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ר ישיבות חד  (,2022 ספטמברב 08)תשפ"ב   אלול ' בי  חמישי ביום  שהתקיימה  ועדת מכרזיםמישיבת 
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 , לפי סדר הדיון בועדה.עיקרי הדבריםהפרוטוקול אינו מתומלל, אלא מציג את 
 

         
 

                                            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :5מספר פניה 

 הקדמה:

להמשיך להפעיל את תכנית קרן קרב המספקת תוכניות העשרה במטרה אגף החינוך והנוער מעוניין 
מרכזים קהילתיים בישראל  –להעניק לילדים הזדמנות חינוכית וחברתית שוויונית יותר. החברה למתנ"סים 

)חל"צ( הינה הספק היחיד מטעם משרד החינוך המפעיל את התוכנית )אישור צורף לחוות דעת אגף 
, ולקול קורא ספקים פוטנציאלייםלבחינת התקיימותם של קול קורא העירייה פרסמה החינוך(. יחד עם זאת, 
 .או חברה אחרת\לא נענתה אף עמותה ו

 2-ו 1כנספח (, וכן, חוות הדעת המשפטית, מצורפות החינוךחוות דעת המחלקה המקצועית )אגף 
 לפרוטוקול זה ומהוות חלק בלתי נפרד הימנו., בהתאמה

 
 דיון:

קרן קרב מצויה כמה שנים בבתי הספר, התכנית מעניקה העשרה חינוכית פדגוגית, כל שנה  : בן יוסף נועה
משרד החינוך מוציא מכרז ומאושר בעירייה מחדש. אנחנו לא מאשרים לכמה שנים כי אנחנו 

 600לא יודעים מה יהיה שנה הבאה. ואנחנו כפופים למשרד החינוך. בבתי הספר הסל תלמיד 
שווה בכל העיר. בבתי ספר של החינוך המיוחד אין גפן, אנו שומרים ₪  180הורים גביית ₪ 

על המסגרות. בגני ילדים רק בגני חובה אין גביית הורים. נחשוב לגבי שנה הבאה. משרד 
 .ש"ח 180 – אנחנו השארנו כמו שנה שעברה₪  240החינוך מאפשר לגבות עד 

עברה מכרז של משרד החינוך, ומדובר בספק יחיד של המשרד.  שההתקשרות הזוחשוב לציין  שרון בן יקר: 
האגף חיכה זמן מה לאישור שרת הפנים לכך שגם הרשויות המקומיות יכולות להתקשר עם 

 .הספק הזה בפטור מספק יחיד ואכן התקבל אישור

אשמח  על סמך הדיון שנערך כאן, אני ממליץ להכריז על החברה למתנ"סים כהצעה זוכה. : יו"ר הועדה
 ? התייחסויות חברי הוועדהל 

  מאושר - אששמאור  מר
 מאושר - שלומי פנטהמר 
 נגד - דידי  יאירמר 

 עם החברה למתנ"סים להפעלת תוכנית קרן קרב –התקשרות במסגרת ספק יחיד 
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 .1מתנגד  (,3)על פי רוב  -: מאושר יו"ר הועדה

 
 
 :1ספר פניה מ 

 הקדמה:

במעון יום , כבי התפתחותומע, 0-3בגילאי  פעוטות 10משלבת ההתכנית תכנית "מסיכון לסיכוי" הינה 
רפואיים( בתוך המעון, תמיכה  -רגיל, תוך קבלת שעות סייעת אישית, הנגשת שירותים טיפוליים )פרא

 הפרוייקט מתקיים במעון תדהר המופעל ע"י נעמ"ת. והדרכה למשפחות ע"י מרכזת התכנית. 

