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פרוטוקול ישיבת ועדת מכרזים מס'  48/15 (בזום) 
מיום רביעי, י"ט  באייר תש"פ, 13/5/20 

נוכחים:  
-יו"ר הוועדה   מר חיים מסינג    .1

-חבר ועדה   ד"ר אהוד ויצמן     .2
-חבר ועדה   עו"ד מאיר דהן     .3

-חברת ועדה   עו"ד דורית בן מאיר     .4
-חבר ועדה   מר משה חזות     .5

-מ"מ לינה שרון   מר רועי גבאי     .6
-יועצת משפטית    עו"ד טובה אלטמן-שפירא     .7

-רא"ג הנדסה    מר קובי נעים     .8
-יועץ מקצועי למכרז שרותי מדידה מס'  26/19  מר חנוך ליבנה     .9

-יועמ"ש למכרז שרותי מדידה מס' 26/19    עו"ד טל סומך -מיכאלי     .10
-מבקר העירייה (משקיף)   מר ינון ביטון     .11

-מזכירות העירייה   גב' יעל יצחק פור     .12

נוכחים מטעם חב' טרי ג (למכרז 26/2019) : 
-מנכ"לית החברה   גב' עירית פנקס     .13

-מנהל תפעול   מר ליעד אברמוביץ     .14

חסר ים: 
-חבר ועדה   מר רפאל (פאלי) כהן    .15
-חבר ועדה   עו"ד דורון מלכה     .16

-חברת ועדה   גב' לינה שרון     .17

על סדר היום: 

מכרז מס' 26/2019 – מתן שירותי מדידה ומיפוי באמצעות פוטוגרמטריה ואורתופוטו והתאמת    .1

תוכניות עדות באמצעות סקרי שדה למערכת מידע גיאוגרפית (GIS) – שימוע לחב' טריג. 

מכרז מס' 35/2019 – מתן שירותי תכנון מאגר מים בשכונת נאות שמיר – שינוי הרכב ועדת   .2

האיכות. 



 
 עיריית יבנה 

 לשכת מנכ"ל            
 מזכירות העירייה  

2 
 

1.  דיון מכרז 26/2019 –  מתן שירותי מדידה ומיפוי – שימוע לחב' טריג  

בהמשך לישיבה קודמת, זומנו נציגי חברת טריג לשימוע בפני ועדת המכרזים וזאת לצורך בחינת אפשרות  

(מסמך המפרט את   נציגי החברה העבירו התייחסות בכתב  החברה לביצוע העבודה ע"פ המחיר המוצע. 

הנושא) הכולל אישור רו"ח בדבר איתנות פיננסית של החברה ומסמכים נוספים. הנ"ל הועבר  לכל חברי  

ועדת המכרזים. בנוסף, הופק תדפיס DB בהתייחס לחברה, המוצג בפני חברי ועדת המכרזים.   

קיימות המלצות על החברה, השימוע זומן לאור פער באומדן ולבקשת היועץ המקצועי. יצוין כי גם המחיר  

המוצע דומה למחיר של חברה נוספת שהגישה הצעה במכרז.   

ניתנת התייחסות משפטית להיבטים המשפטיים.  

ניתנה התייחסות מקצועית להיבטים השונים.   

למען הסדר הטוב,  היועץ  המקצועי למכרז הבהיר לחברי הועדה כי אינו קשור למציע כלשהו והוא מספק  

שירותים לרשויות.   

*** לישיבה נכנסים נציגי חברת טריג – עירית פנקס וליעד אברמוביץ'*** 

חיים מסינג: פותח את הישיבה ומבקש מנציגי החברה להציג עצמם.   

עירית פנקס:  שמי עירית פנקס  ואני מנכ"ל חב' טריג ובעלת חב' האם א. פנקס ובנו. חב' טריג היא אחת  

לצורכי   תוכניות  טופוגרפיות,  הכוללות  מסורתיות,  במדידות  בעיקר  עוסקת  החברה  בקבוצה.  החברות 

רישום, הפקעות.  הקבוצה מונה כ-  70 עובדים. חב' טריג אמונה על תחום התעופה והסקרים. 

