
 

 

 אגף גזברות
תש"פ תמוז ב'
24 2020יוני

207961סימוכין: 
 

 
 20.0623.פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 

 

 נוכחים:
הוועדהיו"ר–אביאלטלף

חברהוועדה–יוסילוי
חברהוועדה-איתןליליוס

חברהוועדה–זיושמע
חברתהוועדה-סוזיבר


 מוזמנים:

מהנדסהמועצה–יעקבירקוני
ס.גזברהמועצה-יוסיפרץ

יועמ"ש–עו"דעדיסדינסקילוי
 רכזתמכרזיםוהתקשרויות-נויאשכנזימילוא

 


 שירותי שמאות למועצה – 2002/מכרז פומבי מס' 


אניהתייעצתיעםיועץמשפטי.המכרזלאתפוראךהואלאהגון.יוסי לוי:


ועדההקודמת.ועדכוןלגבימהשהיהבלקבלאנירוצהסוזי בר:


אנירוצהלמהלהגבילאתמחירהאומדן?אםמהזההגבלתמחיראומדן?יוסי לוי:
כלשקלחשובהנחהאזלמהלמנועאתזהממני?20%הנחהולא28%להציע

למועצה.
 

זההיהחשוףלכולם?כלעדסכוםמסוים?ההגבלההייתהליליוס: איתן
ידעו?המשתתפים


כן.יוסי פרץ:


.הנחהאותוספת20%עדניתןהיהלתתיוסי לוי:

מספרהערותשישליעלהמכרז:)מצורףלפרוטוקולכנספחא'(
איןשוםרציונלמאחוריהגבלתהמחיר.ניתןלהגיעלאותהמטרהשלשמירהעל(1

תבנקאית,מספררביותרשלזוכיםקיוםהחוזהבאמצעיםאחרים,לדוגמא:ערבו
ופתרנואתהבעיההזאת.



 

 

ויותר,זהלאשקוף.30%הפרמטריםשנקבעומשאיריםשיקולדעתרחבמידיי(2
האםעלוועדהלחלקאתהציונים,לאברורעלבסיסאיזהפרמטריםהחליטהה

האםהיהדיוןעלכלמועמדומועמד?עלמהניתןהדגש?סמךהתרשמות?


אתהמדבר?30%עלאיזה:לוי עדי סדינסקיעו"ד 


.30%-העבודה,סךהכל10%-ו,ועדהוהניקוד20%אנימדברעליוסי לוי:


איכות,-נקודות40מחיר,-נקודות60,,בואונדייקלא:לוי עדי סדינסקיעו"ד 
נקודות12נקודותעבורשנותניסיוןשזהניקודאובייקטיביאחדלאחד,10מתוכם,

גםאובייקטיבישהואשמאיותשזהרכיבהדעתהחוות3מאיכותעבורהתרשמות
30סובייקטיביולכןזהלארכיבזהשנקודותעבורראיון18-ו.וגםסובייקטיבי

נקודות.


שניםבמקצועוישהוכחותשעבדבמקומותשונים.5עובדברגעששמאייוסי לוי:
שניםומעלהכולםצריכיםלהיות5-מלפישנים.אנילאחושבשצריךלתתלוניקוד

שווים.


.ועדתמכרזיםלאמישקובעאתהקריטריוניםזהאבי אלטלף:


ולרשוםאתדעתךמהמשפטיתללהביאחוותדעתאתהיכויוסי)לוי(סוזי בר:
.תפקידהשלועדתמכרזים.יכוללהיותשגםאניאעשהאתזה


ממשיךבהערותלגביהמכרז:יוסי לוי:

נקודותחולקולפרמטריםנוספיםמההמשקלשהיהלךמההחלטההסופית?כמה
ומההם?

האםכלאחדמחבריהוועדההתייחסלאותםהפרמטריםאוכלאחדהחליטמה
שבאלו?מההיאההכשרהאוהכליםהמקצועייםלדוגמאלמשלליוסי)פרץ(,סגן
גזבראוגזבר,איןלהםכליםיותרטוביםמשלו,חוץמיעקבשהואיודעומביןכי

שלו,בלילפגוע.זאתהעבודה


הבאתםיועץלמכרז?זיו שמע:


אתהמכרז.שניתנולומכיןלפיהנחיותיועץאבליועץהמכרזכןהביאויוסי לוי:
איךמצפיםשוועדתהמכרזיםתאשרמכרזשכולונקבעעלבסיסהתרשמות(3

אתםתרשמהבאופןישירמאותםמועמדים?אישיתמבלישוועדתהמכרזיםה
לנוטבלהואומריםלנולאשראותה.ביאיםמ


זהלאהתפקידשלך.אתהמייצרלעצמךסמכויותאתהחורגמסמכות,אבי אלטלף:
שלאקיימותבחוק.


