוצרת 

הארץ ולאמנה, כאשר ישנה גם התייחסות למדינות הייצור, בפרקים האלה במכרז אין אף ספק      

שמקבל עדיפות לתוצרת הארץ. לגבי פרק א' – מיכלי אצירה בנפחים עד 1.1 מ"ק ולזרמים שונים, 

בפרק א' הוגשו שתי הצעות, של דולב מוצרי פלסטיק ושל קבוצת אלון. מציגה בפניכם את הפירוט 

של תנאי סף כאשר לגבי עמידת מיכלי האצירה ודרישות האפיון של המפרט הטכני לגבי קבוצת       

אלון, וישנה גם התייחסות לבדיקה שנערכה על ידי אגף התברואה לפריטים שהוגשו, כאשר כל         

הדוגמאות שהם הגישו בפרק א' עומדות בדרישות המפרט הטכני למעט שלושה פריטים: מיכל           

אצירה לאשפה בנפח 360 ליטר, מיכל אצירה למחזור בנפח 360 ליטר ומיכל אצירה למחזור בנפח 

1100 פלסטיק למחזור שעדיין בבדיקה. לגבי ההצעה של דולב, מציגה בפניכם את פירוט של העמידה 

ושל הבדיקה שנעשתה, ובהתאם לדוגמאות הפריטים שלהם בפרק א', דולב עומדים בדרישות           

המפרט הטכני. בסעיף 12 לפנייה מפורטת טבלת הצעות המחיר אל מול אומדן העירייה, בפרק א' 

של מכלי האצירה משתתפי המכרז לא היו מחויבים להגיש הצעת מחיר לכל הפריטים של הפרק, 

הם יכלו לבחור לאיזה פריט להגיש את הצעתם על פי בחירתם ורצונם. נציין שבפריט של מיכל      

אצירה לאשפה בנפח 1,100 ליטר, נפלה טעות סופר באומדן, במקום הספרה 7 הוקלדה בטעות            

הספרה 4 שהיא סמוכה במקלדת, ולכן האומדן צריך להיות 742 ש"ח ואז הפער בין האומדן לבין 

ההצעות שהתקבלו אינו משמעותי: 690 ו-725, וכפי שציינו מכלי האצירה בנפח של 360 ליטר, של 

קבוצת אלון עדיין בבדיקה. לגבי מה שהוועדה מתבקשת אז זה להכריז על עמידת המשתתף 3, דולב, 

כעומד בתנאי הסף של פרק א' של המכרז לגבי כל הפריטים להם הוגשה הצעתו ולאשר את קבוצת 

אלון כעומד בתנאי בסף של פרק א' לגבי כל הפריטים להם הוגשה הצעתו למעט מיכל אצירה לאשפה 

בנפח 360 ליטר, מיכל אצירה למחזור בנפח 360 ליטר ומיכל אצירה למחזור בנפח 1100 פלסטיק  

למחזור שעדיין נמצאים בבדיקה. מבחינת הצעות המחיר אנחנו מבקשים לאשר את דולב ואת            

קבוצת אלון כזוכים במחירי הצעתם בהתאם למפורט בטבלה, למעט הפריטים שעדיין נמצאים            

בבדיקה. לגבי הפריטים שבהם לא הוגשו הצעת מחיר כלל שהינם מיכל אצירה למחזור בנפח 770 

ליטר ומיכל אצירה למחזור בנפח 770 ליטר בתוספת גגון, לגביהם מבקשים לבטל את הפריטים   

האלו והאגף ישקול את צעדיו, כשהוא רשאי גם לפנות למועצה בבקשה לנהל משא ומתן בתנאי    

המכרז. זה היה לגבי פרק א'. האם יש שאלות לגבי פרק א' של המכרז? 

גב' אופירה יוחנן-וולק:  אני רגע רוצה להגיד משהו על הפנייה הזאת, מצוינת. נהדרת, מאוד טובה. מבחינתי אין 

שאלות.  

רו"ח ליטל פחטר: אנחנו נמשיך לפרק ד', פרק ד' כאמור איכות ומחיר. בפרק הזה הוגשו שלוש הצעות. כאמור הפרק 

הזה משלב איכות ומחיר ולכן נדרשו משתתפי המכרז להפקיד את הצעות המחיר שלהם במעטפה 

עמוד 13 מתוך 62 
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נפרדת. במעמד הפתיחה התקבלו 3 מעטפות מהמשתתפים במכרז ואלה הוחזרו לתיבת ההצעות,   

אבל בשלב הפתיחה נמצא שהמשתתף במכרז, קבוצת אלון, נתן את הצעתו הכספית גם במסגרת   

מסמכי המכרז שכאמור נחשפו.   

עו"ד שני לוי-גצוביץ: מפנה לחוות דעתנו המאוד מפורטת בסעיפים 17-24 לפנייה. כאמור, פרק ד' במכרז הינו דו 

שלבי - המשלב איכות ומחיר, כך שבשלב ראשון נבחנת עמידה בדרישות האיכות שנקבעו במכרז  

ובשלב השני תבחנה ההצעות הכלכליות של פרק זה. בהתאם לכך נקבע בסעיף 6 לפרק א' למסמכי 

המכרז כדלקמן ובמודגש:   
8.  הגשת הצעה לפרק ד' 

עמוד 14 מתוך 62 
 

תשומת לבכם כי המדובר בפרק של איכות ומחיר ומשכך, בהתאם לאמור בסעיף 7.2 לפרק ב' 
למסמכי המכרז, מסמך הצעת המחיר לפרק ד' בלבד (נספח 7 למכרז), לא יוגש בחוברת המכרז 

ויש להגישו במעטפה נפרדת וסגורה, שכן תערך פתיחה נפרדת להצעות המחיר.   

הגשת הצעת המחיר לפרק ד' שלא במעטפה נפרדת כקבוע בסעיף 7.2 הנ"ל עלולה לגרום             

לפסילת ההצעה 

עוד נציין, כי לפרקים א, ב, ו-ג למכרז, שהינם 100% מחיר, נקבעו הוראות שונות בתנאי המכרז וראו 

סעיף 19 לפניה. נציין כי הרציונל בהוראה זו הינו למנוע את הפגיעה בשוויון שעלולה להיווצר              

בחשיפת ההצעות הכלכליות של משתתפי המכרז שעה שיש לנקד הצעות אלה בניקוד איכות (בהתאם 

לקריטריונים ולהוראות שנקבעו בסעיף 6.4 לפרק ג' למסמכי המכרז), דהיינו, למנוע פגיעה אפשרית 

בניקוד איכות ההצעות עקב חשיפה אליהן קודם ניקודן, כך שלא תיווצר הטיה של הניקוד להצעה 

הזולה, כביכול. משכך בהתאם להלכה הפסוקה בנושא ולהוראות המכרז, הצעות המחיר לפרק ד' 

של המכרז תפתחנה רק לאחר שלב בדיקת עמידת המשתתפים במכרז בתנאי הסף למכרז שכללו גם 

ניקוד איכות מינימלי כקבוע בסעיף 6.4 לפרק ג' למסמכי המכרז. כאמור, במעמד פתיחת ההצעות 

נמצא כי המשתתף במכרז קבוצת אלון בע"מ הגיש את הצעתו במעטפה בה נמצאו מסמכי המכרז 

וכן מעטפה נוספת עם טופס הצעת המחיר בלבד, ואולם במעטפה עם יתר מסמכי המכרז נמצא גם 

טופס הצעת המחיר בו נרשמו כל מחירי 5 הפריטים המוצעים על ידו, כך שהצעה הכלכלית שלו    

הוגשה בתוך ההצעה הטכנית וזו נפתחה ונחשפה לנוכחים במעמד פתיחת ההצעות למכרז וגם             

לגורמים העירוניים שבדקו את מסמכי המכרז: נציגי מחלקת מכרזים והתקשרויות, נציגי אגף רכש 

ולוגיסטיקה, נציגי השירות המשפטי. כאמור, צירוף ההצעה הכלכלית של המשתתף במכרז לחוברת 

הטכנית שבה כלל מסמכי המכרז לאחר שזו נחשפה, עלולה לפגוע ופוגעת בשוויון שבין המשתתפים 

במכרז בשל העובדה שיכולה להיות השפעה מהמחיר שהוצע וזאת בהתאם לרציונל שפרטנו. המדובר 

בפגם אשר יורד לשורשו של המכרז, חשיפת ההצעה הכלכלית, ולאור ההלכה הפסוקה בנושא יש  

לפסול את הצעת המשתתף במכרז, "קבוצת אלון בע"מ", וזאת גם בהתאם לסעיף 8.1 לפרק ב'       

למסמכי המכרז שקובע כי הצעות שיוגשו באופן השונה מהקבוע בתנאי המכרז עלולות להיפסל ולכן 
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ההמלצה של השירות המשפטי היא לפסול את ההצעה של קבוצת אלון לפרק זה עקב החשיפה          

להצעת המחיר בשלב בדיקת האיכות. יש שאלות לגבי החוות דעת המשפטית או שהיא מקובלת?   

גב' אופירה יוחנן-וולק:  בסדר גמור, מקובלת.  

רו"ח ליטל פחטר:  לגבי העמידה בתנאי סף והתייחסות לגבי הדגמים שנבדקו: בסעיף 25 לפניה מוצגת עמידת חן 

המקום ור.ג.א. אקולוגיות בתנאי הסף של פרק זה ובסעיפים 26-31 לפניה מוסבר על איכות ההצעה 

כפי שנקבעה בתנאי המכרז ועל הבדיקות שבוצעו, כאשר במסגרת האיכות לפרק זה נקבע גם ניקוד 

איכות מינימלי. בבדיקת איכות, ציון בדיקת איכות משוקלל של פחות מ-50 נקודות יפסול את           

ההצעה לפרק וגם ציון רמת עיצוב הפריט של פחות מ-30, גם יפסול את ההצעה. אגף התברואה ערך 

בדיקה של איכות ההצעות של שני המשתתפים שנותרו בפרק זה: של חן המקום ושל ר.א.ג.             

אקולוגיות, כאשר חן המקום לא עמד בניקוד האיכות המינימלי שנקבע במסמכי המכרז לגבי שני 

הדגמים שהם הגישו ונבדקו, וזה מוצג בפניכם כאן בסעיף 30 לפניה, הם לא עמדו בניקוד האיכות 

המינימלי שנקבע במסמכי המכרז, לא לסך הכול ניקוד האיכות לפריט ולא ברמת העיצוב ולכן             

מתבקשת הועדה לפסול את ההצעה שלהם בפרק זה.  

גב' אופירה יוחנן-וולק:  בסדר גמור.  

רו"ח ליטל פחטר:  ובסעיף 32 לפניה יש כאן בעצם סיכום של הבקשה, כפי שציינו. 

גב' אופירה יוחנן-וולק:  או קיי.  

רו"ח ליטל פחטר:  שאלות?  

גב' אופירה יוחנן-וולק:  אני מאשרת. ליאור? משה?  

ליאור שפירא:  מאשר.  

משה חיים: מאשר.  

גב' אופירה יוחנן-וולק:  תודה רבה.  
 

החלטה 

עמוד 15 מתוך 62 
 

1. מאשרים כי המשתתף מס' 3 במכרז - "דולב מוצרי פלסטיק אגש"ח בע"מ" עומד בתנאי הסף של פרק א'  

במכרז מסגרת פומבי מס' 180/2021 לאספקת מכולות, דחסניות וכלי אצירה מסוגים שונים לרבות לאשפה 

ומחזור, לכל הפריטים להם הוגשה הצעתו. 

2. מאשרים כי המשתתף מס' 4 במכרז - "קבוצת אלון בע"מ" עומד בתנאי הסף של פרק א' במכרז מסגרת פומבי 

מס' 180/2021 לאספקת מכולות, דחסניות וכלי אצירה מסוגים שונים לרבות לאשפה ומחזור לכל הפריטים 

להם הוגשה הצעתו למעט מיכל אצירה לאשפה בנפח 360 ליטר, מיכל אצירה למחזור בנפח 360 ליטר ומיכל 

אצירה למחזור בנפח 1100 ליטר שעדיין נמצאים בבדיקה.  

3. מאשרים לבטל את פריטי פרק א': מיכל אצירה למחזור בנפח 770 ליטר ו- מיכל אצירה למחזור בנפח 770 

ליטר בתוספת גגון, לגביהם לא הוגשה כל הצעה במכרז זה.  
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4. מאשרים להכריז על המשתתף מס' 3 במכרז - "דולב מוצרי פלסטיק אגש"ח בע"מ" והמשתתף מס' 4 במכרז 

- "קבוצת אלון בע"מ" זוכים לפריטי פרק א' וזאת במחירי הצעותיהם ובתנאי המכרז, בחלוקת העבודה על פי 

הנוסח העירונית, כמפורט להלן: 

עמוד 16 מתוך 62 
 

תיאור 

דולב מוצרי 
קבוצת אלון פלסטיק אגש"ח 

הצעת 
המחיר 
בש"ח 
לא כולל 
מע"מ 

חלוקת 
עבודה 

הצעת 
המחיר 
בש"ח לא 
כולל מע"מ 

חלוקת 
עבודה 

    מיכל אצירה לאשפה בנפח 140 ליטר  155 100%

מיכל אצירה לאשפה בנפח 240 ליטר  122 77% 140 23%

מיכל אצירה לאשפה בנפח 360 ליטר  172 100% עדיין  בבדיקה 

    מיכל אצירה לאשפה בנפח 770 ליטר  820 100%

מיכל אצירה לאשפה בנפח 1100 ליטר  690 61% 725 39%

    מיכל אצירה למחזור בנפח 240 ליטר  185 100%

    מיכל אצירה למחזור בנפח 240 ליטר בתוספת גגון   285 100%

מיכל אצירה למחזור בנפח 360 ליטר  198 100% עדיין בבדיקה

    מיכל אצירה למחזור בנפח 360 ליטר בתוספת גגון   285 100%

מיכל אצירה למחזור בנפח 1100  ליטר  749 38% 680 62%
    גגון   850 100%מיכל אצירה למחזור בנפח 1100  ליטר בתוספת 

   עדיין  בבדיקה  מיכל אצירה ממתכת 1100 ליטר  
 

5. מאשרים כי המשתתף מס' 2 במכרז - "חן המקום בע"מ" והמשתתף מס' 6 במכרז - "ר.ג.א אקולוגיות בע"מ" 

עומדים בתנאי הסף של פרק ד' במכרז מסגרת פומבי מס' 180/2021 לאספקת מכולות, דחסניות וכלי אצירה 

מסוגים שונים לרבות לאשפה ומחזור.  

6. מאשרים לפסול את הצעת המשתתף מס' 4 במכרז - "קבוצת אלון בע"מ" בפרק ד' למכרז מסגרת פומבי מס' 

180/2021 לאספקת מכולות, דחסניות וכלי אצירה מסוגים שונים לרבות לאשפה ומחזור, עקב הגשת הצעת 

המחיר שלא בהתאם לנדרש במסמכי המכרז.   

7. מאשרים את ניקוד האיכות שניתן למשתתפים הבאים בפרק ד' למכרז מסגרת פומבי מס' 180/2021 לאספקת 

מכולות, דחסניות וכלי אצירה מסוגים שונים לרבות לאשפה ומחזור, כמפורט להלן:  

המשתתף מס' 6 במכרז - ר.ג.א אקולוגיות בע"מ - 60 נקודות;  

משתתף מס' 2 במכרז - חן המקום בע"מ - 34.5 נקודות; 
 

8. מאשרים לפסול את הצעת המשתתף מס' 2 במכרז - "חן המקום" לפרק ד' לאור ציון ניקוד האיכות של הצעתו.  

9. מאשרים את פתיחת ההצעות הכלכליות לפרק ד' של מכרז מסגרת פומבי מס' 180/2021 לאספקת מכולות, 

דחסניות וכלי אצירה מסוגים שונים לרבות לאשפה ומחזור, של משתתף מס' 6 במכרז, ר.ג.א. אקולוגיות       

בע"מ, אשר עמד בתנאי הסף ובתנאי האיכות  של פרק ד' של המכרז. 

וכמפורט לעיל.   
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החלטה מספר 538 

עמוד 17 מתוך 62 
 

 

 

פניית האגף: 

1. במכרז פומבי מס' 178/2021 לאספקת שירותי כביסה, גיהוץ וניקוי יבש, אשר פורסם ביום 19.10.2021 (להלן: 

"המכרז"), נקבע כי המכרז כדו שלבי – מכרז המשלב איכות ומחיר, כך שבשלב ראשון נבחנת עמידה בדרישות 

האיכות שנקבעו במכרז בציון "עובר" ובשלב השני תבחנה ההצעות הכלכליות.  

2. ועדת מכרזים מס' 86 בישיבתה מיום 22.2.2022 החלטה 524, אישרה כדלקמן:  

2.1 פסילת הצעותיהם של המשתתפים המכרז, משתתף מס' 1 – "מכבסת כהן" ו-  משתתף מס' 3 – "ערן 

ניקוי יבש", עקב הגשת הצעת מחיר שלא בהתאם לנדרש במסמכי המכרז.  

2.2 המשתתף מס' 2 – "קשת קלין שופ רשתות ניקוי יבש" ו- משתתף מס' 4 -  "ססגון – שותפות תל 

אביבית", עומדים בתנאי הסף של המכרז. 

2.3 ניקוד האיכות המשוקלל של המשתתפים במכרז וקבלת המשתתפים ציון איכות "עובר", בהתאם            

לפרמטרים שנקבעו בתנאי המכרז וכמפורט להלן: 

ציון איכות משוקלל  שם המשתתף במכרז  מס' משתתף 

 98.8% קשת קלין שופ רשתות ניקוי יבש   2

 83.2% ססגון – שותפות תל אביבית   4

2.4 פתיחת ההצעות הכלכליות במכרז, "קשת קלין שופ רשתות ניקוי יבש" ו- משתתף מס' 4 -  "ססגון – 

שותפות תל אביבית", אשר קיבלו ציון איכות "עובר". 

3. ביום 13.3.2022 נפתחה תיבת המכרזים בצפייה באמצעות אפליקציית זום בראשות חברת ועדת המכרזים, גב' 

חן אריאלי  והוצאו ממנה אומדן המכרז ושתי הצעות מחיר של משתתפי המכרז;  המשתתף במכרז  מס' 2 - 

"קשת קלין שופ רשתות ניקוי יבש" ו- משתתף מס' 4 -  "ססגון – שותפות תל אביבית". 

4. להלן טבלה המפרטת את הצעות המחיר שהתקבלו מהמשתתפים במכרז למול האומדן העירוני, המחירים      

בש"ח ואינם כוללים מע"מ:  

 
תיאור הפריט והעבודה מס"ד 

  (*)
יחידת 
מידה 

משתתף מס' 2 - 
"קשת קלין שופ 
רשתות ניקוי 

יבש"  

משתתף מס' 4 -  
"ססגון – 
שותפות תל 
אביבית" 

אומדן העירייה 
 (**)

כביסה -    1
1 פריט   חולצה/מכנסיים/חצאית 

כולל גיהוץ ואריזה  
 

 
 ₪ 15

 
 ₪ 12.5

 
  ₪ 11

1 פריט   כביסה - לחולצה   2
העירייה תשלם 40% מהמחיר המוצע לפריט 1  דרייפיט כולל אריזה 

 

1 פריט   כביסה - חליפות סערה   3
העירייה תשלם 40% מהמחיר המוצע לפריט 1  של אופנוענים / אפוד 

זוהר, כולל אריזה 
 

1 פריט   ניקוי יבש וכביסה -    4
העירייה תשלם 130% מהמחיר המוצע לפריט 1.  חולצה  כולל גיהוץ 

ואריזה 

מכרז פומבי 178/2021 – אספקת שירותי כביסה, גיהוץ וניקוי יבש 
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עמוד 18 מתוך 62 
 

תיאור הפריט והעבודה מס"ד 
  (*)

יחידת 
מידה 

משתתף מס' 2 - 
"קשת קלין שופ 
רשתות ניקוי 

יבש"  

משתתף מס' 4 -  
"ססגון – 
שותפות תל 
אביבית" 

אומדן העירייה 
 (**)

1 פריט   ניקוי יבש וכביסה -    5
העירייה תשלם 170% מהמחיר המוצע לפריט 1  מכנסיים / חצאית  כולל 

גיהוץ ואריזה 

1 פריט   ניקוי יבש וכביסה -    66
העירייה תשלם  170%  מהמחיר המוצע לפריט 1  אפודות / סוודר, כולל 

אריזה 

אחוז היחסי למחירי הפריטים 2-6 נקבע בהתאם למחירי השוק.   (*) ה
פער ההצעה הזולה מהאומדן – גבוהה ב- 12%.  (**) 

 

5. לאור האמור לעיל, מתבקשת ועדת המכרזים: 

להכריז על המשתתף במכרז משתתף מס' 2 - "קשת קלין שופ רשתות ניקוי יבש" ו- משתתף מס' 4 -  

"ססגון – שותפות תל אביבית" כזוכים במכרז פומבי מס' 178/2021 לאספקת שירותי כביסה, גיהוץ וניקוי 

יבש, במחירי הצעתם ובתנאי המכרז, בחלוקת עבודה 22% ו-78%, בהתאמה.  