ברשותנו  2 מצלמות מאושרות וכן רחפנים אשר בעזרתם אנו מבצעים עבודות וסקרים. 

התשתיות,   לתחום  יותר  היום  נכנסים  הסורקים  הנדסיות.  בסריקות  המתעסקת  נוספת  חברה  לנו  יש 

תוכניות  ומבנים והכל בתלת מימד. כל החברות שלנו נמצאות  בחזית הטכנולוגיה. תחום המדידות מכונה  

היום גיאו -אינפורמציה.  

משה חזות:   חב' טריג הגישה את ההצעה, מנגד הצגת שלוש חברות שבבעלותכם. האם כולן נותנות את  

השירות  ללא עלות לחב' טריג ? 

עירית פנקס: אכן כן, כל החברות הן תחת בעלות אחת. 

ליעד אברמוביץ: מציג עצמו כאחראי על התחום האווירי בחב' טריג.  

חיים מסינג:  מבהיר לנציגי החברה כי הפגישה נתבקשה משתי סיבות: 

בחינת יכולת העמידה בתנאי המכרז בפועל, עמידה בלו"ז, על בסיס ההצעה שניתנה.    .1

בחינת איתנות פיננסית של החברה.    .2

לא מנהלים מו"מ, אלא המטרה לוודא אפשרותכם לבצע עבודות במחיר.   
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הדיון פתוח לשאלות חברי הוועדה.  

דורית בן מאיר:   המכרז כולל שלוש עבודות: פוטוגרמטריה,  אורתופוטו  וסקר. האם כל הנושאים חופפים  

או שכל נושא מהווה עבודה בפני עצמה?.  

ליעד אברמוביץ: בתחילה מבוצע צילום, לאחר מכן פוטוגרמטריה וסקר החריגות מבוצעים במקביל.  

דורית בן מאיר: בדו"ח דן אנד ברדסטריט כתוב שיש תביעה יחסית חדשה כנגד  חברת טריג  שהוגשה ע"י  

יהודה נוימן. מה מהות התביעה ?  

עירית פנקס:   מדובר בתביעה של עובד שהועסק כ-   10  חודשים בחברה. טענותיו קשורות ליחסי עבודה  

וזכויות.  

רועי גבאי: האם היו לכם תביעות קודמות בנושא הלנות שכר וכו' ?  

עירית פנקס:  לא היו לנו תביעות. אנו חברה מסודרת המקפידה על זכויות העובדים.  

קובי נעים: במכרז יש נספח  המהווה תצהיר בדבר   עמידה בתשלום זכויות עובדים.  

חיים מסינג: חברתכם זכתה בתקופה האחרונה במכרזים בערים נוספות.  לאור זאת, האם  אתם  במסגרת  

כח האדם המקצועי שלכם י כולים להבטיח לנו עמידה בלו"ז ובאיכות העבודה ?  

יש לנו כמות צוותים המחולקים לכמה נושאים: מיפוי   ליעד אברמוביץ:  לעניין  עמידה בלו"ז:    ראשית, 

לדוגמא מחולק למספר שלבים.    שלב ראשון  –  פתרון, שלב שני  –  מיפוי .  שלב שלישי  –  עריכת סקרים  וכן  

הלאה.    אנו בונים את העבודה כסוג של פס יצור. לדוגמא:  אם בפתח תקווה עורכים כעת מיפוי, אזי ברשות  

אחרת נמצאים בשלב אחר. לא בכל הזמן עובד אותו הצוות.   

בנוסף, אנו מבצעים הרבה מהעבודות במיקור חוץ,  דבר המאפשר לנ ו   לשחרר עומסים ולעמוד בלו"ז. מדגיש  

שאין המדובר במיקור חוץ לעבודות ביבנה ואנו נעמוד בלו"ז הנדרש.   

חיים מסינג: שתף אותנו כיצד אתם מתמחרים באופן שמאפשר לכם לתת הנחה גבוהה כפי שהצעתם?.  

עו"ד טל סומך:  מבקשת לחדד כדי שנבין כולנו מהי ההנחה המדוברת.  מזכירה שלחלק  A  של המכרז   - 

פוטוגרמטריה ואורתופוטו נתתם הנחה ש ל 24%  ולחלק  B  של המכר ז –  סקר חריגות בניה נתת ם 30%  הנחה.  