 הסתיים ביום, אשר על הארכותיו עתיד ל 5/15מכרז פומבי העירייה ערכת את ההתקשרות עם נעמ"ת מכוח 
. כמפורט בפניית אגף הרווחה בשל כשל באגף, לא נערכה העירייה כדבעי לפרסום מכרז חדש 20.09.2022

תחתיו, והלכה למעשה עם סיום תקופת ההתקשרות מכוח המכרז תיפסק הפעלת התוכנית וייגרם נזק 
 עילות.ממשי ורב לפעוטות. אגף הרווחה שוקד בימים אלו על הכנת מכרז חדש והרחבת הפ

שמדובר בהפעלת תכנית שנתית לפעוטות, לא ניתן להמשיך ההתקשרות עם נעמ"ת לזמן  בשל העובדה
קצוב ועד לבחירת זוכה חדש, ועל כן מבקש האגף להמשיך ההתקשרות עד לסיום שנת הלימודים הנוכחית 

 .15.08.2023)תשפ"ג(, קרי, עד ליום 

 

 

 

משמעות הפסקת עת המקצועית אשר פירטה את בטרם הדיון נערכה סקירה מקיפה של חוות הד
וכן, נערכה סקירה משפטית ההתקשרות בעת הזו והצורך הממשי בהמשך הפעלת התוכנית לשנה הקרובה. 

 . 1987האפשרויות העומדות בפני הועדה נוכח תקנות העיריות ]מכרזים[, התשמ"ח בדבר 

חלק בלתי נפרד  לפרוטוקול זה ומהווה, 3כנספח  תמצורפ (אגף הרווחהחוות דעת המחלקה המקצועית )
 הימנו.

 
 דיון:

במעונות יום בעיר. מיועדת המופעלת כנית של משרד הרווחה מסיכון לסיכוי זוהי ת  הפרויקט  :מנסה ורה
עד של אלו טיפולים שבקהילה יש תורים עיכוב התפתחותי. פעוטות בעלי  10לתת מענה ל 

. טיפולים פרה רפואיים. התוכנים ולכן יש חשיבות ממשית בהפעלת התוכנית שנה המתנה
 שנים, כולם מרוצים ממנה.  7פועלת כבר 

. המכרז מסתיים בסוף החודש ואנחנו ובכללי  ביקשנו להרחיב את התוכנית לחברה הערבית :קהלני אייל 
 מבקשים להמשיך שנה נוספת. 

העירייה  אותו תקציב?ההרחבה זה מ –זה נשמע פרויקט חשוב, רק שאלה למנהל האגף   דידי:  יאיר
 משתתפת?

 תכנית "מסיכון לסיכוי"להפעלת  התקשרותהארכת  - 5/15מכרז פומבי 

להפעלת  זוכהכמרכזים קהילתיים בישראל )חל"צ(  –החברה למתנ"סים מאשרים להכריז על : החלטה
 תוכנית קרן קרב. 
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 עם מצ'ינג של העירייה.  ממשרד הרווחה כל הפרויקט מתוקצב קהלני: אייל 

בסה"כ  הרשות.השתתפות  25% -ו משרד הרווחה 75% –כמו כל תקציבי הרווחה תקציב ה עללאל: רוזה
 .חאש"  250 של כ:מדובר כיום בתקציב שנתי 

 ?ילדים אם יהיו יותר מה יקרה ילדים? עבור עשרהרק היא התוכנית  פנטה: שלמה 

ילדים תקציב לעשרה  אנחנו מתקצבים פר ילד וזה מה שהמשרד נותן לרשות. היום יש לנו : קהלני אייל 
  .10 עשרה ילדים.  עוד ה. קיבלנו אישור להרחיב למלאוהמכסה 

ילדים שבדרך כלל נמצאים במעון יום. כל שנה מספטמבר עד סוף השנה אנחנו מדובר כאן ב :מנסה ורה
ילדים ויש ביקוש ולכן אנו  11בוחרים מחדש את הילדים שישתתפו. במקרים חריגים אישרו לנו 

 מעוניינים להרחיב את התוכנית לעוד מעון.

אה בחומרה אי פרסום בזמן ראשית, נציין שהלשכה רותינתן בעל פה.  חוות הדעת המשפטית :בן יקר שרון
פרסום מכרז במועד. הנושא הזה  –של מכרזי העירייה. דרך המלך להתקשרויות העירייה היא 

ועדת המכרזים ועלה בישיבה בפני ועדת השלושה של העירייה והוחלט להביא את זה לדיון ב
שור כדי שיקבל ביטוי פומבי. חשוב לשים לב שאנחנו לא דנים פה בבחירת זכיין או באי

התקשרות עם זוכה במכרז אלא בהארכת מכרז לתקופה של כמעט שנה. במקרים נדירים 
שבהם לא מפורסמים מכרזים במועד אנו מאשרים התקשרות קצרת מועד של עד שלושה 
חודשים או עד לבחירת זוכה במכרז החדש, במקרה הזה, אגף הרווחה ציין שלא ניתן להאריך 

