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  - (2021 מאי 11 )תשפ"א  אייר 'טכ  שלישיביום התקיימה  (מכרזים משותפיםועדת רכש ובלאי )   תמישיב
    ZOOMבאמצעות אפליקציית 

 
 

 משתתפים:                                                                       נוכחים: 

  מנהל מח' אחזקה -אילן שרמי             גזברית העירייה                                 -רוזה עללאל

מנהל אגף בטחון   -משנה ליועמ"ש                                 איציק אסרף    -עו"ד סופי ויטלם     

מ"מ מח' פיקוח עירוני    -פלי בן שבת                                      כלכלן אגף ההנדסה -עוז בן שלוש   

רכש                                                                                 ס. מנהל מח'    -אבי דיל   

  ס. מנהל אגף מזכירות ומנהל העירייה -עו"ד שלי ביטון 

 

 
 הנדון:

 
 בפרויקט המצלמות העירוני 2021כנית עבודה לשנת ת  - 202159/הצעה מס'  .1

)זכיינית המשרד חברת אפקון אישרה התקשרות עם   31.12.20מיום  52/2020-15וועדת מכרזים משותפים מס' 

 לבט"פ( 

 לא כולל מע"מ.₪  2,911,814ע"ס  עבור פרויקט מצלמות

 )זכיינית המשרד לבט"פ( חברת אפקוןמח' פיקוח עירוני מבקשת לאשר ההתקשרות עם במסגרת הסכם זה,  

  ואחריות )  אתרים מפורטים בטבלה מטה(.  התקנת מצלמות, אספקהעבור  כולל מע"מ₪   407,160 ע"ס

 

 הערות : 

  להמשך פרויקט מצלמות בעיר. 2021מצ"ב תוכנית עבודה מפורטת לפי אתרים וכמות מצלמות לשנת 

 להלן רשימת האתרים בהם יתקנו מצלמות אבטחה בתב"ר זה לפי תכנון:

 הערות סכום מתוכנן P.T.Z מצלמות שם האתר ומיקומו מס'
כיכר האומנים ברחוב שושנה דמארי  1

2 
 2750מתב"ר  ₪  40,000 1 5

 2750מתב"ר  ₪  44,000 1 5 רחוב המעפילים פינת אמיל זולה 2
פינת אליהו הנביא )רח' עמוס  3

 ביאליק(
 2750מתב"ר  ₪  40,000 1 4

 2750מתב"ר  ₪  71,000 1 5 200רחוב משה הלוי פינת כביש  4
 2750מתב"ר  ₪  46,000  6 מתחם הפטרייה ברחוב ז'בוטינסקי  5
 47,000 1 5 גן ציבורי גני דן ברחוב הפעמונית 6

 ש"ח
 2750מתב"ר 

 2750 מתב"ר ₪  60,000 1 5 גן הנשיא ברחוב הרצל 7
      
 348,000 6 35 סה"כ  

 ₪ 
 לא כולל מע"מ

כולל מע"מ  ₪ 407,160   סה"כ סכום מתוכנן 
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 מח'  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

₪  407,160ע"ס ) זכיינית המשרד לבט"פ ( אפקון  חברת  ממליצה לאשר התקשרות עם מחלקת הפיקוח העירוני 

 כולל מע"מ

 ואחריות )  אתרים מפורטים בטבלה לעיל(.  עבור אספקה, התקנת מצלמות 
 
 2028712750  -מקור תקציבי   

 (1)נספח מס' 

 

 

 

 

 

 עבור בתי ספר  3/2020רכישת ריהוט באמצעות מכרז משכ"ל רה  - 202160/מס' הצעה  .2

 . נאות שמיר, ממ"ד הרי"ן  ור בתי הספר: ממ"ד יסודי בן ציון נתניהו, עב נדרש לרכוש ריהוט

משכ"ל  זכייני, מדובר בריהוט משרדי  -3/2020-את הריהוט מח' רכש תרכוש במסגרת מכרז משותף משכ"ל רה' 

 לפרק זה

 הם: החברה לפיתוח משאבי אנוש )א.ד מירז(, החברה לפיתוח משאבי אנוש )רהיטי הכח(.

