
 כז' בסיון תשע"ט         
 2019ביוני  30         

 
 פרוטוקול

 
 27.6.2019מיום  294פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 

 
 סגן ראש העיר ויו"ר הועדה. -  מר יחיאל צרויה : משתתפים

 סגן ראש העיר וחבר הועדה. -  מר אריאל ללוש  
 חברת הועדה. -  גב' מיכל אבו   

 
 יועץ משפטי. - טובים עו"ד מנחם בן  :נוכחים

 גזברית. -  גב' סימה כחלון  
 מחלקה משפטית. -  עו"ד מוריה כהן  
 מנהל אגף החינוך. -  מר מקס פרץ  
 מנהלת מחלקת מכרזים וועדות. -  גב' יפה עזריה  

 
 

 סדר היום:
 

 דימונה. "עמל טכנולוגי"בחירת גורם לניהול והפעלת בית ספר על יסודי  – 24/2019דיון במכרז מס' 
 
 
 

בחירת גורם לניהול והפעלת בית ספר על יסודי "עמל טכנולוגי"  -24/2019במכרז מס'  דיון
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  מר יחיאל צרויה:
 95 -מדובר במכרז שפרסמה העירייה לניהול בית הספר הטכנולוגי . מדובר בבית ספר בו לומדים כ

תלמידים לדימונה. בית הספר קולט את המחוץ נוספים  40 -תלמידים מדימונה ו 55 -כ ,תלמידים
 עם קשיים לימודיים או חברתיים שנושרים מבתי הספר העיוניים ובו הם לומדים מקצוע. 

 
אשר בדקה את ההצעות וניקדה את בדיון הקודם קבלנו את חוות דעתה של עורכת הדין בן אריה 

הצעות המחיר שנתנו המציעות.  רכיבי האיכות שנקבעו ע"י משרד החינוך לפי המחוון וכן ניקדה את 
 משקלול הניקוד להצעות עולה כי  נתקבלו התוצאות הבאות: 

 . 94.52%ברנקו וייס קיבלה  

 93.78%דרכא קיבלה 

  89.62%אורט קיבלה 

  81.37%עתיד קיבלה 
 

סמכת לשקול שיקולים נוספים שפורטו שם לשם מתן המלצה על ההצעה ומ אני חושב שהוועדה 
  .מבקש לקיים דיון. אני הזוכה

 
 עו"ד מוריה כהן

הניקוד של ההצעות כפי שעשתה עו"ד בן אריה הוא בהתאם למה שפורט במסמכי המכרז, אם יש 
לוועדה שאלות או הערות בקשר לניקוד אפשר לקבל הסבר מעו"ד בן אריה. למרות הניקוד ועל פי  

קולים נוספים ואפילו להמליץ לשקול שימוסמכת למסמכי המכרז וועדת המכרזים  9סעיף ב הקבוע 
השיקולים שעל הוועדה לשקול ,  זכתה במירב הניקוד, אך עליה לנמק את החלטתהלא על ההצעה ש

 .פורטו באותו סעיף 
 
 



 יחיאל צרויה 
בדיון הקודם בקשנו ממנהל אגף החינוך לבחון את חוות דעתה של עו"ד מוריה כהן, שמענו את 

ההצעות ולחוות דעתו בכל הנוגע לשיקולים שבסמכות הוועדה, בפרט שההבדל בין שתי ההצעות 
 הגבוהות מבחינת הניקוד אינו גדול.  

 
  

 מקס פרץ
בהתאם להחלטת הוועדה בדקתי את ההצעות מבחינת רכיבי האיכות שבשיקול דעת הוועדה תוך 

למסמכי המכרז. כמו כן בדקתי את הצעות המחיר  9ות גם לסמכות הוועדה כאמור בסעיף התייחס
 שהציעו המציעות ויש לי מספר הערות והבהרות.