 דיון 

רו"ח ליטל פחטר:  פנייה של אגף רכש ולוגיסטיקה לגבי מכרז 178/2021 לאספקה של שירותי כביסה, גיהוץ וניקוי 

יבש. אני אזכיר שמדובר פה במכרז דו שלבי.  

גב' אופירה יוחנן-וולק:  זוכרים, זוכרים היטב.  

רו"ח ליטל פחטר:  אחרי שוועדה זו אישרה גם במכרז זה לפסול שתי הצעות עקב חשיפת הצעת המחיר במעטפה עם 

יתר מסמכי המכרז ואישרה עמידה בתנאי סף של שתי ההצעות האחרות ואת ניקוד האיכות שלהן, 

בוצעה פתיחה כלכלית של שתי הצעות אלה. במסגרת הצעת המחיר הם היו צריכים למלא הצעה 

לפריט אחד בלבד: מחיר לכביסה, לחולצה, למכנסיים, חצאית כולל הגיהוץ ואריזה, כאשר שאר    

הפריטים היו נגזרת של המחיר שהוצע על ידם. אתם יכולים לראות שמשתתף קשת, נתן מחיר של 

15 שקלים, ססגון נתן מחיר של 12.5 שקלים ואומדן העירייה עמד על מחיר של 11 שקלים. הבקשה 

פה היא לאשר את שניהם כזוכים וחלוקת העבודה ביניהם תהא בהתאם לנוסחה: קשת יקבלו 22 

אחוז ו-ססגון 78 אחוז.  

גב' אופירה יוחנן-וולק:  לדעתי אם אני זוכרת נכון בפעם הקודמת גם אני הערתי שאם אפשר להשתמש כמה שיותר  

בספק שנותן את המחיר הזול ביותר. נכון?  

אילה נעים אייל: נכון, ונוסחת החלוקה משקללת זאת ולכן הזול ביותר מקבל 78 אחוז בהתאם. 

גב' אופירה יוחנן-וולק:  הבנתי.  

אילה נעים אייל: ובנוסף במסמכי המכרז נקבע כי נבצע סקר ובהתאם לתוצאותיו ולשביעות הרצון של הלקוחות, 

תבוצע חלוקת העבודה. 

גב' אופירה יוחנן-וולק:  או קיי. בסדר גמור, מעולה.  שיהיה בהצלחה.  
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אילה נעים אייל: תודה רבה.  

ליאור שפירא:  מאשר.  

משה חיים: מאשר.  

גב' אופירה יוחנן-וולק:  תודה לכם. מאשרים.  

 
החלטה 

עמוד 19 מתוך 62 
 

מאשרים להכריז על המשתתפים הבאים כזוכים במכרז מסגרת פומבי מס' 178/2021 לאספקת שירותי 

כביסה, גיהוץ וניקוי יבש, במחירי הצעתם ובתנאי המכרז, ובחלוקת העבודה הרשומה לצידם כלהלן: 

המשתתף מס' 2 במכרז - "קשת קלין שופ רשתות ניקוי יבש"  -  22%  

המשתתף מס' 4 במכרז -  "ססגון – שותפות תל אביבית"    -  78% 

  

וכמפורט לעיל.  
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החלטה מספר 539 

עמוד 20 מתוך 62 
 

 

 

פניית האגף: 

1. מכרז מסגרת פומבי מס' 193/2021 למתן שירותי סליקת כרטיסי אשראי פורסם ב- 07.01.2022 והמועד           

האחרון להגשת ההצעות נקבע, לאחר מספר דחיות שנתבקשו ממי ממשתתפי הכנס ורוכשי המכרז, ליום ה- 

 .09.03.2022

2. סליקת כרטיסי האשראי כוללת סליקה צולבת לכרטיסי האשראי, כך שתתבצע סליקה של כל כרטיסי              

האשראי הקיימים במשק, למעט הכרטיסים הייחודיים -אמריקן אקספרס ודיינרס. 

3. תיבת המכרזים נפתחה בו ביום (09.03.2022) בנוכחות חברת הוועדה, הגב' חן אראלי, ונמצאו בה מעטפת        

אומדן העירייה ושתי הצעות. 

4. בטבלה שלהלן מפורטת עמידת המשתתפים במכרז בתנאי הסף (פרק ג', הקריטריונים לבחינת ההצעות), לאחר 

הליך השלמת מסמכים שאושר ע"י יו"ר הועדה: 

 

ישראכרט  מקס איט  תנאי הסף 
בע"מ  פיננסים 

בע"מ 

המשתתף במכרז הינו בעל ניסיון מוכח במתן שירותי סליקת כרטיסי אשראי 
מחזור העסקאות שנסלקו ע"י המשתתף במכרז לשלושה לקוחות  לפחות בכל  V Vוזאת במשך שנתיים לפחות מתוך השנים 2018, 2019, 2020 ו-2021, כאשר 

אחת מהשנתיים הנ"ל, לא יפחת מ-150 מיליון ₪, לכל לקוח  . 

המשתתף במכרז הינו בעל רישיון בתוקף מאת בנק ישראל לסליקת כרטיסי 
אשראי, על פי חוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א- 1981 ו/או בעל רישיון מורחב 

V  V (למתן שירות בנכס פיננסי או רישיון למתן אשראי, לעיסוק במתן שירות או 
אשראי כאמור, לפי העניין, בהיקף פעילות נרחב), לפי חוק הפיקוח על 

שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו- 2016 . 

לא נכללה בדוחות הכספיים המבוקרים של המשתתף במכרז - ככל שהוא 
מאוגד כחברה [שנת הדיווח האחרונה בה חתם המשתתף במכרז המאוגד 
V כחברה על דוחות מבוקרים] 'אזהרת עסק חי' או 'הערת עסק חי' וממועד   V החתימה על הדוחות הכספיים ועד למועד האחרון להגשת ההצעות לא חל 
שינוי מהותי לרעה במצב העסקי של המשתתף במכרז המאוגד כחברה עד 

לכדי העלאת ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו "כעסק חי.? 

מכרז מסגרת פומבי מס' 193/2021 למתן שירותי סליקת כרטיסי אשראי  

 

  

 

תעודת  מע"מ/  נספח 6 – 
נספח 1  -

אישור  קובץ  האגד/  עוסק  הצהרת  מס'  
נספח  ניהול  הצהרת 

תשלום  הבהרות  אישור  מורשה המשתתף  ערבות  שם המשתתף  משת
ה   ספרים  המשתתף 

מכרז  חתום  רשם  / ניכוי  על מעמדו  במכרז  תף 
במכרז 

החברות  מס  המשפטי 

מקס איט 
 V  V  V  V  V  V  V  V  V פיננסים   1

בע"מ 

ישראכרט 
 V  V  V  V  V  V  V  V  V  2

בע"מ 
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5. הצעות המחיר  

עמוד 21 מתוך 62 
 

5.1 סעיף 1.3 לפרק א' למסמכי המכרז, המתייחס לטופס הצעת המחיר ולאופן קביעת הזוכה בכל אחד 
מהפריטים קבע כדלקמן: 

 
"1.3 המשתתפים במכרז זה מתבקשים להציע על גבי טופס הצעת המחיר, נספח 7 למכרז, את 
שיעור עמלת סליקה לכרטיסי האשראי, במונחים של מרווח מהעמלה הצולבת אשר 
משתף 

 

על ידי ה
 

ה המוצע 
 

ר העמל
 

שיעו
 

 .0.525%
 

כרז, הינו 
 

פרסום המ
 

 למועד 
 

ה, נכון
 

שיעור
במכרז לא יעלה על עמלות הסליקה המרביות במונחים של מרווח מהעמלה הצולבת. 

רשאי להגיש הצעתו לפריט 1 בטופס הצעת המחיר, שירותי סליקה לכרטיסי 
 
ף 
 
המשתת

ישראכרט ומאסטרקרד או לפריט 2 בטופס הצעת המחיר, שירותי  סליקה לכרטיס ויזה,  
או לשני הפריטים, על פי בחירתו, כאשר מובהר כי העירייה תכריז על זוכה שונה בכל אחד 

משני הפריטים.   

מקרה בו ההצעה הזולה ביותר לשני הפריטים תוגש על ידי משתתף אחד,  תכריז 
 
ב

ההצעות 
  

מהיל 
 

תאם לת
 

ת בה
 

זא
 

הנ"ל ו
 

הפריטים 
 

ד מן 
 

ק באח
 

 אך ור
 

ל זכייתו
 

ה ע
 

העיריי
 להצעות 

 

 בהתאם
 

ך ביותר
 

 הנמו
 

לויות
 

ב סך הע
 

שי
 

ה (תח
 

עיריי
 

 ה
 

לי עבור
 

מא
 

האופטי

ת במכרז       
 

ת כשרו
 

ק הצעו
 

ו מספי
 

בכך שיהי
 

נה 
 

 זה מות
 

ר בסעיף
 

 האמו
 

שתתקבלנה).
זים. " 

 

מכר
 

וועדת ה
 

ונים של 
 

ולשיקולים ש

הוראות אלה מצאו ביטוי גם בטופס הצעת המחיר - נספח 7 למכרז - אשר כלל הוראות אלו במפורש. 
 

 
הלן טבלה המפרטת את הצעות המשתתפים במכרז אל מול אומדן העירייה בדבר שיעור עמלת 

 
5.2 ל

יש את 
 

הם להג
 

יה עלי
 

, כפי שה
 

הצולבת
 

מלה 
 

מהע
 

מרווח 
 

במונחים של 
 

אחוזים 
 

ם ב
 

מוצע על יד
 

קה ה
 

הסלי
הצעתם במכרז : 

 

שיעור עמלת סליקה מוצע באחוזים במונחים של מרווח מהעמלה הצולבת 

  

 

פער שיעור עמלת סליקה מירבי  הצעה  פער  הצעה  אומדן  מהאומדן במונחים של מרווח מהעמלה  ישראכרט  מהאומדן  מקס  העירייה  הצולבת 

פריט 1 - 
שירותי 

-5.71% 0.033% 11.43% 0.039% 0.035%  +0.04% סליקה 
לישראכרט 
ומאסטרקרד 

 

פריט 2 -
10.00% 0.033% 30.00% 0.039% 0.030%  +0.04% שירותי 

סליקה לויזה 
 

5.3 נציין כי בטופס הצעת המחיר נקבע מפורשות כי : "שיעור עמלת הסליקה המוצע יהיה נמוך משיעור 

עמלת הסליקה המירבי או שווה לו - אחרת תפסל ההצעה על הסף" וכן צוין כי: "שיעור עמלת סליקה 

מירבי במונחים של מרווח מהעמלה הצולבת המוצע לא יעלה על 0.04%". 

5.4 המשתתף מס' 1 במכרז, מקס איט פיננסים בע"מ, נקב בהצעתו בשיעור עמלת הסליקה באחוזים        

0.564%  הכולל הן את עמלת הסליקה הצולבת והן את המרווח ממנה - מצ"ב כנספח א'. 

5.5 המשתתף מס' 2 במכרז, ישראכרט בע"מ, נקב בהצעתו הן בשיעור עמלת סליקה באחוזים במונחים 

של מרווח מהעמלה הצולבת 0.033% והן בשיעור עמלת הסליקה הכולל (קרי שיעור העמלה הצולבת 

בתוספת המרווח ממנה) 0.558% - מצ"ב כנספח ב'. 
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5.6 להלן חוות דעת השירות המשפטי בדבר הצעות המחיר של שני משתתפי המכרז:  

5.6.1 על פי הוראות המכרז, על המשתתפים במכרז היה להגיש את הצעתם הכספית בהתאם             

להוראות המכרז ולנקוב בשיעור עמלת סליקה המוצעת באחוזים במונחים של מרווח מהעמלה 

הצולבת, משלא נהגו כך שני המשתתפים במכרז נפל בהצעתם פגם.  

5.6.2 המשתתף במכרז, מקס איט פיננסים בע"מ, נקב בשיעור העמלה הכולל [0.564%] והמשתתף 

במכרז, ישראכרט בע"מ, נקב בשני סכומים - המרווח מהעמלה הצולבת [0.033%] וסכום עמלת 

הסליקה הכולל [0.558%], כאשר טופסי הצעת המחיר שהוגשו על ידם צורפו לפנייה זו             

כנספחים א' ו-ב'.  

5.6.3 יוקדם ויובהר כי בכל מכרז נקבעים תנאים ודרישות המהווים את "כללי המשחק" המחייבים 

את משתתפי המכרז והצעה שמוגשת שלא בהתאם לתנאי ודרישות המכרז או תוך הסתייגות 

מהם הינה הצעה שנפל בה "פגם". יחד עם זאת, לא כל פגם מביא בהכרח לפסילתה של הצעה. 

הפסיקה מבחינה בין "פגם מהותי" המצדיק את פסילת ההצעה לעומת "פגם טכני" שאינו     

מחייב את פסילת ההצעה. 

5.6.4 כפי שעולה מן הפסיקה, שתיסקר להלן, חובתה של וועדת המכרזים היא לפעול תוך הפעלת    

שיקול דעת ובחינת כל מקרה לגופו תוך בחינת השאלה האם פגם הוא פגם מהותי הפוגע בהליכי 

המכרז, או שמא הוא פגם טכני, אשר אינו מקנה יתרון כלשהו למשתתף המכרז על פני               

המשתתפים האחרים. גישת הרוב קובעת את עיקרון השוויון בתור הקו המפריד בין פגם הניתן 

לתיקון לבין פגם המחייב את פסילת ההצעה, דהיינו, פגם מהותי הוא פגם הפוגע בשוויון שבין 

המציעים ופגם טכני הוא פגם שאינו פוגע בשוויון שבין המציעים. וראה: בג"צ 504/82 כח             

(2000) נ' מנהל מקרקעי ישאל, פ"ד לז (1) 651; ע"א 4683/97 ידע מחשבים ותוכנה נ' משרד     

הביטחון, פ"ד נא (5) 643. 

5.6.5 במקרה דנן, שני משתתפי המכרז נקבו בשיעור עמלת הסליקה הכולל המוצע על ידם, סכום   

הכולל הן את שיעור עמלת הסליקה הצולבת ואת שיעור המרווח מעמלת הסליקה הצולבת.  

5.6.6 חילוץ המרווח כאמור, הינה פעולה בסיסית וקלה של חיסור בחשבון, אשר בכדי לתקנה אין כל 

צורך בראיות חיצוניות. נציין, כי שיעור העמלה הצולבת מפורסם ע"י בנק ישראל, כך שמדובר 

בשיעור אחיד פומבי וידוע לכל ובמקרה דנן, שיעור עמלת הסליקה הצולבת הרלבנטי למועד  

הגשת הצעות צוין מפורשות בסעיף 1.3 לפרק א' למסמכי המכרז וזה עמד על 0.525%.  

5.6.7 להערכתנו, הואיל וסכום עמלת הסליקה הכולל, כולל בתוכו את המרווח אותו נדרשו משתתפי 

המכרז להציע והואיל ואין כל מניעה לחלץ את סכום המרווח באמצעות פעולת חיסור פשוטה, 

הרי שמדובר בפגם שהינו לכל היותר פגם טכני, שאינו יורד לשורשו של עניין ואין בו כדי לפגוע 

ו/או לגרוע מהצעת המשתתפים. 

5.6.8  יתרה מכך, בנסיבות בהן שני משתתפי המכרז נקבו בסכום עמלת הסליקה הכולל בהצעותיהם, 

הרי שהכשרת הפגם לא תעניק כל יתרון למי מהמשתתפים במכרז ולא תפגע בעיקרון השוויון. 

ראה לעניין זה ע"א 6926/93 מספנות ישראל בע"מ נ' חברת החשמל לישראל בע"מ : "כאשר 

כל המציעות לא צירפו למסמכי המכרז ..., הרי שאין לומר כי באי-הצירוף נפגעו עקרון השוויון 

או עקרון התחרות ההוגנת. פגיעה בעקרון השוויון, שכאמור לא אירעה בענייננו, תהיה כאשר 

הפגם מעניק "טווח-תמרון" או מעמיד "על קו זינוק משופר" את המציע שבהצעתו נפל הפגם". 

5.6.9  כך כאמור גם בענייננו. ציון סכום העמלה הכולל בשתי הצעות המחיר שהוגשו במקום ציון   

המרווח בלבד כנדרש במסמכי המכרז, הינו פגם טכני ובכדי לתקנו אין צורך בראיות חיצוניות, 
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שכן הצעת המשתתף במכרז, מקס איט פיננסים בע"מ, אשר נקב בשיעור העמלה הכולל             

[0.564%] כך שהמרווח המוצע על ידו הינו 0.039%   0.525%-0.564%  והצעת המשתתף         

במכרז, ישראכרט בע"מ, אשר נקב בשני סכומים - המרווח מהעמלה הצולבת [0.033%] וסכום 

עמלת הסליקה הכולל [0.558%], עולה מהצעתם. מכל מקום, פגם טכני זה אינו פוגע בשוויון 

שבין משתתפי המכרז. על כן, ובהתאם לאמור לעיל, דעתנו היא כי יש לקבל את הצעותיהם של 

שני המשתתפים במכרז, הואיל ופגם זה הינו בגדר פגם טכני, אשר אינו פוגע בהצעותיהם. כמו 

כן, נראה כי אין בפגם טכני זה יסוד של תכסיסנות והוא אינו מעניק יתרון בלתי הוגן למשתתף 

זה על פני שאר המשתתפים במכרז ו\או פוגע בשוויון שבין משתתפי המכרז ומכאן שאינו מצדיק 

את פסילת הצעותיהם, בפרט ששתי הצעות אלה הן היחידות שהוגשו למכרז ובשתיהן נפל פגם 

די זהה. 

 

6. מאחר שהצעתו של המשתתף מס' 2 במכרז – ישראכרט בע"מ הינה הזולה ביותר ב 2 הפריטים, בחן אגף  

החשבות את תמהיל ההצעות האופטימאלי עבור העירייה בהתחשב בעלויות בהתאם להצעות שהתקבלו     

ולקבוע בסעיף 1.3 לפרק א' שצוטט לעיל, כאשר במסגרת שיקוליו לקח בחשבון אגף החשבות גם את המסגרת 

התפעולית שכן המשתתף במכרז, ישראכרט, הוא המנפיק המרכזי של כרטיסי מאסטרקארד והמשתתף         

במכרז, מקס איט פיננסים בע"מ, הינו מנפיק מרכזי יותר בכרטיסי ויזה ביחד עם ויזה כאל, כך שבהיבט    

התפעולי חיוני ורצוי שהחברה שמנפיקה יותר תיסלוק את כרטיסיה. כך לדוגמה חלק משמעותי בפעילות 

העירייה היא במסגרת הוראות קבע ולכל חברה המנפיקה את כרטיס האשראי יש שליטה בנתונים הנכונים 

ובשינויים בכרטיסים, כך גם בהכחשות עסקה או בתקלות, כאשר חברה סולקת נאלצת לפנות למנפיק שהיא 

חברה אחרת יש קושי ולא תמיד הנתונים והעדכונים זורמים. משכך ממליץ אגף החשבות להכריז על               

המשתתף מס' 1 במכרז, מקס איט פיננסים בע"מ כזוכה בפריט מס' 2 ועל המשתתף מס' 2 במכרז – ישראכרט 

בע"מ כזוכה בפריט מס' 1 ועל במכרז מסגרת פומבי מס' 193/2021 למתן שירותי סליקת כרטיסי אשראי, 

במחירי הצעתו ובתנאי החוזה. 

. לאור המפורט לעיל מתבקשת הוועדה: 
 
7
 

7.1 להכריז על המשתתף מס' 1 במכרז, מקס איט פיננסים בע"מ ועל המשתתף מס' 2 במכרז – ישראכרט 

בע"מ, כעומדים בתנאי הסף במכרז מסגרת פומבי מס' 193/2021 למתן שירותי סליקת כרטיסי            

אשראי. 

7.2 להכריז על המשתתף מס' 1 במכרז, מקס איט פיננסים בע"מ כזוכה בפריט מס' 2 במכרז מסגרת פומבי 

מס' 193/2021 למתן שירותי סליקת כרטיסי אשראי, במחירי הצעתו ובתנאי החוזה. 