 מהספקים כמפורט להלן :  מח' רכש ממליצה לאשר הרכישה

 

 . 5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור ₪  119,199.04  -הסכום הרכיש -החברה לפיתוח משאבי אנוש )א.ד מירז( 

 .5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור ₪  53,950.54סכום הרכישה    -החברה לפיתוח משאבי אנוש )רהיטי הכח(

(17%) 
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 . מפרוטוקול זהמהווה חלק בלתי נפרד ולריהוט  ומחירים  ** מצ"ב טופס פריטים
 
 

  -מקור תקציבי 

 2028482750, 2028482750 -ממ"ד בן ציון  

 2028002930 -נאות שמיר 

 2028482750 -ממ"ד הרי"ן 

 (2)נספח מס'  

 
 51-640-87( מ.ר 2003ישן )שנת ייצור  4*4רכב ליסינג עבור אגף בטחון איסוזו   -202161/הצעה מס'  .3

ולהוציאו  87-640-51מ.ר  (2003ישן )שנת ייצור  4*4איסוזו מסוג המשמש את אגף הביטחון רכב הוחלט להשבית 

 למכירה. 

עבור רכב מקטגוריה " מסחרי "  זכייניות משכ"ל לקצין הרכב פנה  בבקשה לקבלת הצעות מחיר לאור האמור, 

 כדלקמן: 

  . (, קשר רנט א קאר בע"מ ) הרץ (Lease4uפסיפיק רכב ותחבורה בע"מ  )

 :אוטו' TIRTON 4*4 מיציבושי להלן הצעות המחיר שהתקבלו מזכייניות משכ"ל עבור רכב מסוג

   .4.5%לחודש כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור  ₪ 8,656-) הרץ (   קשר רנט א קאר בע"מ

 .4.5%לחודש כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור ₪   7,095   -פסיפיק רכב ותחבורה בע"מ 
 

 ) זכיינית משכ"ל (  פסיפיק רכב ותחבורה בע"מקצין הרכב מבקש לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של 

מיציבושי  מסוגעבור רכב   ,חודשים 36למשך  , 4.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור  ש לחוד₪  7,095ע"ס 

TIRTON 4*4 .אוטומט כולל ארגז פתוח וו גרירה ואמבטיה 

 
 1817100730 -מקור תקציבי 

 
 (3)נספח מס' 
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הגדלת חוזה עם חברת אניס קבלנות בנין ופיתוח בע"מ באמצעות משכ"ל עבור  - 62/2021הצעה מס'  .4
 בניית אגף 

 במקיף ערבי

חברת אניס קבלנות בנין ופיתוח אישרה התקשרות עם  16.8.2018מיום  33/2018-14וועדת מכרזים משותפים 

 באמצעות  בע"מ

 .4.5% בשיעור  כולל מע"מ ועמלת משכ"ל  7,943,423עבור בניית אגף חדש במקיף ערבי ע"ס  משכ"ל 

ע"ס  הגדלת התקשרות עם חברת אניס אישרה  19.5.2020מיום  15/2020-15וועדת מכרזים משותפים מס' 

 .4.5% בשיעור  כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  400,000

 כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  299,347הגדלה נוספת ע"ס נדרש לבצע חברת אניס ,  מול חשבון סופי  לצורך ביצוע 

 . 4.5% בשיעור 

לת חניון, טיפול בליקויי חשמל ומערכות כיבוי במבנה הישן סלי -יצוין כי הגדלה זו נובעת כצורך מעבודות נוספות 

 הפרויקט. לדרישת רשות הכבאות לצורך השלמה ומסירת

 .8.8% -ההגדלות הינו  סך  שיעור*

 

ע"ס  (משכ"ל  ) זכיינית  חברת אניס קבלנות בנין ופיתוח בע"מהגדלת ההתקשרות עם  הנדסה ממליץ לאשר אגף 

299,347 ₪ 

 .4.5% בשיעור  כולל מע"מ ועמלת משכ"ל  

 

  2693 -מקור תקציבי

 (4)נספח מס' 

 

 ביצוע עבודות פיתוח ברחוב יגאל אלון - 63/2021הצעה מס'  .5

חברת לקטיבי עם  בחוזה מסגרת  אישרה התקשרות 2.12.2020מיום  48/2020-15וועדת מכרזים משותפים מס' 

 חברה לפיתוח 

 .כולל פיקוח 7% בשיעור  כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  5,000,000בע"מ באמצעות משכ"ל ע"ס 

  )זכיינית משכ"ל(חברה לפיתוח בע"מ  חברת לקטיביה מבקש לאשר ההתקשרות עם הנדס אגף , במסגרת הסכם זה

 ע"ס 

  .ברחוב יגאל אלון עבודות פיתוח עבור ביצוע , כולל פיקוח 7% בשיעור  כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  597,047.71

 

  2939 -מקור תקציבי

 (5)נספח מס' 

 

 התקנת סככות הצללה בשצ"פ אהרון בוגנים - 64/2021הצעה מס'  .6
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פטוריז חברת אישרה התקשרות בחוזה מסגרת עם  16.6.2020מיום  19/2020-15וועדת מכרזים משותפים מס' 

 7.5% בשיעור  כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  1,500,000באמצעות משכ"ל ע"ס  הצללה ומתקני משחקים בע"מ

 כולל פיקוח.