מדובר במכרז מסגרת כך שההנחה חלה על כל הרכיבים בהתאמה.  
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ליעד אברמוביץ: כשאנו מתמחרים את ההצעה אנו מחלקים לשניים שהם בכוונה  אינם תלויים אחד בשני.   

בשלב הראשון, שאני שותף לו, אנו מתמחרים ביצוע העבוד ות בעזרת  אנשי המכירות. בלי לדעת מהו   מחיר  

המקסימום שקבעתם, אנו יודעים להגדיר את התשומות שעולות לנו לבצע את הפרויקט. נותן פירוט.   

לכל   אותנו  אחד    המשמש  צילום  לדוגמא   אנו  מצלמים  העבודות.  חפיפה  בין  שלעיתים  יש  להבין  חשוב 

העבודות ובהתאם מתמחרים. 

בשלב השני , אנו  מוסיפים  על העלוי ות את הרווח הרצוי  . אחוז ההנחה שנקבע זהו סוג של מחשבה פנימית  

של החברה. ההצעה שנתנו היא ככל הנראה פלוס מינוס המחי ר שהיינו נותנים גם  אם לא היה מכרז מסגרת,  

אלא רק בקשה להצעת מחיר . כמובן שההצעה משתנה ממכרז למכרז.  

במחיר זה אתם עו"ד טל סומך: לשם הבהרת עלויות: פרק   A  -  עלות  366,970  ₪  -  נתתם הנחה של 24%.  

לפרק ב'  צריכים לבצע  מיפוי,  כולל טיסה של 6,500  דונם , מחיר מקסימום לדונ ם 27  ₪, מיפוי שטח פתוח.  

נתתם 30% הנחה. מטרת השימוע  לבחון את היכולת של החברה לבצע עבודות במחיר שנתתם במכרז. 

היא  מערכת   אותנו  שמייחד  בין ההצעות.  מה  ההבדלים  נובעים  להבהיר מהיכן  ליעד אברמוביץ: אנסה 

הצילום האווירית שלנו  שמאפש רת לנו  בטיסה אחת לצלם  לשלושה צרכים: לפוטוגרמטריה, למידול התלת  

מימדי ולאכסוני, לאותופוטו ולפענוח – דבר המוזיל עלויות.  

עו"ד טל סומך: מה העלות של טיסה כזאת ?  

ליעד אברמוביץ: זהו סוד מקצועי, יחד עם זאת אנו יכולים לומר שיש לנו חסכון של לפחות  15%  בביצוע  

טיסה אחת וכמובן שזה מאפשר חסכון גם לתהליך שקורה לאחר מכן.  אוסיף כי  הצעת המחיר ניתנה לכל  

הרכיבים כמכלול, לכן יש חסכון.  

מקצוע  טובים.  האמצעים   ובעלי  בעולם  מהחדישות  מחשוב  מצלמות  מערכות  לנו  פנקס: יש  עירית 

הטכנולוגיים הללו מאפשרים לנו לחסוך בעלויות כח אדם  וכך להציע מחירים טובים יותר  .  העובדה שכח  

האדם שלנו מקצועי גם משפר את השירות ומייעל ומאפשר אף הוא תמחור טוב יותר.  

משה חזות: האם הטכלוגיה ייחודית רק לחברתכם ?  

ליעד אברמוביץ: חלק מהטכנולוגיה יחודי רק לנו, מדובר בפיתוח שלנו.  

רועי גבאי: מה הניסיון שלכם עם ערים במרחב עירוני צפוף ? כמו כן, מבקש לוודא שכל חומרי הגלם מגיעים  

לידי העירייה. 

קובי נעים: במכרז יש התייחסות לכך שמדובר בקנין רוחני של העירייה. 
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ליעד אברמוביץ: הכל שייך לעירייה   והעירייה תקבל   את כל החומר, צילומי אוויר, צילומים אלכסוניים   

וכו'  

משה חזות: האם גם בסיום ההתקשרות כל החומר נשאר בעירייה ? מדגיש את השאלה בשל נסיון עבר רע  

עם חברה אחרת.  