אנחנולאחותמתגומי.אנילאמאשר.אזיוסי לוי:


)מצורףואניאקריאאותםמתוךמהשרשמתיישלימספרהערותסוזי בר:

:לפרוטוקולכנספחב'



 

 

עדהושלפיודנההו)שנותהניסיוןשלהשמאי(1בהתייחסלקריטריוןמספר(1
מבחינתיהמשקלמקפחאנשיםצעיריםי.המקצועיתניתןמשקליתרולאשוויונ

זהנותןנקודותו10לכלשנהעדמקסימוםנקודות2ניתניםומנציחאנשיםותיקים.
יתרוןלאנשיםלפיותקומקפחאנשיםצעירים.


?יעקבכמהזמןהםעובדיםפהסי לוי:יו


שנה.20סוזי בר:


שנה,20שמאישעובד,נניחומגיעאלי1עוצראותךבסעיף:סדינסקי לוי עדיעו"ד 
תנאילאנקודותאזזה10-לאתהאםהואמקבנקודות?10האםהואמקבלאתה

.אומפלהמקפח


לאותיקים.,אניאומרתשהואמקפחאנשיםצעיריםסוזי בר:


זכותהשלהרשותלהחליטלתתנקודותלפיניסיון.:אלטלף אבי


לכלשנהשניםתנאיסףומעלנותניםנקודותתוספת4בפרסוםרשמו:ליליוס איתן
.נקודות10עד

 
.שלהםזכובגללהוותקיהםהנחה20%ברגעשהםנותניםויוסי לוי:


התרשמותמאיכותהשומותהואקריטריוןחסרתועלתמבחינתי,שורהסוזי בר:

נקודות,עלפימה12ריקהשנועדהלמלאאתהנייר,כולםקיבלואתאותוהניקוד,
נקודותלכולם,מההתבחיןשבדקתםפה?איפהההבחנה?איפהההבדל12נתתם

בקריטריוניםנכתב,ביןמישהולמישהו?הוועדהלאשעתהלתתהזדמנותלאחרים
.ראשיתיש"וכלפרמטררלוונטינוסףלפישיקולדעתהשלהמועצהואנימצטטת"

לתקןהוועדהולאהמועצהאבלזההיועץהמשפטייחליטושניתמההואהפרמטר
הנוסףומהמשקלושלכלפרמטר?מדועלאשאלנומהמספרההצלחות,ערעורים,

באיזהמידהעמדתוהתקבלה.השמאיותשהסתיימובשמאימכריע,


אנחנולקחנויועץחיצונישעורךמכרזיםוישבאנירוצהלענותלך.יעקב ירקוני:
מהאופיהשומותמכרז:פעמיםכדילבדוקאפיוןה4ועדהואיתיועםמנהלתה

הואהמליץעלהליךולאחרמכןשמאיתכניותיש,כמהשעותנותןכלבשוהם,איזה
הזההיהחשובלנואיכותהעבודה.בהליך.מכרזיםה

,אתאיכותהעבודהשאנחנומקבליםאיכותשלשוהםלשמראתהרוצהאני
מהשהוארוצהוכלאיךמסננים?לארצינולהביארףשכלאחדיציעמשמאיםו
האיכותלאתהיהטובה.שהתוצאהתהיהאבלמועמדותבמכרזלהגישאחדיוכל

בשוהםשמתבטאבכמותהעררים.אויותשלהשמאנחנורוציםלשמראתהאיכות
רוציםואםאנחנופוניםלשמאידברראשון,בזמינות.שירות?הבמהמתבטאאיכות

שהואיגיעתוךכמהימיםויגיעלבדוקאתהנכס,אנחנורוציםשיהיהשמאישיכיר
אתהמטריה.יששמאישעושהפתיחהעלבסיסמכירותשהיובאזורולאמתעמק.

שאחריחודשייםהשמאילאיעמודבזה,צפהנחנולארוציםלקבלמחירשהואברא
ובסופושלדברהתושביפגעבזה.שמאותזהאמינות.





 

 

זהלאהולךלהיותדיון,כולםאמרואתדברם.יוסיאמרתאתדבריך,אבי אלטלף:
וישומנהלועליהניהולהזה.אםלמישההראש.אנייושבייךסוזיאמרתאתדבר

משהולהוסיףשיוסיףאנחנותכףנעלהאתזהלהצבעה.
 

