
 
 

 16/05/2022פרסום החלטת ועדת התקשרויות מיום 

, וזאת בהתאם לסעיף 16/05/2022ועדת התקשרויות של מועצה אזורית בני שמעון, התכנסה ביום  

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

 . 5/2017וחוזר  8/2016משרד הפנים 

 פירוט החלטותיה:להלן 

 וועדת ההתקשרויות מאשרת צירופם של יועצים לספר היועצים כמפורט בנספח. .1

 סוג הייעוץ   שם היועץ   מס'

  אדריכלות נוף  שריג וקסמן אדריכלות נוף בע"מ  1

ממונה בטיחות,יעוץ אחזקה ,רכש ציוד   רומן פלוטקין  2

שיטות   צרכים,הטמעת  וכלים,ניתוח 

 עבודה

 

מחלקת הנדסה מבקשת להתקשר עם מתכנני נוף לפיתוח ג'ו אלון. בהתאם לתוספת השנייה   .2

כי המועצה רשאית להתקשר ללא  8)  3סעיף    1958  –לצו המועצות האזוריות תשי"ח   ( קובע 

  : בחוזה  אמון  מכרז  יחסי  או  מיוחדים,  ומומחיות  ידע  הדורשת  מקצועית  עבודה  "לביצוע 

   מדידה, שמאות, ייעוץ ועבודות כיוצא באלה". ,עבודות תכנון, פיקוחמיוחדים, כגון: 

 מחלקת הנדסה פנתה לחמישה יועצים, והתקבלו הצעות כדלקמן:

מבדיקת היועמ"ש נמצא כי ההתקשרות המבוקשת הינה בהתאם לקבוע בסעיף לעיל, ולאור  

 האמור המועצה רשאית להתקשר ללא מכרז. 

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

בדרך   ביצוע  להעדיף  את  אין  לבצע  העניין  בנסיבות  וסביר  מוצדק  וכי  פומבי  מכרז  של 

 ההתקשרות המבוקשת ללא מכרז.

 וועדת ההתקשרויות מאשרת התקשרות עם סטודיו סטרוקטורה, שהיא ההצעה הזולה.

 

 

 שם המציע  סכום לפני מע"מ תכנון 
מביצוע בפועל  4.3%  סטודיו סטרוקטורה 

 
מביצוע בפועל     4.5%  

 חסין דבורצק 

מביצוע בפועל 5%   עמי גבריצמן 
 אדריכלים

מביצוע בפועל  4.5%  שרון חפר חייקין 



 
 מחלקת ההנדסה מבקשת להתקשר עם מתכנן לתכנון מבנה ציבור בגבעות בר.  .3

)* לתוספת 3מבדיקת היועמ"ש נמצא כי ההתקשרות המבוקשת הינה בהתאם לקבוע בסעיף  

לאור האמור המועצה רשאית להתקשר השניה לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ו

 .ללא מכרז

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

פומבי   מכרז  של  בדרך  ביצוע  להעדיף  את    וכיאין  לבצע  העניין  בנסיבות  וסביר  מוצדק 

 .ההתקשרות המבוקשת ללא מכרז

 מתכננים:  4-נעשתה פניה ל

 מביצוע בפועל 2.68% –אביחי כהן 

 3.1% –אולבסקי אינקה 

 מביצוע בפועל   3.45% –סט אדריכלים ב

 3.3% –מרש אדריכלים 

 ההצעה הזולה היא של אביחי כהן  

 אביחי כהן. מאשרים התקשרות עם 

 


