
 
 

 02/05/2021פרסום החלטת ועדת התקשרויות מיום  

 

, וזאת בהתאם לסעיף  02/05/2021ועדת 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 

בהתאם לתוספת השנייה לצו המועצות    יועץ אסטרטגי למועצה.  מבקש להתקשר עם  אגף יישובים 

לביצוע "( קובע כי המועצה רשאית להתקשר ללא מכרז בחוזה :  8)  3סעיף    1958  –האזוריות תשי"ח  

דות תכנון,  עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים, או יחסי אמון מיוחדים, כגון: עבו

  ."מדידה, שמאות, ייעוץ ועבודות כיוצא באלה ,פיקוח

 היועצים המשמשים כיועצים למשאבי אנוש ויועצים ארגוניים בספר היועצים.  6  –נעשתה פניה ל 

 ₪ )בתוספת מע"מ כדין(.  ₪27,350 ומחיר מינימום    35,897  של  הצעת המחיר כוללת מחיר מקסימום

( (. הניקוד ייקבע לפי  60%( ומרכיב של איכות )40%הערכת ההצעה תתבסס על מרכיב של מחיר 
 אמות המידה להלן:

 

 ניקוד מקסימלי  פירוט  אמת מידה  
 איכות

 נק'  60
רלוונטיות  ניסיון המציע  בעבודות  המציע  ניסיון 

צוות  קודמות;   של  רלוונטי  ניסיון 
השלטון   עם  בעבודה  ניסיון  המציע; 

 המקומי ובפרט עם מועצות אזוריות.

 נק' 15

מוצעת;   מתודולוגיה 
השירותים  טיב 

 המוצעים 

הדרך   והיתכנות  מאיכות  התרשמות 
להגיע   כדי  המוצעת  המתודולוגית 

 לתוצרים הנדרשים; 
הזכות   את  לעצמו  שומר  המזמין 
להזמין את המציעים לריאיון ובו תידון 

 המתודולוגיה בפירוט. 

 נק' 45

 מחיר
 נק'  40

כלל  הצעת מחיר  עבור  כולל  כסכום  יוצע  המחיר 
 השירותים 

 נק' 40
 

שהה כך  יחושב  צעה הניקוד 
  40( זוכה במלוא  Aהנמוכה ביותר )

( Bהנק', וניקוד כל הצעה אחרת ) 
 יחושב ביחס אליה באופן הבא: 

A/B*40 
 
יחולק  הנמוכה  ההצעה  )סכום 
ויוכפל   המושווה,  ההצעה  בסכום 

 ( 40-ב
 

 



 
 

 הצעות מחיר:  3התקבלו  

 

 

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

 . המועצה רשאית להתקשר ללא מכרז

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

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

 . המבוקשת ללא מכרז

 וועדת ההתקשרויות מאשרת התקשרות עם יפעת ניימן לפרויקט. 

 

 

 

 

 קשרי קהילה  לוטם/ נפתלי לדר  יפעת ניימן  מציע/ה

 

 פירוט  ניקוד  פירוט  ניקוד  פירוט  ניקוד 

 15 נק'(  15ניסיון )

עשיר   ןניסיו

ורלוונטי, לרבות 

התנסות מוצלחת  

מאד בחלקו הקודם  

של התהליך 

 10 האסטרטגי במועצה

ניכר ניסיון מרשים עם 

ארגונים דומים ותהליכים 

דומים. יחד עם זאת, 

העבר של מזמין   ןניסיו

העבודה היה פחות  

 8 ממיטבי. 

)של החברה( עם  ןניסיו פחות 

המגזר המוניציפלי בכלל, והכפרי 

בפרט. בנוסף, לא הגדירו יועץ 

מיועד לפרויקט, כך שלא ניתן  

 ספציפי.  ןמניסיוהיה להתרשם 

 45מתודולוגיה )

 40 נק'( 

המתודולוגיה  

רלוונטית ומעידה  

על היכרות עם 

המועצה והתהליך  

 35 האסטרטגי.

המתודולוגיה המוצעת  

ליך  נכונה בעיקרה לתה

אסטרטגי כללי, אך  

פחות מתאימה לתהליך  

הממוקד בציר משימה  

ספציפי כמו הקהילתיות  

 15 רובדית. -הדו

המתודולוגיה כללית מאד, כאשר  

החלק העיקרי בה שמחובר  

למהות התהליך )הפיילוט(  

מוגדר כ"מתומחר בנפרד", ולכן 

לא יכול להיכלל בניקוד. כך, 

 התהליך חסר מאד. 

 40הצעת מחיר )

 כולל מע"מ  42,000 37 כולל מע"מ   39,000 40 כולל מע"מ  40,800 38 נק'( 

   60   85   93 סך ניקוד: 