)  הצללה ומתקני משחקים בע"מ  חברת פטוריז אגף הנדסה מבקש לאשר ההתקשרות עם  , במסגרת הסכם זה

 זכיינית משכ"ל(

התקנת סככות הצללה בשצ"פ  עבור,  כולל פיקוח 7.5% בשיעור  ע"מ ועמלת משכ"ל כולל מ₪  117,686.49 ע"ס 

 .אהרון בוגנים

 

  2921 -מקור תקציבי

 (6)נספח מס' 

 

 

 

 

 

 

 התקנת מתקני משחקים בשצ"פ אהרון בוגנים - 65/2021הצעה מס'  .7

חברת שעשועים עם בחוזה מסגרת אישרה התקשרות  16.6.2020מיום  19/2020-15וועדת מכרזים משותפים מס' 

  וספורט בע"מ

 .כולל פיקוח  7.5% בשיעור  כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  1,100,000"ס באמצעות משכ"ל ע

ע"ס  )זכיינית משכ"ל( בע"מחברת שעשועים וספורט מבקש לאשר ההתקשרות עם  הנדסה  אגף , במסגרת הסכם זה

 ר רכישה והתקנה של מתקני משחקיםעבו  , כולל פיקוח 7.5% בשיעור  כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  92,704.00

 .אהרון בוגניםבשצ"פ 

 

  2921 -מקור תקציבי

 (7)נספח מס' 

 

שצ"פ הגדלת שכ"ט לקבלן יורי אל עבודות בניה עפר ופיתוח בע"מ עבור הקמת  - 66/2021הצעה מס'  .8

 פליישר

חברת יורי אל עבודות בניה תקשרות עם האישרה ה 23.6.2020מיום  20/2020-15 מס'  וועדת מכרזים משותפים

 כולל מע"מ.₪  1,322,890שצ"פ פליישר ע"ס  מתהקעפר ופיתוח בע"מ עבור 
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ע"ס אל  -הגדלת התקשרות עם חברת יורי אישרה  15.10.2020מיום  41/2020-15וועדת מכרזים משותפים מס' 

 כולל מע"מ. ₪  177,965

 כולל מע"מ.₪  14,745הגדלה נוספת ע"ס רש לבצע אל , נד  -לצורך חשבון סופי מול חברת יורי

בעיה במערכת החשמל של  תהמהעובדה כי תוך כדי ביצוע הקמת השצ"פ התגל יצוין כי הגדלה זו נובעת כצורך 

 מגרש הספורט

 מקומות חניה ושינוי מדרכה.  2הסמוך לו וכדי לקבל אישור של חברת החשמל היה צורך להחליף את מערכת החשמל,  

  .כמו כן, הכמויות שתוכננו לא תאמו את הכמויות בפועל וזאת בהתאם לתנאי השטח ומה שהתגלה בעת החפירות

 

 .14.56%שיעור ההגדלות *

 

) זכיינית מכרז  חברת יורי אל עבודות בניה עפר ופיתוח בע"מאת הגדלת ההתקשרות עם  הנדסה ממליץ לאשר  אגף

 כולל מע"מ. 14,745ע"ס  ( 12/18פומבי מס' 

 

  2921 -מקור תקציבי

 (8)נספח מס' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 הועדה: מלצותה
 
 

 בפרויקט המצלמות העירוני 2021תכנית עבודה לשנת  - 202195/הצעה מס'  .1

 , משנמצא כי מדובר בהסכם מסגרת ,הועדה מאשרת המלצת בבקשה ובנספחים, הסבר מנהל אגף בטחוןאחר עיון ל

 ע"ס בע"מ )זכיינית המשרד לבט"פ( חברת אפקון וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם  אגף בטחון 

 , כולל מע"מ₪   407,160

 (.  1עבור אספקה, התקנת מצלמות ואחריות ) אתרים מפורטים בהצעה 
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 עבור בתי ספר  3/2020רכישת ריהוט באמצעות מכרז משכ"ל רה  - 202160/הצעה מס'  .2