עיל כי מדובר בטיפול של הפעוטות עם מטפלים לתקופה קצרה ואחר כך להחליף מפ
ובתוכניות טיפול. על מנת שלא לגרום נזק ממשי לילדים אלו שלמעשה "זכו" בקבלת 
השירותים במסגרת המעון וללא צורך להמתין לתורים הארוכים בקופות החולים, מאחר 

יר ומדובר בהתקשרות שיש משמעות לשמירת רצף טיפולי  לאורך השנה, המלצתי להת
הארכת ההתקשרות עד לתום שנת הלימודים. אחזור ואומר, מכרזים יש לפרסם במועדם! 
ככל שהאגף לא יתארגן לקראת חודש אפריל לפרסום מכרז חדש, הלשכה המשפטית לא 

 תתיר הארכה נוספת!

את העניין שלא יצא מכרז בזמן  רבה אנחנו מסתייגים ורואים בחומרה -אני מבקש לסכם  יו"ר הועדה: 
, על האגף מוטלת החובה להיערך בזמן לביצוע ההתקשרויות ופרסום המכרזים ובמועד 

לא להשאיר את שועל מנת   20.09. מאחר וההסכם עם המפעיל מסתיים ב שבאחריותם
, ולחילופין על מנת שלא לפגוע ברצף הטיפולי כפי שציינה הגב' מנסה ללא מענההפעוטות 

כפי  2023באוגוסט  15עד ל רכת ההסכם אנו נאלצים לאשר את הא ומנהל האגף,
  אם אין שאלות נוספות בואו נפנה להצבעה. ., במועדבמהלכה ייצא מכרז מסודר שהתבקש,

 

 מאושר -מר יאיר דידי 
  מאושר -אששמאור  מר
 מאושר - שלומי פנטהמר 

 .פה אחד - : מאושריו"ר הועדה
 

 :2מספר פניה 

ביטול מכרז  – בנאות שמיר 404תכנון בית כנסת ומקווה נשים במגרש  - 14/21מס' מכרז פומבי 
 ויציאה להתמחרות

תנועת הנשים של ישראל  –עם נעמ"ת  5/15להאריך את ההתקשרות מכוח מכרז מאשרים : החלטה
 לצורך הפעלת תוכנית "מסיכון לסיכוי". 
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 הקדמה:

ביקשה העירייה לקבל הצעות לתכנון בית כנסת ומקווה כחלק ממבני הציבור בשכונת נאות שמיר בעיר, 
לנשים. לשם כך, פרסמה העירייה את המכרז שבנדון ולא התקבלו הצעות בנוסף, ערכה העירייה פנייה 
לחברה למשק וכלכלה לעריכת התמחרות בין זכייניה וגם לפנייה זו לא התקבלו כל הצעות. לאור האמור 

 ולהתקשר בחוזה ללא מכרז. מנהל ההנדסה מבקש לבטל את המכרז 

 
 דיון:

בהתאם להנחיית היועץ המשפטי, העירייה פועלת באמצעות פרסום מכרזים עם : סלובייצ'יקזאנה 
מתכננים, אדריכלים שמאים ועוד. גם במקרה הזה, ערכנו מכרז, הכנו מפרט מפורט של 

פנינו למשכ"ל וגם שם לא לאחר מכן, פרסמנו ולא קיבלנו הצעות. הדרישות המקצועיות 
בגלל שמדובר במכרז לתכנון אין שינוי מהותי שניתן לעשות במסמכי המכרז קיבלנו הצעות. 

לא במפרט המקצועי ולא בחלקים הטכניים יותר  –הקיים שיכול להוביל לתוצאה אחרת 
 אני מבקשת לצאת להתמחרות.במכרז. קיים צורך ממשי בקידום הפרוייקט הזה, 

מדבריי המהנדסת ולאור המצב שנוצר, למעשה בשני ההליכים לא קיבלנו הצעות שניתן  : בן יקרשרון 
להביאן לדיון בפני ועדת המכרזים. בנוסף, ספק אם פרסום מכרז נוסף דומה יביא לתוצאות 

 ,)ח( לתקנות העיריות מכרזים, במקרה בו לא הוגשה כל הצעה22אחרות. בהתאם לתקנה 
 פרסום מכרז נוסף באישור מועצת העיר.   העירייה רשאית להתקשר ללא