יועבר אליכם. אם תבקשו לקבל משהו נוסף ששמור  ב"ענן"   ליעד אברמוביץ: בסופו של דבר כל החומר 

תוכלו לקבל  ללא עלות.  

לגבי נסיון במרחב עירוני צפוף: כיום אנו מבצעים מיפוי בפתח תקווה  ומצויים בעיצומה של עבודה גם  

בראשל"צ. ביצענו עבודות גם באום אל-פאחם, רעננה, מצפה רמון, רהט ועוד.  בפתח תקוה יש לנו נסיון  

משנת 2012.  

חשוב לציין שפרוייקטים שאתם מתייחסים אליהם כשטח פתוח אינם שטח פתוח, אלא עבודות תשתיתיות,  

כגון הרכבת הקלה.  

משה חזות: האם אתם מודעים לפער הקיים בין אומדן העירייה להצעתכם ?  

עירית פנקס: אנו מודעים לכך ואני אחראית לעמידה במחיר. הסברנו לכם מדוע חברתנו יכולה לתמחר  

בהתאם.  

עפ"י   ובלו"ז  בו  למחיר ואתם  מתחייבים לעמוד  לנו שאתם מודעים  עו"ד טל סומך:  מבקשת שתאשרו 

המכרז. 

עירית פנקס: אנו מודעים לפער בין האומדן להצעתנו ואנו מאשרים עמידה במחיר שהצענו ובלוח הזמנים   

כמפורט במכרז.  

**** חברי הועדה מודים לנציגי חברת טריג שעוזבים את החדר***. 

עו"ד טל סומך: אבקש לקבל את התייחס ות היועץ המקצועי.    

חנוך לוין  –  ההסברים שניתנו מקובלים עליי, אכן מערכות טכנולוגיות יכולות להביא להוזלת עלויות.  אני  

ממליץ לאשר. קיימות המלצות חיוביות.    

*** היועצים המשפטיים והמקצועיים עוזבים את הישיבה *** 

חיים מסינג:    לאחר ששאלנו  את נציגי החברה  שאלות וקיבלנו  מהם תשובות, אני מעלה  להצבעה המלצה  

להכריז על ההצעה של חב' טריג אשר קיבלה את הציון המשוקלל הגבוה ביותר כהצעה הזוכה. 
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:1החלטה מס' 

בהמשך לשימוע ובהתאם למסמכים שהועברו,  לאחר שהוועדה  קיבלה תשובות לשאלותיה מנציגי חב'  

טריג, הוועדה  ממליצה פה אחד להכריז על חב' טריג,  שקיבלה את  הציון המשוקלל הגבוה ביותר,  כהצעה  

הזוכה במכרז למתן שירותי מדידה ומיפוי  באמצעות פוטוגרמטריה ואורתופוטו  והתאמת תוכניות עדות  

  .(GIS) באמצעות סקרי שדה למערכת מידע גיאוגרפית

במחיר   לפער  הסברים  ניתנו  המוצע.  במחיר  השירותים  את  לבצע  תוכל  החברה  כי  הועדה  שוכנעה 

המקובלים על היועץ המקצועי וחברי הועדה, כמו כן  ובהתאם למסמכים שבפני הועדה,  מדובר בחברה 

בעלת ניסיון ואיתנות פיננסית אשר קיימות לגביה המלצות חיוביות.   

 ____________________ 
חיים מסינג  
יו"ר הווע דה 

 :ירהע שא רורשיא
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2. מכרז מס' 35/2019 – מתן שירותי תכנון מאגר מים בשכונת נאות שמיר –  שינוי הרכב ועדת האיכות. 

נאות   פרסמה מכרז למתן שירותי תכנון מאגר מים בשכונת  נובמבר  2019  העירייה  נעים:   בחודש  קובי 

שמיר. 

מדובר במכרז דו שלבי שבמסגרתו נבחנות ההצעות על פי משקולות של איכות ומחיר. 

במכרז נקבע כי חברי ועדת האיכות יהיו: מנכ"ל העירייה, מנהל מינהל הסכם הגג, נציג החברה המנהלת  

את הפרויקט ונציג רמ"י. כן נקבע כי בכל שלב של המכרז רשאית ועדת המכרזים של העירייה לקבל החלטה  

בדבר שינוי בהרכב ועדת האיכות.  