העובדה כי מדובר במכרז מסגרת , הועדה מאשרת , מנהלת מחלקת רכשלאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

  מח'המלצת 

 מהספקים כדלקמן : רכישה  וממליצה בפני ראש העיר לאשר רכש

 . 5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור ₪  119,199.04  -הסכום הרכיש -החברה לפיתוח משאבי אנוש )א.ד מירז( 

 .5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור ₪  53,950.54סכום הרכישה    -החברה לפיתוח משאבי אנוש )רהיטי הכח(

 

 51-640-87( מ.ר 2003ישן )שנת ייצור  4*4רכב ליסינג עבור אגף בטחון איסוזו   -202161/הצעה מס'  .3

לאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר קצין הרכב ומשנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר, הועדה 

 מאשרת

פסיפיק רכב ותחבורה ההצעה הזולה ביותר של  המלצת קצין הרכב וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם  

 בע"מ

, עבור רכב חודשים 36למשך  , 4.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור  ש לחוד₪  7,095( ע"ס זכיינית משכ"ל)

 מסוג

 .אוטומט כולל ארגז פתוח וו גרירה ואמבטיה TIRTON 4*4מיציבושי  

 

הגדלת חוזה עם חברת אניס קבלנות בנין ופיתוח בע"מ באמצעות משכ"ל עבור  - 62/2021הצעה מס'  .4
 בניית אגף 

 במקיף ערבי

לת סלי -צורך מעבודות נוספות ובנספחים, הסבר כלכלן אגף הנדסה לפיו ההגדלה נדרשת בשל הלאחר עיון בבקשה 

 חניון,

, העובדה הפרויקט טיפול בליקויי חשמל ומערכות כיבוי במבנה הישן לדרישת רשות הכבאות לצורך השלמה ומסירת 

 כי סך 

הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר  מסך ההתקשרות ,   8.8%ההגדלות עומדות על  

כולל ₪  299,347ע"ס ) זכיינית משכ"ל (  חברת אניס קבלנות בנין ופיתוח בע"מעם ההתקשרות הגדלת לאשר 

  מע"מ ועמלת משכ"ל

 .4.5% בשיעור 

 

 ביצוע עבודות פיתוח ברחוב יגאל אלון - 63/2021הצעה מס'  .5

הועדה מאשרת המלצת  העובדה כי מדובר בהסכם מסגרת  לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר כלכלן אגף הנדסה,

 )זכיינית משכ"ל(חברת לקטיבי חברה לפיתוח בע"מ ההתקשרות עם אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר 

 ע"ס 



     בס"ד 
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 עבודות פיתוח ברחוב יגאל אלון . עבור ביצוע , כולל פיקוח 7% בשיעור  כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  597,047.71

 

 התקנת סככות הצללה בשצ"פ אהרון בוגנים - 64/2021הצעה מס'  .6

הועדה מאשרת המלצת העובדה כי מדובר בהסכם מסגרת ,  לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר כלכלן אגף הנדסה, 

) זכיינית חברת פטוריז הצללה ומתקני משחקים בע"מ  אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם

 ע"ס  משכ"ל(

התקנת סככות הצללה בשצ"פ אהרון  עבור,  כולל פיקוח 7.5% בשיעור  ע"מ ועמלת משכ"ל כולל מ₪  117,686.49  

 .בוגנים

 

 

 

 

 

 התקנת מתקני משחקים בשצ"פ אהרון בוגנים - 65/2021הצעה מס'  .7

הועדה מאשרת העובדה כי מדובר בהסכם מסגרת, כלכלן אגף ההנדסה, לאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

)זכיינית חברת שעשועים וספורט בע"מ  ההתקשרות עםהמלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר 

עבור רכישה והתקנה של מתקני  , כולל פיקוח 7.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  92,704.00ע"ס משכ"ל( 

 .בשצ"פ אהרון בוגנים משחקים

 

הגדלת שכ"ט לקבלן יורי אל עבודות בניה עפר ופיתוח בע"מ עבור הקמת שצ"פ  - 66/2021הצעה מס'  .8

 פליישר

תוך כדי כי הגדלת ההתקשרות נדרשת בשל העובדה כלכלן אגף ההנדסה, לפיו לאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

 ביצוע 

בעיה במערכת החשמל של מגרש הספורט הסמוך לו וכדי לקבל אישור של חברת החשמל פ התגלתה קמת השצ" ה

