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 ב "תשפיט' בתמוז 
 2022  ליולי  18 שני יום

 
 וועדת התקשרויות 

 2022ליולי  18 -מיום ה
      

  :נוכחים       משתתפים: 

 ורא ראובני, חשב מלווה  גי      ויו"ר הוועדה עיאד אבו עשיבה, גזבר 

 עלי דיבסאן, מבקר המועצה      חופית קלימובסקי, מנכ"לית המועצה  

 עבדאללה דכוור, עו"ד מטעם משרד היועמ"ש 

 מלי פול, מנהלת רכש חוזים והתקשרויות  

 

 מתן שירותי מיצוי הכנסות  נדון: ה

   .ממשרד החינוך

לסעיף   השנייה  8) 3בהתאם  לתוספת  תשי"ח(  אזוריות(  )מועצות  המקומיות  המועצות    - לצו 

1958  ," )להלן:  קסום  אל  האזורית  פנתה  "(  המועצההמועצה  התקשרויות  וועדת  באמצעות 

 ליועצים למתן שירותי מיצוי הכנסות ממשרד החינוך.בזאת 

 והתקבלו ההצעות הבאות: 

  45% -עלות הצעת מחיר א' הספקשם 
 רייטינר )כולל מע"מ( 

  5% - עלות הצעת מחיר ב'
 שעתי )כולל מע"מ( 

 לש"ע  228 9,945 נתיב מערכות 

 לש"ע  300 9,945 גפני שליו ושות'

 לש"ע  200 9,000 ו.ר.ד וייסלר

 לש"ע  140 7,605 ש.בראל 

 

 מצ"ב:

 טפסי דירוג מראיין על בסיס איכות.  .1

 דירוג וניקוד על בסיס הצעת מחיר + ניקוד איכות ע"פ ממצאים. .2

 : הלבחירת זוכ אמות מידה

 מחיר א'. הצעת   45% .1

 .פרויקטיםמחיר ב' הצעת  5% .2

 . 50%איכות   .3

 ראיון. אמצעות בהתרשמות המחלקה  3.1

 ניסיון ומסמכים.התרשמות ע"פ   3.2

 , כדלהלן: ניקוד המועמדים המהווה חלק בלתי נפרד מוועדה זומצ"ב 
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אי סף נת  שם הספק שם הספק שם הספק שם הספק  

 הצעת המחיר  

נתיב מערכות ניהול   המועמד שם ציון
 חינוך ורווחה    

גפני שליו ושות'  
 בע"מ  

ייעוץ וניהול   ש. בראל ו.ר.ד וייסלר 
 בע"מ  

הצעת המחיר ריטיינר סה"כ 
 לתחשיב מחיר   45%א 

₪ כולל   9,945
 מע"מ  

₪ כולל   9,945
 מע"מ 

₪ כולל מע"מ   9,000 ₪ כולל מע"מ   7,605   

הצעת המחיר ריטיינר סה"כ 
 לתחשיב מחיר  5%ב 

כולל מע"מ   228 כולל מע"מ  300  כולל מע"מ   200  כולל מע"מ   140   

   45% א  הצעת מחיר
 נק'(    45)עד 

 הבא:  ע"פ החישוב 
45 X     הנבחנת ההצעה     /

   ביותר הזולה ההצעה
 

נק'  34 נק'  34  נק'  38  נק'  45   

 נק(   5)עד  5%הצעת מחיר ב' 
     X  0.05 ע"פ החישוב הבא:

  הזולה  ההצעה/    הנבחנת  ההצעה
  ביותר

 
 

נק'  3 נק'    נק'  3.5  2.3 נק'  5   

נק' לשלב זה   37 סה"כ הצעת מחיר   נק' לשלב   36.3 
 זה 

נק' לשלב זה  41.5 נק' לשלב זה  50   

 עמידה בתנאי סף  

המציע הינו יחיד או  
תאגיד רשום כחוק  

  בתאגיד)ככל ומדובר 
יש לצרף תעודת  -

התאגדות ואישור  
מורשי חתימה. ככל  

תעודת   -ביחידומדובר 
 זהות(.

