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 20222/-15מס'  רוטוקול ועדת מכרזיםפ

 
בחדר  - ( 2022באפריל  11 )שני י' ניסן תשפ"ב   ביום  שהתקיימה  ועדת מכרזיםמישיבת 

 רמלה.  15ישיבות באגף החינוך והנוער, רחוב שמשון הגיבור 
 

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

 (ZOOMחברת מועצה ) -אורלי ארביב 
 (ZOOM  חבר מועצה )  -הראל שוהם

 חבר מועצה -יאיר דידי 
 
 

 חסרים: 
 חבר מועצה    -מאור אשש 

 חבר מועצה  -הרב מיכאל דרעי 
 חבר מועצה -שלומי פנטה 

 

 מנכ"ל העירייה   -רונן עזריה  
 גזברית העירייה    -זה עללאל רו 
 (ZOOM )יועמ"ש  -עו"ד דורון דבורי 

 (ZOOM )ס. יועמ"ש  -  שרון בן יקרעו"ד   
  משפטיתלשכה   -  שיר בסאדעו"ד  
 ס. מנהלת אגף החינוך והנוער   -יעל אדחוח  

 יועצת משפטית, אגף הכנסות   -עו"ד זוהר ברבר   
 מנהל מח' אסטרטגיה  -אמיר וידר  
 מנהלת מח' רכש -מיכל רוטמן   

  משרד עורכי דין אליאס בן אריה   -עו"ד נויה אלבז 
 (ZOOM משרד עורכי דין אליאס בן אריה  ) -עו"ד נועה בן אריה 

 אגף מזכירות ומנהל העירייה  תס. מנהל        -ו"ד שלי ביטון ע
 ויועצת מקצועית לרה"ע                                          

                                                
 הנדון:

 
בחירת גורם לניהול שלושת ביה"ס העל יסודיים: מקיף ערבי, גימנסיה עתידים  - 3/22מכרז פומבי מס'  .1

 לילנטל, תיכון שש שנתי 
עיריית רמלה פרסמה מכרז לבחירת גורם מפעיל לניהול והפעלת שלושת ביה"ס העל יסודיים: מקיף ערבי, גימנסיה 

למשרד החינוך ומשרד הפנים עתידים לילינטל ותיכון שש שנתי. המכרז נערך על פי הנחיות חוזר המנכ"ל המשותף 
 המחייבת כי כל התקשרות   4/19

ל מוסדות חינוך על יסודיים תיעשה על פי מכרז פומבי אשר עקרונותיו וחלק ממדדי עם גורם מפעיל לניהול והפעלה ש
 הבחינה בו הוכתבו במסגרת חוזר מנכ"ל גורם מפעיל.

אחוזים  15אחוזים של מדדי איכות שחלקם הגדול מוכתב בחוזר המנכ"ל עצמו ואילו  85מכרזי הניהול יתבססו על 
עבור  וססת על תקורה אותה גובה הזכיין מתקציב המוסד כ"דמי ניהול"יהוו את משקל הצעת המחיר במכרז אשר מב

ההפעלה והניהול של בתי הספר וכן על ההיקף הכספי של ההשקעה העודפת אותה מוכן הזכיין להשקיע בבית הספר 
 ממשאביו שלו כהשקעה בתחום הפדגוגיה.

 
 מציעים:  4במכרז שבנדון התמודדו 

 
  520017245( ח.פ אורט ישראל )חל"צ (א)

  513532333עתיד רשת חינוך ובתי ספר בע"מ ח.פ  (ב)

  513785337רשת תיכוני טומשין בע"מ )חל"צ( ח.פ  (ג)

  510188691רשת עמל מוסד לחינוך מקצועי ולהכשרה בע"מ ח.פ  (ד)

 
בפני חברי הועדה והמשתתפים אודות המכרזים, חוזרי מנכ"ל משרד החינוך  העו"ד נועה בן אריה סקר

 בהרחבה וענתה לשאלות.  בחינת ההצעותואופן 
 
 

 להלן אופן בחינת ההצעות : 

  .בחינה ועמידה בתנאי הסף 
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 ( %85ניקוד איכות ההצעה  )-  ראיון %10 -, מדדי איכות רשותיים %50 –מדדי איכות משרד החינוך  ,

 . 10% -, ניסיון הבעלות בניהול מוסדות חינוך5% -, מלכר10% -והתרשמות כללית 

  15% -מחיר ניקוד. 

 

 

 

 

 

 

 15-2/2022מס'  רוטוקול ועדת מכרזיםפ

 

 טבלה מסכמת :להלן 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

כאמור, הציון המשוקלל הינו צירוף כלל המדדים אחרי חישובם בהתאם  - ציון סופי משוכלל :הטבלה לעיל מציגה 
 לתמהיל האחוזים של כל שלב. 