7.3 להכריז על המשתתף מס' 2 במכרז – ישראכרט בע"מ, זוכה בפריט מס' 1 במכרז מסגרת פומבי מס' 

193/2021 למתן שירותי סליקת כרטיסי אשראי, במחירי הצעתו ובתנאי החוזה. 
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 דיון 
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רו"ח ליטל פחטר:  פנייה של אגף החשבות, מכרז מסגרת 193/2021 למתן שירותי סליקת כרטיסי אשראי. המכרז 

פורסם ביום ה-07.1.2022 והמועד האחרון אחרי דחייה נקבע ליום ה-09.03.2022, באותו היום גם 

נפתחה תיבת ההצעות ונמצאו בה אומדן העירייה ושתי הצעות. שני המשתתפים במכרז עמדו         

בתנאי הסף שנקבעו במכרז כמפורט בסעיף 4 לפנייה. לגבי הצעת המחיר - משתתפי המכרז          

התבקשו במכרז זה לתת את שיעור עמלת הסליקה לכרטיסי אשראי במונחים של מרווח מהעמלה 

הצולבת, ששיעור העמלה הצולבת עמד על 0.525 במועד פרסום המכרז, כאשר נקבע גם מרווח  

מקסימלי. במסמכי המכרז נקבע שניתן להגיש הצעות מחיר לפריט אחד או לפריט השני או              

לשניהם, ע"פ בחירתם, כשהובהר שהעירייה תכריז על זוכה שונה בכל אחד משני הפריטים. ככל 

שיהיה ממשתתף במכרז שייתן מחיר שהוא יהיה הזול ביותר בשני הפריטים, אז העירייה תקבע 

בהתאם לתמליל ההצעות מי יזכה באיזה פריט, בהתאם כמובן למספר ההצעות הכשרות            

ולשיקולים שונים של וועדת המכרזים. בסעיף 5.2 לפניה מוצגת טבלה שמפרטת את הצעות המחיר 

שהתקבלו במונחים של המרווח מעל העמלה הצולבת, כאשר שיעור עמלת הסליקה המרבי שנקבע 

לכל אחד מהפריטים עמד על 0.04 אחוז. אני אציין שהפריט הראשון מדבר על שירותי סליקה           

לישראכרט ומאסטרקארד. והפריט השני, על שירותי סליקה לוויזה. אומדן העירייה לפריט          

הראשון עמד על 0.035 ולפריט השני על 0.03. הצעת המחיר של מקס עמדה על 0.039 אחוז לשני 

הפריטים. ושל ישראכרט על 0.033. יש לכם כאן התייחסות לגבי הצעות המחיר שהתקבלו, כאשר 

מקס נתנו הצעה שהם רשמו 0.564 אחוז, זאת אומרת הם כללו גם את עמלת הסליקה הצולבת וגם 

את המרווח. וישראכרט נתן בעצם בהצעת המחיר גם את עמלת הסליקה באחוזים במונחים של 

המרווח, 0.033 והוא גם ציין את עמלת הסליקה הכולל, 0.558. הצעות המחיר מצורפות לפנייה  

כנספחים. בסעיף 5.6 לפנייה מפורטת חוות דעת של השירות המשפטי, שמתייחסות להצעות         

המחיר שהתקבלו.  

עו"ד שני לוי-גצוביץ: מפנה אתכם לחוות דעתנו המאוד מפורטת בסעיף 5.6 לפנייה. על פי הוראות המכרז, על       

המשתתפים במכרז היה להגיש את הצעתם הכספית בהתאם להוראות המכרז ולנקוב בשיעור     

עמלת סליקה המוצעת באחוזים במונחים של מרווח מהעמלה הצולבת, משלא נהגו כך שני             

המשתתפים במכרז נפל בהצעתם פגם. המשתתף במכרז, מקס איט פיננסים בע"מ, נקב בשיעור 

העמלה הכולל [0.564%] והמשתתף במכרז, ישראכרט בע"מ, נקב בשני סכומים - המרווח מהעמלה 

הצולבת [0.033%] וסכום עמלת הסליקה הכולל [0.558%], כאשר טופסי הצעת המחיר שהוגשו על 

ידם צורפו לפנייה זו כנספחים א' ו-ב' ומוצגים בפניכם. חובתה של וועדת המכרזים היא לפעול תוך 

הפעלת שיקול דעת ולבחון כל מקרה לגופו ולבדוק האם פגם הוא פגם מהותי הפוגע בהליכי המכרז, 
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או שמא הוא פגם טכני, אשר אינו מקנה יתרון כלשהו למשתתף המכרז על פני המשתתפים               

האחרים. חילוץ המרווח כאמור, הינה פעולה בסיסית וקלה של חיסור בחשבון, אשר בכדי לתקנה 

אין כל צורך בראיות חיצוניות. נציין, כי שיעור העמלה הצולבת מפורסם ע"י בנק ישראל, כך               

שמדובר בשיעור אחיד פומבי וידוע לכל ויתרה מכך, שיעור עמלת הסליקה הצולבת הרלבנטי למועד 

הגשת הצעות צוין מפורשות בסעיף 1.3 לפרק א' למסמכי המכרז ועמד על 0.525%. להערכתנו,      

סכום עמלת הסליקה הכולל, כולל בתוכו את המרווח אותו נדרשו משתתפי המכרז להציע והואיל 

ואין כל מניעה לחלץ את סכום המרווח באמצעות פעולת חיסור פשוטה. יתרה מכך, בנסיבות בהן 

שני משתתפי המכרז נקבו בסכום עמלת הסליקה הכולל בהצעותיהם, הרי שהכשרת הפגם לא         

תעניק כל יתרון למי מהמשתתפים במכרז ולא תפגע בעיקרון השוויון. דעתנו היא כי יש לקבל את 

הצעותיהם של שני המשתתפים במכרז, הואיל ופגם זה הינו בגדר פגם טכני, אשר אינו פוגע               

בהצעותיהם. כמו כן, נראה כי אין בפגם טכני זה יסוד של תכסיסנות והוא אינו מעניק יתרון בלתי 

הוגן למשתתף זה על פני שאר המשתתפים במכרז ו\או פוגע בשוויון שבין משתתפי המכרז ומכאן 

שאינו מצדיק את פסילת הצעותיהם, בפרט ששתי הצעות אלה הן היחידות שהוגשו למכרז             

ובשתיהן נפל פגם די זהה, ולכן אנחנו סבורים שיהיה נכון במקרה הזה לאפשר את הגשת ההצעות 

עם הפגם הטכני. שאלות בנושא חוות הדעת ? 

גב' אופירה יוחנן-וולק:  לא. חוות הדעת מקובלת. 

רו"ח ליטל פחטר:  בסעיף 6 לפנייה ישנה התייחסות לכך שהצעת ישראכרט הינה זולה בשני הפריטים. נעשתה פה 

בחינה, מבחינת תמליל ההצעות האופטימלי לעירייה, שמתחשב גם בעלויות בהתאם להצעות           

שהתקבלו ולקבוע בסעיף 1.3 בפרק א' למסמכי המכרז, ובמסגרת השיקולים, אגף חשבות התייחס 

גם לנושא של המסגרת התפעולית. מאחר שישראכרט הוא המנפיק המרכזי של הכרטיסים של   

מאסטרקארד ומקס איט פיננסים הוא המנפיק המרכזי בכרטיסי ויזה, יחד עם חברת ויזה כאל, 

מבחינת ההיבט התפעולי, חיוני ורצוי שהחברה שמנפיקה את הכרטיסים תסלוק את הכרטיסים 

שלה. לכן מתבקשת הוועדה להכריז על שני המשתתפים כעומדים בתנאי הסף ומבחינת זכייה        

להכריז על משתתף מספר 1 כזוכה בפריט מספר 2, שזה סליקה של כרטיסי ויזה ולהכריז על           

משתתף מספר 2, ישראכרט, כזוכה בפריט מספר 1, סליקה של כרטיסי ישראכרט ומסטרקרד. 

גב' אופירה יוחנן-וולק:  לי אין שאלות וזה מאושר. ליאור? 

ליאור שפירא:  מאושר.  

גב' זהבה קמיל: רציתי לשאול, ישראכרט זולה בשני הפריטים ובכל זאת זוכה רק באחד, מדוע?  

רו"ח ליטל פחטר: העירייה במסמכי המכרז הגדירה שיהיה זוכה אחד לכל פריט, זוכה נפרד לכל אחד מהפריטים. 

זה נקבע במסמכי המכרז וניתנה התייחסות מה יקרה במידה שיהיה משתתף שיהיה הזול ביותר 

עמוד 25 מתוך 62 
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בשני הפריטים, אמרנו שהבחירה תהיה בהתאם לתמליל ההצעות המיטבי לעירייה ובהתאם           

לשיקול הדעת של הוועדה. לאחר בבחינה של מכלול הנתונים כפי שפרטנו גם בסעיף 6 לפניה,           

ההמלצה היא כפי שציינו בפנייה ובפני הוועדה.  

גב' זהבה קמיל: או קיי.  

גב' אופירה יוחנן-וולק:  משה אתה מאשר?  

מר משה חיים: כן מאשר.  

גב' אופירה יוחנן-וולק:  מעולה. וחן?   

חן קראוס-שמעוני: כן מאשרת.   

גב' אופירה יוחנן-וולק:  מעולה, תודה רבה.  

 
החלטה 

עמוד 26 מתוך 62 
 

 

1. מאשרים להכריז על המשתתף מס' 1 במכרז, מקס איט פיננסים בע"מ ועל המשתתף מס' 2 במכרז –           

ישראכרט בע"מ, כעומדים בתנאי הסף במכרז מסגרת פומבי מס' 193/2021 למתן שירותי סליקת כרטיסי 

אשראי. 

2. מאשרים להכריז על המשתתף מס' 1 במכרז, מקס איט פיננסים בע"מ כזוכה בפריט מס' 2 במכרז מסגרת 

פומבי מס' 193/2021 למתן שירותי סליקת כרטיסי אשראי, במחירי הצעתו ובתנאי המכרז. 

3. מאשרים להכריז על המשתתף מס' 2 במכרז – ישראכרט בע"מ, זוכה בפריט מס' 1 במכרז מסגרת פומבי 

מס' 193/2021 למתן שירותי סליקת כרטיסי אשראי, במחירי הצעתו ובתנאי המכרז. 

  

וכמפורט לעיל.  
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החלטה מספר 540 

עמוד 27 מתוך 62 
 

 

 

 

פניית האגף: 

1. בוועדת מכרזים מס' 52 מיום 12.1.2021 החלטה מס ' 336 הכריזה על הספק או אס אס מערכות שיבוץ 

בע"מ כספק יחיד ואת ההתקשרות לתחזוקת מערכת Q-WIZARD לניהול תורים במוקדי השירות השונים 

לתקופה של 18 חודשים (עד ליום 30.6.2022) ולבצע בדיקת שוק. 

2. האגף פרסם ביום 30.1.2022 בקשה לקבלת מידע (RFI). ביום 23.2.2022 הוגשו 5 מענים מספקים שונים. 

3. האגף נמצא בשלבי בדיקת המסמכים שהוגשו ומקיים פגישות עם הספקים להצגת המערכות ובחינתן.  

4. השירות ניתן במוקדי השירות השונים בעירייה (חניה, אגד"ש, טיפות חלב, גני ילדים, רכזי קהילה, רווחה, 

ארנונה, רישוי עסקים ועוד) בהם מתקיימת קבלת קהל קיימת מערכת לזימון וניהול תורים. זימון התורים 

מתבצע בערוצים שונים הן באתר האינטרנט העירוני והן טלפונית במוקדי השירות. 

5. נבקש מהוועדה להאריך את ההכרזה על החברה כספק יחיד בשנתיים וחצי (עד ליום 31.12.2024), כדי   

לאפשר את ניהול התורים במוקדים ברציפות ועד לסיום תהליך המכרזי (כתיבת מכרז, פרסום מכרז, זוכה 

במכרז, הטמעת מערכת). 

 דיון 

מערכת לניהול תורים- חב' או אס אס מערכות שיבוץ בע"מ 

רו"ח ליטל פחטר:  פנייה של אגף המחשוב, בקשה לאשר ספק יחיד, חברת או.אס.אס מערכות שיבוץ, מערכת     

לניהול תורים. וועדת המכרזים מיום 12.01.2021 הכריזה על החברה כספק יחיד ואישרה גם את 

ההתקשרות עם החברה לתחזוקה של מערכת לניהול תורים למוקדי השירות השונים, לתקופה של 

18 חודשים והנחתה לבצע בדיקה של השוק. ב-30.01.2022 פרסם האגף בבקשה לקבלת מידע,     

שבמסגרתו התקבלו חמישה מענים מחברות שונות. האגף נמצא בימים אלו בשלבים של בדיקת 

המסמכים שהוגשו ומתאם גם פגישות עם החברות כדי לבחון את המערכות שלהם. המדובר            

בשירות שניתן במוקדי השירות השונים של העירייה, חנייה, אגד"ש, טיפות חלב, גני ילדים, מרכזי 

קהילה, רווחה, ארנונה, רישוי עסקים ועוד. יש שם בעצם קבלת קהל ושם קיימת גם המערכת      

לזימון וניהול התורים שזה מתבצע בערוצים השונים, גם באתר האינטרנט וגם טלפונית במוקדי 

השירות. הבקשה של האגף מהוועדה היא להאריך את ההכרזה של ספק יחיד בשנתיים וחצי עד 

ה-31.12.2024 כדי לאפשר את ניהול התורים במוקדים ברציפות וזאת עד שיסתיים תהליך מכרז 

שהאגף ויחידת השירות נערכים אליו לאור המענים שהתקבלו.  

גב' אופירה יוחנן-וולק: אתם מעריכים שהתהליך ייקח לכם שנתיים וחצי?  
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מר נרי רווה:  נמצאת איתנו גם עירית מאגף המחשוב, מנהלת הפרויקט והיא תוכל גם לענות בהרחבה. אנחנו 

כרגע רק ממש בהתחלה של התהליך, נפגשנו עם מספר חברות, פרסמנו RFI אנחנו צריכים להיפגש 

עם כל חברה, לייצר דמויים, להקים צוות מכל המרכזים והמוקדים כדי לראות את חווית הלקוח 

שלהם ולקבל מהם פידבקים. אחרי זה להגדיר את הפרמטרים מהמערכת על מנת לצאת במכרז, 

התהליך מאוד מאוד ארוך. בינתיים מה שקורה זה שאנחנו חייבים להמשיך לספק שירות קיים 

וגם להמשיך לפתח שירות חדשני, להכניס את השיחות וידאו שהעירייה מחכה להם הרבה מאוד 

זמן. אנחנו רוצים להכניס את חינוך מיוחד פנימה שממתין כבר מספר שנים לוועדות גם דרך ה-

ZOOM וגם דרך פגישות פרונטליות. ועוד הרבה מאוד דברים. אנחנו פשוט חייבים להתקדם.  

גב' אופירה יוחנן-וולק:  או קיי. בסדר גמור.  

עו"ד שני לוי-גצוביץ: חשוב לציין שעולה מהפנייה, נספחיה ומדברי האגף שנכון להיום התוכנה היחידה שקיימת 

ושמתאימה למערכות העירייה זו התוכנה של החברה שלגביה מתבקשת הוועדה להכרזה על זפק 

יחיד.  

גב' אופירה יוחנן-וולק:  שיהיה בהצלחה רבה. ויש סיטואציה שאולי אתם תצליחו לפני שנתיים וחצי או שזה?   

מר נרי רווה:  אנחנו עובדים על זה.  

גב' אופירה יוחנן-וולק:  אפשר איכשהו לקצר את הזמנים?   

מר נרי רווה:  זה גם הבעייתיות של התחזוקה. אני אוסיף שגם כשאנחנו נבין ונמצא חברה חדשה שתצליח לספק 

לנו שירות טוב יותר, עדיין אנחנו נהיה חייבים לעבוד עם שניהם במקביל, כי אי אפשר פתאום        

להפיל בבת אחת שירות ולפתוח שלושים מוקדים חדשים עם מערכת חדשה. אז חייבים לעשות 

את זה בהדרגה.  

גב' עירית טל:  בהחלט. זה צריך להיערך עם הדרכות והדרכות לוקחות הרבה מאוד זמן כל מוקד, גם בשעות        

העבודה שלו, כלומר אנחנו נצטרך לראות באיזה שעות כן יהיה ניתן להדריך אותם.  

גב' אופירה יוחנן-וולק:  הבנתי. או קיי, בסדר גמור. מבחינתי מאושר. שיהיה בהצלחה.  

גב' עירית טל:  או קיי, תודה רבה, יום טוב.  

 
החלטה 

עמוד 28 מתוך 62 
 

 

מאשרים להכריז על או אס אס מערכות שיבוץ בע"מ  ספק יחיד לאספקה ותחזוקה של מערכת ניהול תורים לתקופה 

של שנתיים וחצי (עד ליום 31.12.2024). 

  

וכמפורט לעיל.  
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החלטה מספר 541 

עמוד 29 מתוך 62 
 

 

פניית האגף: 

1. המכרז פורסם ביום 8.3.22 ונרכש ע"י ספק אחד. 

2. המועד האחרון להגשת ההצעות נקבע ליום 15.3.2022. 

3. ביום 15.3.22 נפתחה תיבת המכרזים ע"י יו"ר וועדת המכרזים, גב' אופירה יוחנן וולק, ונמצאו בתוכה הצעה 

אחת ומעטפת אומדן העירייה. 

4. יש לציין כי במסגרת בדיקת ההצעות בתנאי הסף של המכרז בוצע מול המשתתף במכרז הליך השלמת מסמכים 

במסגרתו  נדרש המשתתף להשלמת מסמכים טכניים בלבד (ניכוי מס במקור, עוסק מורשה, תדפיס רשם       

החברות), וזאת לאחר אישור יו"ר הועדה. מסמכים אלו הומצאו כנדרש, נבדקו ונמצא כי הם תקינים, וכי       

המשתתף במכרז עומד בכל תנאי הסף. 

5.  להלן תוצאות בדיקת עמידת המשתתף במכרז בתנאי הסף של המכרז: 

6. תנאי הסף בסעיף 3 לפרק ג' למסמכי המכרז קובע, כדלקמן: 

3. תנאי סף לבחינת ההצעות 

בנוסף לתנאים שצוינו בפרק התנאים הכלליים – פרק ב' למכרז, על המשתתף במכרז לעמוד בתנאי המפורט להלן, במועד 

האחרון להגשת ההצעות למכרז: 

על המשתתף במכרז להיות מורשה למכור, להגדיר ולהתקין שירותי Zoom Video Communication במועד האחרון 

להגשת ההצעות למכרז. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

שם מס"ד

החברה

נספח 6 נספח 1ח.פ.

מעמד משפטי

רשם 

החברות

עוסק 

מורשה

 ניהול 

ספרים

ניכוי מס 

במקור

נספח 

6א'

תנאי סף 3- על קבלה

המשתתף במכרז 

להיות מורשה 

למכור, להגדיר 

ולהתקין שירותי 

Video Zoom

 Communication

במועד האחרון 

להגשת ההצעות 

למכרז.

1

קבוצת 

נאוטק 

תקשורת 

בע"מ

√√ל.ר.√√√√√√513492314

תנאי סף 3- על  קבלה נספח  ניכוי מס  עוסק  ניהול  רשם  נספח 6  נספח 1 ח.פ. שם  מס"ד

המשתתף במכרז  6א' במקור ספרים מורשה החברות מעמד משפטי החברה

להיות מורשה 

למכור, להגדיר 

ולהתקין שירותי 

Video Zoom

 Communication

במועד האחרון 

להגשת ההצעות 

למכרז.

קבוצת 

נאוטק 
√ √ ל.ר. √ √ √ √ √ √ 513492314 1

תקשורת 

בע"מ

Dummy TextDummy Text
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7. להלן הצעת המחיר של המשתתף במכרז אל מול אומדן העירייה: 

עמוד 30 מתוך 62 
 

 

 

 
 

8. ביום 16.03.2022 התקבלה פניה מהמשתתף במכרז, בה ציין כי חלה טעות בתום לב בהצעתו לפריטים 2 ו-3 

לטבלת טופס הצעת המחיר, וכי המחיר שהוצע על ידו הינו עבור חודש ולא עבור שנה, כפי שנדרש בטופס 

הצעת המחיר ובתנאי המכרז (מצ"ב פנית המשתתף כנספח א'). כעולה מהטבלה לעיל, אכן מחירי הצעת       

המשתתף למכרז בפריטים 2 ו-3 נמוכים משמעותית מהאומדן למכרז.  

9. להלן חוות דעתו של השרות המשפטי בנוגע לטעות שבטופס הצעת המחיר:  

9.1. התיקון המבוקש על ידי המשתתף בטופס הצעת המחיר – אינו אפשרי, שכן מדובר בתיקון מהותי 

של הצעת המחיר, אשר יורד לשורשו של עניין.  

9.2. ההלכה הפסוקה שנדרשה לסוגיה זו קבעה פעם אחר פעם, כי תיקונים שאינם בגדר טעות סופר או 

פליטת קולמוס, הברורה מאליה, וכל קורא יכול לעמוד עליה, הינם אסורים ולא ניתן לבצעם, וזאת 

על מנת למנוע ניהול משא ומתן שיאפשר תיקון מהותי בהצעת המשתתף במכרז, ובאופן זה ייפגע 

עקרון השיוויון בין משתתפי המכרז, שהינו מנשמת אפו של ההליך המכרזי.  לעניין זה ר', בין היתר, 

בג"ץ 462/79 שרביב בע"מ נ' ראש עיריית נהריה; עע"ם 6063/05 ניד עיד קבלן עבודות בנין ופיתוח 

נ' מ.מ כפר קרע ואח'; "א 6926/93 מספנות ישראל נ' חברת החשמל, פ"ד מח(3) 749. 

9.3. לטעמו של השרות המשפטי, הפסיקה שעסקה בסמכותה של ועדת המכרזים לתיקון פגמים קלים 

העולים באופן מפורש מההצעה, אינה חלה על הנסיבות דנן. כיו"ב, אין המדובר בענייננו בתיקון  

פגם טכני או בטעות סופר, העולה מאליו מההצעה, אלא בתיקון מהותי, שאינו מתאפשר בנסיבות 

העניין.  

