
 
 

 29/03/2022פרסום החלטת ועדת התקשרויות מיום  

 

, וזאת בהתאם לסעיף  29/03/2022ועדת 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

תכנון,ביצוע ופיקוח של בנייה ממוגנת,יעוץ בתחומי הערכות לחירום,תכנון               -ס.י.פ.ה בע"מ  -חברת א

 חירום,תכנון מיגון והנדסת מיגון.

 

 .מחלקת הנדסה מבקשת להתקשר עם רכז פרויקטים בהתקשרות חודשית.  2

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

 לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ולאור האמור המועצה רשאית להתקשר ללא מכרז. 

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

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

 המבוקשת ללא מכרז. 

 רכזי פרוייקטים: 4- נעשתה פניה ל

 ₪  24,000 –אירית )אירה( פארג 

 ₪   26,000  –שניר הנדסה 

 ₪   26,000 –איי.אמ.פי 

 ₪   31,000 –ידר ברק ק

 ₪ לחודש.  24,000ההצעה הזולה היא של אירית פרג' 

 

תנועה  3 וועדת  תכנון  בועדת  תנועה,להשתתפות  יועצי  עם  להתקשר  מעוניינת  ההנדסה  .מחלקת 

 רבעונית,וכן לתכנון הסדרי תנועה.  

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

 התקשר ללא מכרז. לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ולאור האמור המועצה רשאית ל

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

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

 המבוקשת ללא מכרז. 



 
 יועצי תנועה: 5- נעשתה פניה ל

 ₪ לשעת עבודה 360 –א.מ.י.א 

 ₪ לוועדה כל רבעון  ₪800 לשעה וועדת תמרור +  120  –הנדסים שגיא מ

 ביצוע תכנון  ₪4% לשעה לוועדת תמרור   240 – אריה צור 

 ₪ לשעת עבודה   240 –צציק מהנדסים 

 שכ"ט לפי משהב"ט ללא הנחה   –פי.גי.אל 

 

ל שגיא  בדיקת תוכניות לצורך אישור בועדת תכנון וכן ועדת תנועה רבעונית: ההצעה הזולה היא ש

 ₪ לשעה, בנק השעות יוגדר מראש לפני כל הזמנת עבודה.  120-ב

₪ לשעת עבודה , בנק השעות    240  - תכנון הסדרי תנועה: ההצעה הזולה היא של צ'צ'יק מתכננים

 יוגדר מראש לפני כל הזמנת עבודה. 

 

 . מחלקת הנדסה מבקשת להתקשר עם מתכנן לביצעו תב"ע ליישוב גבעות בר.4

)* לתוספת השניה  3מ"ש נמצא כי ההתקשרות המבוקשת הינה בהתאם לקבוע בסעיף  מבדיקת היוע

 לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ולאור האמור המועצה רשאית להתקשר ללא מכרז. 

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

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

 המבוקשת ללא מכרז. 

 העבירו הצעה:   3מציעים,  4- נעשתה פניה ל

 

 לא זמין לביצוע   –ד.דרורי 

 ₪   237,459מקצב קובי זיק 

 ₪   370,916  –קדמון 

 ₪  290,467 – אבינועם לוין 

 ₪.  237,459לות  מאושרת התקשרות עם בעל ההצעה הזולה מקצב קובי זיק בע

 