 
אני מבקש להתחיל בהערות בנוגע להצעת המחיר. במסמכי המכרז נקבע כי התקורה  - התקורה

  5%תקורה תקבל את מירב הנקודות כלומר  1%שיציעו המציעים תדורג כך שההצעה שתיתן עד 
אלא שדירוג זה שגוי מפני ,  6% וכן הלאה עד 3%ומעל  2%תקורה מעל ואח"כ נקבע דירוג לגבי 

דרכא ₪ ,   50,000 -למרות שמדובר בהפרש של כ 1%לתקורה של  0%שהוא משווה תקורה של 
אני סבור שתי ההצעות קבלו את אותו ניקוד. תקורה ו 1%רה וברנקו וייס הציעה תקו 0%הציעה 

 ל הוועדה להביא עניין זה בין יתר שיקוליה.עש
 

ם להציע הוא ההשקעות שנדרשו המציעי  דבר נוסף שקשור להצעת המחיר  - ה בבית הספרעההשק
לפי סכום  בן אריה דירגה את רכיב ההשקעות בהתאם למה שנקבע"ד עוכהשקעות בבית הספר. 

את  מציעים נקבו בהצעהה כי בעוד ששלוש ,. אולם מעיון בהצעות עולהההשקעות שציינו המציעים
כך למשל הציעה  .מבלי לסייג אותה , הצעתה של ברנקו וייס סייגה את ההצעה סכום ההשקעה

יווי מנהל בית הספר וצוות מתוכה יהיה לטובת ל₪  80,000ציינה כי  ךשנה אב₪  150,000ע להשקי
בגדר זקיפה של הוצאות הרשת והוא בבית הספר  אינו בגדר השקעה זה סייג כלדעתי  ההוראה,

. עליו מבוסס המכרז, וךלנוהל שפרסם משרד החינ בניגודה בבית הספר וזאת עכאילו מדובר בהשק
חינת ההשקעות הצעתה של במכי יט הוועדה להתערב בניקוד שניתן,  היא, אם תחלהמשמעות 

ת עתיד והניקוד בגין רכיב ברנקו וייס צריכה להיות מדורגת במקום הרביעי , אחרי הצעתה של רש
 . 3%ולא  2%להיות  זה צריך

 
 

אכן ארבעת המציעים יינתנו למציע שהוא מלכ"ר. מהציון  5% כי  ,במכרז נקבע - דבר נוסף - מלכ"ר
. אולם ברור שיש הבדל גדול בין מי שהוא מוסד ללא כוונת רווח 5% -רים ולכן זכו בכל ה"הם מלכ

סד  פילנטרופי.  בעוד שמלכ"ר ינהל את בית הספר ולבין מי שהוא גם מוסד ללא כוונת רווח וגם מ
גם פילנטרופי לא רק הרי שמוסד שהוא ר הלימוד ואולי אף ייקח תקורה , תוך שימוש בכספי שכ

יא גם שלא ייקח תקורה אלא אף יביא כספים נוספים מכספי תרומות  ואין לי ספק כי דרכא שה
 שקיע רבות בבית הספר.מלכ"ר וגם מוסד פילנטרופי ת

 
למסמכי המכרז נקבע כי ועדת  9סעיף ב -קול דעת וועדת המכרזים ילעניין רכיבי האיכות שבש

על בסיס התקשרויות  המציעעם היתר גם את ניסיונה של העירייה רשאית לשקול בין המכרזים  
 ת איתנותו הפיננסית של המציע.אוכן קודמות  

 
 טוב  בלשון המעטהה לא הי . ניסיון זה לעיריית דימונה יש ניסיון רק עם ברנקו וייס - ניסיון עבר

כשברנקו וייס נכנסה לנהל את ההתקשרות עמם. שנים  10 –לפני כ עד שראש העיר מאיר כהן סיים 
תלמידים, וברנקו וייס עשתה מאמצים להגדיל את מספר  45  -כ את בית הספר הטכנולוגי היו בו

דבר שהביא תלמידים לוותר על לימודים  , וך עידוד ילדים ללמוד מקצוע אצלההתלמידים  ת
ד בתיכון עיוני ה של משרד החינוך בתלמיעיש לזכור כי ההשקלבגרות והעדיפו ללמוד מקצוע.  

