
2020וועדת התקשרויות 

סך ההתקשרותהחלטהזוכהפרוייקטתאריךד"מס
שחק המומחים בודק שכר120.1.2020

לשכר
הצעת משרד זיצר נדחית על הסף מאחר ואין בידיו תעודת בודק שכר כפי 

י החוק מבדיקת ההצעות עולה שההצעה של שחק "שנדרש      בהזמנה ועפ
לאחר התייעצות . היא ההצעה הכשרה היחידה (המומחים לשכר)שחר חדש 

י בודק מוסמך לכן "שערכה המועצה מדובר בסכום סביר לבדיקת תלוש ע
מ בגובה הסכום "החליטה הועדה להתקשר עם שחק המומחים לשכר בע

.הפטור ממכרז

לתלוש ₪ 330

ד "אישור התקשרות עם משרד עו230.1.2020
בתחום דיני - לייצוג וטיפול משפטי

.תכנון ובניה

נסיון ומומחיות מחליטה ,לאור העובדה כי מדובר בתחום הדורש ידע עופר שפיר
. הוועדה להתקשר עם משרד עופר שפיר לקבלת השירותים נשוא הזמנה

בשלב הראשון ותמשך  ₪ 60,000 תוגבל לסך של 2020-ההתקשרות ב
.בהתאם לאישור תקציבי נוסף ככל שיהיה

-  תצהירים2-3עד  ₪ 40,000- 1תיק 
 עד סוף 2-3מהגשת תצהיר  ₪ 30,000

 140,000₪כ "סה ₪ 70,000- התהליך

מבדיקת ההצעות עולה כי ההפרש בין הצעה הזולה ליקרה הינו קטן וכי ציפורית גליקשירותי ייעוץ ארגוני326.1.2020
, הידע והמיומנויות של משרד ציפורית בתחום היעוץ הארגוני הינו רחב יותר

ומאחר ומדובר בפרויקט מורכב ביותר יש צורך במשרד בעל נסיון רב ביותר 
ברשויות לכן הועד מחליטה להתקשר עם משרד ציפורית גליק לקבלת 

ההתקשרות היא שעתית בהתאם להזמנות עבודה . שירותי ייעוץ ארגוני
.מאושרות וחתומות שיונפקו מעת לעת בהתאם לפרויקט ולתקציב מאושר

מ"לשעה בתוספת מע ₪ 260

, הוחלט להתקשר עם ויקטורי שנתנו הצעה מיטבית וזולה מיתר המציעים ויקטורירכישת מזון420.5.2020
.באמצעות הזמנות עבודה על פי צורכי המועצה מעת לעת

הנחה 3%

מבדיקת ההצעות עולה כי הצעתו של אבי בן חמו הינה הזולה וגם לאחר אבי בן חמושירותי ייעוץ אסטרטגי514.10.2020
ההתקשרות הינה . שיקלול האיכות נמצא כי הוא צבר את מירב הנקודות

שעתית בהתאם להזמנות עבודה מאושרות וחתומות שיונפקו מעת לעת 
.בהתאם להתקדמות הפרויקט ולתקציב מאושר

לשעה ₪ 179

שירותי ייעוץ לאיתור קולות 621.10.2020
קוראים

אריה 
(ארמה)מצליח

לאור העובדה כי מדובר בתחום הדורש ידע נסיון ומומחיות ולאור העובדה 
מחליטה הוועדה להתקשר עם , כי ההצעה הינה הזולה מבין יתר המציעים

ההתקשרות למשך . לקבלת השירותים נשוא הזמנה (ארמה)אריה מצליח
 חודשים כל אחת בהתאם 12 תקופות נוספות בנות 4- שנה עם אופציה ל

להזמנות יבודה חתומות מאושרות שיונפקו

4,700 ₪

מתן שירותי טיפול בציוד חשמלי 710.6.2020
אלקטרוני וסוללות

י תאגיד .א.מ
מחזור 

אלקטרוניקה 
לישראל

י תאגיד מחזור אלקטרוניקה לישראל שקיבלה .א.מאשרים התקשרות עם מ
נוסח ההסכם הינו בהתאם . את הניקוד הגבוה ביותר מבין שתי ההצעות

כאשר איסוף הפסולת , י המשרד להגנת הסביבה"לנוסח שאושר לחברה ע
ההתקשרות תעמוד כל זמן שלא . האלקטרונית יבוצע באמצעות החברה

י אחד הצדדים וכל עוד החברה לא איבדה את ההכרה של המשרד "בוטלה ע
.להגנת הסביבה בה

לטון ₪ 700



י המשרד להגנת "מאחר ותמיר היא החברה היחידה המוכרת נכון להיום עתאגיד תמירתאגיד תמיר823.4.2020
י משרד ההגנת "פי חוק האריזות ובכפוף להמשך ההכרה ע"הסביבה ע

 מאשרים הארכת 2020הסביבה למשך תקופה של שנתיים נוספות מיוני 
.התקשרות לשנתיים

לאור העובדה כי מדובר בתחום הדורש ידע נסיון ומומחיות ולאור העובדה אבי גולדהמרצ"הועדה הקרואה בתל מונד בבג924.2.2020
צ מחליטה "כי התקבלה הצעה יחידה ובשל מועד הקרוב להגשת תשובה לבג

.הוועדה להתקשר עם גולדבמר לקבלת השירותים נשוא הזמנה

30,000 ₪

פוגל שהם תכנון מבנה המועצה הישן1010.11.2020
אדריכלים

לאור העובדה כי מדובר בתחום הדורש ידע נסיון ומומחיות ולאור העובדה 
מחליטה הוועדה להתקשר עם , כי ההצעה הינה הזולה מבין יתר המציעים

בהתאם להזמנות . פוגל שהם אדריכלים לקבלת השירותים נשוא הזמנה
עבודה מאושרות וחתומות שיונפקו

277,992 ₪


