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 נוכחים: 
 יו"ר הוועדה –  בנימין הרשלרה"ה 

 חבר הוועדה   –ה"ה ישראל פכטר 
 חבר הוועדה –ה"ה יוסף שטרית 

 : חסרים
 הוועדה חבר  – ה"ה יואל פרויליך

 חבר הוועדה  –ה"ה יצחק דוד כהן 
 משתתפים: 

 מנהל אגף נכסים  –ה"ה נפתלי לבינסון 
 מנהלת מחלקת רכש  –גב' טייבי פריד 

 

 על סדר היום:

 . שירותי התקנה וזיכיון לתפעול ותחזוקת שטחי פרסום חוצות – 03/2020מכרז 

 בחירת זוכים  –אספקת משחקים וחוברות עבודה   – 01/2021קול קורא 

אישור הגדלת התקשרות עם חברת "סיסטמטיקס טכנולוגיות ר.ג. בע"מ" עבור שדרוג מערכת  

 ( בפטור ממכרז כספק יחיד. GISמידע גיאוגרפית )

 . 407אישור זוכה למגרש  –הקמה והפעלה של בתי כנסת  – 02/2020קול קורא 

 

  נושאים אלו היום.  שעל סדר    יםפותח את הוועדה בהתאם לנושא   בנימין הרשלריו"ר הוועדה ה"ה  
 מבעוד מועד לאישור החברים לאחר חוות דעת יועמ"ש בדבר תקינות ההליך. ו הועבר 

 
 :שירותי התקנה וזיכיון לתפעול ותחזוקת שטחי פרסום חוצות  – 03/2020מכרז 

 
, )במאמר מוסגר: הוגשה עתירה לבית המשפט  11/2020העירייה פרסמה את המכרז הנ"ל במהלך  

בבקשה לפסול את תנאי  הסף של  המכרז ובטענה לפגיעה בשוויוניות, העתירה נדחתה(. הוגשו שתי  

הצעות ע"י המציעים גיל גרופ וכלל גלגלי פרסום. בפני החברים מונח דוח בדיקת ההצעות שנערך  

ה אחד  ע"י  כל  עם  ריאיון  קיום  לאחר  וכן  המקצועי  היועץ  ע"י  ההצעות  בדיקת  לאחר  יועמ"ש 

מהמציעים. בהתאם לחוות הדעת של היועמ"ש המשקללת את כלל הפרמטרים לקביעת הציון, נקבע  

 כי המציע "גיל גרופ" זכה בציון גבוה יותר ולכן מומלץ לאשר אותו כזוכה במכרז. 

 . אושר פה אחד

 אספקת משחקים וחוברות עבודה:  – 01/2021קול קורא 
 

פרסמה העירייה קול  לצורך חלוקת משחקים וחוברות עבודה למשפחות מבודדים וחולי קורונה,  

הצעות המפורטות בדוח שמונח בפני חוברי הוועדה. בהתאם לתנאי הקול    6קורא בנושא, הוגשו  

 עדיפות התואם את המחירים שהוצעו על ידם: ים בסדר זוכ הקורא, מבוקש להכריז על מספר 

 אספקת משחקים: 

  ש.פ. ספלאש יצוא ושיווק בע"מ  - 4מציע  1זוכה 



  דברי שיר תרבות יהודית בע"מ   - 1מציע  2זוכה 

  גרפיכל  -   2מציע  3זוכה 

  כתום  -אלגרבלי  -   6מציע  4זוכה 

 אספקת חוברות עבודה: 

  דולב הוצאה לאור   - 3מציע    1זוכה 

  ח.ד. מובייל   - 5מציע  2וכה ז

  גרפיכל   - 2מציע  3זוכה 

 . אושר פה אחד

עם חברת "סיסטמטיקס טכנולוגיות ר.ג. בע"מ" עבור שדרוג מערכת התקשרות  אישור הגדלת  

 : ( בפטור ממכרז כספק יחידGISמידע גיאוגרפית )

הבלעדית שלה בארץ הינה  , אשר המפיצה  ESRIידע גיאוגרפית של חברת  מבעירייה קיימת מערכת  

חברת   של  רשמי  מכתב  מוצג  החברים  בפני  בע"מ",  ר.ג.  טכנולוגיות  "סיסטמטיקס    ESRIחברת 

 המאשר זאת. מבוקש לאשר הגדלת התקשרות לצורך שדרוג והרחבת המערכת. 

 . אושר פה אחד

 : 407אישור זוכה למגרש  –הקמה והפעלה של בתי כנסת   – 02/2020קול קורא 

העירייה פרסמה את הקול הקורא הנ"ל, העוסק בהקמה והפעלה של בתי כנסת בשלושה מגרשים  

והגליל. במסגרת ההליך   בעיר, עבורם התקבלה הרשאה תקציבית מהמשרד לפיתוח הנגב  שונים 

בני תורה  עמותת "הוגשו הצעות ע"י שלוש עמותות שונות, כל אחת מהן מתייחסת למגרש שונה.  

יהודה  הגישבהרי  במגרש  "  כנסת  בית  להקמת  הצעה  לאחר  402ה  מסמכים  ,  השלמת  של  הליך 

התקבלה חוו"ד היועמ"ש כי ניתן להכריז על העמותה כזוכה בהליך. בפני חברי הוועדה מונח דוח  

 בדיקת ההצעות של היועמ"ש וכן אישורו באשר להשלמת המסמכים. 

 . אושר פה אחד

 

נוסף   נושא  להעלות  מבוקש  הוועדה,  חברי  עקב    מעבר לדיון  ברשות  מראש,  שנקבעו  לנושאים 

 דחיפותו הגבוהה:

 התקשרות עם מועצה אזורית "מטה יהודה" לצורך תחזוקת קו סניקה משותף:

הנחיצות   בדבר  לורנצי,  מיכאל  מר  ההנדסה,  מנהל מחלקת  של  דעתו  חוות  מוצגת  בפני החברים 

ית "מטה יהודה" בהשתתפות  באחזקת הקו, והיתרונות הברורים בביצוע התחזוקה ע"י מועצה אזור 

 כספית של העירייה. 

 כח אדם.ההתקשרות צפויה לחסוך לעירייה משאבים כלכליים כמו גם משאבים אחרים כמו זמן ו

 . אושר פה אחד
 
 

 _______________ 
 בנימין הרשלר 

 "ר הועדהיו
   ראש העיר –ה"ה מאיר רובינשטיין  העתק:

 


