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 א"תשפ סיון ט"י
 2021 מאי 26

 וועדת התקשרויות
 2021 במאי 26 –מיום ה  פרוטוקול

      
 משתתפים: 

  כאמל טיבי, יו"ר הוועדה וגזבר המועצה 

                                                             חופית קלימובסקי, מנכ"לית המועצה וחברת וועדה

                            עבדאללה דכוור, עו"ד מטעם משרד היועמ"ש

 מלי פול, מנהלת מחלקת רכש

 על סדר היום:

 חברה מייעצת בתחום הפסיכולוגיה החינוכית .1

 מהנדס מלווה  .2

 תכנון נופי בכניסה ליישוב תראבין .3

 .14:00הוועדה נפתחה בשעה 

, העלאת פרוייקטים חברה מייעצת בתחום הפסיכולוגיה החינוכיתהנדון: 

 חינוכיים פסיכולוגיים

לדיון  להביא  מבקשת בזאת שפ"ח מחלקת , 8/2016במסגרת וועדת התקשרויות עפ"י חוזר מנכ"ל 
בתחום הפסיכולוגיה  נושא הדורש ידע ומומחיות מיוחדים עבור  שירותים של חברה מייעצת

  המקושרות תקציב שתתפעל תכניות פסיכולוגיות, העלאת פרוייקטים חינוכיים החינוכית
 התקבלו ההצעות הבאות:ו

 
 הערות  סה"כ כולל מע"מ  שם הספק

  354,000  תמר שירותי חינוך 

  לא הוגשו הצעות ביז בנגב מאגר ספקים 

 

ולאור העובדה שהאפיון מנה הן רכיב המחיר והן מדד האיכות,  לבקשהמסגרת הקריטריונים ב
)מהווה כחלק בלתי נפרד  חוות דעתהו שקלול הדרוג ( העבירה אתשפ"חהמחלקה המקצועית להלן )

 כדלקמן: מפרוטוקול זה(



, חוזים והתקשרויותמחלקת רכש  
 

   מכחול         מולדה          כוחלה          דריג'את          אל סייד          אום בטין     
 צאנע-א-תראבין

 

 תנאי סף
 

 שם הספק

 המועמד שם ציון
תמר שירותי חינוך 

 רווחה ובריאות

כולל  ₪ 354,000 הצעת המחירסה"כ 
 מע"מ

יש לצרף תעודת התאגדות  - בתאגידהמציע הינו יחיד או תאגיד רשום כחוק )ככל ומדובר 
 תעודת זהות(. -ביחידואישור מורשי חתימה. ככל ומדובר 

 
  

 רישום עמותההמציע צירף תעודת 
 

  

   קורות חיים

בדרגת פסיכולוג מומחה מדריך  להיות יםחייב ועובד אחד נוסף מטעמו לפחות הספק בלבד

בפסיכולוגיה וחינוך במוסמך במדעי הרוח והחברה  aM הציג תעודת בפסיכולוגיה חינוכית. 
 עם התמחות בפסיכולוגיה במערכת החינוכית

 הספק בעל  השכלה פסיכולוגית.
 

  

   אישור על תואר מדריך מומחה בפסיכולוגיה מאת משרד הבריאות

אישור לימודים מאוניברסיטת בר אילן על תכנית דו שנתית להכשרת מטפלים בפסיכותרפיה 
   התנהגותית קוגנטיבית

 שנים לפחות בהפעלת פרוייקטים בתחומים הבאים: 3של למציע ניסיון מוכח 

 .אלימות והתנהגויות שליליות 

 .פרוייקטים לגיל הרך 

 .פרוייקטים בנושא הפסיכודיאגנוסטיקה 

  בטראומה.טיפול 

 .טיפול באובדנות הכולל הערכה וטיפול בתחום האובדנות 
 

  

לחברה יש ניסיון  שנים לפחות בהכנה והובלת פרוייקטים מסוג זה. 5למציע ניסיון  מוכח של 
 שנים 16של 

 
  

ת תהליכי שינוי מוכחים ברשות בדואית החברה הבדואית כולל הובלרות מעמיקה עם כידע והי
 ()היה מנהל ופסכולוג במעון ביתנו רהט( כולל פסיכולוג בעיריית רהט אחת לפחות.