לא צלחו, והלכה פנייה למשכ"ל לאחר שהמכרז שפורסם והלאור דברי מהנדסת העיר   :יו"ר הועדה
נראה כי אין מנוס מלפנות להתקשרות ללא מכרז,  התקבלה אף לא הצעה אחת,לא למעשה, 

 אין נפנה להצבעה.וזאת לאחר אישור המועצה. לחברי הועדה יש שאלות נוספות? אם 

 מאושר -מר יאיר דידי 
  מאושר -מאור אשש  מר
 מאושר - שלומי פנטהמר 

 .: מאושר פה אחדיו"ר הועדה

 
 
 

בפרוטוקול הקודם היה לי נושא של תכנון גנים ש לפני שאני יוצאת מהועדה חשוב לי לצייןלובייצ'יק: וזאנה ס
ונרשם בטעות שיש כבר הרשאה לבניית הגנים. אני רוצה לתקן את הפרוטוקול ולעדכן את 

אין הרשאה. רק אחרי שהעירייה מסיימת לתכנן ולהגיש תוכנית  –חברי הועדה שזה לא נכון 
אני מקבלת ת על ידם ומאושרלאישור מטעם משרד החינוך ורק לאחר שהתוכנית שם נבדקת 

 כאמור, אנחנו בתחילת שלב התכנון. את ההרשאה.

 
 
 
 
 
 

תכנון בית כנסת ומקווה נשים במגרש  - 14/21מס' פומבי ביטולו של מכרז מאשרים להכריז על : החלטה
התקשרות ללא , זאת בכפוף להחלטת מועצת העיר בדבר עריכת ויציאה להתמחרות בנאות שמיר 404

 מכרז.
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 :3מספר פניה 

 

. פיטנטס בע"מחברת איי.אס.פי ( 2; )חברת אביר ספורט בע"מ( 1את המכרז רכשו שתי חברות כדלהלן: )
 שתי החברות הגישו הצעותיהן.

בטרם הדיון נערכה סקירה מקיפה של חוות הדעת המקצועית אשר פירטה את שתי ההצעות שהתקבלו 
מבחינת עמידתן בתנאי הסף שנקבעו למכרז, וכן, נערכה סקירה משפטית בדבר כשירות ההצעות שהוגשו 

 וההליך המכרזי שהתקיים.

ית )אגף הספורט(, וכן, חוות הדעת המשפטית לבחינת כשרות ההצעה חוות דעת המחלקה המקצוע
 לפרוטוקול זה ומהוות חלק בלתי נפרד הימנו. , בהתאמה5-ו 4כנספח שהוגשה, מצורפות 

 
 דיון:

יש תקציב מאושר  םהקיימיבמרכז הספורט של מנחם בגין נדרש לחדש את הציוד והמתקנים  יעקב בוארון: 
פיטנס. חברת אביר ספורט  ASPלרכישה, לכן פרסמנו מכרז. נגשו שני מציעים, אביר ספורט ו

לא עמדה בדרישות המקצועיות ומבחינת איכות המוצרים שהציעה נוקדה בציון נמוך מאוד. 
למעשה, אביר ספורט לא עברו את הציון המינימלי שנקבע בהוראות למשתתפים לשלב 

 האיכות.

למה אתה פוסל אותם? בגלל איכות המוצרים? זה לא מסתדר לי, אני מבקש לראות את  יאיר דידי:
 לא יכול להיות שאנחנו נשארים עם הצעה אחת בלבד. ההצעות.

 ** הוצג לחבר הועדה יאיר דידי פירוט שתי ההצעות וההבדלים. 

הסף הטכניים והמקצועיים  תשים לב שיש לנו פה שתי הצעות כשרות שעברו את תנאי :שרון בן יקר
מציע אחד הגיש הצעה למוצרים שלא עמדו  -שנקבעו למכרז הזה. מבחינת האיכות 

בדרישות האיכות שדרש אגף הספורט ולכן נוקד נמוך ולא עבר את שלב האיכות. אבל יש שתי 
הצעות כשרות שמונחות בפני ועדת המכרזים. השיקול דעת הוא של הועדה. המחלקה 

