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 ט"ז בשבט תשפ"ב
 2022בינואר  18

 18/01/2022וקול מיום  פרוט 

 אספקה והתקנה מטהרי אויר למוסדות חינוך   2/2022הליך  
 

 

 חסרים  נוכחים: 
 הוועדה יו"רמר אמנון אשל אסולין, מנכ"ל העירייה, 

 הגב' אירית מורן, גזברית העירייה וחברת הוועדה
 יועמ"ש מ"מ ,נידאא אבו האשםעו"ד 

   ומכרזים מר אורן משה, מנהל רכש
 מר ואגדי דכוור, אגף חינוך

 

                                                                
 מהלך הדיון והחלטות: 

מילאנו קול קורא של משרד החינוך לאספקה והתקנה של מטהרי אויר לכיתות גן ובתי ספר.  אורן:
משרד החינוך ומשרד הבריאות קבעו לאילו ספקים אנו יכולים לפנות לקבלת הצעות מחיר. מצ"ב 

מסמך של השלטון המקומי ואישור יועמ"ש העירייה בדבר פטור ממכרז וביצוע הליך של הצעות 
 מחיר. 

 הצעות מחיר. הפירוט נמצא לפניכם.  5ספקים שאושרו ע"י המשרדים וקבלנו  6הליך ל פרסמנו

 ₪ למכשיר כולל מע"מ והתקנה בתקרה.  2,808ע"ס   Air quality: ע"ש  1הצעה מס'  

 ₪ למכשיר כולל מע"מ והתקנה בתקרה.  2,950ע"ס  Rhino 1300 ע"ש:  2הצעה מס'  

 ₪ למכשיר כולל מע"מ. מכשיר נייד.  10,062ס  ע" Scandinavia clean air ע"ש:  3הצעה מס'  
 ₪ למכשיר כולל מע"מ. מכשיר נייד.  3,750ע"ס  בלו זון: ע"ש  4הצעה מס'  

 מכשירים לכיתה כולל מע"מ והתקנה בקיר.  ₪2 ל  2,948ע"ס  AURA SMART AIR :ע"ש  5הצעה מס'  
 

 ועלויות אחזקה משוערות ע"י הספקים. במסמך שלפניכם מפורטים גם עוצמת הרעש של כל מכשיר  
 

 . ₪ מקסימום 2,200במפגשים עם משרד החינוך דובר שעלות מכשיר תהיה   ואגדי:
₪. אם נכריז על זוכה בעלות שהיא יותר גבוהה,   1,600משרד החינוך מתקצב כל כיתה תקנית ב אורן:

ל לרכוש פחות מכשירים. אציין שישנם לא מעט רשויות שהחליטו לא לרכוש  המשמעות היא שנוכ
את המכשירים האלו. השיקולים המרכזיים הם: עלויות האחזקה לאורך השנים ובחירת הכיתות  

 שבהם יותקנו המכשירים.
כיתות תקניות שמשרד החינוך תקצב אצלנו. לפי מה שאני רואה ההצעה  102יש בעיר בערך  ואגדי:
 מהכיתות.  50%מהתקצוב של משרד החינוך כך שנוכל להתקין ב  2כה היא כמעט פי הנמו

 מה תשתית החשמל הדרושה? 
 שקע חשמל שאנחנו צריכים לדאוג שיהיה.  אורן:

 גם את זה צריך לקחת בחשבון בנושא העלויות.  ואגדי:
 אני מוטרדת מהיעילות של המכשירים.  נידא:
רשויות שהחליטו לוותר על הקול קורא הזה מהשיקולים מעט  אעל פי מנהלי הרכש, יש ל אורן:

 שעלו פה. לדוגמא: קרית שמונה, קרית מלאכי, קרית טבעון, נוף הגליל, ערבה, חדרה ועוד. 
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שבכל מקרה נצא לא בסדר. אם נחליט לרכוש אז נוכל להתקין רק אנחנו נמצאים במצב  אמנון:
אם לא נרכוש יתלוננו מדוע  עלויות האחזקה. בנוסף יש את כל עניין בחלק מהכיתות וזה לא הוגן,

לא רכשנו. אנחנו לא מסוגלים לתת מענה לכל הכיתות בעיר. אני מציע שנחכה עם ההחלטה ונבדוק  
 מה קורה בשאר הרשויות.

 כדי שנקבל את הכסף.  28/2/2022רק מדגיש שלפי הקול קורא אנחנו צריכים להתקין עד  אורן:
  

 
 

 : החלטת הוועדה 
 

 הועדה מחליטה שבשלב זה לא נרכוש את המכשירים מהשיקולים שמפורטים לעיל. 
        
 גב' לוסי כהן כותבת הפרוטוקול: אירית מורן                                                            
 העירייה יתגזבר     

   וראש מינהל כספים   
 

 _______________ אישור / אי אישור ראש העיר  
 