 

בדגש על אופן בדיקת ההצעות ודגשים  של עו"ד נועה בן אריה לאחר סקירה מקיפה -עו"ד ראיס אבו סייף  

אשר קיבלה את הניקוד הגבוה ביותר  רשת אורט לאשר ההתקשרות עםאודות חוזרי מנכ"ל משרד החינוך 

בתי ספר על יסודיים : מקיף ערבי, גימנסיה עתידים לילנטל, תיכון שש  להפעלה וניהול שלושה (88.445)

 שנתי. 

 חמש שנים .  -משך ההתקשרות 

  
 פה אחד.  -בעד   -הצבעה 
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 (1נספח  -  ומשפטית  )רצ"ב חוו"ד מקצועית                                                             

 
 בחירת גורם לניהול והפעלת בית הספר העל יסודי ברנקו וייס - 4/22מכרז פומבי מס'  .2

 עיריית רמלה פרסמה מכרז לבחירת גורם מפעיל לניהול והפעלת בית העל יסודי ברנקו וייס. 
 המחייבת כי כל התקשרות   4/19למשרד החינוך ומשרד הפנים המכרז נערך על פי הנחיות חוזר המנכ"ל המשותף 

אשר עקרונותיו וחלק ממדדי  עם גורם מפעיל לניהול והפעלה של מוסדות חינוך על יסודיים תיעשה על פי מכרז פומבי
 הבחינה בו הוכתבו במסגרת חוזר מנכ"ל גורם מפעיל.

אחוזים  15אחוזים של מדדי איכות שחלקם הגדול מוכתב בחוזר המנכ"ל עצמו ואילו  85מכרזי הניהול יתבססו על 
עבור  י ניהול"יהוו את משקל הצעת המחיר במכרז אשר מבוססת על תקורה אותה גובה הזכיין מתקציב המוסד כ"דמ

ההפעלה והניהול של בתי הספר וכן על ההיקף הכספי של ההשקעה העודפת אותה מוכן הזכיין להשקיע בבית הספר 
 ממשאביו שלו כהשקעה בתחום הפדגוגיה.

 
 מציעים:   3 התמודדובמכרז שבנדון 

 
  520017245אורט ישראל )חל"צ( ח.פ )א( 

  580015055החלוץ )ע"ר( עמותה  -דרור בית חינוך ע"ש גימנסיה דרור)ב(  

  580168789חינוך, חשיבה, יוזמה )ע"ר(,   -מכון ברנקו וייס)ג( 

 

 

 

 15-2/2022מס'  רוטוקול ועדת מכרזיםפ

 
בפני חברי הועדה והמשתתפים אודות המכרזים, חוזרי מנכ"ל משרד החינוך  העו"ד נועה בן אריה סקר

 בהרחבה וענתה לשאלות.  ואופן בחינת ההצעות
 

 להלן אופן בחינת ההצעות : 

  .בחינה ועמידה בתנאי הסף 

 ( %85ניקוד איכות ההצעה  )-  ראיון %10 -, מדדי איכות רשותיים %50 –מדדי איכות משרד החינוך  ,

 . 10% -, ניסיון הבעלות בניהול מוסדות חינוך5% -, מלכר10% -והתרשמות כללית 

 15% -ניקוד מחיר. 

 

 טבלה מסכמת :להלן 
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כאמור, הציון המשוקלל הינו צירוף כלל המדדים אחרי חישובם בהתאם  - הטבלה לעיל מציגה ציון סופי משוכלל :
 לתמהיל האחוזים של כל שלב. 

 

לאחר סקירה מקיפה של עו"ד נועה בן אריה בדגש על אופן בדיקת ההצעות ודגשים  -עו"ד ראיס אבו סייף  

אשר קיבלה את הניקוד הגבוה  ברנקו וייסרשת  ההתקשרות עםלאשר אודות חוזרי מנכ"ל משרד החינוך 

 ( להפעלה וניהול של בית הספר העל יסודי ברנקו וייס. 89.98ביותר ) 

 חמש שנים .  -משך ההתקשרות 

  
 פה אחד.  -בעד   -הצבעה 

 
 (2נספח  -  ומשפטית )רצ"ב חוו"ד מקצועית                                                             

 

 

 
 

 15-2/2022מס'  רוטוקול ועדת מכרזיםפ

 
 

 בחירת גורם לניהול והפעלת בית הספר העל יסודי דרור טכנולוגי רמלה - 5/22מכרז פומבי מס'  .3

 עיריית רמלה פרסמה מכרז לבחירת גורם מפעיל לניהול והפעלת בית הספר העל יסודי דרור טכנולוגי.
המחייבת כי כל   4/19המכרז נערך על פי הנחיות חוזר המנכ"ל המשותף למשרד החינוך ומשרד הפנים  

עם גורם מפעיל לניהול והפעלה של מוסדות חינוך על יסודיים תיעשה על פי מכרז פומבי אשר התקשרות 
 עקרונותיו וחלק ממדדי הבחינה בו הוכתבו במסגרת חוזר מנכ"ל גורם מפעיל.