 
  

   ) החברה ממוקמת ברהט(על החברה להיות מאזור הדרום. 

 המציע צירף פרופיל משרד/חברה תוך פירוט ניסיון המציע.
   

   ידיעת השפה הערבית ברמת שפת אם.

 X0.2354,000/354,000 20=  20ע"פ החישוב הבא  נק'( 20)עד  20%הצעת מחיר 

נק'( 50) עד  %50איכות ההצעה   

ולא  16שנים נקודה אחת לכל שנת וותק מהשנה ה  15וותק המומחה לפי )" למעלה מ ניסיון 
 נקודות"( 15יותר מ 

 15שנות ניסיון =  16
 נק'
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 סיכום: 

העביר הנו המציע היחיד שהעביר הצעתו. יחד עם זאת  המציע  :תמר שירותי חינוך רווחה ובריאות 
 כל הדרישות לעמידה בתנאי הסף.את 

 ההצעה הנבחנת  /  ההצעה הזולה ביותר     X 0.2הניקוד  =  חושב באופן הבא:  מחיר ההצעה:

 X0.2354,000/354,000קרי: 

 אפשריים. 20נקודות מתוך  20לפיכך, 
 מתייחסת לשני היבטים:איכות ההצעה 

ולא  16שנים נקודה אחת לכל שנת וותק מהשנה ה  15)" למעלה מ  -לפי ניסיון וותק המומחה .1
) שנים ועל כן קיבל את מלוא הנקודות  16ע"פ הנתונים הוותק נאמד על  – נקודות"( 15יותר מ 

 נק' (. 15 –להלן 
ניתן לראות כי מדובר בחברה איכותית שעל פי הנתונים שהועברו על ידה בעלת   - מידת מומחיות .2

  בפן הפסיכולוגי על כל רבדיו וע"פ הנדרש באפיון השירותים.ידע רב בעיקר 
ליות בכלל ורשויות ערביות אחרות בפרט אכמו כן, למציע יש ניסיון עשיר מול רשויות מוניציפ

 (.עיריית רהט, נווה מדבר)
 נק' (. 35 –על כן, קיבל את מלוא הנקודות לשלב זה ) להלן 

  נק'. 20 :להצעת המחירסה"כ 

  נק'. 50 :לאיכות ההצעהסה"כ 

  נק' בהיעדר ניקוד התרשמות הוועדה. 70סה"כ לקטגוריות אפשריות 
  במעמד וועדת ההתקשרויות. נק' 30התרשמות הוועדה עד ניקוד 

 –הצעת מחיר  שם החברה
 נקודות 20

ניסיון 
 50 –מקצועי 

 נקודות

תרשמות ה
 30 – הוועדה
 נקודות

 לול הציוןשק

תמר שירותי 
  חינוך 

20% 50% - 70 

 

אני מבקשת שלהבא, גורמי המקצוע לא יפנו  :חופית קלימובסקי, מנכ"לית המועצה וחברת וועדה

 נק' מקסימום. 20ועד את התרשמות הוועדה כחלק מהניקוד לחוות דעתם. 