 קדה לפי אמות מידה שנקבעו בהוראות למשתתפים.המקצועית ני

 אני מבקש לבדוק את הנושא הזה ולהביא את תוצאות הבדיקה בפני המועצה.  : יאיר דידי

שתי הצעות כשרות, הצעה אחת נוקדה לאור חוות דעת המקצועית והמשפטית יש לנו הצעה  יו"ר הועדה: 
ת ההצעות. ההסבר של אגף הספורט ברכיב האיכות בחסר ולכן לא עברה את שלב ב' בבחינ

והנימוקים שלו בדבר השוני בין מה שדרש האגף לבין מה שהציעה חברת אביר ספורט שעל 
פיטנס  ASPשל חברת אני מציע שנכריז על ההצעה פיהם נוקדו בציון נמוך, הניח את דעתי. 

יות חברי התייחסואשמח ל  –כהצעה זוכה נוכח השיח שהתקיים כאן, אם אין שאלות נוספות 
 ? הוועדה

  מאושר -מאור אשש מר

 , אספקה פריקת ציוד לחדרי כושר במרכז הספורט העירוני ברמלההובלה - 13/22מכרז פומבי מס' 
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 מאושר – שלומי פנטהמר 
 נגד -מר יאיר דידי 

 .1(, מתנגד 3על פי רוב ) –: מאושר יו"ר הועדה

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 :4מספר פניה 

 
 דיון:

העירייה פרסמה נוהל במסגרתו היא מחייבת קבלנים שבונים בעיר בעבור דמי שימוש על  שרון בן יקר:
תפיסת שטח ציבורי. מדובר בהתקשרות עם ספק שלמעשה עושה סקר ופיקוח על הקבלנים 
ועל החיוב שלהם. מי שמטפל בנושא הוא עו"ד יואש זלינגר, מנהל אגף נכסים. נבצר ממנו 

 על הקו על מנת שיוכל להסביר לכם את הנושא טוב יותר. להגיע ואני מציעה שנעלה אותו

חוות דעת המחלקה המקצועית )אגף נכסים והשבחה(, וכן, חוות הדעת המשפטית לבחינת כשרות ההצעה 
 לפרוטוקול זה ומהוות חלק בלתי נפרד הימנו. , בהתאמה7-ו 6כנספח שהוגשה, מצורפות 

 

והשבחה הצטרף באמצעות שיחת טלפון לישיבה ושוחח ברמקול עם ** עו"ד יואש זלינגר, מנהל אגף נכסים 
 חברי הועדה.

ההתקשרות שאני מבקש מהועדה לאשר במסגרת ספק יחיד היא בגלל שאישרנו בעירייה  יואש זלינגר:
נוהל שבו אנו גובים מקבלנים השונים שבונים בעיר, דמי שימוש על תפיסת שטח ציבורי 

אש"ח בשנה.  600להגדיל את הגבייה של הרשות בערך בכ:  לצורך התארגנות. אנחנו רוצים
עשיתי בדיקה בכמה עיריות הוא היחידי שאני מכיר בתחום והיחידי שהמליצו עליו. בהמלצת 
הלשכה המשפטית ערכנו פנייה פומבית בעיתון ובאתר העירוני לכל מי שיכול לספק את 

וק מי הקבלנים ואם יש קבלנים ם בעריכת סקר לבדגהשירותים הללו שיגיש הצעתו. מדובר  
חדשים בשטח שאנו לא מחייבים, גם מו"מ איתם וגם פיקוח. כאמור, פרסמנו הודעה 

 בעיתונות ובאתר העירוני ולא היו מתמודדים. 

 איך אתם יכולים לתת לו להתארגן על שצ"פ? ברגע שמדובר בשצ"פ חייבים ללכת למכרז. יאיר דידי:

. זה המשך של הדבר על בסיס דוח הליקויים בנושא ההשבחהמעשה היא הזו ל ההתקשרות  יואש זלינגר:
 להגדיל את ההכנסות בעבור דמי שימוש )כמו תעבורה וישכור(. הזה, כדי שנוכל 

 ניהול ,ייעוץ ופיקוח בע"מ -חברת קרקם  –ספק יחיד  קול קורא

, אספקה הובלה - 13/22מכרז פומבי מס' זוכה כ איי.אס.פי פיטנטס בע"ממאשרים להכריז על : החלטה
 .במחירי הצעתו ובתנאי המכרז ברמלה פריקת ציוד לחדרי כושר במרכז הספורט העירוני
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 ברגע שזה על שצ"פ צריך ללכת למכרז. דידי:  יאיר

אנחנו לא משכירים לו את השצ"פ אלא נותנים לו זמן התארגנות עד סיום הבנייה. הוא מסכים  : זלינגר  יואש
 שנתבע אותו אם הוא לא מפנה בסיום הבניה. 