אחוזים  15אחוזים של מדדי איכות שחלקם הגדול מוכתב בחוזר המנכ"ל עצמו ואילו  85הול יתבססו על מכרזי הני
 יהוו את משקל הצעת המחיר במכרז אשר מבוססת על תקורה אותה גובה הזכיין מתקציב המוסד כ"דמי ניהול"
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מוכן הזכיין להשקיע עבור ההפעלה והניהול של בתי הספר וכן על ההיקף הכספי של ההשקעה העודפת אותה 
 בבית הספר ממשאביו שלו כהשקעה בתחום הפדגוגיה.

בפני חברי הועדה והמשתתפים אודות המכרזים, חוזרי מנכ"ל משרד החינוך  העו"ד נועה בן אריה סקר
 בהרחבה וענתה לשאלות.  ואופן בחינת ההצעות

 
 מציעים:   4 התמודדובמכרז שבנדון 

 
 . 520017245( ח.פ אורט ישראל )חל"צ)א( 

 . 580015055החלוץ )ע"ר( עמותה  -דרור בית חינוך ע"ש גימנסיה דרור)ב(  

 . 580168789חינוך, חשיבה, יוזמה )ע"ר(,   -מכון ברנקו וייס)ג( 

 .513785337)ד( רשת תיכוני טומשין בע"מ ) חל"צ( ח.פ 

 

בפני חברי הועדה והמשתתפים אודות המכרזים, חוזרי מנכ"ל משרד החינוך  העו"ד נועה בן אריה סקר
 בהרחבה וענתה לשאלות.  ואופן בחינת ההצעות

 

 להלן אופן בחינת ההצעות : 

  .בחינה ועמידה בתנאי הסף 

 ( %85ניקוד איכות ההצעה  )-  ראיון %10 -, מדדי איכות רשותיים %50 –מדדי איכות משרד החינוך  ,

 . 10% -, ניסיון הבעלות בניהול מוסדות חינוך5% -, מלכר10% -ת כללית והתרשמו

 15% -ניקוד מחיר. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 15-2/2022מס'  רוטוקול ועדת מכרזיםפ
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 טבלה מסכמת :להלן 

 
 
 

לאחר סקירה מקיפה של עו"ד נועה בן אריה בדגש על אופן בדיקת ההצעות ודגשים  -עו"ד ראיס אבו סייף 

קיבלה את הניקוד הגבוה ביותר )  ברנקו וייסרשת  לאשר ההתקשרות עםאודות חוזרי מנכ"ל משרד החינוך 

 ( להפעלה וניהול של בית הספר העל יסודי דרור טכנולוגי רמלה.  92.455

  חמש שנים . -משך ההתקשרות 

  
 פה אחד.  -בעד   -הצבעה 

 
 (3נספח  - ומשפטית )רצ"ב חוו"ד מקצועית                                                              

 
 בחירת גורם לניהול והפעלת בית הספר העל יסודי אית"ן  - 6/22מכרז פומבי מס'  .4

 ן.והפעלת בית הספר העל יסודי אית"עיריית רמלה פרסמה מכרז לבחירת גורם מפעיל לניהול 
המחייבת כי כל התקשרות   4/19המכרז נערך על פי הנחיות חוזר המנכ"ל המשותף למשרד החינוך ומשרד הפנים 

עם גורם מפעיל לניהול והפעלה של מוסדות חינוך על יסודיים תיעשה על פי מכרז פומבי אשר עקרונותיו וחלק 
 חוזר מנכ"ל גורם מפעיל.ממדדי הבחינה בו הוכתבו במסגרת 

אחוזים  15אחוזים של מדדי איכות שחלקם הגדול מוכתב בחוזר המנכ"ל עצמו ואילו  85מכרזי הניהול יתבססו על 
 יהוו את משקל הצעת המחיר במכרז אשר מבוססת על תקורה אותה גובה הזכיין מתקציב המוסד כ"דמי ניהול"

יקף הכספי של ההשקעה העודפת אותה מוכן הזכיין להשקיע בבית עבור ההפעלה והניהול של בתי הספר וכן על הה
 הספר ממשאביו שלו כהשקעה בתחום הפדגוגיה.

 

 מציעים:   2 במכרז שבנדון התמודדו
 . 520017245אורט ישראל )חל"צ( ח.פ )א( 

 . 513532333עתיד רשת חינוך ובתי ספר בע"מ ח.פ ( ב) 
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 15-2/2022מס'  רוטוקול ועדת מכרזיםפ

 

בפני חברי הועדה והמשתתפים אודות המכרזים, חוזרי מנכ"ל משרד החינוך  העו"ד נועה בן אריה סקר
 בהרחבה וענתה לשאלות.  ואופן בחינת ההצעות

 

 להלן אופן בחינת ההצעות : 

  .בחינה ועמידה בתנאי הסף 

 ( %85ניקוד איכות ההצעה  )-  ראיון %10 -, מדדי איכות רשותיים %50 –מדדי איכות משרד החינוך  ,

 . 10% -, ניסיון הבעלות בניהול מוסדות חינוך5% -, מלכר10% -והתרשמות כללית 

 15% -ניקוד מחיר. 