נימוק, "מדוע יש עדיפות להוציא כאשר נדרש שירות מורכב ממס' תתי שירותים יש להעביר  .1

 א לפצלם מראש"?!ותים כמקשה אחת ולאת תתי השיר

 כאשר ישנם תנאי סף מגבילים, נדרש לעשות אחד משני הדברים הבאים:  .2

 .העברת אומדן מחיר סמוי לוועדה 

  רלוונטיים לגביהם, זאת לקבלת המלצות הוכחת פניה לרשויות אחרות שצפוי שתנאי הסף

 ש.לשירות המבוק הלספקים ופרטי קשר של ספקים שיודעים לתת מענ

הוועדה מבקשת לשוחח עם מנהלת מחלקת שפ"ח, מאחר שישנו רק מציע אחד שהגיש הצעתו בגין 

 השירותים:

 : שלום סחר.עבדאללה דכוור, עו"ד מטעם משרד היועמ"ש

 מפריע לי שיש רק מציע אחד.

 35 נק' 35עד  המחלקה המקצועית )להלן שפ"ח( התרשמות 

נק' 70 הצעת המציע + איכות ההצעהסה"כ   
 סה"כ כולל התרשמות הוועדה

 ___נק'  צירוף מסמכים רלוונטיים ומחיר -ע"פ הממצאים להלן המלצת המחלקה

  סה"כ ניקוד למציע

 עומד בתנאי סף הערות
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התקבלה במחלקה תכנית מאושרת תקציב,  כאשר נכון לרגע  :, מנהלת מחלקת שפ"חאלצאנע סחר

קטים. לכן, נדרשת חברה מקצועית מאוד שליש מתוכו והתקיימה חלוקה לפרויזה אושר רק 

   והתמחות ספציפית.

 : האם תנאי הסף לא גבוהים מדי? כאמל טיבי, יו"ר הוועדה וגזבר המועצה

גורם המתקצב? והאם ישנה דרישה שכל מי ה :חופית קלימובסקי, מנכ"לית המועצה וחברת וועדה

 השירותים יצאו ביחד כמקשה אחת או שניתן לפצלם? 

הגורם המתקצב הוא משרד החינוך. אני כמנהלת החלטתי  :, מנהלת מחלקת שפ"חאלצאנע סחר

בצורה  )בקרה( להוציא את השירותים כמקשה אחת מאחר וכך אני יכולה לעקוב אחרי העבודות

     עית כמקשה אחת.מקצו

? יש עוד מציעים דומים שעונים למה הציע רק מציע אחד: כאמל טיבי, יו"ר הוועדה וגזבר המועצה

 לשירותים אלה?

שמנו סטנדרטים גבוהים כי אני צריכה מענה מקצועי. זוהי  :, מנהלת מחלקת שפ"חאלצאנע סחר

 החלטה מקצועית ואני כמנהלת המחלקה חושבת שיש לקבל שירותים והתמחות מקצועית.

  האם העברתם עוד מציעים פוטנציאלים? :חופית קלימובסקי, מנכ"לית המועצה וחברת וועדה

ישבתי עם מלי )מנהלת הרכש(  לא. רק דרך מחלקת רכש. :, מנהלת מחלקת שפ"חאלצאנע סחר

 תי בה. נתתי לה מציע פוטנציאלי אחד שידעתי שנותן את השירותים האלה.ונעזר

 האם עמותת תמר שייכת לאברהים נסאסרה? :עבדאללה דכוור, עו"ד מטעם משרד היועמ"ש

 לא. זוהי עמותה אחרת ולא העמותה אליה אתה מתכוון. :, מנהלת מחלקת שפ"חאלצאנע סחר

 לשירותים אלו להלןגיש הצעתו הוועדה מחליטה להתקשר עם המציע היחיד שה החלטת הוועדה:

 .₪ 354,000"תמר שירותי חינוך" בסכום של 

 מותנה בהסכם התקשרות. .1817300750מתקציב 

 מהנדס מלווההנדון: 

לדיון  להביא  מבקשת בזאת  הנדסהמחלקת , 8/2016במסגרת וועדת התקשרויות עפ"י חוזר מנכ"ל 
ומחיות מיוחדים בגין שירותי ליווי של מהנדס עם וותק רלוונטי לקידום בינוי דורש ידע ומנושא ה