מבדיקה שערך אגף נכסים גם עם רשויות אחרות וגם לאור העובדה שנעשה הליך פומבי  בן יקר:שרון 
פק יחיד להתקשרות זו. מדובר להתקשרות ולא הוגשה כל הצעה נראה כי אכן מדובר בס

בהתקשרות חשובה שיש לה משמעות כלכלית חשובה מאוד להכנסות העירייה. אין מניעה 
 משפטית לאשר את ההתקשרות.

יש לחברי הועדה שאלות? אם לא, אני ממליץ לאשר את ההתקשרות עם חברת קרקם.  : יו"ר הועדה
 ? התייחסויות חברי הוועדהאשמח ל 

 

  ושרמא -מאור אשש מר
 מאושר - שלומי פנטהמר 

 נגד -מר יאיר דידי 
 .1(, מתנגד 3על פי רוב ) -: מאושר יו"ר הועדה

 
 

 

 

 

 

 

 

 :עדהויום שהועלו לוהנושאים מחוץ לסדר 

 
 :1מספר פניה 

 דיון:

במזכירות מדובר בנושא שמאוד חשוב לאיכות החיים של תושבי העיר. נעשתה טעות  שרון בן יקר: 
והנושא לא הוכנס לסדר היום ולכן לא קיבלתם את החומרים. אבל למעשה מדובר פה  העירייה

 .בדבר פנייה לכשיר שני וזאת בהסכמה עם הזוכה שהוכרז ככשיר ראשון רק בעדכון הועדה

וקבעה בו  2/22אני מדגישה כי, ועדת המכרזים דנה בפברואר האחרון במכרז פומבי מס'  
. תקופת ההתקשרות מעיין גדליה גיזוםוכשיר שני  מאיר אסייג את הקבלןכשיר ראשון 

נקבעה במכרז לחצי שנה של ניסיון ועוד שנתיים וחצי לפני ההארכות. ביקשתי מהעוזר של 
יציג המנכ"ל שיבוא ויציג בפניכם את הבעייתיות מול הקבלן שהוכרז ככשיר אחד. הוא 

 את סיכומי השימוע שנערכו עם הקבלן. בפניכם

 קבלת שירותי גיזום בעיר רמלה 2/22 פומבי מס' ועדת המכרזים בדבר פנייה לכשיר שני במכרז  עדכון

 ניהול ,ייעוץ ופיקוח בע"מ -קרקם עם חברת  את ההתקשרות של העירייהמאשרים : החלטה
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לפרוטוקול   8נספח , מוצג לחברי הועדה ומצ"ב כ2022.17.08ומיום  24.05.2022** שימוע לקבלן מיום 
 זה.

 ** חבר הועדה יאיר דידי ביקש וקיבל לצלם בנייד האישי שלו את השימועים.

 ** חבר הועדה יאיר דידי יצא מהדיון

אני רוצה להדגיש שלא מקובל עליי להעלות נושאים ברגע האחרון בלי שניתן לחברי הועדה  : יו"ר הועדה
חשבתי בתחילה להוריד את  אות את החומרים הרלוונטיים לדיון מבעוד מועד.ההזדמנות לר

הנושא הזה ולא לדון בו כל וכלל כי זה לא היה בסדר היום אבל מאחר ומדובר רק בעדכון 
עדת המכרזים שהתקיימה בפברואר, ובנוסף על כך, והועדה והנושא נדון לגופו בו

ההתקשרות עם הקבלן גיזום עלתה על סרטון והוא לא יכול לעמוד בהתחייבויות שלו  לפי 
אושר כבר בעבר אני מתיר  2המכרז וחוזה ההתקשרות שנחתם, והרעיון להתקשר עם כשיר 

 את הדיון כאן. 