בשנה  ואכן ₪  46,000 -בשנה ואילו השקעה בתלמיד בטכנולוגי עומדת על כ₪   12,000 -עומדת על כ
את בניגוד למדיניות העירייה , זתלמידים 90 -כהגדילה את מספר התלמידים אצלה ל וייס ברנקו

ר עם מנהל אגף נשירה מהתיכונים העיוניים ומעבר לטכנולוגי. אני מציע שהוועדה תדב למניעת
 ותתרשם בעצמה. משה נחוםמר החינוך דאז 

 

רק את מעמדן של רשת ברנקו וייס ושל   BDI -לגבי חוסן כלכלי בדקתי  בדוחות ה – חוסן כלכלי
דרכא חוסנה של  עולה כי בשני המקומות הראשונים. מהשוואת הדוחות  יהן דורגותודרכא , שהצע



של ההתקשרות, גובה ההכנסות ומספר  רמת הסיכון משל ברנקו וייס בכמה פרמטרים כמו טוב
  . עובדים ביחס להכנסות

 
 

 :יחיאל צרויה
בתנאי אני מבקש להתייחס לעניין הניקוד שניתן לאחוז התקורה.  שמענו את מנהל אגף החינוך. 
של רכיב זה ,  5%תקורה תזכה במירב הנקודות , במקרה זה ב 1%המכרז נקבע כי תקורה של עד 

ובכל זאת   תקורה 0%ציעה לגבות ואילו רשת דרכא ה תקורה 1%ו וייס הציעה לגבות ברנקרשת 
תקורה  1%למרות שיש עדיפות ברורה להצעה של דרכא .  ניתן ניקוד זהה לדרכא ולברנקו וייס

פחות רלוונטיות. אמנם  ולכן הן 1%תיד הציעו תקורה מעבר ללשנה.  אורט וע₪   54,000  -משמעו כ
 של המציעיםגובה ההצעה  אך יש להביא עניין זה כשאנו נבחן את עניין אלה היו תנאי המכרז 

 .וכשנדרש להמליץ על ההצעה
 

כפי שציין מקס ההשקעה הסייג שמצוי בהצעתה של ברנקו וייס, ומבחינת השקעות בבית הספר, 
לשנה ולא על  ₪  57,000האמיתית של ברנקו וייס היא הרבה יותר קטנה ובמקרה הטוב עומדת על 

לשנות את  נכון יהיה זה אני לא חושב כי בשלבלשנה. ואולי היה נכון לדרגה שונה. אך ₪  150,000
עדיפה על  של דרכא  הניקוד למרות שלכאורה יש בכך טעם. אני חושב שמבחינת ההשקעות הצעתה

. יש לזכור שמדובר ברשת פילנטרופיתהן משום שהצעתה גבוהה יותר וגם משום  זו של ברנקו וייס 
אין לזלזל במבנה  עונים שיפוץ בהשקעה כספית גבוהה.כי המבנים של בית הספר אינם במיטבם וט

 450,000השקעה של  אומנם אורט הציעהנאה שמרחיב דעתו של אדם ונותן אווירה טובה ללימודים. 
לשנה אך בדירוג הכללי היא יחסית נמוכה , מה גם שאורט הצהירה כי אינה מעוניינת לנהל רק ₪ 

 את בית הספר הטכנולוגי  וכי כוונתה הייתה לזכות בניהול כל בתי הספר התיכוניים.
 

בעוד  במבנה בית הספר נראה כי הרשתות השונות שגובות תקורה על הניהול לא ישקיעו מכספם 
תעשה זאת. אגב, כך פועלת דרכא ביתר בתי הספר כי דרכא שהיא רשת פילנטרופית כן  שניתן לצפות

בראיון שהוועדה עשתה לדרכא  היא מביאה תרומות רבות לבתי הספר ,בארץ אותם היא מנהלת
עה במכרז משקפת את התיכוניים שמענו ממנה כי בכוונתה לגייס תרומות וכי ההצ 4במכרז של 

 , שהיא המינימום.ייבות שלהההתח
 

וניתן  ברנקו וייסאני סבור כי מבחינה של איתנות פיננסית דרכא עדיפה על לגבי איתנות פיננסית 

₪  מיליון  110יש התחייבות למתן תרומה של לדרכא שם מצוין כי  , BDI -הלראות זאת בדוחות 
 הספר שהרי התרומות הולכות בפועל לבתי מקרן עזריאלי וזה חשוב מאוד

 
על פי השיקולים של גובה  שנמליץ על ההצעהצריכים לבוא ליידי ביטוי ככל הנקודות שציינתי 

  .יההצעה וחוסן כלכל
 

 אריאל ללוש
ניהלה בית ברנקו וייס לדעתי הדבר הכי חשוב מבחינתי זה הניסיון שיש לעירייה עם ברנקו וייס. 