9.4. לפיכך, לא ניתן בנסיבות בעניין לאפשר את התיקון המבוקש על ידי המשתתף בטופס הצעת המחיר.  

פריט
מקדם 

שקלול

מחיר 

לרישיון 

לשנה 

בש"ח – 

לא כולל 

מע"מ

הצעה 

משוקללת

מחיר 

לרישיון 

לשנה 

בש"ח – 

לא כולל 

מע"מ

הצעה 

משוקללת

פער ב-% 

מהאומדן 

העירוני

שיחות וידאו עד 500 

משתתפים ועד 500 

Webinar משתמשים ב

98%₪ 552540.96₪ 480470.4-13.04%

שיחות וידאו עד 1,000 

משתתפים המחיר לא 

יעלה על 3,700 ₪ לשנה

1%₪ 3,50035₪ 3083.08-91.20%

Webinar עד 1,000 

משתתפים המחיר לא 

יעלה על 13,400 ₪ לשנה

1%₪ 13,200132₪ 1,11611.16-91.55%

קבוצת נאוטק תקשורת בע"מקבוצת נאוטק תקשורת בע"מאומדן עירוני אומדן עירוני

מחיר  מחיר 

לרישיון  לרישיון 
פער ב-% 

הצעה  לשנה  הצעה  לשנה  מקדם 
מהאומדן  פריט

משוקללת בש"ח –  משוקללת בש"ח –  שקלול
העירוני

לא כולל  לא כולל 

מע"מ מע"מ

 500 שיחות וידאו עד 
-13.04% 470.4 ₪ 480 540.96 ₪ 552 98%  500 משתתפים ועד 

Webinar משתמשים ב
שיחות וידאו עד 1,000 

-91.20% 3.08 ₪ 308 35 ₪ 3,500 1% משתתפים המחיר לא 

יעלה על 3,700 ₪ לשנה

Webinar עד 1,000 

-91.55% 11.16 ₪ 1,116 132 ₪ 13,200 1% משתתפים המחיר לא 

יעלה על 13,400 ₪ לשנה
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10. לאור האמור, ובהמשך להתייעצות עם השירות המשפטי, מבוקש להורות על פסילת פריטים 2 ו-3 בטופס   

הצעת המחיר.  זאת, מאחר שפריטים 2 ו-3 מהווים חלק מזערי מהיקף המכרז, ובהתאם לכך מקדם השקלול 

לגביהם הועמד על 2% בלבד, ומאחר שבהתייעצות עם גורמי המקצוע באגף מחשוב ומערכות מידע, לא בטוח, 

כי יהא צורך במימוש פריטים אלו, ומשכך ניתן לבטלם. האמור מבוקש גם לאור הדחיפות בקבלת השירותים 

נשוא המכרז וחשיבותם לתפקוד העירייה, בייחוד בעת הזו בה ישיבות רבות מתקיימות באמצעות שיחות   

 .zoom וידאו של

11. הצעה יחידה 

עמוד 31 מתוך 62 
 

 

11.1. הצעת המשתתף במכרז הינה, כאמור, הצעה יחידה. בעניין הצעה יחידה, קובעת תקנה 22(ו) לתקנות,            

כדלקמן: 

"לא תמליץ הועדה דרך כלל, על הצעה, אם היתה זו ההצעה היחידה שהוגשה, או שנותרה יחידה      

לדיון בפני הועדה; המליצה הועדה כאמור, תרשום בפרוטוקול את הנימוקים להחלטה." 

בהתאם לנוסח התקנה, כל אימת שהוגשה הצעה יחידה, ועדת המכרזים תיטה שלא להמליץ על הצעה זו, 

ואם תחליט להמליץ עליה, תציין בפרוטוקול את הנימוקים להחלטה. 

11.2. ברם, ההלכה הפסוקה הקיימת בעניין זה קובעת, כי הגישה הינה לאשר הצעה יחידה, וכי אין מקום ליצור 

פתח לצמצום שיקול הדעת של ועדת המכרזים בנסיבות אלו, אלא אם ישנם נימוקים המצדיקים שלא               

להמליץ על ההצעה היחידה כהצעה הזוכה, דוגמת חשש לקנוניה או שמחיר ההצעה עולה על תנאי השוק, 

נימוקים שאינם מתקיימים בענייננו. לעניין זה ראו ע"א 6283/94 "מנורה" איזי אהרון בע"מ נ' מדינת              

ישראל – משרד הבינוי והשיכון; עע"מ 8610/03 אמנון מסילות מעלות את מרכז שוש סלע נ' המועצה         

המקומית מג'אר; עת"מ 1274/05 אדון שוקו בע"מ נ' עיריית בת ים; ה"פ (י-ם) 462/97 רובר שירותים         

ועסקאות בע"מ נ' עיריית ירושלים. 

11.3. בענייננו, ובשים לב למפורט בטבלה לעיל ולאומדן העירייה, לא נראה כי קיים חשש לקנוניה או שמחיר        

ההצעה עולה על מחיר השוק, ולאור העקרונות שהותוו בהלכה הפסוקה, יש מקום להמליץ על הצעת               

המשתתף, שהינה, כאמור, היחידה שהוגשה למכרז – כעל ההצעה הזוכה במכרז. 

12. לאור כל המפורט בפניה זו לעיל, מתבקשת ועדת המכרזים:  

12.1. לאשר את עמידת המשתתף במכרז "קבוצת נאוטק תקשורת בע"מ" בתנאי הסף של המכרז.  

12.2. להכריז על המשתתף במכרז,  קבוצת נאוטק תקשורת בע"מ כזוכה במכרז, במחירי הצעתו לפריט 1 
בטבלת טופס הצעת המחיר.  

12.3. לבטל את פריטים 2 ו-3 בטבלת טופס הצעת המחיר.  
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דיון 

עמוד 32 מתוך 62 
 

 

רו"ח ליטל פחטר: פניה של אגף המחשוב לגבי מכרז 211/2022 לאספקת רישוי לשיחות וידאו של זום. המכרז         

פורסם ביום ה-8.3.2022 ומועד אחרון להגשת ההצעות נקבע ליום 15.3.2022, כאשר באותו היום 

גם נפתחה תיבת המכרזים, נמצאה בה הצעה אחת ואומדן העירייה. במסגרת בדיקת ההצעה             

שהוגשה למכרז נערכו השלמה של מסמכים טכניים, כך שההצעה עומדת בתנאי הסף. מבחינת      

הצעת המחיר שהתקבלה במכרז מפנה אתכם לסעיף 7 לפניה, במסמכי המכרז נקבע שיש להציע 

מחיר לשלושה פריטים כאשר הפריט הראשון הוא שיחות וידאו עד 500 משתתפים ועד 500             

משתמשים ב-WEBINAR. הצעת המחיר של נאוטק עמדה על 480 ₪ כשאומדן העירייה עמד על 

552 ₪, כשמדובר על רישיון לשנה אחת. לפריטים 2 ו-3 נקבעו מחירי מקסימום, אומדן העירייה 

לפריט מספר 2 היה בסך של 3,500 ₪ והצעת המחיר הייתה בסך של ₪308 ולפריט 3 אומדן העירייה 

היה בסך של 13,200 ₪ והצעת המחיר הייתה בסך של 1,116 ₪. כך שהצעות המחיר לפריטים 2 ו-

3 הן מעל 90% מאומדן העירייה. יום לאחר פתיחת ההצעות, ב-16.3.2022 התקבלה בעירייה פניית 

המשתתף במכרז שציין שחלה טעות בתום לב בהצעה שלו בפריטים 2 ו-3 והמחיר שהוא ציין        

לפריטים אלה הוא עבור חודש ולא עבור שנה, מצורפים לפנייה טופס הצעת המחיר שלו וכן פנייתו 

. בסעיף 9 לפנייה מפורטת בפניכם התייחסות וחוות הדעת של השירות המשפטי לגבי הטעות            

שבטופס הצעת המחיר, כאשר בעצם על פי חוות הדעת לא ניתן לאפשר תיקון של הצעת המחיר 

ובנסיבות העניין ההמלצה, מאחר שמדובר בפריטים שהשקלול שלהם הוא קטן מאוד, הוא 2%  

בסך הכל, ההמלצה היא לפסול את פריטים 2 ו-3 במכרז.  

עו"ד שני לוי גצוביץ: כפי שפרטנו בחוות דעתנו בסעיף 9 לפנייה, התיקון המבוקש על ידי המשתתף בטופס הצעת 

המחיר – אינו אפשרי, שכן מדובר בתיקון מהותי של הצעת המחיר, אשר יורד לשורשו של עניין. 

ההלכה הפסוקה בנושא קבעה, כי תיקונים שאינם בגדר טעות סופר או פליטת קולמוס, הברורה 

מאליה, וכל קורא יכול לעמוד עליה, הינם אסורים ולא ניתן לבצעם, וזאת על מנת למנוע ניהול 

משא ומתן שיאפשר תיקון מהותי בהצעת המשתתף במכרז, ובאופן זה ייפגע עקרון השוויון בין 

משתתפי המכרז, שהינו עקרון העל בדיני מכרזים.  כמו שפרטנו בחוות דעתנו, סמכות ועדת              

המכרזים הינה לתיקון פגמים קלים העולים באופן מפורש מההצעה, אינה חלה על המקרה           

שבפנינו, שכן אין המדובר בתיקון פגם טכני או בטעות סופר, העולה מההצעה אלא בתיקון מהותי. 

לפיכך, לא ניתן בנסיבות בעניין לאפשר את התיקון המבוקש על ידי המשתתף בטופס הצעת              

המחיר.  

גב' אופירה יוחנן וולק: ואם האגף יצטרך את פריטים 2 ו- 3, מה הם יעשו? ינהלו אתו משא ומתן על הפריט           

הספציפי? 
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רו"ח ליטל פחטר: במידה ויהיה בכך צורך, יש לנו אפשרות לעשות הוספת פריט. 

גב' אופירה יוחנן וולק: במסגרת וועדת מכרזים? 

רו"ח ליטל פחטר: זה לא נעשה במסגרת וועדת מכרזים, זה נעשה במסגרת וועדת התקשרויות עליונה. הוספת פריט 

בהתאם לקבוע בתקנות בהיקף של עד 25% מהיקף ההתקשרות. 

גב' אופירה יוחנן וולק: אוקיי, כלומר יש להם פתרון לשני הפריטים הללו, במידת הצורך. 

רו"ח ליטל פחטר: בנוסף ישנה גם התייחסות להצעה היחידה שהוגשה במכרז זה. 

עו"ד שני לוי גצוביץ: מפנה לסעיף 11 לפנייה, נציין כי הגם שבהתאם לתקנה 22(ו) לתקנות העיריות (מכרזים) נקבע 

כי לא תמליץ הועדה דרך כלל, על הצעה יחידה, בתי המשפט פסקו בצורה קבועה כי הגישה הינה 

לאשר הצעה יחידה, וכי אין מקום ליצור פתח לצמצום שיקול הדעת של ועדת המכרזים בנסיבות 

אלו, אלא אם ישנם נימוקים המצדיקים שלא להמליץ על ההצעה היחידה כהצעה הזוכה, דוגמת 

חשש לקנוניה או שמחיר ההצעה עולה על תנאי השוק. השירות המשפטי, סבור כי במכרז זה, לא 

מתקיימים הנימוקים הייחודיים שנמנו בפסיקה כגון קנוניה, המצדיקים שלא להמליץ על ההצעה 

כהצעה הזוכה. 

רו"ח ליטל פחטר: לכן מתבקשת הוועדה לאשר את העמידה של המשתתף במכרז בתנאי הסף ולבטל את פריטים 

2 ו-3 ולהכריז עליו כזוכה במחירי הצעתו לפריט 1 בטבלת הצעת המחיר. 

גב' אופירה יוחנן וולק: מבחינתי מאושר. ליאור, משה, חן? 

מר משה חיים: מאשר 

מר ליאור שפירא: מאשר, מאשר. 
 

החלטה 

עמוד 33 מתוך 62 
 

 

א. מאשרים כי המשתתף "קבוצת נאוטק תקשורת בע"מ" עומד בתנאי הסף של מכרז מסגרת פומבי מס' 

 .ZOOM 211/2021 לאספקת רישוי לשיחות וידאו

ב. מאשרים לבטל את פריטים 2 ו-3 בטופס הצעת המחיר של מכרז מסגרת פומבי מס' 211/2021 לאספקת 

 .ZOOM רישוי לשיחות וידאו

ג. מאשרים להכריז על המשתתף "קבוצת נאוטק תקשורת בע"מ" כזוכה בפריט מס' 1 בטופס הצעת המחיר, 

של מכרז מסגרת פומבי מס' 211/2021 לאספקת רישוי לשיחות וידאו ZOOM, וזאת במחיר הצעתו            

ובתנאי המכרז. 

 

וכמפורט לעיל.  
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החלטה מספר 542   

עמוד 34 מתוך 62 
 

 

 

 

פניית האגף: 

1. ביום 07.01.2022 פורסם המכרז בעיתונות ובאתר האינטרנט העירוני. 

המועד האחרון להגשת הצעות נקבע ליום 13.02.2022 בשעה 14:00. 
 
 .2

את מסמכי המכרז רכשו 4 גורמים. 
 
 .3

ביום 16.02.2022 נפתחה תיבת ההצעות באמצעות אפליקציית זום אצל חבר המועצה מר אלחנן זבולון, ונמצאו בה 
 
 .4

4 הצעות כמפורט להלן: 
משתתף מס' 1 – עמותת חזון עמוס לוד. 

משתתף מס' 2 – הגנינה בע"מ. 
משתתף מס' 3 – גב' שרון תורג'מן. 
משתתף מס' 4 – מ.נ. שהם בע"מ. 

צוין כי מדובר במכרז 100% איכות. דמי השכירות החודשיים נקבעו במסמכי המכרז ועומדים על סך של 12,500 ₪ 
 
5. י

בתוספת מע"מ כחוק.  

הלן תנאי הסף בהתאם לסעיף 7 לפרק ב' למסמכי המכרז 
 
6. ל

7.1 המשתתף במכרז ניהל, בעצמו ו/או באמצעות תאגיד שהוא בעל שליטה בו ו/או באמצעות 
מי מטעמו אשר מיועד להפעיל את מעון היום לפעוטות (מבקש רישיון ההפעלה) (להלן: 
 שקדמו 

 

הלימודים
 

ת לפחות מתוך שבע (7) שנות 
 

"), במשך 3 שנות לימוד רצופו
 

המפעיל
 

"
למועד הקובע, מעון יום לפעוטות לגילאי 6 חודשים - 36 חודשים, במצטבר בכמות שלא 
פחתה מ-עשרים וחמישה (25) פעוטות. (למען הסר ספק שנה פירושה שנת לימודים כמפורט 

בסעיף 1.2 בפרק א' למכרז). ככל שמעון היום לפעוטות יופעל באמצעות מפעיל מטעם  
 

 

ס' זה לעיל.
 

טים ב
 

ים המפור
 

טריונ
 

ד בקרי
 

לעמו
 

 המפעיל 
 

 על
 

תף במכרז,
 

המשת
 

7.2 לא נכללה בדוחות הכספיים המבוקרים של המשתתף במכרז – ככל שהוא מאוגד כחברה- 
בשנת הדיווח האחרונה בה חתם המשתתף במכרז המאוגד כחברה על דוחות מבוקרים, 
'אזהרת עסק חי' או 'הערת עסק חי' וממועד החתימה על הדוחות הכספיים ועד למועד 

וי מהותי לרעה במצב העסקי של המשתתף במכרז  
 

צעות לא חל שינ
 

הה
 

האחרון להגשת 
עסק חי". 

 

 "כ
 

ך קיומו
 

ים לגבי המש
 

ת ממשי
 

ספקו
 

 כחברה עד לכדי העלאת 
 

המאוגד
 

7.3 המשתתף במכרז, עובד בתאגיד שמיועד להפעיל את מעון היום לפעוטות, המפעיל, לא 
ה מי 

 

 נסיבותי
 

ומרתה או
 

תה, ח
 

ת מהו
 

מפא
 

בירה ש
 

אישום בע
 

/ה כתב 
 

ש נגדו
 

ולא הוג
 

הורשע/ו 
שביצעה אינו ראוי/ה/ים להיות מפעיל, בעלים, מנהל של מעון יום לפעוטות, מחנכת-
טות. ככל 

 

טיפול בפעו
 

ך / 
 

 בחינו
 

סוקו
 

קר עי
 

 אשר עי
 

לפעוטות
 

ן היום 
 

ל עובד במעו
 

 או כ
 

מטפלת,
שהמשתתף במכרז הינו תאגיד - גם בעל השליטה בתאגיד או מנהלו, הכל לפי העניין. 
(אישור על פי נוהל בדיקת רישום פלילי לצורך הנפקת רישיון הפעלה למעון יום, יהווה 

את נספח 6). 
 

7.4 המשתתף במכרז המציא ערבות מכרז כמפורט בסעיף 6 לפרק ב' למכרז. 
 

7. משתתף מס' 3 במכרז, הגב' שרון תורג'מן, הגישה את הצעתה בעותק אחד בלבד ולא בשני עותקים כפי שנדרש. 

מכרז פומבי מס' 177/2021 להשכרת והפעלת מעון יום לפעוטות בגילאי 6 חודשים - 36 חודשים ברחוב אריה 
דולצ'ין מספר 20 תל אביב-יפו 

7.1. להלן חוות דעת השירות המשפטי בנוגע לפגם אשר נפל בהצעת המשתתף מס' 3 במכרז, הגב' שרון תורג'מן, 

אשר צירף את הצעתה בהעתק אחד בלבד:   

7.2. סעיף 7.1 בפרק ב' לתנאי המכרז קובע, בין היתר כי: "המשתתף במכרז ... יגיש לעירייה את חוברות המכרז 

עם הנספחים וההמלצות, בשני העתקים זהים, על גבי הטפסים המיועדים לכך...". 
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7.3. תקנה 13 לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח-1987 שכותרתה "הגשת מסמכי המכרז" קובעת כי: 

"מסמכי המכרז ייחתמו על ידי המציע ויוגשו על גבי הטפסים שהומצאו בתוך מעטפת המכרז, כשהיא 

סגורה היטב, בדרך ובמועד שנקבעו בתנאי המכרז; המסמכים המפורטים בפסקאות (2) ו-(6) לתקנה 

עמוד 35 מתוך 62 
 

 

10(א) יוגשו בשני עותקים" - הדגשה אינה במקור. המסמך המפורט בפסקה (2) לתקנה 10(א) הינו       

מסמך הצעת המשתתף במכרז; והמסמכים המפורטים בפסקה (6) הינם כתבי כמויות טפסי הצעת    

המחירים. 

7.4. כאמור, על פי הוראות המכרז על המשתתפים במכרז להגיש את חוברות המכרז עם הנספחים וההמלצות, בשני 

העתקים זהים. משלא נהג כך המשתתף במכרז משתתף מס' 3 במכרז בעניינו נפל בהצעתו פגם. הפסיקה            

מבחינה בין "פגם מהותי" המצדיק את פסילת ההצעה לעומת "פגם טכני" שאינו מחייב את פסילת ההצעה. 

7.5. כפי שעולה מן הפסיקה, שתיסקר להלן, חובתה של וועדת המכרזים היא לפעול תוך הפעלת שיקול דעת ובחינת 

כל מקרה לגופו תוך בחינת השאלה האם פגם הוא פגם מהותי הפוגע בהליכי המכרז, או שמא הוא פגם טכני, 

אשר אינו מקנה יתרון כלשהו למשתתף המכרז על פני המשתתפים האחרים. גישת הרוב קובעת את עיקרון 

השוויון בתור הקו המפריד בין פגם הניתן לתיקון לבין פגם המחייב את פסילת ההצעה, דהיינו, פגם מהותי 

הוא פגם הפוגע בשוויון שבין המציעים ופגם טכני הוא פגם שאינו פוגע בשוויון שבין המציעים. וראה: בג"צ 

504/82 כח (2000) נ' מנהל מקרקעי ישאל, פ"ד לז (1) 651; ע"א 4683/97 ידע מחשבים ותוכנה נ' משרד          

הביטחון, פ"ד נא (5) 643. 

כך למשל, בעת"מ (ב"ש) 241/01 כליפה נ' ראש המועצה המקומית נתיבות (פורסם בנבו) (להלן:            

"הלכת כליפה") ביטל בית המשפט הנכבד את החלטתה של ועדת המכרזים לפסול את הצעות              

המציעים ולבטל את המכרז בשל פגם שנפל בכל ארבע ההצעות שהוגשו למכרז, בכך שלאף אחת               

מההצעות לא צורפו שני העתקים של כתבי הכמויות ו/או של מסמך הצעת המשתתף במכרז. בית          

משפט הנכבד קבע כי באיזון בין פסילת המכרז לבין תיקון הפגמים שנפלו בהצעות יש להעדיף את   

תיקון הפגמים ותיקון המכרז. 