 

 טבלה מסכמת :להלן 

 
 
 
 

לאחר סקירה מקיפה של עו"ד נועה בן אריה בדגש על אופן בדיקת ההצעות ודגשים  -עו"ד ראיס אבו סייף 

אשר קיבלה את  עתיד רשת חינוך ובתי ספר לאשר ההתקשרות עםאודות חוזרי מנכ"ל משרד החינוך 

 ( להפעלה וניהול של בית הספר העל יסודי אית"ן.    89.775הניקוד הגבוה ביותר ) 

 .  חמש שנים -משך ההתקשרות 

  
 פה אחד.  -בעד   -הצבעה 

 
 (4נספח  - ומשפטית )רצ"ב חוו"ד מקצועית                                                              
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 15-2/2022מס'  רוטוקול ועדת מכרזיםפ

 

 לביצוע סקר שילוט בתחום שיפוט עיריית רמלה  - 1/22מכרז פומבי מס'   .5

 ביצוע סקר שילוט בתחום שיפוט של עיריית רמלה.   - 01/22עיריית רמלה פרסמה מכרז פומבי מס' 

 לשלט ) לא כולל מע"מ( . ₪  20שיעור הבסיס אותו קבעה העירייה הינו   - אומדן העירייה     

 . 0% -שיעור הנחה      

 

 חברות רכשו והגישו את מסמכי המכרז כדלקמן :   3

 מ.ג.ע.ר בע"מ, אינפו שירותי מידע לרשויות בע"מ.  - שירותים משפטיים בע"מ, אם גרופ מילגם

 

 -המחלקה המקצועית 

 ת כדלקמן :המחלקה המקצועית בחנה את כלל ההצעו

 . המציעים עומדים בתנאי הסף ) סקירה מפורטת מופיעה בחוות הדעת המקצועית (

 . 30%   -איכות ההצעה 

 . 70%  -מחיר 

 

 להלן בחינת ההצעות : 

 מחיר המציע

) אחוז הנחה 

) 

איכות 

 ההצעה 

שקלול 

 ההצעה

מילגם שירותים 

 משפטיים בע"מ

 81.31 נקודות 25 23%

מ.ג.ע.ר  -אם גרופ 

 בע"מ

 76.8 נקודות 25 5.55%

אינפו שירותי מידע 

 לרשויות בע"מ

 95 נקודות 25 30%
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קיבלה את הניקוד   -כעל זוכה  אינפו שירותי מידע לרשויות בע"מעל  חברת   המחלקה המקצועית ממליצה להכריז

 הגבוה     

 נקודות.  95 -ביותר  

 עונה על דרישות העירייה. החברה  

 
  -הלשכה המשפטית 

 

 להלן בחינת ההצעות :       

 המציעה עומדת בתנאי הסף, בהצעת המציעה לא נפלו פגמים.  - מילגם שירותים משפטיים בע"מ .1

המציעה עומדת בתנאי הסף, בהצעתה נפל הפגם הבא: המציעה לא צירפה קבלה   -.ג.ע.ר בע"מ גרופ מאם   .2

 המעידה על רכישת מסמכי המכרז ) מדובר בפגם טכני הניתן לריפוי(. 

המציעה עומדת בתנאי הסף, בהצעתה נפל הפגם הבא : הצעת  - שירותי מידע לרשויות בע"מ -אינפו .3

הנחה , המציעה הגישה הצעתה  0% -המציעה חורגת מאומדן העירייה בצורה ניכרת. אומדן העירייה נקבע ל

 לכל שלט. ₪  14על המחיר לשלט ובפועל ישולמו לה  30%והעניקה 

 ציע הוכיח כי יש לו רווח בהתאם להצעתו. המבפנייה של המחלקה המקצועית ביחס לפער מהאומדן עולה כי 

 

 

 

 

 15-2/2022מס'  רוטוקול ועדת מכרזיםפ

 

 -אינפומ , .ג.ע.ר בע" , אם גרופ ממילגם שירותים משפטיים בע"מ -  הצעות כשרות   3בפני ועדת מכרזים ישנן 

 שירותי מידע

  . לרשויות בע"מ

אחרים  אשר יירשמו  על אחת מההצעות בשל נימוקים שלא להמליץ על אף אחת מהצעות במידה והוועדה תחליט 

 בפרוטוקול, 

לאחר אישור מועצת העיר  עומדת בפני העירייה אחת משתי האפשרויות כדלקמן :  התקשרות  בחוזה ללא מכרז

לתקנות )ג( 23תקנה  ביטול המכרז ועריכת מכרז חדש ע"פ או )ח(לתקנות העיריות 22בהתאם לקבוע בתקנה 

 העיריות.

