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 ' ניסן, תשפ"בי
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 6/2022פרוטוקול מס'                                 
 

 10.4.2022מיום  ועדת מכרזיםוישיבת                             
 
 
 

 נוכחים: 
 

 יו"ר הוועדה                -                       עו"ד מוטי אלוש    
 חבר הוועדה                -מר בוריס יודיס                            
 חבר הוועדה               -מר חביב פרץ                                 

 
 

 ף בשיחת וידאומשתת
 

 חבר הוועדה             -   מר איתי כהן                               
 
 

 חסרים:
 

 חבר הוועדה                 -מר צורי כהן                                 
 חברת הוועדה                 -גב' נגה שרון                                 

 
   

 :משתתפים
           
 הלשכה המשפטית                -אהוד פאי                              עו"ד 

 העירייהגזבר                -מר יצחק שריקי                             
 מהנדס העיר               -מר אבישי שאול                             
 ראש מינהל חינוך                -גב' טינה ולדמן                              

 חשב מינהל חינוך                -                                מר מאיר סלע
 עדהומזכירת הו      -   זהבה עובדיה                              

 
 

 :על סדר היום

 

אספקה והתקנת משטחי בטיחות מדשא סינטטי לגינות ציבוריות, מוסדות חינוך וציבור  – 32/2021 מכרז מס' .1

 דיון –ברחבי העיר עפולה 

 אישור -הודעה על כוונה להתקשר עם עמותת קרן אתנה לצורך אספקת "מעבדת דמיון"  .2
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ראשית אני רוצה לקדם בברכה את מר אבישי שאול, על אחר צהריים טובים לכולם,  :עו"ד מוטי אלוש , יו"ר הוועדה 

כניסתו לתפקיד מהנדס העיר ולאחל לו בהצלחה בתפקיד החשוב, אני סמוך ובטוח שיצליח לעמוד בכל המשימות, הצלחה 

אספקה  – 32/2021, מכרז מס' על הפרקהנושא הראשון אני רוצה להתחיל את הישיבה, שלך זאת הצלחה שלנו, כעת 

אך לפני כן אני מבקש את אישורו , דיון –טחי בטיחות מדשא סינטטי לגינות ציבוריות ולמוסדות חינוך וציבור והתקנת מש

 .מבקש להצטרף לישיבה באמצעות שיחת וידאוהחבר הוועדה איתי כהן לצרף את של עו"ד אהוד פאי היועץ המשפטי 

 

 אני מאשר. עו"ד אהוד פאי, הלשכה המשפטית:

 

 , הנושא הראשון כאמור:אנחנו ממשיכים :עו"ד מוטי אלוש , יו"ר הוועדה 

 

אספקה והתקנת משטחי בטיחות מדשא סינטטי לגינות ציבוריות, מוסדות חינוך וציבור  – 32/2021מכרז מס'  .1

 דיון –ברחבי העיר עפולה 

 

כי  ,שערכנו נמצאומעמיקה מעטפות מכרז, מבדיקה יסודית  5נפתחו  22.3.22בתאריך  מר אבישי שאול, מהנדס העיר:

שהוגשה מסמכי ההצעה הנחה,  15.5%הגישה את ההצעה הזולה ביותר, הצעתה עומדת על  'בע"מ לור דיזייןהמציעה 'כרמל פ

  על תנאי המכרז, אני מבקש להמליץ עליהם כזוכים במכרז. או עוניםבקפידה ונמצ נבדקו

 

 ?בעבר האם עבדנו עם המציעה מר חביב פרץ, חבר הוועדה בשאלה:

 

 כן, יש לנו ניסיון טוב איתה. מר יצחק שריקי, גזבר העירייה בתגובה:

 

 לפי מיטב הבנתי המציעה עמדה בלוח הזמנים. מר אבישי שאול, מהנדס העיר:

 

 ור דיזיין בע"מ' כזוכה במכרז?למי בעד המלצת מהנדס העיר להמליץ על 'כרמל פ :עו"ד מוטי אלוש , יו"ר הוועדה 

 

 זכזוכה במכר בע"מ' ור דיזייןלחברי הוועדה מצביעים פה אחד בעד המלצת מהנדס העיר להמליץ על 'כרמל פ החלטה:

 

 עם עמותת קרן אתנה לצורך אספקת ותהודעה על התקשר, השני , הנושאאנחנו ממשיכים :עו"ד מוטי אלוש , יו"ר הוועדה 

טינה מ בקשא , מדובר בהתקשרות עם ספק יחיד,הוועדה בהנחיית היועץ המשפטי לאישורהועבר  , הנושא"מעבדת דמיון"

 תיתן לנו סקירה קצרה על הנושא, בבקשה טינה.ש
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 אישור –הודעה על להתקשר עם עמותת קרן אתנה לצורך אספקת "מעבדת דמיון"  .2

 

זוהי למידה  ,ראינו כיתת דמיוןו דמיון, יצאתי עם נוגה לקרן אתנה מדובר במעבדת טינה ולדמן, ראש מינהל חינוך:גב' 

