
1 

 

 
 בס"ד

 
 

 15-2019/4מס'  וטוקול ועדת מכרזיםפר

 
 ע"ש אפריאט  ת(, בחדר הישיבו2019  אוגוסט 07) טתשע" אב  רביעי ו'ום יבשהתקיימה  ועדת מכרזיםמישיבת 

 ברמלה.  1ע"ש  פנחס זינגר ז"ל, ברחוב ויצמן  בבית העירייה
 

 :משתתפים ה"ה :נוכחים ה"ה
 ה   יו"ר הועד  -עו"ד ראיס אבו סייף

 עירסגן ראש ה  -אברהם אילוז
 סגן רה"ע  -  מאור אשש
 בר מועצה ח  -יאיר דידי 

 זברית העירייה ג  -רוזה עללאל 
 ח' משפטית מ -שרון בן יקר  עו"ד 

 נהל מח' לשירותים חברתיים מ -אייל קהלני  
 נהלת  מח' רכש ונכסיםמ -מיכל רוטמן

 נהל יח' הנוער ברשות מ -יואב נדב 
 ח' לשירותים חברתיים מ -לנה פריז'יאן 

 שכה משפטית ל -עו"ד שרון בן יקר 
 זכירות העירייה מ  -עו"ד שלי ביטון 

 
  
 סרים ה"ה:  ח 

 בר מועצה ח -הרב מיכאל דרעי 
 בר מועצה ח  -רונן מושייב 

  מועצה  חבר -הראל שוהם  
   

 (16:45) הועדה התחילה בשעה 

 

                                                                                                                   
 הנדון:

 
ת מסגרות יום ארוך לילדים בעלי מוגבלויות ברמלה ו/או הפעלת מועדון חברתי ניהול והפעל - 12/19מכרז פומבי מס'  .1

 לבוגרים עם מוגבלות שכלית ברמלה 
 ניהול והפעלת מסגרות יום ארוך לילדים בעלי מוגבלויות ברמלה ו/או הפעלת מועדוןל 12/19מכרז פומבי מס'  עיריית רמלה פרסמה

 לבוגרים עם מוגבלות שכלית ברמלה.  חברתי
 

 ארגון הארצי לאנשים עם מוגבלות שכלית ה -אקי"ם ישראל חברה אחת רכשה והגישה את מסמכי המכרז :
 ולמשפחותיהם.                                                                            

 
 המחלקה המקצועית:

 עומדת בתנאי הסף, בדרישות משרד הרווחה ובדרישות המכרז.  ישראלחברת אקי"ם לאחר בדיקה , 

 המציעה, אקי"ם ישראל הציגה אסמכתאות בגין ניסיון הפעלת מסגרות דומות ברשויות נוספות, המלצות ואישורים

 כפי שנדרש במסמכי המכרז. 

 יכוזי בעל הכשרה וניסיון מתאים קי"ם ישראל הציגו כי יש כ"א ניהולי ורא  -בנוגע לתכנית הפעלה למסגרות ילדים 

 והקצאת   כ"א לטיפול ישיר והדרכה מעבר לתקן הנדרש ע"י משרד הרווחה והוראות התע"ס. 

 . המציע הציג תכנית שבועית ושנתית למסגרות סיני יובלים ולימן הכוללת חוגים מעבר לתקן הנדרש ע"י משרד הרווחה      

 המציע הציג צוות מקצועות בריאות.       

 כנית הפעלה התואמת את על פי תכנית ההפעלה של מועדון חברתי לבוגרים עם מוגבלות שכלית, המציע הציג ת      

 הרווחה מבחינת היקף פעילות, תוכן פעילות , כ"א ומתנדבים. דרישות  משרד      

 הכל כמפורט בחוות הדעת המקצועית.     
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 הלשכה המשפטית :
  .ארגון הארצי לאנשים עם מוגבלות שכלית ולמשפחותיהםה -אקי"ם ישראלהוגשה הצעה אחת : 

 המציעה עומדת בתנאי הסף, בהצעתה לא נפלו פגמים.  .1

 להוראות המשתתפים.  5המחלקה המקצועית בחנה את ההצעה בהתאם לשקלול אשר נקבע בסעיף  .2

 

ולפיכך יש לפעול לפי אחת משתי האפשרויות כדלקמן:   תאשר על כן, בפני  ועדת מכרזים ישנה הצעה כשרה אח

 ביטול  או נות העיריות)ח( לתק 22בתקנה אחר אישור מועצת העיר בהתאם לקבוע התקשרות  בחוזה ללא מכרז ל

 )ג( לתקנות העיריות.23המכרז ועריכת מכרז חדש ע"פ  תקנה 

 ( 1 )רצ"ב חוו"ד מקצועית ומשפטית כנספח
 

 להכריז הועדה  ממליץ לחברי לאחר סקירת המחלקה המקצועית והמחלקה המשפטית, -עו"ד ראיס אבו סייף
 , כעל ההצעה הזוכה. וגבלות שכלית ולמשפחותיהםמהארגון הארצי לאנשים עם  -אקי"ם ישראל על       

 
 )יאיר דידי(.  1, נגד : 3בעד :   -הצבעה 

 
 

 
 הוועדה: המלצות

 
ת מסגרות יום ארוך לילדים בעלי מוגבלויות ברמלה ו/או הפעלת מועדון חברתי ניהול והפעל - 12/19מכרז פומבי מס'  .1

 לבוגרים עם מוגבלות שכלית ברמלה 
י לאנשים עם מוגבלות שכלית הארגון הארצ -אקי"ם ישראללהכריז על העירייה  ראש  סגן  בפניהועדה ממליצה 
 , כעל ההצעה הזוכה.ולמשפחותיהם

 
 

 ראיס אבו סייףו"ד ע                                                        שלי ביטון עו"ד               
                יו"ר עדת מכרזים                                    מזכירות העירייה             
 
 
 
 

 ראש העירייה:סגן החלטות 
 
ת מסגרות יום ארוך לילדים בעלי מוגבלויות ברמלה ו/או הפעלת מועדון חברתי לבוגרים עם ניהול והפעל - 12/19מכרז פומבי מס'  .1

 מוגבלות שכלית ברמלה 
 ארגון הארצי לאנשים עם מוגבלות שכלית ה -אקי"ם ישראלמאמץ המלצת הועדה ומאשר להכריז על  

 , כעל ההצעה הזוכה. ולמשפחותיהם

 
 

 מאור אשש                                          
 ראש העירייה  גן ס                                                                                                              

         
 
 

2019 אוגוסט רמלה,     

 