 

 ממליץ לחברימחלקה המקצועית והמחלקה המשפטית  ובהתאם לאחר סקירת ה - עו"ד ראיס אבו סייף  

  (95אשר קיבלה את הניקוד הגבוה ביותר )  שירותי מידע לרשויות בע"מ -אינפול חברת עהועדה להכריז 

 כעל ההצעה הזוכה.  

 לעירייה ניסיון קודם וטוב עם החברה. 

 

 . 2 -, נמנע 2 -בעד   -הצבעה 
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 (5נספח  -)רצ"ב חוו"ד מקצועית ומשפטית                                                               

 

 ביצוע תכנון וניהול פרויקטים בתחום קהילת הוותיקים  - 09/2022מכרז פומבי מס'  .6
תכנון וניהול פרויקטים בתחום קהילת הוותיקים. ביצוע   -09/2022ריית רמלה פרסמה מכרז פומבי מס' עי  

 אומדן העירייה : 

 לא כולל מע"מ לשעה. ₪  201 -אומדן 
 

 הגישה מסמכי מכרז : הגב' זהבה קורן. 

 

 -המחלקה המקצועית 

 :ההצעה כדלקמן המחלקה המקצועית בחנה את

 (.100 –) ניקוד משוקלל  המציעה הוכיחה עמידה בתנאי הסף    - זהבה קורן .1

 לשעה לא כולל מע"מ. ₪  261 –הצעת המציעה 

 

  -הלשכה המשפטית 
 

 המציעה עומדת בתנאי  הסף, בהצעתה לא נפלו פגמים. 

 

 זהבה קורן.    -   ישנן הצעה אחת כשרה בפני ועדת מכרזים אשר על כן 

אחרים  אשר יירשמו  על אחת מההצעות בשל נימוקים שלא להמליץ על אף אחת מהצעות במידה והוועדה תחליט 

 בפרוטוקול, 

לאחר אישור מועצת העיר  עומדת בפני העירייה אחת משתי האפשרויות כדלקמן :  התקשרות  בחוזה ללא מכרז

לתקנות )ג( 23תקנה  ביטול המכרז ועריכת מכרז חדש ע"פ או )ח(לתקנות העיריות 22בהתאם לקבוע בתקנה 

 העיריות.

 

 . 2 -, נגד  2  -בעד   -הצבעה 
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, אין מניעה לאשר את מחלקה המקצועית והמחלקה המשפטיתלאחר סקירת ה - עו"ד ראיס אבו סייף  

הצעתה של זהבה קורן ואולם מאחר וישנו תיקו בהצבעת חברי המועצה ,  נושא זה יובא לדיון והכרעה בפני 

 )ד( לפקודת העיריות : 166מועצת העיר, בהתאם להוראת סעיף 

 ".  היו הקולות שקולים בועדה, יבואו ההצעות השקולות להכרעת המועצה  )ד("            
 

 
 (6נספח  -)רצ"ב חוו"ד מקצועית ומשפטית                                              

 

רורים ושלטים מסוגים תמאספקת טובין בדבר אספקה והתקנת שלטי רחוב, - 17/21מכרז פומבי מס'  .7
 שונים בעיר

והתקנת שלטי רחוב, אספקת טובין בדבר אספקה  -17/2021עיריית רמלה פרסמה מכרז פומבי מס' 

 תמרורים ושלטים מסוגים שונים. 

.10% –אומדן העירייה   

 

 חברות רכשו והגישו את מסמכי המכרז כדלקמן :    4

 סימון כבישים בע"מ, היוצר סדנא לשילוט בע"מ.  –ד.פ. המרכז הישראלי לשילוט בע"מ, שון שלטים, אלקיים 

 

 המחלקה המקצועית : 

 המציעים עומדים בתנאי הסף ) כמפורט בהרחבה בחוות הדעת של המחלקה המקצועית(. 

 להלן בחינת ההצעות :

 
 
 

 

 

  

 
 

 הלשכה המשפטית : 
 

 להלן בחינת ההצעות :       

המציעה לא נפל הפגם הבא :  בהצעתהת בתנאי הסף, עומד  ההמציע -ד.פ המרכז הישראלי לשילוט בע"מ  .1

הציגה תצהיר מאומת על ידי עו"ד כנדרש. מנגד, הציגה ופירטה את ניסיונה שעולה על דרישות תנאי הסף ) 

 פגם טכני הניתן לריפוי(. 

המציעה עומדת בתנאי הסף, בהצעתה נפל הפגם הבא : המציעה לא הציגה  -אלקיים סימון כבישים בע"מ  .2

 תצהיר מאומת 

על ידי עו"ד כנדרש. מנגד, הציגה ופירטה את ניסיונה שעולה על דרישות תנאי הסף ) פגם טכני הניתן 

 לריפוי(. 