כב' סגנית הנשיא ר' אבידע קבעה בפסק דינה, בעמ' 958, כדלקמן: 

"כאשר כל המציעות לא צירפו למסמכי המכרז שני עותקים מהמסמכים כנדרש בתוספת הרביעית, 

הצירוף נפגעו עקרון השוויון או עקרון התחרות ההוגנת. פגיעה בעקרון - הרי שאין לומר כי באי

תמרון" או מעמיד "על קו זינוק - השוויון, שכאמור לא אירעה בענייננו, תהיה כאשר הפגם מעניק "טווח

משופר" את המציע שבהצעתו נפל הפגם (ע"א 6926/93 מספנות ישראל בע"מ נ' חברת החשמל לישראל 

צירוף שני עותקים של כתב הכמויות וההצעה לא פגע בענייננו - בע"מ [8], בעמ' 780). מאחר שאי

צירוף שני העותקים פגם טכני הניתן לתיקון. - בעקרונות היסוד של תורת המכרזים, יש לראות באי

 ועדת המכרזים רשאית לאפשר תיקון פגמים טכניים שנופלים בהצעות. בע"א 4964/92 הנ"ל [1], 

דין נשיץ לתקן את הצעתו שהיו חסרים בה פרטיו וחתימתו. מיותר - אפשרה ועדת המכרזים לעורך

צירוף עותק נוסף של כתב - לציין שהפגם של היעדר חתימת המציע על הצעתו הינו מהותי יותר מאי

כמויות והצעה למסמכי המכרז". 

7.6. כך כאמור גם בענייננו. צירוף עותק אחד של חוברת המכרז (במקום שניים) הינו פגם טכני ובכדי לתקנו אין 

צורך בראיות חיצוניות, שכן הצעת המשתתף מס' 3 במכרז, הגב' שרון תורג'מן, עולה מהעותק האחד שהוגש 

על ידו ושהונח בתיבת המכרזים. מכל מקום, פגם טכני זה אינו פוגע בשוויון שבין משתתפי המכרז. על כן,      

ובהתאם לאמור לעיל, דעתנו היא כי יש לקבל את הצעת המשתתף מס' 3 במכרז, הגב' שרון תורג'מן, אשר   

צירף להצעתו העתק אחד מחוברת המכרז, הואיל ופגם זה הינו בגדר פגם טכני, אשר אינו פוגע בהצעתו. כמו 
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כן, נראה כי אין בפגם טכני זה יסוד של תכסיסנות והוא אינו מעניק יתרון בלתי הוגן למשתתף זה על פני שאר 

המשתתפים במכרז ו\או פוגע בשוויון שבין משתתפי המכרז ומכאן שאינו מצדיק את פסילת הצעת המשתתף 

מס' 3 במכרז, הגב' שרון תורג'מן. 

8. ביום 23.02.2022 הסתיים הליך בדיקת המסמכים ע"י נציגי יח' שיווק ומכרזים באגף נכסי העירייה. 

מבדיקת המסמכים שהוגשו ע"י המשתתפים במכרז, עלה הצורך בהשלמת מסמכים, כמפורט להלן: 
 
 .9

מס' 1 – עמותת חזון עמוס לוד: אישור משטרה לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון 
 
משתתף 
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למתן שירות לקטינים התשס"א-2001 בהתאם לנספח מס' 6 למכרז, אישור על פי נוהל בדיקת רישום פלילי לצורך 
הנפקת רישיון הפעלה למעון יום בהתאם לנספח מס' 7 למכרז - צורף אישור משנת 2020 ונתבקשו לצרף אישור 

מה בעמותה.    
 

עדכני, אישור על ניכוי מס בתוקף, אישור מורשי חתי
האגף פנה למשתתף הנ"ל בבקשה להשלמת המסמכים הנ"ל ואלה הושלמו על ידו, למעט האישור עפ"י נספח 7 לעיל, 

אשר עפ"י הודעת דוא"ל מטעם המשתתף הנ"ל צוין בין היתר כי חלו שינויים בנהלים להוצאת האישורים   
  

 

הרישיון.
 

בלת 
 

 לק
 

מתינה
 

ם ומ
 

דרשי
 

ים הנ
 

את המסמכ
 

הגישה 
 

עמותה 
 

ם, וכי ה
 

קשי
 

המבו

משתתף מס' 2 – הגנינה בע"מ: אישור משטרה לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות 
 

לקטינים התשס"א-2001 בהתאם לנספח מס' 6 למכרז – צורפו אישורים משנת 2020 ונתבקשו לצרף אישורים 

פח מס' 7     
 

ם לנס
 

רישיון הפעלה למעון יום בהתא
 

ך הנפקת 
 

ילי לצור
 

עדכניים, אישור על פי נוהל בדיקת רישום פל
חתימה בחברה. 

 

אישור מורשי 
 

למכרז, 
האגף פנה למשתתף הנ"ל בבקשה להשלמת המסמכים הנ"ל ואלה הושלמו על ידו כנדרש.  

משתתף מס' 3 – הגב' שרון תורג'מן: פרקים א'-ב' מחוברת המכרז, אישור משטרה לפי חוק למניעת העסקה של 
 

עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים התשס"א-2001 בהתאם לנספח מס' 6 למכרז, אישור על פי נוהל 
בדיקת רישום פלילי לצורך הנפקת רישיון הפעלה למעון יום בהתאם לנספח מס' 7 למכרז, אישורים בתוקף על ניהול 

ספרים וניכוי מס במקור. 
האגף פנה למשתתפת הנ"ל בבקשה להשלמת המסמכים הנ"ל ואלה הושלמו על ידה כנדרש.  

שתתף מס' 4 – מ.נ. שהם בע"מ: אישור משטרה לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן 
 
מ
 

שירות לקטינים התשס"א-2001 בהתאם לנספח מס' 6 למכרז, אישור על פי נוהל בדיקת רישום פלילי לצורך הנפקת 
רישיון הפעלה למעון יום בהתאם לנספח מס' 7 למכרז, אישורים בתוקף על ניהול ספרים וניכוי מס במקור. 

האגף פנה למשתתף הנ"ל בבקשה להשלמת המסמכים הנ"ל. המסמכים הושלמו ע"י המשתתף, למעט: אישור 
"י נספח 

 

שור עפ
 

. בנוגע לאי
 

מכרז
 

טרה עפ"י נספח 7 ל
 

במכרז ואישור מש
 

רז ע"ש המשתתף 
 

6 למכ
 

רה עפ"י נספח 
 

משט
7 צוין ע"י המשתתף בהודעתו מיום 2.3.2022, בין היתר, כי הבקשה נמצאת בתהליך אישור אצל משרד העבודה 

והרווחה.     

יקה – ביום 2.3.2022 וביום 7.3.2022 התקיימה ועדת בדיקה בנוכחות נציגי העירייה מאגף נכסי העירייה, 
 
10. ועדת הבד

מינהל החינוך ומינהל הכספים, זאת לצורך בדיקת מרכיבי האיכות של הטבלה המפורטת להלן וכן לצורך ניקוד 
האיכות של המשתתפים במכרז.  

הלן הוראות סעיף 13 לפרק ב' למסמכי המכרז: 
 
ל
 

13.1. דירוג איכות הניסיון, ההצעה, וההתרשמות הכללית של הצעות המשתתפים במכרז יבוצע על ידי 
ועדת בדיקה שתמנה העירייה ואשר תורכב משלושה חברים לפחות, ביניהם נציג מנהל החינוך ו/או 

נציג אגף הנכסים ו/או נציג נוסף בעיריית תל אביב לצורך דירוג איכות הניסיון, ההצעה,  
קמן:  

 

קה כדל
 

ת הבדי
 

על ועד
 

רז, תפ
 

במכ
 

שתתפים 
 

ות המ
 

 הצע
 

ית של
 

מות הכלל
 

תרש
 

והה

13.1.1. ועדת הבדיקה תזמן כל משתתף במכרז, שהצעתם עומדת בתנאי הסף הקבועים בסעיפים 

לעיל.  

13.1.2. העירייה ו/או ועדת הבדיקה יהיו רשאים לדרוש מן המשתתף במכרז, כי יפרט ו/או יבהיר 
ו/או ישלים מסמכים ו/או מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים ו/או פרטים נוספים ו/או 
מסמכים נוספים, על מנת לבחון ולדרג את איכות הניסיון, ההצעה, וההתרשמות הכללית 

של הצעתו ("ההבהרות וההשלמות").  

13.1.3. ההבהרות וההשלמות, יהוו חלק בלתי נפרד מהצעת המשתתף במכרז.  
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13.1.4. ההבהרות וההשלמות תימסרנה על ידי המשתתף במכרז לעירייה, תוך פרק הזמן שייקבע 

על ידי העירייה ו/או ועדת הבדיקה. ככל שהמשתתף במכרז לא ימציא לעירייה את 

פועל      
 

על ידו ב
 

ומצאו 
 

ת שי
 

השלמו
 

ן הבהרות ו
 

 אות
 

חלקן, יהוו
 

, או 
 

למות
 

רות וההש
 

הבה
 

ה
עיל. 

 

מור ל
 

ו, כא
 

מהצעת
 

רד 
 

חלק בלתי נפ
 

לעירייה, 

13.2. תוצאות דירוג איכות הניסיון, ההצעה, וההתרשמות הכללית של הצעות המשתתפים במכרז, כפי 
שנערכו על ידי ועדת הבדיקה, יובאו כהמלצה בפני ועדת המכרזים של העירייה.  

13.3. לצורך בדיקת עמידת המשתתף במכרז בתנאי הסף, ולצורך קביעת ניקוד האיכות, תדורגנה הצעות 
המשתתפים במכרז על פי אמות המידה המפורטות להלן:  

ניקוד מרבי  הקריטריון  סוג הקריטריון 
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20 נקודות:  ניסיון- למשתתף במכרז וותק מעל 3 שנים 
4-7 שנים-   10 נק'  בניהול והפעלת מעון יום לפעוטות בגילאי 6 

מעל 8 שנים- 20 נק'     חודשים - 36 חודשים וזאת מעבר לקבוע 
בתנאי הסף שבסעיף 7.1 לעיל  

איכותי 100% 
 

15 נקודות  בנוסף לנדרש בסעיף 7.1 לעיל, המשתתף 
3 קבוצות- 5 נקודות   במכרז ניהל יותר  משתי קבוצות  ובסך כולל 
4 קבוצות– 10 נקודות  של מעל עשרים וחמישה (25) פעוטות. 

5 קבוצות ומעלה – 15 נקודות 
20 נקודות:  הדרכה פדגוגית לצוות מעון היום לפעוטות 

8 שעות הדרכה בחודש- 10 נק'  בנוסף לארבע (4) השעות החודשיות הנדרשות 
12 שעות הדרכה בחודש- 15 נק'  בסעיף 8.3 לחוזה השכירות. 
16 שעות הדרכה בחודש- 20 נק' 

45 נקודות  ראיון אישי והתרשמות אישית 
לרבות הצגת החזון החינוכי והתפעולי של 
מעון היום לפעוטות הכולל את כל הפרטים 
הקשורים לאופן תפעול מעון היום לפעוטות 
כגון: כמות אנשי צוות ואנשי מקצוע מתחום 
החינוך, איכויותיהם המקצועיות  ניסיונם 

ואופן הטיפול בפעוטות לאורך שעות פעילות 
מעון היום לפעוטות, תדירות ישיבות צוות 

והדרכה פרטנית, שעות  הדרכה פדגוגית וכו'.  
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אחר בחינת הקריטריונים הקבועים בטבלת האיכות כמפורט לעיל ובהתאם לסעיף 13.3 לפרק ב' למכרז ולאחר 
 
11. ל

קיום הראיונות עם המשתתפים במכרז, מצ"ב להלן טבלה המרכזת את הנתונים של המשתתפים במכרז, לרבות 
ניקוד האיכות וניקוד הראיונות: 

 

צת האגף: 
 
המל

עמוד 38 מתוך 62 
 

 

1. לאור הניקוד והמלצת ועדת הבדיקה כמפורט לעיל, מבקש אגף נכסי העירייה כדלקמן: 
 
2

.12. להכריז כי המשתתפים במכרז עומדים בתנאי הסף של המכרז וכן לאשר את ניקוד האיכות שניתן להם ע"י 
 
1

ועדת הבדיקה בהתאם לטבלה שלעיל. 

.12. להכריז על הצעת משתתפת מס' 3 במכרז – הגב' שרון תורג'מן, כהצעה הזוכה במכרז מס' 177/2021 להשכרת 
 
2

והפעלת מעון יום לפעוטות בגילאי 6 חודשים עד 36 חודשים ברחוב אריה דולצ'ין מס' 20 תל אביב-יפו,      
 

 

אי המכרז על נספחיו. 
 

בהתאם לתנ
 

 
 דיון 

ניקוד  ניקוד ראיון  הדרכה  ניסיון מעל  ניסיון מעל 3  מסמכי  עמידה  שם  מס' 
איכות כללי  ממוצע  פדגוגית  שתי  שנים:  המכרז  בתנאי  מעל 4 המשתתף   קבוצות של  ומסמכים  הסף 

שעות  25 פעוטות  נדרשים  במכרז: 
חודשיות  לפחות   

רו"ח ליטל פחטר: פנייה של אגף נכסי העירייה לגבי מכרז 177/2021 להשכרה והפעלת מעון יום לפעוטות בגילאי 

שישה עד שישים ושישה חודשים ברחוב אריה דולצ'ין 20, בתל אביב. המכרז פורסם ביום ה-        

07.01.2022, כאשר המועד האחרון להגשת הצעות נקבע ליום ה-13.02.2022. ביום ה-16.02.2022 

נפתחה תיבת ההצעות ונמצאו בה 4 הצעות, כאשר אנחנו מדברים על מכרז שהוא 100 אחוז איכות 

שכן דמי השכירות החודשיים נקבעו במסמכי המכרז, עומדים על 12.5 אלף שקלים בתוספת מע"מ. 

בסעיף 6 לפנייה קיים פירוט של תנאי הסף שהוגדרו במכרז. בסעיף 7 לפנייה ישנה חוות דעת של 

השירות המשפטי לגבי ההצעה של המשתתפת במכרז, הגברת שרון תורג'מן, שהגישה את ההצעה 

 71.6 26.6 נקודות  8 שעות –  מעל 5  מעל 8 שנים   +  + עמותת חזון   1
קבוצות –     – נקודות עמוס לוד   10
15 נקודות  20 נקודות 

נקודות 

 86.6 31.6 נקודות  16 שעות  מעל 5  מעל 8 שנים   +  + הגנינה בע"מ   2
קבוצות –   נקודות –    20 –
15 נקודות  20 נקודות 

נקודות 

90 נקודות  45 נקודות  8 שעות –  מעל 5  מעל 8 שנים   +  + שרון תורג'מן   3
קבוצות –     – 10
15 נקודות  20 נקודות 

נקודות 

 78.3 23.3 נקודות  16 שעות  מעל 5  מעל 8 שנים   +  + מ.נ. שהם   4
קבוצות –     – נקודות בע"מ   20 –
15 נקודות  20 נקודות 

נקודות 
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בעותק אחד בלבד ולא בשני עותקים. בסעיף 7 לפנייה מפורטת חוות הדעת המשפטית לפיה, ניתן 

לקבל את ההצעה ולא מדובר בפגם מהותי אלא בפגם שהוא טכני, לכל היותר.  

עו"ד שני לוי גצוביץ: מתייחסת להוראות המכרז לפיהן יש להגיש את ההצעה בשני עותקים, ולפגם שנפל בהצעת 

המשתתפת במכרז, מפנה לחוות דעת השירות המשפטי המאוד מפורטת שבסעיף 7 לפנייה והמוצגת 

בפניכם, ולפיה אפשרה הפסיקה, ואף חייבה את הוועדה להבדיל בין פגם טכני לפגם מהותי.    

בהתאם להלכה הפסוקה שנסקרה בחוות הדעת ובפס"ד נשיץ, פגם זה סווג כפגם טכני שאינו פוגע 

בשוויון שבין משתתפי המכרז, בהתאם דעתנו היא כי יש לקבל את הצעת המשתתפת במכרז, הגב 

שרון תורגמן, אשר צרפה להצעתה העתק אחד בלבד שכן, מהעתק זה עולה בבירור מהי ההצעה 

שהוגשה על ידה. נראה כי אין בפגם טכני זה יסוד של תכסיסנות והוא אינו מעניק יתרון בלתי הוגן 

למשתתפת במכרז ו/או פוגע בשוויון שבין משתתפי המכרז ומכאן שאינו מצדיק את פסילת הצעת 

המשתתפת במכרז, הגב שרון תורגמן. שאלות בנושא חוות הדעת ? 

עמוד 39 מתוך 62 
 

 

אופירה יוחנן-וולק: לא. תודה. 

רו"ח ליטל פחטר: מבחינת בדיקת המסמכים וההשלמות שנעשו, יש לכם כאן, גם פירוט של ההשלמות. כאמור, 

אנחנו מדברים על מכרז שהוא איכות, ובמסגרת זה הייתה פה וועדת בדיקה בנוכחות של נציגי 

העירייה מטעם אגף הנכסים, מנהל החינוך ומנהל הכספים. לצורך בדיקה של מרכיבי האיכות- יש 

לכם פה פירוט של מרכיבי האיכות שהוגדרו במסגרת המכרז וטבלה מרכזת, בעצם פירוט של       

הניקוד שניתן לכל אחד מהמשתתפים במכרז, לפרמטרים השונים שהוגדרו וניקוד האיכות הכללי 

שניתן, כאשר הניקוד הגבוה ביותר הוא של המשתתפת מספר 3 במכרז, שרון תורג'מן שקיבלה 90 

נקודות ועליה מבקשים להכריז כזוכה במכרז. אם יש שאלות, יש פה נציגים מאגף נכסים שיוכלו 

להתייחס.   

גב' אופירה יוחנן-וולק: אני מנסה להבין את הניקוד, משתתף מספר 3, שרון תורג'מן, 45 נקודות. איך הגעתם          

למקסימום האפשרי? איך בחנתם את זה?  

גב' מירית-איב רוזנבאום: אני אסביר, משני טעמים. קודם כל, אנחנו מכירים את שרון, היא שוכרת כבר קרוב ל-

10 שנים נכס מהעירייה ברחוב המתנדב, השכירות שלה מסתיימת שם השנה, גן מאוד מאוד             

מוצלח, גן מאוד מאוד מבוקש, היא גננת שמאוד אוהבים אותה וגם שוכרת טובה מהבחינה של 

אגף הנכסים. גם מבחינת מנהל החינוך באגף הגנים, היא גן מוכר שהולכים אליו ורוצים להירשם 

אליו,. ומכירים אותו מאוד ולכן גם נוקד בהתאם.  

ליאור שפירא: מתנדב זה אפקה לא?  

גב' מירית-איב רוזנבאום: כן.  
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גב' אופירה יוחנן-וולק:  בסעיף 10 לפנייה, כתוב שבהוראות סעיף 13 לפרק ב' למסמכי המכרז, כתוב שהוועדה      

תורכב משלושה חברים. נציג מנהל החינוך ו/או נציג אגף הנכסים ו/או נציג נוסף מעיריית תל אביב 

לצורך דירוג איכות. מי היו הנציגים ?  

גב' מירית-איב רוזנבאום: נציגת אגף הנכסים הייתי אני. נציגת מנהל החינוך הייתה ענת לידור, מנהלת האגף.     

ונציגת מנהל הכספים הייתה החשבת שרי כהן.  

גב' אופירה יוחנן-וולק:  או קיי, בסדר גמור. בסדר גמור. טוב בסדר.  

ליאור שפירא: יש לי שאלה, באחריות מי ההיתר להפעלת גן?   

גב' מירית-איב רוזנבאום: באחריות הזוכה שיזכה במכרז. 

ליאור שפירא: איפה זה, ואיפה זה נרשם ?  אני לא רואה את זה בתנאי המכרז?  

גב' מירית-איב רוזנבאום: זה בחוזה עצמו. כשאנחנו מפרסמים מכרז, החוזה הוא חלק מתנאי המכרז וזו חלק    

מההתחייבויות של הזוכה במכרז. 

ליאור שפירא: תתארי לי מה זה המבנה הזה שם, ברחוב אריה דולצין.  

גב' מירית-איב רוזנבאום: זה מבנה ששימש את נעמ"ת והם עזבו ולכן יצאנו במכרז ביחד עם מנהל החינוך לפעוטון, 

לקטנים ל-6 עד 36 חודשים. יש שם ממש צמוד לזה שם גם גנים של העירייה.  

גב' אופירה יוחנן-וולק:  כמה כיתות יש שם?   

גב' מירית-איב רוזנבאום: 3 כיתות 

ליאור שפירא: אבל אתם אומרים שהכול זה על פי איכות?  

גב' מירית-איב רוזנבאום: כן. כן. כן. המחיר קבוע במכרז. אני אזכיר לכם שאנחנו עושים שיתוף פעולה ביחד עם 

מנהל החינוך, זה כבר מכרז חמישי שיוצא באופן הזה. שבו אנחנו נותנים שכר דירה מופחת וגם 

קובעים את המחיר שישלמו ההורים לגן. כדי שהתנאים לילדים, לצוות, יהיו טובים יותר.  

ליאור שפירא: מה המחיר שההורים משלמים לגן?  

גב' מירית-איב רוזנבאום: 3,900 ₪ לחודש.  

ליאור שפירא: ליום מלא?   

גב' מירית-איב רוזנבאום: כן.  

גב' אופירה יוחנן-וולק:  ליאור זה חלק מהתוכנית להורדת יוקר המחייה בעיר.  