שנים  משום שבית הספר  10לפני כ  ראש העירהועזבה על ידי ספר טכנולוגי בדימונה אך עזבה או 
אומר שהאשמה הייתה כולה של ברנקו וייס אבל .  אני לא שם טוב לוולא היה  לא הצליח להתרומם
אני חושב כי לעניין הניסיון של  חום.נמשה אולי כדאי לברר נקודה זו עם  , הייתה לה חלק בזה

 .ועל ההמלצה שלנו העירייה עם המציעות יש משקל גדול על הניקוד
 

 יחיאל צרויה
כפי ששמעתם שוחחתי עם משה נחום ומשה אישר את הדברים שאמר מקס . הניסיון של העירייה 

 עם ברנקו וייס לא טוב.
 

 מיכל אבו
שואלת דרכא אני  יש בהצעה שלליתרונות שאו לניסיון הרע שיש לעירייה עם ברנקו וייס  מעבר 

דרכא הוכרזה האם אין יתרון מובנה  לעירייה לעבוד מול רשת אחת מאשר לעבוד מול שתי רשתות . 
 יש לדעתי יתרון גדול לעירייה לעבוד מול רשת אחתו כזוכה במכרז לניהול ארבעת התיכוניים שבעיר

צלחה של . שנית, אם דרכא תזכה גם בניהול בית הספר הטכנולוגי כי אז ההמאשר מול שתי רשתות
בהצלחת בית הספר הטכנולוגי וניתן גם להסיט תקציבים שאינם שכל"מ מבתי  דרכא תימדד גם



ספר חזקים לטכנולוגי ובעיקר כספי תרומות לצורך שיפוץ בית הספר הטכנולוגי שטעון השקעות 
 .גדולות

 

 

 החלטה:

עברו לשלב י הסף( )תנאי עמדו בתנאי השלב הראשוןיכלומר רק הצעות ש שלבי  תלת מדובר במכרז 
 ,עבר לשלב ג'. מחוות הדעת של עו"ד נועה בן אריה עולה 'ומי שעמד בתנאי שלב ב)רכיבי האיכות(  'ב

שערכה בן אריה  )איכות ומחיר(השלבים בשני כי כל ההצעות הגיעו לשלב ג' . מסיכום הניקוד 
 נתקבלו התוצאות הבאות: 

 . 94.52%ברנקו וייס קיבלה  

 93.78%דרכא קיבלה 

  89.62%אורט קיבלה 

  81.37%עתיד קיבלה 

ל הדעת של ועדת וקייכללו במסגרת ששיקולים  אלולתנאי המכרז קבעה העירייה   9יף סעב
ניסיון עבר של המשתתף בהתקשרויות קודמות עם  גובה ההצעה,המכרזים בין היתר נקבע כי 

רשאית ועדת המכרזים, בין היתר, ועל בסיס שיקולים אלה העירייה וחוסנו הכלכלי של המשתתף. 
 ינה בעלת ציון האיכות הגבוה ביותר. להמליץ על הצעה שאינה הזולה ביותר או שא

 

מבדיקה ההצעות בהתאם לשיקולים שוועדת המכרזים רשאית לשקול עולה כי הצעתה של רשת 
 . מקנה לעירייה את מירב היתרונות דרכא 

 

  :הצעת המחיר

, השני רכיב ההשקעות של  רכיב התקורההצעת המחיר כללה שני רכיבים:  האחד   -התקורה 
על זו של ברנקו  בהרבה  המציע בבית הספר. בשני רכיבים אלה הצעתה של דרכא הייתה עדיפה

 יס הציעה לגבות תקורה כלל בעוד שברנקו וי ההציעה דרכא שלא לגבות תקור הוייס. ברכיב התקור
ושתי ההצעות זכו לא בא לידי ביטוי בחישוב הניקוד הדבר  הבדל זה שעל אף  . 1%. בשיעור של 
 אולם הוועדה רואה בזה יתרון ועדיפות לדרכא.  ,לאותו ניקוד

שתשקיע המציעה בבית הספר.  ההשקעות הכספיות הרכיב השני שבהצעת המחיר הוא  - ההשקעה
 150,000 ס הציעה להשקיע  בבית הספרמאידך ברנקו ויי מדי שנה.₪  200,000הציעה להשקיע  דרכא