 

ד.פ. המרכז 
הישראלי 

 שון שלטים לשילוט בע"מ

 -אלקיים 
סימון 

כבישים 
 בע"מ,

היוצר סדנא 
לשילוט 

 בע"מ

A – ( 70%כמותי) 69.3 21 70 42 
B-  ( 30%איכותי) 30 30 30 30 

 99.3 51 100 72 סה" כ ציון סופי 
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הצעת המציע חורגת מאומדן  -בהצעתו נפל הפגם הבא הסף, המציע עומד בתנאי - שון שלטים בע"מ .3

 העירייה בצורה ניכרת. 

להסבר החריגה מאומדן נמצא כי הספק יכול  בפניית המחלקה המקצועית לחברת שון שלטים בע"מ בבקשה

 לעמוד בהצעה. יצוין כי הספק התמודד ברשויות מקומיות אחרות ועמד במחירים אילו  ואף הוכיח רווח. 

המציעה עומדת בתנאי הסף, בהצעתו נמצאו הפגמים הבאים : המציעה לא  –היוצר סדנא לשילוט בע"מ  .4

נגד, הציגה ופירטה את ניסיונה שעולה על דרישות תנאי הסף ) הציגה תצהיר מאומת על ידי עו"ד כנדרש. מ

 פגם טכני הניתן לריפוי(.

בערבות ההצעה נפלו מספר פגמים ומשכך הלשכה המשפטית פסלה את ההצעה כמפורט בהרחבה בחוות 

 הדעת של הלשכה המשפטית. 

 

 

 

 15-2/2022מס'  רוטוקול ועדת מכרזיםפ

 

 

שון , ד.פ המרכז הישראלי לשילוט בע"מ, אלקיים סימון כבישים בע"מ -  הצעות כשרות   3בפני ועדת מכרזים ישנן 

 .  שלטים בע"מ

אחרים  אשר יירשמו  על אחת מההצעות בשל נימוקים שלא להמליץ על אף אחת מהצעות במידה והוועדה תחליט 

 בפרוטוקול, 

לאחר אישור מועצת העיר  האפשרויות כדלקמן :  התקשרות  בחוזה ללא מכרזעומדת בפני העירייה אחת משתי 

לתקנות )ג( 23תקנה  ביטול המכרז ועריכת מכרז חדש ע"פ או )ח(לתקנות העיריות 22בהתאם לקבוע בתקנה 

 העיריות.

 

לת מחלקה המקצועית והמחלקה המשפטית  ובהתאם להמלצת מנהלאחר סקירת ה - עו"ד ראיס אבו סייף  

ההצעות כעל ההצעות הזוכות :  3הועדה להכריז על  ממליץ לחברימחלקת רכש ומשדובר במכרז מסגרת, 

 . היוצר סדנא לשילוט בע"מ, שון שלטים בע"מד.פ המרכז הישראלי לשילוט בע"מ , 

 

 . 1 –, נגד 2 –בעד   -הצבעה 

 (7נספח  -מקצועית ומשפטית   )רצ"ב חוו"ד                                             
 

 שירותים משפטיים בתחום התכנון והבנייה עבור עיריית רמלה והעדה מקומית  -  10/22מכרז פומבי מס'  .8

פטיים בתחום התכנון והבנייה עבור עירית רמלה שקבלת שירותים מ 10/22עיריית רמלה פרסמה מכרז פומבי מס' 
 והעדה המקומית. 

 
 לא כולל מע"מ לחודש. ₪  19,000 –אומדן העירייה 

 
 משרד שרקון, בן עמי, אשר ושות'.   –ה הצעה אחת גשהו

 בתנאי הסף, בהצעתו לא נפלו פגמים. עומד המציע 
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 לא כולל מע"מ לחודש. ₪  16,000 -הצעת מחיר  
 

 -לשכה משפטית 
   .המציע עומד בתנאי סף. הצעת המציע סבירה בהלימה לאומדן העירייה  -משרד שרקון, בן עמי, אשר ושות' 

 

 משרד שרקון, בן עמי, אשר ושות'.  -   ישנן הצעה אחת כשרה בפני ועדת מכרזים אשר על כן 
 

אחרים  אשר יירשמו  על אחת מההצעות בשל נימוקים שלא להמליץ על אף אחת מהצעות במידה והוועדה תחליט 

 בפרוטוקול, 

לאחר אישור מועצת העיר  עומדת בפני העירייה אחת משתי האפשרויות כדלקמן :  התקשרות  בחוזה ללא מכרז

לתקנות )ג( 23תקנה  ביטול המכרז ועריכת מכרז חדש ע"פ או )ח(לתקנות העיריות 22בהתאם לקבוע בתקנה 

 העיריות.

 
 

ה כי הצעת המציע סבירה בהלימה המחלקה המשפטית והעובד לאחר סקירת  - עו"ד ראיס אבו סייף  

כעל  משרד שרקון, בן עמי, אשר ושות'הועדה להכריז על  ההצעה של  ממליץ לחברילאומדן  העירייה,   , 

 ההצעה הזוכה. 