 התקבלו ההצעות הבאות:ומוסדות חינוך וציבור במועצה, 
 הערות  1לשעת עבודה סה"כ כולל מע"מ  שם הספק

   ₪ 190   חיים גרינברג 

  לא הגיש איתי פרס

  לא הוגשו הצעות ביז בנגבמאגר ספקים 

ולאור העובדה שהאפיון מנה הן רכיב המחיר והן מדד האיכות,  לבקשהמסגרת הקריטריונים ב
)מהווה כחלק בלתי  חוות דעתהו שקלול הדרוג ( העבירה אתהנדסההמחלקה המקצועית להלן )

  כדלקמן: נפרד מפרוטוקול זה(
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המלצת המהנדסת: ממליצה לשכור את שירותיו של מר צביקה גרינברג )"חיים גרינברג"( בעלות 
 לש"ע. ₪ 190של 

להבא אבקש לפרט ניסיון מקצועי בהתאם  :חופית קלימובסקי, מנכ"לית המועצה וחברת וועדה
 איון האישי ולנקד בהתאם.ילדרישות ופסקת סיכום של הר

שרת התקשרות עם המציע חיים גרינברג באמצעות צביקה גרינברג הוועדה מא החלטת הוועדה:
 לשעת עבודה כולל מע"מ. ₪ 190בסכום של 

 תקציב: חינוך קבלניות )ניתן אישור רו"ח חגית ג'ורג'י לנושא(.

 מותנה בהסכם התקשרות.

 תכנון נופי בכניסה ליישוב תראביןהנדון: 
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לדיון  להביא  מבקשת בזאת  הנדסהמחלקת , 8/2016במסגרת וועדת התקשרויות עפ"י חוזר מנכ"ל 
דורש ידע ומומחיות מיוחדים עבור  שירותי תכנון נופי בכניסה ליישוב תראבין )משני צידי נושא ה

התקבלו ההצעות ו היתר בניה שלט כניסה שאינו מחייבולל הכביש, בכניסה, ובמעגל התנועה כ
 הבאות:

 הערות  סה"כ כולל מע"מ  שם הספק

   ₪ 49,140   ביסאן

   ₪ 80,000 מארק גנס 

   ₪ 27,000 רימון 

 

 7המהנדסת הוזמנה ע"מ להבהיר את סעיף  :חופית קלימובסקי, מנכ"לית המועצה וחברת וועדה

 לאיפיון השירותים. סעיף זה נראה כסעיף ביצועי ולא כסעיף תכנוני.

 : זהו סעיף ביצועי שנדרש להתייחס אליו בתכנון.מהנדסת המועצהאירית בנאדו, 

בפירוש סעיף המתייחס  למרות שלא מופיע :חופית קלימובסקי, מנכ"לית המועצה וחברת וועדה

לאמות המידה לבחירת המציע )ממד מחיר/ איכות(, גזבר המועצה מפנה את תשומת לב חברי 

ציע ידוע כי ההצעות "ייבחנו למשהוועדה לפסקה הופיעה בסוף הבקשה להצעת המחיר, המעידה 

 בהתאם לנוהל רכש של המועצה".

 מלי פול, מנהלת מחלקת רכש: ע"פ נוהל רכש יש לבחור את המציע הזול ביותר.

 .על כן, הדבר הניח את דעת חברי הוועדה

 החלטת הוועדה:

כולל  ₪ 27,000הוועדה מאשרת התקשרות עם המציע הזול ביותר להלן חברת רימון בסכום של 

 מע"מ.

 פיתוח שצ"פ ביישוב תראבין. 449תקציב: תב"ר 

  מותנה בהסכם התקשרות.

 

  45:15הוועדה ננעלה בשעה 

 :הערה

 .מכרזים ועדת בספר מצוי הנוכחים ובחתימת יד בכתב רשום פרוטוקול

   מלי פולרשמה : 