ליאור שפירא: כולל הארוחות?  

גב' מירית-איב רוזנבאום: הכול.  

ליאור שפירא: יפה מאוד.  

גב' אופירה יוחנן-וולק:  בסדר גמור.   

ליאור שפירא: רק דקה, אנחנו נותנים משהו מעבר לזה, מסבסדים את הגננת במשהו?  
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גב' מירית-איב רוזנבאום: לא. 

עו"ד שני לוי-גצוביץ:  במכרז העירייה קיבעה את דמי השכירות שהם יהיו מופחתים בצורה משמעותית ממחיר 

השוק, וכן קיבעה את המחיר של תשלומי ההורים, שעות וימי הפעילות. כך שהתחרות היא 100% 

על איכות ההצעה. 

ליאור שפירא: כמה ילדים אמרת בגן הזה יש?  

גב' מירית-איב רוזנבאום: בגן הזה זה תלוי כמה ירשמו. 

רו"ח ליטל פחטר:  אזכיר שהעירייה פרסמה בשנה שנתיים האחרונות כמה מכרזים להשכרת נכסים לצורך הפעלת 

גני ילדים, כאשר נעשתה פה עבודה מקדימה שמשמשת בסיס לכל המכרזים האלו גם מבחינת    

כמות הילדים, תקינת כוח אדם ותחשיבים של העלויות ברמה ממש מפורטת של הצטיידות ומזון 

וחוגים.  

גב' מירית-איב רוזנבאום: יש תקינה שהיא מאוד מחמירה במכרז, היא מחמירה יותר מהתקינה שנדרשת, וככה 

אנחנו מבקשים גם את הסייעות ביחס לילדים.  

מר שלום עובדיה: אני רוצה בבקשה להסביר. הגן שאנחנו מדברים עליו בעצם בנוי משלוש כיתות. כיתת פעוטות 

תינוקות. כיתת סמי בוגרים וכיתת הבוגרים.  

ליאור שפירא: זה גן ילדים. זה לא פעוטון?  

גב' אופירה יוחנן-וולק:  נכון. נכון ליאור אתה צודק.  

מר שלום עובדיה: מבחינת חודשים, כיתת פעוטות, זה מ-6 חודשים עד 15 חודש. כיתת תינוקות נקרא לזה מ-15 

חודש עד גיל 24 חודש. וכיתת הבוגרים היא מ-24 עד 36 חודשים.  

גב' אופירה יוחנן-וולק:  התבלבלת בין התינוקות לפעוטות אבל לא נורא.   

מר שלום עובדיה: אבל זה הסדר גודל שאני ככה זוכר וסך הכול זה מגיע לאיזה 56 תלמידים בכיתה, בגן ילדים 

כזה, שהוא מכיל 3 כיתות כאלה.  

מר משה חיים: צודק, צודק ביותר. זו החלוקה בגני ילדים.  

גב' אופירה יוחנן-וולק:  בסדר גמור. ליאור.  

ליאור שפירא: מאחר ואנחנו עושים את הבדיקה לפי איכות. מה השוני באיכות בין זה לבין אחרים? הכמות גננות 

יותר גדולה, כמות סייעות, מה הכריע את הכף?  

רו"ח ליטל פחטר:  בטבלה שבסעיף 11 לפניה ניתן לראות מה הכריע את הכף. בניסיון של מעל 3 שנים הם קיבלו 

כולם את אותו ניקוד, של 20 נקודות. מבחינת ניסיון של מעל שתי קבוצות של 25 פעוטות לפחות, 

גם הם קיבלו כולם את אותו הניקוד, מבחינת הדרכה פדגוגית מעל 4 שעות חודשיות - חלק נתנו 

כאן 8 שעות וקיבלו 10 נקודות וחלק הציעו 16 שעות ולכן קיבלו 20 נקודות. לגבי מרכיב הראיון, 

שרון תורג'מן קיבלה את הניקוד הגבוה ביותר של 45 נקודות.  
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ליאור שפירא: אני שואל, למה אנחנו לא מודדים גם את כמות כוח האדם?   

עו"ד שני לוי-גצוביץ: תנאי המכרז והחוזה מחייבים את הזוכה בכמות מינימלית, שהיא פונקציה של מס' ילדי הגן.  

גב' מירית-איב רוזנבאום: אנחנו קובעים אותה והיא צריכה להציג אותם ולאשר אותם עם מינהל החינוך לפני  

ההפעלה של הגן. 

מר שלום עובדיה: אני מקריא ממסמכי המכרז והחוזה: מ-6 עד 15 חודשים 1 ל-5, יחס פעוטות מחנכת. 15 עד 24 

חודש, זה 1ל-6, ו-24 עד 36 חודשים זה 1 ל-8.  

גב' אופירה יוחנן-וולק:  יש פה נציג של מנהל החינוך?   

גב' מירית-איב רוזנבאום: לא, אבל כל המכרז הזה נעשה יחד איתם.  

גב' אופירה יוחנן-וולק:  לא, זה ברור, אבל לפעם הבאה, המלצה שלי שיהיה גם מישהו נציג של מנהל החינוך.   

גב' מירית-איב רוזנבאום: אין שום בעיה.  

ליאור שפירא: קרתה פעם סיטואציה שמי שזכה, אמר תשמעו זה לא כלכלי לי אני מחזיר?  

גב' אופירה יוחנן-וולק:  כן בטח.  

גב' מירית-איב רוזנבאום: אבל זה היה עקב הצורך בשיפוץ מבנה שלא קיים כאן.  

עו"ד שני לוי-גצוביץ: נציין שזה לא המכרז הראשון שהעירייה יוצאת בו, מירית ציינה מקודם שזה המכרז החמישי 

בשנתיים האחרונות בערך. הרבה מאוד מהמשתתפים במכרז הזה ניגשו גם במכרזים הקודמים, 

חלקם אף זכו בהם, הם מפעילים את הגנים והם ממשיכים להגיש הצעות גם לגנים נוספים ואלו 

לא הגנים היחידים שלהם. כנראה שזה כלכלי והשוק מדבר.  

מר משה חיים: ליאור, זה סביר מאוד אני ראיתי את כל ההצעה הזאת ואני חושב שזה נשמע הגיוני. לא נהיים 

עשירים מזה, אבל מפעילים גן ומצליחים איך אומרים, לשרוד.  

גב' אופירה יוחנן-וולק:  אנחנו נאשר פה אחד ? 

מר משה חיים: מאשר.  

ליאור שפירא: מאשר, בהצלחה.  

גב' אופירה יוחנן-וולק: מאושר בהצלחה.  
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החלטה 

עמוד 43 מתוך 62 
 

 

1. מאשרים כי המשתתפים במכרז משתתף מס' 1 – עמותת חזון עמוס לוד, משתתף מס' 2 – הגנינה בע"מ, משתתף 

מס' 3 – גב' שרון תורג'מן ומשתתף מס' 4 – מ.נ. שהם בע"מ עומדים בתנאי הסף של מכרז פומבי מס' 177/2021 

להשכרת והפעלת מעון יום לפעוטות בגילאי 6 חודשים - 36 חודשים ברחוב אריה דולצ'ין מספר 20 תל אביב-יפו. 

2. מאשרים  את ניקוד האיכות של המשתתפים הבאים במכרז כנקוב לצידם בטבלה שלהלן:  

 

ניקוד איכות כללי  שם המשתתף במכרז  מס' 

 

3. מכריזים על הצעת משתתפת מס' 3 במכרז – הגב' שרון תורג'מן, כהצעה הזוכה במכרז מס' 177/2021 להשכרת 

והפעלת מעון יום לפעוטות בגילאי 6 חודשים עד 36 חודשים ברחוב אריה דולצ'ין מס' 20 תל אביב-יפו, בהתאם 

לתנאי המכרז על נספחיו.  

  

וכמפורט לעיל.  

 
 

  

71.6 נקודות  עמותת חזון עמוס לוד   1

86.6 נקודות  הגנינה בע"מ   2

90 נקודות  שרון תורג'מן   3

78.3 נקודות  מ.נ. שהם בע"מ   4
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החלטה מספר 543 
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פניית האגף: 

1. מכרז לרכישת רישוי למערכת כרטוס ובקרת כניסה כרטוס דיגיטלי למופעים במרכזי תרבות ומרכזי קהילה 

וספורט וספריות בעיר. 

2. וועדת מכרזים מס' 72 מיום 30.8.201 (החלטה מס' 448) אישרה לבטל את המכרז לאור אי הגשת הצעות למכרז 

ולפנות למועצת העיר לאישור ניהול מו"מ עם ספקים פוטנציאליים בהתאם לתנאי המכרז.  

3. מועצת העירייה בישיבתה ה-46 מיום 25.10.2021, החלטה מס' 409 אישרה לנהל מו"מ עם ספקים פוטנציאלים 

העומדים בתנאי הסף של המכרז. 

4. בבקשה לניהול מו"מ האגף פנה ל-2 החברות פרסגלובל 5 בע"מ וחברת סמארט טיקט בע"מ. אך חברת סמארט 

טיקט בע"מ לא ניגשו להליך היות ותנאיו לא אפשרו זאת. 

5. האגף ניהל מו"מ עם חברת "פרסגלובל 5 בע"מ", ואלה מחירי הצעתה במכרז לאחר ניהול מו"מ: 

 
טבלה מס' 1 – המערכת  

 

מחיר בש"ח ליחידה (לא   תיאור הפריט  מס' פריט 
 
 

מע"מ)
 

כולל 
  ₪ 240,000 הקמת מערכת בסיסית    1

 
  ₪ 25,000 הקמת מוסד עירוני נוסף    2

  ₪ 14,000 שרות ותחזוקה שנתי ותחזוקה עבור כל מוסד עירוני החל מהשנה   3
השנייה 

 

טבלה מס' 2 - ציוד היקפי/מוצר נלווה – אופציונאלי (לא לשקלול) 
 

מחיר בש"ח  דגם  סעיף  תיאור  מס' 
ליחידה   במפרט  פריט 

(לא כולל מע"מ)  הטכני 
 ₪ 1,100 TSC- מדפסת טרמית     .1

 TA210  26
שירות ותחזוקה שנתי למדפסת טרמית     .2

החל מהשנה השנייה ואילך 
 ₪ 85  

 ₪ 650 מדפסת טרמית בעמדת מוכרן       .3
 27 שרות ותחזוקה שנתי למדפסת טרמית    .4

בעמדת מוכרן החל מהשנה השניה 
ואילך 

 ₪ 60  

 ₪ 5,000 מדפסת כרטיסי פלסטיק       .5
 29 שרות ותחזוקה שנתי למדפסת כרטיסי    .6

פלסטיק החל מהשנה השנייה ואילך 
 ₪ 400  

 ₪ 8,000 עמדת קיוסק לרכישת כרטיס בשרות         .7
  

 

עצמי

מכרז מסגרת פומבי מס' 158/2021 למערכת כרטוס ובקרת כניסה 
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מחיר בש"ח  דגם  סעיף  תיאור  מס' 
ליחידה   במפרט  פריט 

(לא כולל מע"מ)  הטכני 
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 29 שרות ותחזוקה לעמדת קיוסק לרכישת    .8

כרטיס בשרות עצמי,  החל מהשנה  
ואילך 

 

השנייה 

 ₪ 760  

 ₪ 1,600 מספונים ניידים / אפליקציה לטלפונים      .9
ניידים  
 30 שרות ותחזוקה מספונים ניידים/    .10

אפליקציה  לטלפונים ניידים החל 
מהשנה השנייה ואילך 

 ₪ 128  

 ₪ 5,000 עמדת בקרת כניסה בשרות עצמי      .11
 31 שירות ותחזוקה לעמדת בקרת כניסה    .12

החל מהשנה השנייה 
 ₪ 500  

 
טבלה מס' 3 – ממשקים – אופציונאלי (לא לשקלול) 

 
מחיר בש"ח ליחידה  תיאור  מס' פריט 

(לא כולל מע"מ) 
ממשק למאגר אזרחים ותיקים של המשרד  1 

לשוויון חברתי 
 

 2 ₪ 22,000 ממשק/יישום לרכישת סל כרטיסים אחד מכלל     
רוניים 

 

המוסדות העי
ללא עלות נוספת 3  תהליך מכירה מהירה 
 4 ₪ 5,000  (PayPal כגון) ממשק תשלום
 
 5 ₪ 20,000 פניה אוטומטית לרשימות המתנה 
 

6. תקופת ההתקשרות המבוקשת הינה ל- 3 שנים ו3 שנים נוספת אופציה (1+1+1). 

7. היקף ההתקשרות המבוקש הינו 600,000 ₪ + מע"מ לשנה. 

8. מבקשים את אישור הוועדה לאשר את ההתקשרות עם חברת "פרסגלובל 5 בע"מ" (ח.פ 514719343)  

 

 דיון 

רו"ח ליטל פחטר:  פנייה של אגף המחשוב, בקשה להכריז על זוכה לאחר הליך ניהול משא ומתן בתנאי מכרז     

שבוטל מס' 158-2021 למערכת כרטוס ובקרת כניסה. העירייה פרסמה מכרז עבור רכישה של רישוי 

למערכת כרטוס ובקרת כניסה, כרטוס דיגיטלי למופעים במרכזי תרבות ומרכזי קהילה וספורט 

וספריות בעיר. המכרז הזה בוטל לאחר שלא הוגשו בו הצעות, האגף פנה למועצה, קיבל אישור  

לנהל משא ומתן עם ספקים פוטנציאלים שעומדים בתנאי הסף של המכרז, בהתאם לתנאי המכרז. 

בהתאם בוצעה פנייה לשתי חברות כאשר חברת פרס גלובל 5 בע"מ, נתנה הצעה במסגרת הליך 

המשא ומתן, וחברת סמארט טיקט בחרה שלא להגיש הצעה בהליך המשא ומתן. מוצגת בפניכם 

הצעת המחיר של החברה, כאשר הם נדרשו לתת מחיר להקמה של מערכת בסיסית והקמה של 
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מוסד עירוני נוסף וגם שירות לתחזוקה שנתית לכל מוסד עירוני החל מהשנה השנייה. בנוסף הם 

גם נדרשו לתמחר ציוד היקפי ומוצרים נלווים וגם עלויות לממשקים. מה שמבקשים זה לאשר   

איתם את ההתקשרות בהתאם לתוצאות המשא ומתן, בתנאי המכרז כאשר היקף ההתקשרות    

הוא כ-600 אלף שקלים מידי שנה. תקופת ההתקשרות שנקבעה במסמכי המכרז הינה ל- 3 שנים 

כשלעירייה האופציה להאריך את ההתקשרות בעד 3 שנים נוספות.  

גב' אופירה יוחנן-וולק:  שאלה ראשונה כמה אנחנו משלמים על תחזוקה שוטפת על המערכת הקיימת?   

גב' אביטל רזניק: 70 אלף שקל. לחמישה מרכזים.  

גב' אופירה יוחנן-וולק:  70 אלף שקל פר מרכז?  

גב' אביטל רזניק: לשנה בסך הכול לחמישה מכרזים.  

גב' אופירה יוחנן-וולק:  ה-240 אלף, בכמה מרכזים זה יותקן עכשיו?  

גב' בתיה מאירי: 19.  

גב' אופירה יוחנן-וולק:  אז זה 240 אלף ל-19?  

גב' אביטל רזניק: לא, לא. הקמת מערכת בסיסית כוללת חמישה מרכזים, כל מוסד נוסף זה עוד 25 אלף שקלים. 

והתחזוקה היא כמובן אחר כך החל מהשנה השנייה, אחרי ההקמה, הכל בכפוף לצרכי העירייה 

ותקציבה.  

רו"ח ליטל פחטר: אם נסתכל רגע על המספרים, לגבי השירות ותחזוקה כיום אתם משלמים 70 אלף שקלים           

לחמישה מרכזים, זה אומר שזה המחיר כמו שמופיע פה. 14 אלף שקלים למרכז. נכון?  

גב' אביטל רזניק: כן 

רו"ח ליטל פחטר: ולגבי הקמת מערכת בסיסית, המחיר שיש פה 240 אלף שקל הוא מתייחס לחמישה מכרזים, 

זאת אומרת על המערכת על התשתית וחמישה מרכזים. נכון?  

גב' אביטל רזניק: נכון, נכון.  

גב' אופירה יוחנן-וולק:  אבל זה לא החמישה היחידים נכון? זה איזושהי התחלה מה שנקרא? 

גב' אביטל רזניק: זו התחלה כן.  

גב' בתיה מאירי: זה חמשת המרכזים, שהם גדולים ומשמעותיים כמו מרכז עינב, בית אריאלה, מרכז דוהל.  

גב' אופירה יוחנן-וולק:  הבנתי.  

רו"ח ליטל פחטר:  זאת אומרת הוגדרו פה בעצם החמישה מרכזים הגדולים הראשונים ואחריהם ככל שהעירייה 

תרצה מוסדות נוספים, היא תשלם 25 אלף שקלים עבור כל מוסד עירוני.  

גב' אופירה יוחנן-וולק:  ה-25 אלף שקלים, זה לא תלוי בגודל של המכרז ? זה לכל מוסד לא משנה מה הגודל שלו. 

נכון? 
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גב' אביטל רזניק: לא, לא תלוי. לגבי החמישה מרכזים בחרנו מרכזים גדולים. הקטנים זה מודול שונה והם לא 

נכללים במכרז הזה כרגע.  

גב' בתיה מאירי: חמשת המרכזים שנבחרו הם מרכזים שמשתמשים בכל המודולים של המערכת.  

גב' אופירה יוחנן-וולק:  הבנתי. או קיי. בסדר גמור. אני תמו שאלותיי.  

מר משה חיים: מאשר.  

ליאור שפירא: מאשר.  

גב' אופירה יוחנן-וולק:  אישרנו פה אחד.  
 
 

החלטה 
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מאשרים להכריז על המציע, חברת "פרסגלובל 5 בע"מ" (ח.פ 514719343), כזוכה בהליך ניהול מו"מ שהתקיים   

בתנאי מכרז מסגרת פומבי מס' 158/2021 למערכת כרטוס ובקרת כניסה שבוטל, וזאת במחירי הצעתו ובתנאי       

המכרז שבוטל. 

וכמפורט לעיל.  
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פניית האגף: 

אספקת שירותי תקשורת קווית ושירותי אינטרנט- בזק 

1. בוועדת מכרזים מס' 6 מיום 11.3.2019 החלטה מס' 37 אושרה חברת בזק כספק יחיד לשירותי טלפוניה    

לתקופה של שלוש שנים. 

2. רקע 

2.1. לעיריית תל אביב הסכם התקשרות עם חברת בזק, ההסכם כולל: 

2.2. קווי טלפוניה אנלוגיים לגני ילדים במערך תקשורתי מבוזר בכ-660 אתרים שונים. 

2.3. קווים אנלוגיים לחיבור מערכות אזעקה, כיבוי אש ומעליות בכ-650 אתרים שונים. 

2.4. קווי  IPVPN - רשת תקשורת פרטית וסגורה בנפרד מרשת האינטרנט הציבורית ומחוברת על, תשתיות 

ייעודיות, שחברת בזק הקצתה לעירייה, השירות תומך באתרי טיפות חלב, מרכזי רווחה, מרכזים             

קהילתיים, חופים, תברואה, שפ"ע ועוד, סה"כ כ- 300 אתרים.   

2.5. קווי תמסורת לקישור אתרים בקווים ישירים ובנפחי מידע גבוהים בטכנולוגיות  SPH/ מטרו, כאשר 

רוחב פס בשירות זה מובטח קבוע ואינו תלוי בעומסים. לעירייה 6 קווי תמסורת. 

2.6. שירותי תקשורת באירועים עירוניים – החברה מספקת פתרונות תקשורת בזמני תגובה מהירים מאוד 

ברחבי העיר, כולל מקומות ללא תשתית או מוכנות מראש, כגון: מצעד הגאווה, לילה לבן, הפגנות            

בכיכר, אירועים בחגים, וכו'. 

3. תהליכים עירוניים 

3.1. אגף המחשוב מוביל תהליך מנוהל בשנים האחרונות של עצמאות תקשורתית בהיבטי תשתיות והחל 

בפריסה שיטתית של תשתית סבים עצמאית, ברשת מטרו עירונית לחיבור בין האתרים העירוניים             

לליבת הרשת בחוות השירותים בבניין הראשי.  

התהליך מאפשר התנתקות מבזק כספק תקשורת ומעבר לעצמאות תקשורתית. עד כה בוצעו כ-16       

המרות של קווים משירות חברת בזק לרשת העירונית ובחלק מהאתרים הותקנה תשתית עירונית עם 

הקמת האתרים. 

3.2. וקטור שני שטופל הוא הפרטת שירותי התקשורת והטלפוניה, שסופקו על ידי בזק באמצעות מכרז מס' 

115/2016 לאספקת שירותי תקשורת קווית ושירותי אינטרנט מתאריך יולי 2016, שאפשר להפריט עד 

כ-50% מהתשתיות והשירותים שהוענקו לעירייה על ידי בזק.   

השירותים במכרז נבחנו בהתבסס על יכולת טכנולוגית של החברות בשוק הישראלי ו"בשלות השוק    

הסיטונאי", המהווה נדבך ברגולציה שמשרד התקשורת הכתיבה לספקי התקשורת בארץ. 