 

 . 1 –, נגד 2 –בעד   -הצבעה 

 (8נספח  -)רצ"ב חוו"ד מקצועית ומשפטית                                              
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 המלצות הועדה :
 

בחירת גורם לניהול שלושת ביה"ס העל יסודיים: מקיף ערבי, גימנסיה עתידים  - 3/22מכרז פומבי מס'  .1
 לילנטל, תיכון שש שנתי 

משרד  לאחר סקירה מקיפה של עו"ד נועה בן אריה בדגש על אופן בדיקת ההצעות ודגשים אודות חוזרי מנכ"ל 
 , הועדה החינוך 

( 88.445אשר קיבלה את הניקוד הגבוה ביותר ) רשת אורטלאשר ההתקשרות עם  ממליצה בפני ראש העיר 
 להפעלה וניהול

 שלושה בתי ספר על יסודיים : מקיף ערבי, גימנסיה עתידים לילנטל, תיכון שש שנתי.  
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 חמש שנים .  -משך ההתקשרות 
 

 בחירת גורם לניהול והפעלת בית הספר העל יסודי ברנקו וייס - 4/22מכרז פומבי מס'  .2

לאחר סקירה מקיפה של עו"ד נועה בן אריה בדגש על אופן בדיקת ההצעות ודגשים אודות חוזרי מנכ"ל משרד 
אשר קיבלה את הניקוד הגבוה ביותר )  ברנקו וייסהחינוך, הועדה ממליצה בפני ראש העיר  לאשר ההתקשרות עם 

 להפעלה וניהול של בית הספר העל יסודי ברנקו וייס.  (89.98
 חמש שנים .  -משך ההתקשרות 

 
 

 בחירת גורם לניהול והפעלת בית הספר העל יסודי דרור טכנולוגי רמלה - 5/22 מכרז פומבי מס'  .3

משרד לאחר סקירה מקיפה של עו"ד נועה בן אריה בדגש על אופן בדיקת ההצעות ודגשים אודות חוזרי מנכ"ל 
הגבוה אשר קיבלה את הניקוד  ברנקו וייסם רשת ע החינוך, הועדה ממליצה בפני ראש העיר  לאשר ההתקשרות

 ( להפעלה וניהול92.455ביותר ) 
 של בית הספר העל יסודי דרור טכנולוגי רמלה.   

 חמש שנים .  -משך ההתקשרות 

  
 בחירת גורם לניהול והפעלת בית הספר העל יסודי אית"ן  - 6/22מכרז פומבי מס'  .4

לאחר סקירה מקיפה של עו"ד נועה בן אריה בדגש על אופן בדיקת ההצעות ודגשים אודות חוזרי מנכ"ל משרד 
הניקוד  אשר קיבלה את עתיד רשת חינוך ובתי ספרעם  החינוך, הועדה ממליצה בפני ראש העיר  לאשר ההתקשרות

 ( להפעלה וניהול של בית הספר העל יסודי אית"ן.    89.775הגבוה ביותר ) 
 חמש שנים .  -משך ההתקשרות 

  
 לביצוע סקר שילוט בתחום שיפוט עיריית רמלה  - 1/22מכרז פומבי מס'   .5

לאחר סקירת המחלקה המקצועית והמחלקה המשפטית ודגש על סוגיית האומדן, הועדה ממליצה בפני ראש 
 העיר 

כעל ההצעה  ( 95אשר קיבלה את הניקוד הגבוה ביותר )  שירותי מידע לרשויות בע"מ -אינפולהכריז על חברת  
 הזוכה.  

 לעירייה ניסיון קודם וטוב עם החברה. 

 
 ם ותיקיביצוע תכנון וניהול פרויקטים בתחום קהילת הו - 9/22 מכרז פומבי מס'  .6

לאחר סקירת המחלקה המקצועית והמחלקה המשפטית, אין מניעה לאשר את הצעתה של זהבה קורן ואולם 
מאחר וישנו תיקו בהצבעת חברי המועצה ,  נושא זה יובא לדיון והכרעה בפני מועצת העיר, בהתאם להוראת סעיף 

 לפקודת העיריות :)ד(  166

 ".  היו הקולות שקולים בועדה, יבואו ההצעות השקולות להכרעת המועצה  )ד("            
 

 נושא זה יועבר  להכרעת מועצת העיר .
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ושלטים אספקת טובין בדבר אספקה והתקנת שלטי רחוב, תמרורים  - 17/21 מס'  מכרז פומבי .7
 מסוגים שונים בעיר רמלה

לאחר סקירת המחלקה המקצועית והמחלקה המשפטית  ובהתאם להמלצת מנהלת מחלקת רכש  
ההצעות כעל ההצעות הזוכות :  3להכריז על  הועדה ממליצה בפני ראש העיר ומשדובר במכרז מסגרת, 

 ד.פ המרכז הישראלי לשילוט בע"מ , שון שלטים בע"מ, היוצר סדנא לשילוט בע"מ. 
 