מכרז.וצאתהעדהלפניהוהייתםצריכיםלבואלויוסי לוי:


ועדהלפניכלמכרז.ויצטרכולבואלאזאבל:ליליוס איתן


ינטרסשיתנוהצעהשלשקל.אבללגזברותישאלגבימרכיבהמחיר,:ירקוני יעקב
נצליחמעברלזהאנחנולאיודעיםכמה,הנחהמאודגדולהזוהנחהשל20%להציע

.באופןהזהשמראתהאיכותל
4שאםהיהנותןאתמירבההנחהועלאףשישלוניסיוןשלרקשלישפהמציע

שנים,הואכןהיהזוכה.
נמוךמאוד,הנחהזהרף20%שלמחירקצועיתגםהיועץאמרשהגבלתמבחינההמ
לאמשתלםלשמאי.זה,מעברלזה


תהשמאויות.הרבהלאניגשוכיאנחנובדקנוא-הנושאהשלישיזהההתרשמות

לאמהשמאים,חלקלאקטןשומות.3צריכיםלהגישהיהאתהקריטריוןשבוהם
.עובדיםעםרשויות

גבילהרקגבריםאומשהוכזההוועדההמקצועיתאםהייתםבאיםואומריםשה
,זהמשהואחר,אבלהמכרזהזההואנקישכשל"היועמהמכרזאופסולמבחינת

ושקוףכלפיכלהמשתתפים.


נקודותלכלהשמאים?12אתהחילקתאתה:בר סוזי


,תרשיםטיקה.איךמתרשמים?ישפורמטלהגיש:נושאמזהכמומת:ירקוני יעקב
שהםרקבנושא.ישכאלהשהתמחוברשויות,ישכאלהסביבהוכו'.זהתבנית

.קיבלואתמירבהנקודותהםהפרטי.לכולםהיושומותמקצועיותולכן
 

.איןהבחנהאזאבלזי בר:סו


בתנאיםוהשומותטובותאזזהבסדרוהםאבלאםכולםעמדו:ליליוס איתן
צריכיםלקבלאתמירבהנקודות.


למישהוישהערותנוספותלפרוטוקול?אלטלף: אבי

 
לוועדה?אמרנובוועדהקודמתלמהיועץהמכרזלאהגיעכן.קודםכל,:שמע זיו

שיגיע.


המשפטי.דיברנועלהיועץליליוס: איתן


אניזוכרמשהואחר.זיו שמע:


עדה.וכשישיועץחיצונינבקששיגיעלו:אלטלף אבי


עליו.תאנירוצהלשמועאתהניגודענייניםשסוזימדברדברראשון,:שמע זיו



 

 

אםהיועץהמשפטיאומרשתפקידנוהואלבדוקרקאתהתוצרומעונייןלשמוע
הסופיוהקיים.

ונים,אםזהיאםתפקידועדתמכרזיםהואלבחוןרקאתזהולאלבחוןאתהקריטר
שזהתפקידהשלמליאתהמועצה.יכוללהיותמכרזאיןליאלאלאשראתהאזככה

וזאתשאלתיליועמ"ש.
אהאבלאםזההיכוללהיותשזהצריךלעבורלמלירהכולנוגםחברימליאבמק
איןלנואלאלאשר.אזככה


בבקשה.שלניגודעניינים?סוזיישלךטענה:אלטלף אבי


מימשלושתהשמאיםהראשוניםעםחבריסיעתשוהםשלנוואחדמהם:בר סוזי

הואגזברסיעתשוהםשלנו.


מי?:שמע זיו


אניחושבתשאתםיודעים.:בר סוזי


אניחברבסיעתשוהםשלנוואנילאמכיר.:שמע זיו


בסיעה?רשימהשלהסיעהאושהםתומכיםזהמישמופיעב:אלטלף אבי


אתאומרתשהואחברסיעהאושהואבחרבאיתן?:ליליוס איתן


שישפגםבמכרז.אנילאחוקרת.אנירקמעלהאתהחששלניגודענייניםבר: סוזי


.אתהמכרזאתנכנסתלדברמסוכן,חסוחלילהשאתאומרתשתפרו:לוי יוסי
כנסלסיעה,הואלאאחשלמישהו.יזכותושלכלאדםלה


לאאנילאאומרת.אנישמהאתזהעלהשולחןואומרתשצריךלבדוקאת:בר סוזי
זה.


,אתצריכהאושישאושאיןניגודענייניםחששזהלאמילהרלוונטית:אלטלף אבי
לבררקודם.