 היה צורך 

מסך  14.56%, העובדות כי סך ההגדלות עומדות על מקומות חניה ושינוי מדרכה 2להחליף את מערכת החשמל, 

 ההתקשרות, 

חברת יורי אל שרות עם הגדלת ההתק את הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר 

 כולל מע"מ. 14,745ע"ס  ( 12/18) זכיינית מכרז פומבי מס' עבודות בניה עפר ופיתוח בע"מ 

 

 

 



     בס"ד 
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   רונן עזריה                                                    רוזה עללאל                                             
 מנכ"ל העירייה                                     גזברית  העירייה                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ות ראש העיר:טהחל 

 

 בפרויקט המצלמות העירוני 2021וכנית עבודה לשנת  - 202159/הצעה מס'  .1

כולל ₪   407,160 ע"ס(  בע"מ )זכיינית המשרד לבט"פחברת אפקון  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם

 , מע"מ

 (.  1עבור אספקה, התקנת מצלמות ואחריות ) אתרים מפורטים בהצעה 

 

 עבור בתי ספר  3/2020רכישת ריהוט באמצעות מכרז משכ"ל רה  - 202160/הצעה מס'  .2

 מהספקים כדלקמן : מאמץ החלטת הועדה ומאשר הרכישה 

 . 5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור ₪  119,199.04  -ההרכישסכום  -החברה לפיתוח משאבי אנוש )א.ד מירז( 



     בס"ד 
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 .5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור ₪  53,950.54סכום הרכישה    -החברה לפיתוח משאבי אנוש )רהיטי הכח(

 

 51-640-87( מ.ר 2003ישן )שנת ייצור  4*4רכב ליסינג עבור אגף בטחון איסוזו   -202161/הצעה מס'  .3

 ש לחוד₪  7,095)זכיינית משכ"ל( ע"ס  פסיפיק רכב ותחבורה בע"מ ועדה ומאשר ההתקשרות עם מאמץ החלטת ה

 כולל

אוטומט כולל  TIRTON 4*4מיציבושי  מסוג, עבור רכב חודשים 36למשך  , 4.5%מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור  

 ארגז פתוח וו

 .גרירה ואמבטיה  

 

הגדלת חוזה עם חברת אניס קבלנות בנין ופיתוח בע"מ באמצעות משכ"ל עבור  - 62/2021הצעה מס'  .4
 בניית אגף 

 במקיף ערבי

ע"ס ) זכיינית משכ"ל (  חברת אניס קבלנות בנין ופיתוח בע"מעם מאמץ החלטת הועדה ומאשר הגדלת ההתקשרות 

299,347 ₪ 

 .4.5% בשיעור  כולל מע"מ ועמלת משכ"ל  

 

 ביצוע עבודות פיתוח ברחוב יגאל אלון - 63/2021ה מס' הצע .5

ע"ס  )זכיינית משכ"ל(חברת לקטיבי חברה לפיתוח בע"מ  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

597,047.71  ₪ 

 עבודות פיתוח ברחוב יגאל אלון . עבור ביצוע , כולל פיקוח 7% בשיעור  כולל מע"מ ועמלת משכ"ל 

 

 התקנת סככות הצללה בשצ"פ אהרון בוגנים - 64/2021הצעה מס'  .6

 ) זכיינית משכ"ל(  ע"סחברת פטוריז הצללה ומתקני משחקים בע"מ  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

התקנת סככות הצללה בשצ"פ אהרון  עבור,  כולל פיקוח 7.5% בשיעור  ע"מ ועמלת משכ"ל כולל מ₪  117,686.49  

 .בוגנים

 

 התקנת מתקני משחקים בשצ"פ אהרון בוגנים - 65/2021הצעה מס'  .7

₪  92,704.00ע"ס )זכיינית משכ"ל( חברת שעשועים וספורט בע"מ  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 כולל מע"מ

 .בשצ"פ אהרון בוגנים עבור רכישה והתקנה של מתקני משחקים , כולל פיקוח 7.5%ועמלת משכ"ל  

 



     בס"ד 
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הגדלת שכ"ט לקבלן יורי אל עבודות בניה עפר ופיתוח בע"מ עבור הקמת שצ"פ  - 66/2021הצעה מס'  .8

 פליישר

) זכיינית מכרז חברת יורי אל עבודות בניה עפר ופיתוח בע"מ הגדלת ההתקשרות עם  מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 כולל מע"מ. 14,745ע"ס  ( 12/18פומבי מס' 

מיכאל וידל                                                                                                                     

 ראש העיר                                                                                                                 