 
 שירותים משפטיים בתחום התכנון והבנייה עבור עיריית רמלה והעדה מקומית  -  10/22מכרז פומבי מס'  .8

הועדה ממליצה לאחר סקירת המחלקה המשפטית והעובדה כי הצעת המציע סבירה בהלימה לאומדן  העירייה,   ,  
 כעל ההצעה הזוכה.  משרד שרקון, בן עמי, אשר ושות'הועדה להכריז על  ההצעה של  בפני ראש העיר 

 

 

 

 

 
 עו"ד ראיס אבו סייף                                                      שלי ביטון עו"ד            

 יו"ר עדת מכרזים ס. מנהל אגף מזכירות  ומנהל העירייה                                       
  ויועצת מקצועית לרה"ע                    
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 החלטות ראש העיר : 

 

בחירת גורם לניהול שלושת ביה"ס העל יסודיים: מקיף ערבי, גימנסיה עתידים  - 3/22מכרז פומבי מס'  .1
  לילנטל, תיכון שש שנתי

( להפעלה 88.445בוה ביותר )אשר קיבלה את הניקוד הג רשת אורטמאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 
 שלושה בתי ספר על יסודיים : מקיף ערבי, גימנסיה עתידים לילנטל, תיכון שש שנתי. וניהול 

 חמש שנים .  -משך ההתקשרות 
 

 בחירת גורם לניהול והפעלת בית הספר העל יסודי ברנקו וייס - 4/22מכרז פומבי מס'  .2

( להפעלה 89.98ותר ) אשר קיבלה את הניקוד הגבוה בי ברנקו וייסההתקשרות עם  מאמץ החלטת הועדה ומאשר
 וניהול של בית הספר העל יסודי ברנקו וייס. 

 חמש שנים .  -משך ההתקשרות 
 

 בחירת גורם לניהול והפעלת בית הספר העל יסודי דרור טכנולוגי רמלה - 5/22מכרז פומבי מס'   .3

( 92.455ביותר ) הגבוה אשר קיבלה את הניקוד  ברנקו וייסם רשת ע מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות 
 להפעלה וניהול

 של בית הספר העל יסודי דרור טכנולוגי רמלה.   
 חמש שנים .  -משך ההתקשרות 

  
 בחירת גורם לניהול והפעלת בית הספר העל יסודי אית"ן  - 6/22מכרז פומבי מס'  .4

אשר קיבלה את הניקוד הגבוה ביותר )  עתיד רשת חינוך ובתי ספרעם  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות 
 ( להפעלה וניהול של בית הספר העל יסודי אית"ן.    89.775

 חמש שנים .  -משך ההתקשרות 
 

 לביצוע סקר שילוט בתחום שיפוט עיריית רמלה  - 1/22מכרז פומבי מס'   .5

אשר קיבלה את הניקוד הגבוה ביותר   שירותי מידע לרשויות בע"מ -אינפועל חברת  מאמץ החלטת הועדה ומכריז 
 כעל ההצעה הזוכה.   ( 95)

 
 ם ותיקיביצוע תכנון וניהול פרויקטים בתחום קהילת הו - 9/22מכרז פומבי מס'   .6

לאחר סקירת המחלקה המקצועית והמחלקה המשפטית, אין מניעה לאשר את הצעתה של זהבה קורן ואולם 
המועצה ,  נושא זה יובא לדיון והכרעה בפני מועצת העיר, בהתאם להוראת סעיף מאחר וישנו תיקו בהצבעת חברי 

 )ד( לפקודת העיריות : 166
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 ".  היו הקולות שקולים בועדה, יבואו ההצעות השקולות להכרעת המועצה  )ד("            
 

 נושא זה יועבר  להכרעת מועצת העיר .

 

בדבר אספקה והתקנת שלטי רחוב, תמרורים ושלטים מסוגים אספקת טובין  - 17/21מכרז פומבי מס'   .7
 שונים בעיר רמלה

ד.פ המרכז הישראלי לשילוט ההצעות כעל ההצעות הזוכות ) מכרז מסגרת ( :  3מאמץ החלטת ועדה ומכריז על  
 בע"מ , שון שלטים בע"מ, היוצר סדנא לשילוט בע"מ. 

 
 ם התכנון והבנייה עבור עיריית רמלה והעדה מקומית שירותים משפטיים בתחו -  10/22מכרז פומבי מס'  .8

 כעל ההצעה הזוכה.  משרד שרקון, בן עמי, אשר ושות' מאמץ החלטת הועדה ומאשר להכריז על ההצעה של 

 
 
 

 מיכאל וידל                                                                  
 ראש העירייה                                                                                                                

   רמלה            
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