אתה יכול ללכת בו ולראות  ,ותוך כדי מאותגר אתה נמצא בתוכו , אם אתה לומד על מוזיאוןמציאותמדמה אשר חדשנית 

למידה חדשנית, , זו למידה דיגיטלית, בתוך הכיתה לומדים וחלק לאחלק   2-מוזיאון יד ושם, הכיתה מחולקת לבכמו למשל 

 חיפשנו משהו שיאתגר אותם.', חשוב לתת להם משהו אחר, ארזבחטיבת ביניים החדשה 'קיבלנו החלטה ליישם אותה 

 

ו סכום, זה החלק שלנו, הם טוענים שהם משלמים את אות₪  290,000 -זה יעלה לנו כ מר מאיר סלע, חשב מינהל חינוך:

זרים, חיבורים, מקרנים, מחשבים, צוות המורים יצאו זה לא רק מוזיאון, מדובר במסכים מיוחדים, אקוסטיקה, המון אבי

 .דולהדרכה כדי ללמ

 

 שניים.ל הנעשה בתוך כיתה גדולה שחוצים אות זה גב' טינה ולדמן, ראש מינהל חינוך:

 

 הם ירצו להרוויח מהחומר? :בשאלה מר בוריס יודיס, חבר הוועדה

 

 חלק מההסכם הוא שהם מספקים. גב' טינה ולדמן, ראש מינהל חינוך בתגובה:

 

 זה חד פעמי. :בתגובה מר מאיר סלע, חשב מינהל חינוך

 

 למה דנים בזה פה? למה לא ליישם גם בביס' דתי? מר חביב פרץ, חבר הוועדה בשאלה:

 

אנחנו רצינו אך הם החליטו שזה חלק מלמידה של בית הספר, צריך להזמין  בתגובה:גב' טינה ולדמן, ראש מינהל חינוך 

זה ₪  500,000את מי שלא היה, ביס' 'אורן', 'אלון' וביס' 'יהודה' ששינו את החזות, מדובר בביס' ישן שרצינו לחזק אותו, 

 .לא הרבה כסף בהתחשב בערך המוסף שהם יקבלו בעתיד

 

 

שמפעילים  קומות בארץיש עוד מהאם ? שמספקים את המוצר הזה הם היחידים וועדה בשאלה:עו"ד מוטי אלוש, יו"ר ה

 ?כניתאת הת

 

 ממישהו שהיה מנהל טכנולוגי בבית ספר.הציוד מיוחד, קיבלנו חוות דעת  :בתגובה מר מאיר סלע, חשב מינהל חינוך

 

 הוועדה?לאישור מובא למה הנושא  עו"ד מוטי אלוש, יו"ר הוועדה בשאלה:

 

, בשל העובדה שמדובר בספק )מכרזים( העיריותלתקנות ( 4) 3: בהתאם לתקנה עו"ד אהוד פאי, הלשכה המשפטית בתגובה

, בהתאם לחוות דעת שהוצגה מטעם מר רוני דיין, ולאחר שפורסמה הודעה על כוונת העירייה להתקשר עם הספק ולא יחיד

 ועדת המכרזים רשאית לאשר את ההתקשרות. והוגשה הצעה נגדית או התנגדות, 
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 ?מעוניינת בתכנית האם את ממליצה ליישם אותה טינה את עו"ד מוטי אלוש, יו"ר הוועדה בשאלה:

 

ההנהלה נסעה כדי לאשרר את ההנגשה והם חזרו מרוצים מאוד, אני מקווה  גב' טינה ולדמן, ראש מינהל חינוך בתגובה:

 שזו סנונית ראשונה לבאות.

 

תאשר את התקשרות העירייה עם וועדת מכרזים ש לאחר ההסבר שנתן אהוד, מי בעד: עו"ד מוטי אלוש, יו"ר הוועדה 

 ?(מכרזים)( לתקנות העיריות 4)3עמותת קרן אתנה לאספקת מעבדת דמיון וזאת בפטור ממכרז ספק יחיד בהתאם לתקנה 

 

התקשרות העירייה עם עמותת קרן אתנה לאספקת מעבדת דמיון וזאת בפטור  בעדפה אחד חברי הוועדה מצביעים  החלטה:

 (מכרזים)( לתקנות העיריות 4)3ממכרז ספק יחיד בהתאם לתקנה 

 

 : הישיבה הסתיימה, תודה רבה לכולם.עו"ד מוטי אלוש, יו"ר הוועדה

 

 

 

 

 זהבה עובדיה , מזכירת הוועדה    מוטי אלוש, יו"ר הוועדה
 

___________________    ______________________ 
 
 
 

                                                                          
 לפקודת העיריות אני מאשר את הפרוטוקול 148בהתאם לסמכותי לפי סעיף 

 
 

 אבי אלקבץ, ראש העיר                                                                                        
 
 

                                                                                                       ___________________ 