3.3. כחלק מיישום המכרז עם הספק הזוכה סלקום הותקנו כ550 קווי dsl[ ,כ230 קווים לגני ילדים 

והשאר ליחידות השונות כמו: אגף המחשוב, מרכזי תיירות, מנהלי קהילה, ספריות עירוניות ועוד. 

כמו כן הותקנו  8 צירי PRI ו4 קווי E1 המחוברים למרכזיית הטלפונים הראשית. 

3.4. צוות התקשורת בוחן מעת לעת את הפתרונות הטכנולוגיים הניתנים על ידי ספקים נוספים, במטרה 

להרחיב את השירותים אותם העירייה צורכת והקטנת התלות בספק יחיד. 

3.5. הקריטריונים לבחינה נעשים לאור העובדה שהשירותים הנדרשים הינם מצילי חיים או מניבי הכנסה, 

מחייבים בשרידות גבוהה ויכולת פריסה מהירה והרחבת הרשת ללא מגבלה תשתיתית, ובמקביל 
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נתמכים במערך תחזוקתי תומך העומד ביעדי העירייה לחזרה לכשרות והמשכיות עסקית והינם 

לשגרה וחירום כאחד. 

4. ייחודיות שרותי בזק 

4.1. שירותי הטלפוניה – באתרים עירוניים כגון: גני ילדים, בתי ספר, מוקדים עירוניים ובחמ"ל נדרשים  

שירותי טלפוניה קווים שאינם תלויים ברשת החשמל המקומית וזאת לצורך שרידות במקרים בהם יש 

הפסקות חשמל.  

4.2. שירותי קווים אנלוגיים – בכל אתר בעירייה ובו מערכות כיבוי אש (מערכות מצילות חיים) ומעליות - 

מחויבות בקו אנלוגי ישיר (שאינו תלוי ברשת חשמל) המהוות תנאי בלעדי וייחודי לאישור האתר              

בהנחיית גופי ההצלה כגון מכבי האש. 

4.3. קווי תמסורת – לבזק יש פריסה רחבה יותר ברחבי העיר ובמקומות בהם לספק הזוכה במכרז לאספקת 

שירותי תקשורת קווית ושירותי אינטרנט לא קיימת תשתית, המענה ניתן במקומות ספציפיים.  

4.4. היכולת לפרוס קווים באירועים עירוניים בפריסה רחבה ללא תשתית מוקדמת ובלוחות זמניים מהירים 

לא קיימת לספקים האחרים. 

5. לאור המצוין לעיל מבקש לאשר את בזק כספק יחיד ובלעדי לשירותים המצוינים, ל-5 שנים.  

 

דיון 

עמוד 49 מתוך 62 
 

 

ליאור שפירא: אני לא משתתף בדיון הזה.  

עו"ד שני לוי גצוביץ: נציין בפרוטוקול שליאור שפירא לא משתתף בדיון בנושא הזה. 

רו"ח ליטל פחטר:  פנייה אגף המחשוב, בקשה לאשר את בזק כספק יחיד לשירותי טלפוניה. וועדת המכרזים ב-

11.06.2019 אישרה את בזק כספק יחיד לשלוש שנים. לעירייה יש הסכם עם בזק גם בקווי טלפוניה 

אנלוגיים לגני ילדים, גם לקווים אנלוגיים לחיבור של מערכות אזעקה, כיבוי אש ומעליות. קווי 

איי.פי.די.פי.אן, שתומכת גם באתרי טיפות חלב, מרכזי רווחה, מרכזים קהילתיים דחופים,           

תברואה, בערך 300 אתרים. קווי תמסורת הקישור, אתרים בקווים ישירים ובנפחי מידע גבוהים 

ושירותי תקשורת באירועים עירוניים שונים.  

מר משה חיים: כל זה כבר קיים, נכון? יש את השירות הזה כרגע?  

רו"ח ליטל פחטר:  כן, כן, כן, כן. אנחנו מציינים פה בעצם מה שיש היום לעירייה. יש פה פירוט של תהליכים שנעשו 

בעצם במהלך השנים לעצמאות תקשורתית ופריסה של תשתיות סיבים עצמאית של העירייה            

ברשת המטרו העירונית. וגם דבר נוסף זה הפרדה של שירותי התקשורת והטלפוניה שסופקו בעבר 

על ידי בזק, במסגרת מכרז העירייה הוציאה חלק מהשירותים האלה והפחיתה בערך עד 50 אחוז 

מהתשתיות במסגרת מכרז שהיה, שם זכו סלקום ויש גם פירוט של זה. מבחינת הייחודיות של  

השירותים שבזק נותנת, גם בטלפוניה יש להם במסגרת האתרים השונים בהם נדרשים שירותי 

טלפוניה קוויים שהם לא תלויים ברשת החשמל המקומית. וגם באתרי העירייה גם למערכות     

אזעקה, גילוי אש ומעליות. כל אלו מחייבים קו אנלוגי ישיר שלא יהיה תלוי ברשת החשמל, שזה 
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בעצם משהו שקיים רק לבזק. גם מבחינת קווי תמסורת, יש לבזק פריסה רחבה יותר ברחבי העיר, 

במקומות בהם לספק שזכה במכרז, לסלקום, אין את התשתית במלוא המקומות. וגם היכולת     

שלהם לפרוס קווים באירועים עירוניים כשאין תשתית מוקדמת ובלוחות זמנים מהירים, זה משהו 

שלא קיים בספקים אחרים, אלא רק בבזק. ולכן מבקשים לאשר אותם ספק יחיד לתקופה של 5 

שנים.  

גב' אופירה יוחנן-וולק:  או קיי. אז יש לי פה שתי הערות. קודם כל אבי נתיב, תודה רבה. היה לי לעונג להחכים 

ועכשיו אני אשתף את השאר, שבזק החל מה-20.01.1932 היא ספק יחיד וככל הנראה עיריית תל 

אביב יפו תהיה קשורה לחברת בזק  גם ל-5 שנים הבאות.  

רו"ח ליטל פחטר: בעצם את מתייחסת להסכם הרכישה הראשון שהיה על ידי מאיר דיזינגוף של המרכזייה                

הראשונה מבזק. בשנת 1932. הסכם לשירות טלפון.  

גב' אופירה יוחנן-וולק:  נכון.  

מר משה חיים: אותנטי מאוד.  

אבי נתיב: הקמנו מוזיאון באנטוקולסקי, וכל המסמכים האלה נמצאים גם במוזיאון הזה.  

גב' אופירה יוחנן-וולק:  הנה, הסכם רכישת מרכזייה ושירותי תקשורת, על החתום ראש העיר הראשון של תל     

אביב מאיר דיזינגוף.  

גב' אופירה יוחנן-וולק:  כנראה. טוב. ובנימה אופטימית זו.  

רו"ח ליטל פחטר: כן, אז אם אין שאלות.  

גב' אופירה יוחנן-וולק:  מאושר פה אחד.  

מר משה חיים: מאושר, תודה.  

 
החלטה 

עמוד 50 מתוך 62 
 

 

מאשרים להכריז על חברת בזק כספק יחיד לשירותי טלפוניה לתקופה של חמש שנים. 

וכמפורט לעיל.  
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החלטה מספר 545 

עמוד 51 מתוך 62 
 

 

 
מכרז מסגרת פומבי מס' 185/2021 למתן שירותי סמך מקצועי לזקנים, למשפחות, לאוכלוסייה עם מוגבלויות  

ולדרי רחוב 
 

"וועדת מכרזים מס' בישיבתה מיום 08/02/2022, בהחלטה מס' 514, אישרה כדלקמן: 

 מאשרים כי המשתתף מס' 1 במכרז, מתן חן שירותי סיעוד בע"מ, המשתתף מס' 2 במכרז, חברת א. טנא קר 
 
.1

סיעוד בע"מ, המשתתף מס' 3 במכרז, חברת תיגבור מאגר כח אדם מקצועי זמני בע"מ, המשתתף מס' 4 במכרז 

עמותת מט"ב - עמותה לשירותי טיפול ורווחה, המשתתף מס' 5 במכרז חברת דנאל אדיר יהושע בע"מ 

והמשתתף מס' 6 במכרז, חברת א.ש סיעוד ורווחה בע"מ, עומדים בתנאי הסף של מכרז פומבי מס' 185/2021 

למתן שירותי סמך מקצועי לזקנים, למשפחות, לאוכלוסייה עם מוגבלויות ולדרי רחוב. 

2. מאשרים לזמן את משתתף מס' 2 במכרז , חברת א. טנא קר סיעוד בע"מ, למתן זכות טיעון בפני הוועדה וזאת 

לאור הפער בין התקורה השקלית המוצעת על ידו לבין אומדן העירייה, וכן לאור הצורך בבחינת הנספח 

התמחירי שהמציאה החברה לידי העירייה כמפורט בסעיף ו.2.2. בפנייה. 

3. מאשרים להכריז על המשתתפים הבאים כזוכים במכרז פומבי מס' 185/2021 למתן שירותי סמך מקצועי 

לזקנים, למשפחות, לאוכלוסייה עם מוגבלויות ולדרי רחוב, במחירי הצעותיהם ובתנאי המכרז: 

● משתתף מס' 4 במכרז, עמותת מט"ב - עמותה לשירותי טיפול ורווחה. 

● משתתף מס' 5 במכרז, חברת דנאל אדיר יהושע בע"מ. 

● משתתף מס' 6 במכרז, חברת א.ש סיעוד ורווחה בע"מ. 

  

וכמפורט לעיל." 
 

רו"ח ליטל פחטר: מכרז סמך מקצועי, מכרז של מנהל השירותים החברתיים, שבמסגרתו הוועדה זו בישיבתה מס' 

83, מיום 08.02.2022, החלטה 514, הכריזה על שלושה זוכים. לגבי הזוכה הרביעי במכרז, הוחלט 

לזמן את חברת א. טנא קר סיעוד בע"מ למתן זכות טיעון בפני הוועדה, לאור הפער בין הצעת         

המחיר מטעמה לבין אומדן העירייה. בהצעת המחיר נדרשו משתתפי המכרז לתת תקורה על            

המחיר השעתי שקבעה העירייה. התקורה שהוצעה על ידם עמדה על 4.5 ₪ כאשר אומדן העירייה 

עמד על 7.2 ₪, לאור הפער בין הצעתם לבין אומדן העירייה, הבקשה הייתה לזמן אותם למתן זכות 

טיעון, הואיל ומדובר במכרז שהוא מכרז עתיר כוח אדם, והזוכים במכרז, כמובן, נדרשים לשמירה 

על זכויות מועסקים. נציין כי הצעות המחיר האחרות שהתקבלו במכרז הזה, היו מעל האומדן, 

זאת אומרת הייתה שם הצעה שעמדה על 7.33, 9.9, 11.54, ולכן כאמור הבקשה הייתה לזמן אותם 

למתן זכות טיעון. בטרם הישיבה היום העבירה חברת א. טנא קר סיעוד בע"מ את הניתוח               

התמחירי מטעמה ובו הם הציגו את ההסבר, את הפילוח ל-4.5 שקלים שהם נתנו, כאשר החלוקה 
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שלהם הייתה בין הסעיפים השונים, זה נבחן על ידי חשבות בקרת שכר, הרצל גווילי פה נמצא       

איתנו, חשב בקרת שכר והוא גם ריכז, הכין מספר שאלות והוא יציג אותן לחברה.  

מר הרצל גוילי:  אציין שהייתה הצעה נוספת שהייתה גבוהה מהותית, ואם אנחנו ננטרל את זה שהם בטעות לקחו 

בחשבון את המחיר של העלות השעתית בתוך התקורה, אז גם אז הייתה ההצעה שלהם דיברה  

בערך על 7.5 שקלים, שגם זה טיפה מעל האומדן.  

 

עמוד 52 מתוך 62 
 

 

ל

נציגי חברת א. טנא קר סיעוד בע"מ מצטרפים לדיון: מר ארז רווח, עו"ד - עוזר מנכ"ל בקבוצה ויועץ משפטי, 

ני אלול – מנהלת 

רו"ח ליטל פחטר:  ברוכים הבאים, אנחנו בוועדת המכרזים של עיריית תל אביב, מציגה את הנוכחים ומבקשת 

מהנציגים להציג את עצמם ותפקידם בחברה.  

מר ארז רווח:  אנחנו בעיקרון קבוצת חברות שאני עוזר המנכ"ל שלה. בין החברות יש את החברה שאיתה ניגשנו, 

שלני המנהלת שלה. אני עוזר מנכ"ל בקבוצה, יועץ משפטי, אני אחראי על מכרזים והתקשרויות.  

גב' לני אלול:  אני מנהלת החברה.  

מר הרצל גוילי: ארז איך קוראים לחברת הגג?   

מר ארז רווח:  זו קבוצה, שיש בה ארבע חברות סיעוד ועוד חברות אחרות.  

מר הרצל גוילי: ו-א. טנא קר סיעוד זו אחת מחברות הבת שלה?  

מר ארז רווח:  אחת מהחברות בקבוצה כן.  

רו"ח ליטל פחטר:  קיבלתם את פרוטוקול הוועדה. אני מניחה שעברתם, קראתם, ואתם יודעים למה זומנתם? 

מר ארז רווח:  כן.  

רו"ח ליטל פחטר: אבהיר כי אנחנו זימנו אתכם לפה בעצם לאור הפער שבין המחיר שאתם נתתם לאומדן העירייה. 

אנחנו גם קיבלנו מכם את הניתוח התמחירי וברצוננו לקבל את ההתייחסות שלכם למספר שאלות.   

מר הרצל גוילי:  התוכלו להציג את החברה שמשתתפת במכרז, כמה עובדים החברה מעסיקה היום, איפה היא 

עובדת, היא עובדת ישירות או שיש לכם קבלני משנה, מי אתם?  

מר ארז רווח:  אז א', זאת חברה, כמו שאמרתי חברת סיעוד, יש לה סניפים בראשון ובפתח תקווה. לא מעסיקה 

קבלני משנה. יש לה חברת בת שהיא גם חברת סיעוד שגם לה יש כמה סניפים בארץ שגם מספקת 

שירותים, אבל החברה הזו לבדה מספקת גם שירותי סיעוד וגם שירותי סמך, ביטוח לאומי, משרד 

הרווחה, נכי צה"ל וכדומה. לני כמה עובדים יש לך היום?  

גב' לני אלול:  בא', מטפלים וסגל, אני מאמינה שבסביבות 700 עובדים. 

מר הרצל גוילי:  אם אתם תזכו במכרז, מי העובדים שאתם מתכוונים להעסיק אותם? זה עובדים שיש לכם עכשיו? 

אתם תצאו במבצע לקליטת עובדים חדשים ?  
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גב' לני אלול:  קודם כל יש לנו.  

מר ארז רווח:  גם וגם זה ברור. א', חלק מהעניין במכרז, היה להתבסס על הכשרה של משרד הרווחה ושל ביטוח 

לאומי, וגם ככה נעשה העניין עם הוותק. אז מן הסתם יש לנו עובדים רבים שהם חונכים, סומכים, 

זאת אומרת כאלה שעושים את העבודה הזאת ויש להם ניסיון, כמובן גם העובדות הסוציאליות 

וכל המעטפת שמעל. ומן הסתם, מטבע הדברים שהעבודה קצת גדלה אז גם מגייסים כי צריך       

לעשות את ההתאמות, כי צריך אזורי מגורים מתאימים וכדומה וככה אנחנו עושים בכל מקום. 

בכל מקרה גם כשיש עבודה שוטפת תמיד יש, לא תחלופה גבוהה, אבל עדיין תמיד מגייסים עוד 

ועוד, כי עבודה תמיד יש.  

גב' לני אלול:  בעיקר אזור תל אביב, זה אזור שמאוד מתפתח אצלנו בכל האפיקים, גם בסיעוד ולכן יש לנו גיוס 

כרגע שהוא בלי קשר באזור תל אביב שמאוד מסייע לנו גם לפן הזה של עובדי סמך.  

מר ארז רווח:  אנחנו גם שוקלים לקחת חלק מהעובדים שכבר מועסקים בפרויקט הזה עכשיו גם לקחנו את זה 

בחשבון, וגם חלק מהדברים שראינו שכמובן מתחשבים בוותק שלהם ותמיד עדיף לקחת אנשים 

שיש להם גם ניסיון, יודעים למה הם נכנסים, יודעים את העבודה. ואני לא יודע איך זה עובד     

מבחינת מכרז קודם, אם עכשיו יש חברות שבעצם סיימנו לעבוד או שעתידות לסיים לעבוד ואז 

כנראה ישתחררו עובדים, כי יכול להיות שמשפחות מסוימות או מטופלים שירצו להמשיך עם        

אותם סומכים, וזה יבוא אפילו יותר מהם, את הרציפות בטיפול ובסומכות, זאת אומרת שכן ירצו 

שאנחנו נקלוט את מי שעבד איתם עד עכשיו ונמשיך, זאת אומרת שהם יקבלו שירות על ידי אותם 

מטפלים בפועל. אנחנו מכירים את זה גם ממקומות אחרים שמטופלים רוצים לעבור חברת סיעוד 

אבל גם רוצים להישאר עם הסומך, חונך, מטפל.  

מר הרצל גוילי:  וכשאתה אומר שלקחתם בחשבון גם את הנושא של וותק העובדים עכשיו, של העובדים הקיימים?  

מר ארז רווח:  כן, כן, בוודאי, עשינו ממוצע לפי וותק 3 שנים לכל היותר בתפיסה שלנו של, כי גם עובד שלי בסופו 

של דבר, גם אם הוא עכשיו רק פעם ראשונה יעבוד עכשיו במכרז הזה, הוא נהנה מהוותק שהיה לו 

כי עד עכשיו הוא סיפק שירותי סומכות בפתח תקווה או בראשון, זה לא משנה. הוא לא מתחיל 

מאפס אף פעם.  

גב' לני אלול:  או בחולון.  

מר הרצל גוילי:  ארז אתה אומר אנחנו לקחנו בחשבון 3 שנים ותק, אתה יודע שבפרופיל שכר שאנחנו הכנסנו, 

מלכתחילה הכנסנו 6 שנים של ותק כי אמרנו במקרה שיהיו עובדים שהם יותר יקרים, אז שזה 

כבר יהיה מובנה.  

מר ארז רווח:  טוב, זה אמרנו ממוצע כן? זה עדיין נותן לי את האפשרות שחלק יהיו עם 5-6 וחלק יהיו שנה או 

פחות. אבל זה לא משהו שהוא לא שגרתי, יש לנו גם מטפלים וסומכים שעובדים שנים ארוכות 
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בכל הקבוצה. תראה, אנחנו יש לנו את ה-600-700 בקבוצה הזאת, אבל בקבוצה עצמה יש לנו        

משהו כמו 1,500 מטפלים וסומכים.  

גב' לני אלול:  כמעט 2,000.  

מר ארז רווח:  וכולם מקבלים שכר כמו שצריך, כולל ותק, כולל הכל. אני מניח שאתם יודעים כמה הביטוח            

הלאומי אוהב לעשות ביקורות ואין שנה שלא עוברים ביקורת ובודקים את כל הדברים האלה. גם 

את השכר, נסיעות, הבראות, חופשות, פנסיות, הכול עובד. 

מר הרצל גוילי:  לני מתי פעם אחרונה היה לך ביקורת של ביטוח לאומי?   

מר ארז רווח:  לפני חודש בערך. אנחנו בעיצומה של ביקורת עכשיו אפשר לומר, בשתי חברות נפרדות מתוך              

ארבעת חברות הסיעוד שלנו.  

גב' לני אלול:  הציונים שלנו הם תמיד מעל 90, זה אני יכולה להבטיח לך.  אנחנו זוכים להערכה מאוד גדולה גם 

מביטוח לאומי, גם ברווחות שאנחנו עובדים איתם, גם על רמת שירות וגם על המנהלות מה              

שנקרא, והביקורות שלנו הן תמיד ברמות מאוד גבוהות לאורך כל השנים. אז כשעושים את             

החישוב הזה בדרך כלל אנחנו יודעים לקחת בחשבון את כל הדברים פנימה.  

מר הרצל גוילי:  אני רק רוצה להזכיר לכם שבחוזה שצורף כנספח למכרז יש הוראות מפורטות לגבי שמירת זכויות 

מועסקים וכל הנושא נבדק לעומקו, יש לנו משרד רואה חשבון שאתם צריכים להעביר אליו מידי 

חודש את כל תלושי השכר וכל דוחות הנוכחות של כל העובדים, הוא מבקר, בוחן ובודק ואתם  

נדרשים לבצע תיקונים, ככל שצריך, ישנם דוחות ביקורת, ישנן סנקציות שונות והנושא מקבל דגש 

מאוד גדול.   

מר ארז רווח:  זה בסדר גמור. אנחנו מודעים לכך. כמה שהביקורת יותר אדוקה, ככה המצב יותר טוב, אנחנו     

מכירים את זה גם בחברות שהן לא בתחום הסיעוד, זאת אומרת חברות שיש להן רישיונות כוח 

אדם וכדומה. כל התלושים עוברים דרך פיקוח אם זה משרד הפנים, אם זה משרד העבודה.               

רגולציה זה לא משהו שמרתיע אותנו. ההיפך.  