להגידשישחשש,אתאםאתמאשימהאתצריכהלגבות.:ו"ד עדי סדינסקי לויע

אתאומרתמשהווגםלאאומרתמי.צריכהלהראותהוכחותלכך.


זהלארלוונטי.לא,:אלטלף אבי


תפקידהוועדההואלדוןבהצעותלגביהאמירהשלזיו,:עו"ד עדי סדינסקי לוי
ישלךסמכותשהתקבלובהתאםלתנאיהמכרזשהגדירההמועצהבעתפרסומו.

.התוצאהולנמקאתהחלטתךלפסולאתהמכרזכולושהמכרזהואפסוללהחליט
שלפסילתהמכרזהיאשלאיהיוזוכיםבכללוצריךלצאתלמכרזחדש.


חושבשהמכרזזהתקין?האת:בר סוזי





 

 

לחלוטין.:עו"ד עדי סדינסקי לוי


החלטתאחוזל30אניחושבשהמכרזפשוטלאנכון.מקצועית.נותנים:לוי יוסי
הוועדה,זוהכשרהלתתלאותםגורמיםאתמלואהניקוד.


וניםצריכיםלהיותאחריםאבלאנחנוצריכיםלהחליטאםיהקריטר:ליליוס איתן
אולא.המכרזאתלאשר


המועצהיכולהלהחליטאםהיאלגבינושאהגבלתהמחיר,עו"ד עדי סדינסקי לוי:

,אנירואהאתזהבעשרותמכרזים.האולאלהגבילמחיר.זהלאמופרךרוצ


 החשבון,היואותםתנאים.רואהמכרזשלשוגםב"יועממכרזשלהגםביוסי פרץ:


אתםאישרתםבדיוקאתאותומכרזגםבמכרזשלרואה:עו"ד עדי סדינסקי לוי
אותםקריטריונים.חשבון,


-שבגלל18%זה-%30רחבזהלאהדעתהשיקוללגבי:ו"ד עדי סדינסקי לויע

ישכאןהיבטאובייקטיבי.המכרזהזהיכולזהניקודחוותדעתשמאויות,12%
להיותסובייקטיביאבלאיןפהמשהופסול.

לחלוטין.תקיןלהגידאנימעדיףשיעבדואיתיאנשיםעםוותקבמקצוע,זה


והואנכנסלרשימהברכיבהוותקדסהלאקיבלאתמלואהנקודותניריוסי פרץ:
ואנחנוממליציםלבחורבו.


משפטית.סוזיאתנוקטתבמילהפגם.פגםזועילה:עו"ד עדי סדינסקי לוי


עדה.וואניחדשהבושפטניתאנילאמ:בר סוזי


ישבעיהבאמירותהאלהכיזהמופיעבפרוטוקולואם:עו"ד עדי סדינסקי לוי

,תסביריחושבתשזהלאתקין,לאכשר,תגידיאתירה.עילהלעתזו,רושמיםפגם
אםאתחושבתשזהלאכשרתפסלו.ולמה


שמאיפלוסשמאים4אנימבקשלעלותלהצבעה.ביקשתםלבחורב:אלטלף אבי

.נכון?נוסףכחלופה


כן.:יעקב ירקוני

 

מעלהלהצבעה,:אלטלף אבי
ארבעתהשמאיםהראשונים:

97.8-שפטאורית(1
97.5-(אגסייוסי2
96.0-(קנטרוביץגיל3
94.5-(נירדסה4

במקוםאחדמארבעתהשמאים:יהיהצורךבחלופהאםוב



 

 

94.5-יניברפאל(5


מיבעדומינגד?
אביאלטלף:בעד.

.בעדאיתןליליוס:
.:בעדשמעזיו

.:נגדלוייוסי
:נגד.ברסוזי




 החלטה:
 

 הוחלט לאשר את ההצעות הזוכות לפי הפירוט כדלקמן:
 

 אחוז הנחה ניקוד סופי שם השמאי 
20%97.8אוריתשפט(1
20%97.5יוסיאגסי(2
20%96.0גילקנטרוביץ(3
20%94.5נירדסה(4
 

ולהמליץ לראש המועצה להתקשר עם השמאים המפורטים בטבלה לעיל ולבחור 
 בשמאי יניב רפאל כחלופה לשמאים המוצעים.


חתימה_____________יו"רועדתמכרזים– אביאלטלףמאשר:




הננימאמץ/לאמאמץאתהמלצתהוועדה


_____________________
 ראשהמועצה–איתןפטיגרו

 


