
 
 

 17/03/2020פרסום החלטת ועדת התקשרויות מיום 

לסעיף בהתאם , וזאת 16/01/2020ועדת התקשרויות של מועצה אזורית בני שמעון, התכנסה ביום 

בהמשך להנחיית חוזר מנכ"ל ו 1958 –לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, תשי"ח  (8) 3

 .5/2017וחוזר  8/2016משרד הפנים 

 ה:יתוהחלטלהלן פירוט 

 .המועצה מבקשת להתקשר עם מגשרת למטרת ניהול מרכז הגישור במועצה 1

( קובע כי המועצה 8) 3סעיף  1958 –בהתאם לתוספת השנייה לצו המועצות האזוריות תשי"ח 

לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים, "רשאית להתקשר ללא מכרז בחוזה : 

  ."מדידה, שמאות, ייעוץ ועבודות כיוצא באלה ,כגון: עבודות תכנון, פיקוחאו יחסי אמון מיוחדים, 

לאור האמור מבדיקת היועמ"ש נמצא כי ההתקשרות המבוקשת הינה בהתאם לקבוע בסעיף לעיל, ו

 .המועצה רשאית להתקשר ללא מכרז

אין  לאור הנסיבות שהובאו לעיל, ובהתאם לחוו"ד של היועמ"ש, ועדת ההתקשרויות סבורה כי

מוצדק וסביר בנסיבות העניין לבצע את ההתקשרות  וכילהעדיף ביצוע בדרך של מכרז פומבי 

 .המבוקשת ללא מכרז

נעשתה פנייה לכל שמי שרשום בספר היועצים תחת קטוגוריית שירותים חברתיים, בקטגוריה 

 הופיעה רשם יועצת אחת סמדר שריג.

 שריג למשך שלוש שנים.וועדת ההתקשרויות מאשרת התקשרות עם סמדר 

 

 .המועצה מבקשת להתקשר עם מדריכה לעובדים סוציאליים.2

( קובע כי המועצה 8) 3סעיף  1958 –בהתאם לתוספת השנייה לצו המועצות האזוריות תשי"ח 

לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים, "רשאית להתקשר ללא מכרז בחוזה : 

  ."מדידה, שמאות, ייעוץ ועבודות כיוצא באלה ,כגון: עבודות תכנון, פיקוחאו יחסי אמון מיוחדים, 

לאור האמור מבדיקת היועמ"ש נמצא כי ההתקשרות המבוקשת הינה בהתאם לקבוע בסעיף לעיל, ו

 .המועצה רשאית להתקשר ללא מכרז

אין לאור הנסיבות שהובאו לעיל, ובהתאם לחוו"ד של היועמ"ש, ועדת ההתקשרויות סבורה כי 

מוצדק וסביר בנסיבות העניין לבצע את ההתקשרות  וכילהעדיף ביצוע בדרך של מכרז פומבי 

 .המבוקשת ללא מכרז

 4נעשתה פנייה לכל שמי שרשום בספר היועצים תחת קטוגוריית שירותים חברתיים, התקבלו 

 הצעות מחיר:

 לא כולל מע"מ.₪  343לא כולל מע"מ, הדרכה קבוצתית ₪  273הדרכה פרטנית  –א.נורית סבירסקי 

 לא כולל מע"מ. ₪  343לא כולל מע"מ, הדרכה קבוצתית ₪  273הדרכה פרטנית  –ב. עידית הוניגמן 



 
 לא כולל מע"מ .₪  384לא כולל מע"מ , הדרכה קבוצתית ₪  305הדרכה פרטנית  -ג. רינת גלילי

 לא כולל מע"מ .₪  343לא כולל מע"מ , הדרכה קבוצתית ₪  273הדרכה  פרטנית –ד. אורית אייל 

 

 וועדת ההתקשרויות מאשרת התקשרות עם אורית אייל למשך תקופה של שלוש שנים.

 

 .המועצה מבקשת להתקשר עם יועץ ארגוני פיתוח ארגוני ברשויות הבדואיות.3

( קובע כי המועצה 8) 3סעיף  1958 –בהתאם לתוספת השנייה לצו המועצות האזוריות תשי"ח 

לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים, "רשאית להתקשר ללא מכרז בחוזה : 

  ."מדידה, שמאות, ייעוץ ועבודות כיוצא באלה ,או יחסי אמון מיוחדים, כגון: עבודות תכנון, פיקוח

לאור האמור מבדיקת היועמ"ש נמצא כי ההתקשרות המבוקשת הינה בהתאם לקבוע בסעיף לעיל, ו

 .המועצה רשאית להתקשר ללא מכרז

אין לאור הנסיבות שהובאו לעיל, ובהתאם לחוו"ד של היועמ"ש, ועדת ההתקשרויות סבורה כי 

בצע את ההתקשרות מוצדק וסביר בנסיבות העניין ל וכילהעדיף ביצוע בדרך של מכרז פומבי 

 .המבוקשת ללא מכרז

הצעות  4נעשתה פנייה לכל שמי שרשום בספר היועצים תחת קטוגוריית יועצים ארגוניים, התקבלו 

 מחיר.

 לא כולל מע"מ₪  111,900סה"כ  -א.דר לאה שמיר שנן

 לא כולל מע"מ₪  118,370סה"כ  –ב.גונן פרנקו 

 לא כולל מע"מ₪  98,500 -ג.גדי עמיר

 לא כולל מע"מ 113,740 –ד.יוסי עופר 

 

למשך תקופה של שנה עם אופציה לשנה  גדי עמירוועדת ההתקשרויות מאשרת התקשרות עם 

 נוספת.

 

 . הוגשו כל המסמכים הנדרשים–אישור יועצים לספר היועצים 

 מדריכת עובדים סוציאליים .  –אורית אייל א.

 יעוץ בתחומי מיפוי ומדידות –ב. גאוסייט 

 .פרויקטיםיעוץ הנדסי ,ניהול ופיקוח  –ג. אחים מרגולין הנדסה ויעוץ בע"מ 

 

 

 



 
 

 

 

 