מאחר שמנכ"ל העירייה  לצערנו  עדיין חולה,  ומאחר שכיום מהנדס העיר משמש גם כמנהל מינהלת הסכם  

הגג, מוצע כי ועדת המכרזים תקבל החלטה בדבר שינוי  הרכב ועדת האיכות כדלקמן: 

במקום מנכ"ל העירייה מר דוד שטרית ידרג את ההצעות מנהל אגף שפ"ע מר עופר תורג'מן.    •

ועדת האיכות לא תכלול את מנהל מינהלת הסכם הגג.    •

משה חזות: מציע להוסיף נציג ועדת מכרזים כחבר בוועדת האיכות.  

חיים מסינג: כשביקשתם לבצע שימוע בפני כל הוועדה הסכמנו כי אני חושב שיש לכך ערך מוסף. במקרה  

שלפנינו אני לא רואה מה אנו יכולים להוסיף כחברי ועדת מכרזים בוועדה מקצועית נטו.  

משה חזות: אני חש שמשתפים  אותנו רק לצורך  קבלת  החלטה ומכרסמים בסמכויות הוועדה. אם נציג  

ועדת המכרזים יהיה בוועדת האיכות אנו יכולים להישען על נוכחותו והתרשמותו בטרם נקבל החלטה.  

רועי גבאי:  לעניות דעתי אני חושב שהדרישה של משה היא נכונה. אין יתרון מעשי של אדם כזה או אחר  

בקביעת  ניקוד על פי  קריטריונים שהינם אובייקטיביים  ומדידים. כיום בוועדות שהן מעין שיפוטיות יש  

נציג ציבור,  אני לא רואה סיבה שבוועדה מקצועית לא יהיה יצוג לוועדת המכרזים.  מציע שנמנה חבר ועדת  

מכרזים כמשקיף  

אהוד ויצמן: כיום חברי  הוועדה לבחינת איכות ההצעות  מובלת ע"י אנשי מקצוע בלבד. לעיתים יש יתרון  

בשיתוף איש ציבור כאשר הנושא אינו אך ורק מקצועי. זה לא המקרה. לענין זה צריך  רק למנות אדם אחד  

במקום דוד שטרית.  

*** דורית בן מאיר עזבה את הישיבה ****  
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למנכ"ל   האיכות  בוועדת  מחליף  מינוי  על  נטו  היא  ההצבעה  עקרוני.  בשיח  המדובר  מסינג: אין  חיים 

העירייה שמפאת מחלתו אינו יכול להשתתף.  אין לי ספק שהוועדה המקצועית עושה עבודתה נאמנה ו לכן  

ועדת   כחבר  תורג'מן  עופר  מינוי   בעד  מי  ועדת מכרזים  בוועדת האיכות.     שואל  בנציג  מוצא  צורך  איני 

האיכות במקום מנכ"ל העירייה מר דוד שטרית ?  

בעד:  (3) חיים מסינג, אהוד ויצמן, מאיר דהן.  

נגדית לאשר את עופר תורגמן ובנוסף  למנות חבר וועדת מכרזים כנציג בוועדת   רועי גבאי: מעלה הצעה 

האיכות.  

בעד: (2) רועי גבאי ומשה חזות  

החלטה מס' 1:

ועדת המכרזים מאשרת ברוב קולות    למנות את מנהל אגף שפ"ע מר עופר תורג'מן כחבר בוועדת האיכות  

במקום מנכ"ל העירייה מר דוד שטרית, ולבטל מינוי מנהל מינהל הסכם הגג מאחר שמהנדס העיר מר  

קובי נעים ממלא גם תפקיד זה. 

להלן הרכב הוועדה לאחר השינוי : 

מנהל אגף שפ"ע מר עופר תורג'מן (במקום מנכ"ל העירייה מר דוד שטרית)  •

מהנדס העיר ומנהל מינהלת הסכם הגג, מר קובי נעים  •

נציג החברה המנהלת את הפרויקט   •

נציג רמ"י  •

 ____________________ 
חיים מסינג  
יו"ר הווע דה 

 :ירהע שא רורשיא
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