מתוכה תהיה לשם ליווי מנהל ₪   80,000  -תוך שהיא מסייגת את ההשקעה כך ש₪  מדי שנה,  ₪ 
למעשה המציעה זקפה חלק מהוצאות הניהול כאילו לטובת השקעה  סבורה כי  בית הספר. הוועדה 

הצעתה ניתן גם לראות בבות אלה , בשנה . בנסי₪  70,000 בבית הספר  ולמעשה השקעתה תעמוד על 
למסמכי  22ולפי הקבוע בעמוד  3ולא מספר  4מספר בבית הספר של ברנקו וייס מבחינת ההשקעות 

, נמוך  93.52%. כך שלמעשה הציון המשוקלל שלה יעמוד על 5%מתוך  2%המכרז היא צריכה לקבל 
 סכום הכסף שיושקע בבית הספר שלא רק שמבחינתמשל דרכא. מכאן שהצעתה של דרכא עדיפה 

  אלא אף במשקל ההצעה כולה.

 :של העירייה עם המציע ניסיון עבר

רשת ברנקו וייס ניהלה  וייס.  קונת קודמת רק עם בררושקהתעל בסיס  ן יונה יש ניסמולעירית די
באותה , מבירור שעשתה הוועדה עם מנהל אגף החינוך שנים בית ספר טכנולוגי בדימונה 10 -לפני כ

של העירייה ופעלה בניגוד  למדינות  בציפיות העת, מר משה נחום, עולה כי רשת ברנקו וייס לא עמד
ך שעודדה כבנשירה של תלמידים מבתי הספר העיוניים לבית הספר המקצועי,  למניעת העירייה 

מהתנהלותה העירייה לא הייתה שבעת רצון  שניהלה.  מקצועיהספר התלמידים לעבור לבית 
 . עמה מהדרך בה ניהלה את בית הספר  עד שהוחלט להפסיק את ההתקשרותו



 

 

 

 :חוסן כלכלי

מעבר ליתרון הכספי שיש באי לקיחת תקורה, ובהתחייבות להשקעות גבוהות יותר שבהצעתה של 
דרכא,  הרי שיש בעובדות  אלה ללמד על השוני בין שתי הרשתות, הנובע ממטרות ההתאגדות של 

, הרי שדרכא היא מלכ"ר פילנטרופי וככזו יל מברנקו וייס שהיא מלכ"ר בלבד בדכל אחת מהן. לה
בבית הספר וזו הסיבה שדרכא אינה לוקחת   ,תרומותהכספי  ,היא אמורה  להשקיע מכספיה שלה

רשת יותר.   התקורה והסבירות שתשקיע בבית הספר אף יותר מהסכום עליו התחייבה גבוה
 פילנטרופית עדיפה לעירייה.

 -והיא מעסיקה כ₪ מיליון  198עמדו על  2017ההכנסות של ברנקו וייס בשנת  BDI -דו"ח של הע"פ 
יותר ₪ מיליון  100 -כ ,₪מיליון  298עמדו על  2017עובדים. ההכנסות של רשת דרכא בשנת  1500

 כלומר ההתנהלות הכלכלית של דרכא טובה יותר.  עובדים(. 1500)  עובדים פרמסבאותו 

 

הצעתה של דרכא גם אם הניקוד בעניין ההשקעות לא ישונה, יס הנ"ל סבורה הוועדה כי על בס
מירב אשר מקנה לעירייה את על אלה של המציעות האחרות , הצעה ו עדיפה על זו של ברנקו וייס

את העובדה שדרכא בהמלצתה על הצעתה של דרכא עוד הביאה הוועדה בין יתר שיקוליה  .היתרונות
שני יתרונות חשובים נוספים, ניהול ארבעת התיכוניים שבעיר דבר שמקנה לעירייה במכרז לזכתה 

הצלחת ל ים סיכויהבהגדלת  והשני נוגע  מול רשת חינוך אחת של העירייה  בהתנהלות הראשון  נוגע 
הספר יהול התיכוניים אלא גם בניהול נמשום  שדרכא תיבחן לא רק בהטכנולוגי בית הספר 

 .  הטכנולוגי

 לאור האמור ממליצה הוועדה לראש העיר לקבוע את הצעתה של דרכא כהצעה הזוכה במכרז.
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