יו בעיות רבות הן מפורטות בסיכומי השימועים היה זוכה במכרז עם תקופת ניסיון. ה דודו אבו:
, אין לו עובדים, אין לו טרקטורים, אין מנוף כפי בהרחבה, הוא לא עומד בהתחייבויות שלו

 יואחר 2022במאי  שימוע אתוקיימנו  ,אתוהעירייה ניסתה לקיים את ההתקשרות  .שהתחייב
ט שם הוחלט ביחד עם הקבלן באמצע אוגוס ראינו שזה לא עוזר וערכנו שימוע נוסףתקופה 

 .על הפסקת ההתקשרות

יש לחברי הועדה שאלות? אם לא, אני ממליץ לאשר את הפנייה להתקשרות עם הכשיר השני  : יו"ר הועדה
 ? התייחסויות חברי הוועדה. אשמח ל 2/22שהוכרז במכרז 

 

  מאושר -מאור אשש מר
 מאושר - שלומי פנטהמר 

 .פה אחד - : מאושריו"ר הועדה
 

 17:07הישיבה ננעלה בשעה 

 
 עו"ד ראיס אבו סייף                                                       שרון בן יקר עו"ד            

 יו"ר עדת מכרזים                                                               יועמ"ש ס.                            
                     

 

 

 

 

 החלטות ראש העיר : 

מס' 
 פניה

 החלטה נושא יחידה

קבלת שירותי גיזום בעיר  2/22מס' להתקשר עם כשיר שני במסגרת מכרז פומבי מאשרים : החלטה
 רמלה
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התקשרות להפעלת הארכת  אגף רווחה  .1
 תכנית "מסיכון לסיכוי"

להאריך ולאמץ את המלצת ועדת המכרזים 
התנועה לנשים  תאת ההתקשרות עם נעמ" 

, 15.08.2022עובדות )חל"צ( עד ליום 
 .05/15 מכרזבתנאי 

אגף  .2
 הנדסה

 - 14/21מס' מכרז פומבי 
תכנון בית כנסת ומקווה 

בנאות  404נשים במגרש 
 שמיר

את לאמץ את המלצת ועדת המכרזים ולקבוע 
תכנון  – 14/21ביטולו של מכרז פומבי מס' 

בנאות  404בית כנסת ומקווה נשים במגרש 
וזאת . ויציאה להתמחרות ללא מכרז שמיר

  .מועצת העירלאחר אישור 
אגף  .3

 ספורט
 - 13/22מכרז פומבי מס' 

, אספקה פריקת ציוד הובלה
לחדרי כושר במרכז הספורט 

 העירוני ברמלה

לאמץ את המלצת ועדת המכרזים ולקבוע את 
מכרז פומבי זוכה כאיי.אס.פי פיטנס בע"מ 

, אספקה פריקת ציוד הובלה – 13/22מס' 
, לחדרי כושר במרכז הספורט העירוני ברמלה

 .במחירי הצעתו ובתנאי המכרז
אגף  .4

 הנדסה
 -חברת קרקם  -ספק יחיד 

 ניהול ,ייעוץ ופיקוח בע"מ
 לאשר ועדת המכרזיםלאמץ את המלצת 

לעריכת סקר, חברת קרקם, ההתקשרות עם 
מו"מ ופיקוח על קבלנים בעיר בגין דמי 

 שימוש בעבור שטח התארגנות על שצ"פים.
אגף חינוך  .5

 ונוער
הפעלת תכנית  -ספק יחיד 

 תשפ"ג - קרב
 לאשר לאמץ את המלצת ועדת המכרזים

 -החברה למתנ"סים ההתקשרות עם 
 ב.להפעלת תכנית קר

 
 

 :, הועלה בוועדהיוםהסדר מחוץ ל
 

מס' 
 פניה

 החלטה נושא יחידה

אגף  1
 אחזקה

עדכון ועדת המכרזים בדבר 
פנייה לכשיר שני במכרז 

קבלת שירותי גיזום  2/22
 בעיר רמלה

 לאשר לאמץ את המלצת ועדת המכרזים
מעיין גדליה גיזום  – 2פנייה לכשיר מס' 

 02/15להתקשרות מכוח מכרז פומבי 
 לקבלת שירותי גיזום בעיר.

 
 
 
 
 
 
 
 

 בברכת עשייה פורייה,          
 ראש העירייה  , מיכאל וידלמר                                                            
             

 

 

 