מר הרצל גוילי:  בואו נדבר קצת על הניתוח התמחירי של הצעתכם, אתם משום מה החלטתם שאתם לא מתמחרים 

ביטוחים. מדוע? 

מר ארז רווח:  התקורה כוללת ביטוח. אני לא צריך להרחיב את הביטוח שלי לצורך העניין.  

מר הרצל גוילי:  זאת אומרת שיש לך בפועל עכשיו ביטוחים גם לאחריות מעבידים, גם ביטוח צד שלישי, ביטוח 

אחריות מקצועית, כבר יש לך ואין לך תוספת עלות על הביטוחים האלה?  

מר ארז רווח:  לא אמורה להיות לי תוספת.  

מר הרצל גוילי:  בהנחה שאתה זוכה במכרז, אין לך תוספת עלות על הביטוחים הללו?  

מר ארז רווח:  לא, לא, אין לי, לא.  

עמוד 54 מתוך 62 
 

 



פרוטוקול ועדת מכרזים (כ') מס' 88  מישיבתה מיום 22/03/2022 
 
 

מר הרצל גוילי:  מעבר לביטוחים, כל ההוצאות האחרות בין אם תקורה, בין אם הוצאות של גיוס עובדים, הפקת 

תלושי שכר, הנהלת חשבונות, הוצאות של העברת חומר העבודה מול משרד המבקר שלנו. אתם 

פשוט ציינתם סכומים שמאוד מאוד נמוכים.  

מר ארז רווח:  אנחנו בתפיסה שלנו מאוד מאוד מצומצמים, יש לנו מטה של חמישה שישה אנשים, אני לא מדבר 

כולל החשבות שכר והנהלת חשבונות כן? כמובן שיש חשבות וכדומה. מבחינת מטה של הקבוצה 

אנחנו מאוד מאוד מצומצמים, אנחנו עושים דברים בלי משרדים מפוארים ובלי הוצאות מיותרות 

ובגלל זה יש לנו ממש - ממש מעט הוצאות, נקרא לזה הנהלה וכלליות וכדומה. אנחנו יודעים לעבוד 

נכון ובלי בזבוזים מיותרים. ולכן יש לנו הוצאות מאוד נמוכות בהיבט הזה של המסביב. יש מן 

הסתם ערבות בנקאית מן הסתם צריך לשלם לבנק ודברים כאלה ואחרים. בכל מקרה, כמו שלני 

אמרה, אנחנו התחלנו לפני שנה, אולי אפילו טיפה יותר, תהליך של התרחבות של בעצם להיכנס 

לתל אביב. מתוך שיקולים אחרים גם. והמכרז הזה ככה נפל כמו כפפה ליד ולכן רוב ההוצאות כבר 

נבלעות, כי אנחנו כן גייסנו כוח אדם בהיבט הזה של רכזות גיוס ושל עובדות סוציאליות וכל מה 

שצריך כי כן ראינו לנכון להיכנס לתל אביב בלי קשר למכרז הזה, עוד קודם. ולכן רוב ההוצאות 

כבר אפשר להגיד שהוצאנו אותן בתפיסה ואנחנו מעסיקים אנשים ומחפשים איך להתקדם בתל 

אביב ולהתפתח בתל אביב.  

גב' לני אלול:  זה משתלב למעשה בתוך הפעילות שלנו. אתה יודע, חשבות שכר, כל הנושא של המטה הוא כבר 

משתלב לתוך פעילות שהיא כבר קיימת ממילא. זה לא דורש מאיתנו להתחיל פעילות חדשה.  

מר הרצל גוילי:  כן אבל צריך להמיר את הפעילות הזאת על כל אחד מהפעילויות שאתם עושים.  

מר ארז רווח:  לא, לא, זה ברור. מן הסתם יש גם הוצאות, בגלל זה גם אנחנו נקבל מכם כסף אם נזכה, זה לא 

שאנחנו עושים את זה בחינם, בהתנדבות.  

מר הרצל גוילי:  התקורה השקלית השעתית שהצעתם במכרז, הייתה 4.5 שקלים לשעה, כאשר אומדן העירייה 

עמד על 7.2 שקלים לשעה. הרווח הקבלני שלכם מתוך זה היה 1.8 ₪,  התקורה של הוצאות             

בנקאיות והוצאות אחרות זה גם משהו שפחות משקל, מאוד נמוך יחסית לאומדן העירייה.  

מר אהרון פישר: תשמע ארז, זה נשמע לא סביר למרות שאתה אומר תשמע אנחנו מכניסים לפעילויות קיימות 

וכולי, עדיין יש לך עדיין הוצאות של הנהלת חשבונות, גיוס, הכשרה, הדרכה, זה נשמע מאוד לא 

סביר להעמיס מעט מאוד. במכרזים מהסוג הזה שהתשומות העיקריות זה כוח אדם, אנחנו תמיד 

חוששים שברגע שיש בעיה הכי קטנה במכרז ושולי הרווח הם מאוד נמוכים והתקורות מאוד              

נמוכות, אז זה עשוי להיות על חשבון מועסקים. ולכן אנחנו מקשים עליך ולכן אנו מאוד זהירים.   

מר ארז רווח:  א', אני מבין ומכבד, אנחנו כמו שאמרתי אנחנו גם בקבוצה יש לנו 3 חברות כוח אדם ואני מכיר 

את זה היטב גם מהחשש שאם חס וחלילה עובד כוח אדם או שמספק שירותים לא מקבל שכר, אז 
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באים גם למי שעומד מאחורי, למזמין. החברה הזאת קיימת מ-2009 וזה מה שהיא עושה מ-2009. 

אם חס וחלילה היינו כאלה שמעמידים את הלקוחות שלנו הגדולים: ביטוח לאומי, משרד הרווחה, 

משרד הביטחון, קרן ניצולי שואה, בסיטואציות כאלה, כנראה שכבר לא היינו פה היום. ולא היו 

לנו ממליצים ולא היו לי 600-700 עובדים. אנחנו בקבוצה גם ב-2020 וגם ב-2021 חצינו את ה-100 

מיליון ש"ח בשנה הוצאות שכר. לא עלויות מעסיק, רק שכר. על הוצאות שכר. אנחנו משלמים     

שכר מלא ולפי חוק ואנחנו מאמינים שאנחנו יודעים לתמחר. אנחנו מוכנים לשים פה ערבות              

משמעותית אם אני לא טועה, 300 אלף שקל כי אנחנו עומדים מאחורי הדברים שלנו ואנחנו לא 

רק סתם, עכשיו אני יכול להגיד הרבה דברים, אבל עובדה שאנחנו מוכנים לשים 300 אלף שקל 

אצלכם בקופה, להוכיח שאנחנו הולכים לעמוד בכל ההבטחות שלנו וההתחייבויות שלנו. זה לא 

שאנחנו סתם זורקים לאוויר. כן?   

מר אהרון פישר: תגיד לי האם הרווח הקבלני והתקורה שהצעתם במכרז שלנו, שונה מפרויקטים אחרים שלכם, 

האם בהצעה זו יש חריגה משמעותית מפרויקטים אחרים?  

מר ארז רווח:  לא, זה ככה זה במכרזים בדרך כלל. אגב בתחום הסמך והחונכות אין בדרך כלל הרבה חברות    

שניגשות כי באמת שולי הרווח הם כאלו ואף אחד לא מתעשר מעובד ספציפי, אתה עושה את הכסף 

מזה שיש עוד עירייה פה ועוד עירייה שם ועוד ביטחון ועוד רווחה ועוד ניצולי שואה ובמצטבר בסוף 

כשיש עובד כזה שעובד 4 שעות פה 4 שעות שם, 10 שעות שם, בסוף כן מקבלים את הרווח הזה 

הקטן, שהופך להיות משמעותי. והחברות רווחיות. אני יכול להבטיח לך שהחברות רווחיות.  

מר אהרון פישר: הרצל בתחום הסמך יש ציוני מדרג?   

מר הרצל גוילי:  לא. זה קיים רק באבטחה וניקיון.  

עו"ד שני לוי-גצוביץ: נציין שלני אמרה בתחילת הדיון שיש להם ציוני ביקורת מהביטוח לאומי, זה אמנם לא מדרג, 

ושהם תמיד מעל 90.  ארז, האם אתם מסוגלים לבצע את העבודות בהתאם לתנאי החוזה, בהתאם 

לדרישות של משרד הרווחה, במחיר שהצעתם?  

מר ארז רווח:  כן, בוודאי. אנחנו מאוד מעוניינים, אנחנו פה כי אנחנו מאמינים ביכולות שלנו ואני חושב שלא רק 

אנחנו מאמינים, באמת הוכחנו את זה, אנחנו שוב מ-2009 החברה קיימת, מספקת שירותי סיעוד, 

סמך מ-2014, זה לא משהו שהוא חריג ואלו הם שולי הרווח בנקודתיים. נכון זה שקלים בודדים 

אבל הם מצטברים כשמעסיקים אלפי עובדים ועושים אלפי שעות.  

מר הרצל גוילי:  ארז לקחתם בחשבון שהתקורה היא קבועה לכל אורך המכרז?   

מר ארז רווח:  אם אני לא טועה יש שם עניין של אם שכר המינימום עולה.  

מר הרצל גוילי:  כן. אנחנו מעדכנים את עלות השכר של העובדים לכל אורך התקופה, אבל התקורה השקלית     

נשארת קבועה לכל אורך, זה יכול להיות גם למשך 5 שנים.  

עמוד 56 מתוך 62 
 

 



פרוטוקול ועדת מכרזים (כ') מס' 88  מישיבתה מיום 22/03/2022 
 
 

מר ארז רווח:  כן, האמת שאפילו אז ההוצאות קצת ירדו, כי נגיד העלויות של הנפקת הערבות וזה לא צריך אותה 

מחדש וכדומה, זה רק השוטף ויש כל מיני דברים כאלה.  

מר הרצל גוילי:  כן לעומת זאת הפיקוח של העובדים כן יעלה לך יותר. כי אם שכר המינימום יעלה אז יכול להיות 

שהמפקחים יעלו לך יותר, העובדים סוציאליים יעלו לך יותר.  

מר ארז רווח:  זה מתעדכן אבל זה לא שם, אני לא רואה עם זה בעיה. שוב כמו שאמרתי, אנחנו עושים את זה 

לאורך שנים וגם כשעולה שכר המינימום ומתעדכן שכר עובדים סוציאליים או כל שכר אחר, אז 

אנחנו עומדים בכל ההוראות וגם את זה לקחנו בחשבון, הרי לא נכנסים למכרז בשביל שבועיים, 

זה ברור.  

גב' אופירה יוחנן-וולק:  טוב, בסדר גמור. שאלות נוספות?  

מר אהרון פישר: תודה שבאתם.  

מר ארז רווח:  תודה לכם.  
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מ

נציגי חברת א. טנא קר סיעוד בע"מ: מר ארז רווח, עו"ד - עוזר מנכ"ל בקבוצה ויועץ משפטי, לני אלול – 

נהלת – יוצאים מהדיון 

מר אהרון פישר: במכרזים שהם עתרי כוח אדם כשאנחנו רואים כזאת תקורה נמוכה ואנחנו רואים אחוזי רווח 

קבלני כל כך נמוכים וגם בפער מול האומדן עצמו, וזה גם בפער מול כל המשתתפים האחרים          

במכרז שחלקם עובדים איתנו ומכירים טוב את המכרז הזה. אנחנו מאוד חוששים כי נכווינו בעבר 

מכאלה הצעות שבסוף באו על חשבון עובדים. מצד שני, נראה שהם לקחו בחשבון את כל               

הפרמטרים, הם משדרים שהם יודעים מה הם עושים. אז אני אמביוולנטי. מה ההתרשמות שלכם.  

מר הרצל גוילי:  אני לא בטוח שהם מתכוונים להרוויח במכרז הזה, יכול להיות שאפילו מוכנים אפילו להפסיד 

קצת אבל להיכנס לעירייה.  

גב' אופירה יוחנן-וולק:  דריסת רגל בתל אביב. זה מה שנראה לי.  

מר אהרון פישר: אנחנו לא יודעים לחזות את העתיד, ייתכן שזאת חברה אמינה שתעבוד בשולי רווח נמוכים או 

אפילו תפסיד טיפה אבל היא תעמוד מאחורי הצעתה ולא תפגע בזכויות מועסקים, שזה מה שהכי 

חשוב, ואז ברור שנשמח לקבל את הצעתם. אבל הניסיון שלנו מלמד שהצעות כאלה הן נוטות           

לפעמים להיות בעיתיות.  

גב' אופירה יוחנן-וולק:  השאלה אם החברות שנכוונו מהן בעבר, עבדו כמו שהוא אמר שהם עובדים עם משרד 

הביטחון ועם ביטוח לאומי וכדומה, זאת אומרת על פניו הם עובדים מול הגופים שבאמת אמורים 

באמת לשים לב לכל הדברים הללו ולא לתת לזה יד. זאת אומרת אני מניחה שאם הם לא היו   

עומדים בתנאים ומספקים את מה שצריך אז ביטוח לאומי והקרן לניצולי שואה וכדומה, לא היו 

עובדים איתם.  
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מר אהרון פישר: סביר להניח, זה נשמע שכן. זאת חברה שאצלנו היא חדשה, אנחנו לא מכירים אותה, זה נראה 

שהם עובדים באמת עם גופים גדולים ונראה שהם רוצים כמו שהם אמרו, דריסת רגל. וכנראה 

שזה חלק מהשיקולים שלהם. כל עוד הם יעמדו מאחורי הצעתם ולא יפגעו בזכויות מועסקים אז 

אין סיבה לא לקבל את הצעתם, זה החשש ואולי ההזדמנות.   

מר משה חיים: אני רוצה לשאול שאלה. יש הבדל בהוצאות של החברה, בין עובד ותיק עם וותק של 5 שנים, לבין 

עובד עם וותק רק של שנה?  

מר הרצל גוילי:  כן, בהחלט, בהחלט. מלכתחילה לקחתי פרופיל שכר של 6 שנים שזה מייקר את העלות בהשוואה 

לעובד חדש, זה מייקר גם בנושא של ההבראה וגם בנושא של ימי חופשה שנתית. זה מייקר את 

העלות באיזה שני שקלים לפחות. אם אנחנו ניקח פה עובד שהוא 10 או 12 שנים ויש לנו כן גם 

כאלה עובדים, אז הוא יכול לייקר את זה בעוד 70 אגורות אפילו בשקל.  

מר משה חיים: זאת אומרת שבשביל לתת את ההצעה הזאת, הוא צריך להעסיק עובדים פחות ותיקים ואז גם זה 

יכול לפגוע באיכות.  

עו"ד שני לוי-גצוביץ: הרצל חשוב לציין שהשכר של העובדים לא קשור להצעה שלהם. ההצעה של החברה היא רק 

לגבי התקורה. השכר של העובד זה לפי החוק, זה לפי הותק שלו. העובד מקבל את השכר בלי שום 

קשר לתקורה של החברה.   

מר משה חיים: ברור. זה בסדר, אבל יש אומדן רווח של החברה, הוא בסופו של דבר צריך לחשב והוא מחשב את 

זה לפי ההוצאות שלו, זה מוצר גולמי שלו.  

מר אהרון פישר: משה אתה צודק בשאלה שלך. בעיקרון הרצל לקח ממוצע של 6 שנים, כי מן הסתם יהיו לו, אגב 

זה גם לאורך תקופת המכרז אל תשכח, כי זה ממוצע, יכול להיות שגם אם הוא מגייס עובד שהוא 

עם ותק של 3-4 שנים אבל הוא עובד על פני 5 שנים אז בסוף בממוצע אתה מגיע לאותו דבר. וגם 

יכול להיות שבהתחלה הוא יקלוט חלק מהעובדים הקיימים, ובמקרה הזה הוא חייב להעביר את 

הוותק, לכן הממוצע של 6 שנים, זה כנראה משקף פחות או יותר, אי אפשר לדעת בוודאות אבל 

פחות או יותר זה נותן קנה מידה.  

מר הרצל גוילי:  ייתכן שהוא לקח בחשבון שיש לו איזה רווח סמוי ב-6 שנים שלקחנו.  

גב' אופירה יוחנן-וולק:  הרצל אני אשמח אם תאמר לי מה המלצתך לוועדה.  

מר הרצל גוילי: אני יכול להגיד את ההערכה שלי, במקרה הטוב הם לא ירוויחו, הם עלולים להפסיד, בין, עוד    

הפעם, גם אם יפסידו זה סכום של בואו נאמר 10-20 אלף שקל בשנה. זה אם הם הפסידו. הם     

יעמדו בזה, זאת אומרת לא יהיה כדאי להם, זה לא מכרז שהוא מכרז שימוטט את החברה, בוודאי 

שלא.  

גב' אופירה יוחנן-וולק:  או קיי. העובדה שיש להם עוד חברות נוספות בקבוצה זה בעצם, זה הגב הכלכלי שלהם.  
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מר הרצל גוילי:  כן.  

גב' אופירה יוחנן-וולק: השורה התחתונה, חברה שרוצה דריסת רגל בתל אביב יפו, היא לא תיתן לנו שירות רע. כי 

אז היא יודעת שהיא יכולה לצאת החוצה. שנית, יש לנו ערבות של 300 אלף שקלים נכון?   

עו"ד שני לוי-גצוביץ: נכון. להבטחת התחייבויותיו החוזיות הוא ממציא לעירייה ערבות בנקאית של 300 אלף ₪, 

זה תנאי לחתימת החוזה עימו. 

גב' אופירה יוחנן-וולק: יפה והדבר השלישי שהוא לא פחות חשוב, זו אחת מארבע חברות שזוכות במכרז, זה לא 

שחס וחלילה אם תהיה פה איזושהי תקלה כזאת או אחרת אנחנו ממוטטים פה את כל מערך     

הסומכים. נכון?   

מר אופיר נעמני: נכון. יש אפשרות לדינמיות בין הספקים, גם הגדרנו במכרז שאנו יכולים לפנות לספק אחר במידה 

ולא ניתן שירות מסיבה כלשהי.  

גב' אופירה יוחנן-וולק:  אני זוכרת את זה מהדיון הקודם ולכן אני מציעה לחברי הוועדה. אני מבחינתי מיציתי את 

הדיון. אם יש לכם אי אלה שאלות נוספות. חן, משה, אם לא, אז אני חושבת שאנחנו ניתן להם את 

ההזדמנות.  

ליאור שפירא: היא אמרה שיש להם ציונים מאוד גבוהים, אפשר לקבל מביטוח לאומי או ממשרד הרווחה, משרד 

הביטחון ולדעת באמת שזה נכון? כי אם הם באמת 5 שנים או 10 או 13 שנים ומקבלים ציונים 

גבוהים זה גם אומר עליהם משהו. אני לא מדבר עכשיו על ההיבט הכלכלי.  

גב' אופירה יוחנן-וולק: אבל השאלה אם ביקשת במכרז המלצות. ייתכן שכדאי למכרז הבא לבקש המלצות, בטח 

ובטח מגופים כאלה, בטח ובטח שאנחנו מדברים על אנשים שמטפלים באנשים אחרים, שברובם 

גם הם סוג של חסרי ישע ואנחנו צריכים לדאוג שהם יקבלו את הטיפול הטוב ביותר שאנחנו יכולים 

לתת.   

עו"ד שני לוי-גצוביץ: בתנאי הסף של המכרז נדרשו המשתתפים במכרז להציג ניסיון מוכח במתן שירותי סמך         

מקצועי בהיקפים יחסית גדולים ברשויות מקומיות, יש הרבה מאוד תנאי סף שעוסקים בניסיון 

שלהם ובהיקפים ניכרים.  

אופירה יוחנן-וולק: זאת אומרת שלצורך העניין עצם זה שהם עמדו בתנאי הסף זה אומר שגם ההמלצות, היו להם 

סוג של המלצות שהם עובדים טוב ונכון.  

עו"ד שני לוי-גצוביץ: נכון.  

גב' אופירה יוחנן-וולק: או קיי.  

מר אופיר נעמני: הם גם צריכים להצהיר על שירותים שהם נתנו באותו אופן במקומות אחרים.  

גב' אופירה יוחנן-וולק:  או קיי. לדעתי אנחנו מיצינו את הדיון, לאחר ששמענו את נציגי החברה ואת חשב בקרת 

השכר והצוות המקצועי ולאחר ששקלתי את כל המרכיבים, אני חושבת שניתן וצריך לתת להם 
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הזדמנות. הם על כל השאלות שהם נשאלו, הם ענו שהם מודעים ויודעים כיצד לעשות את זה. וזהו, 

אני מבחינתי מאשרת. חברי הוועדה?   

ליאור שפירא: גם אני מאשר. 

מר משה חיים: מאשר.  

חן קראוס-שמעוני: מאשרת.  

גב' אופירה יוחנן-וולק:  מאושר פה אחד, שיהיה בהצלחה.  

  
החלטה 
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מאשרים להכריז על המשתתף מס' 2 במכרז , חברת א. טנא קר סיעוד בע"מ כזוכה במכרז מסגרת פומבי מס'        

185/2021 למתן שירותי סמך מקצועי לזקנים, למשפחות, לאוכלוסייה עם מוגבלויות ולדרי רחוב, במחירי הצעתו 

ובתנאי המכרז. 

 

וכמפורט לעיל.  
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