 

צורפה   ✓
תעודת  

רישום של  
שותפות  

מוגבלת +  
עוסק  
 מורשה  

)ע.מ  ✓
 צורף( 

צורף תעודת   ✓  ✓
 התאגדות 

ניהול  בדבר  בתוקף  אישור 
מפקיד    -חשבונות    אישור 

על  או מרואה חשבון  מורשה 
חשבונות  פנקסי  ניהול 
בחוק  כאמור  ורשומות 
ציבוריים  גופים  עסקאות 

חשבונות) ניהול  , ( אכיפת 
והתקנות 1976   -תשל"ו     ,

  .שהותקנו על פיו

 

✓  ✓  ✓  ✓  
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מס  ניכוי  על  בתוקף  אישור 
 הכנסה במקור. 

 

✓  ✓  ✓   
✓  

 תעודת השכלה )אקדמאי( 
 

צורף רישיון   ✓
רו"ח  +  

בסטטיסטי 
קה   

 וחשבונאות
BA 

צורף  ✓
רישיון  
 רו"ח  

צורף רישיון   ✓
 רו"ח 

פה  צור ✓
התמחות  

 בחשבונאות  

ו/או    העובדהמציע 
  בעל   הינו  מטעמו
  5  של  מוכח  ניסיון
  הפחות   לכל  שנים
 שירותים  במתן

 החל,  שבנדון  בנושא
  הלימודים   משנת
 במתן"ד  תשע

  השירותים
  זו   בהזמנה  הנדרשים
  לצרף )יש    לרשויות

קורות /משרד  פרופיל
  פירוט   המכיל  חיים

 ניסיון  אודות
 המוצעעובד  /המציע
,  זה  בתנאי  הנדרש

  אישורים   לצרף,  וכן
  להם   הגורמים   מאת
(.  השירותים  ניתנו

סיונו של  ימובהר כי נ
גם   יתקבלהעובד  

מצטבר  כניסיון 
משרדים  במספר 
בתחום  העוסקים 

 זה.
 

צורף פירוט   ✓
ניסיון  

בעבודה  
בתחום  

חינוך +   
ניסיון  
המציע  

במיקסום  
הכנסות  
ממשרד 
 החינוך   

צורף  ✓
קורות  
+  חיים    

 המלצות  

הציעה את   ✓
רו"ח שמחוני  
עוז + אמין  

צירפה   טאה
את הנדרש  

לגביהם צורף  
נספח מועצות  

להן נערכה  
התחשבנות  
עם משרד 
החינוך +  

פירוט מקיף  
על המוסדות  
קורות חיים  

של מס'  
יועצים  
 במשרד 

צורפו קורות   ✓
חיים +  

המלצות על  
 מיצוי תקציבי  

 הערות 
 

 עומד בתנאי סף 
✓  

 עומד בתנאי סף 
✓  

 עומד בתנאי סף 
✓  

עומד בתנאי   ✓
 סף

 איכות ההצעה  

המחלקה   התרשמות 
התרשמות מניסינו הכללי  
של העובד במצטבר במס'   
עבודות שביצע, ממליצים  

 וכו' . 
 נק'  30עד 

 
וטבלת ניקוד ראיון בהתאם ל 

   לעם העובד המוצע 
 בחינת ניסיונו של העובד  

 
נק' על בסיס    5/10

 דירוג מצ"ב 
 
 
נק'  25  
 

 
נק' על    4/10

בסיס דירוג  
 מצ"ב

 
 
נק'  24  

 
נק' על בסיס    8/10

 דירוג מצ"ב 
 
 
נק'  28  

 
נק' על בסיס דירוג    9/10

 מצ"ב
 
 
נק'  29  
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 החלטת הוועדה:

המציע  • עם  התקשרות  מאשרת  "ש.בראל  הוועדה  )להלן  ביותר  הגבוה  הניקוד  ייעוץ    בעל 

פרוייקטים של  וניהול  חודשי  בסך  ככל   7,605"(  פרויקטים   + )ריטיינר(  מע"מ  כולל   ₪

 ₪ כולל מע"מ.   140ויידרשו בסך שעתי של 

 בכפוף: 

 חודשים כל אחת.  12אופציות הארכה בנות   2שנים +  3  -הסכם התקשרות ל .1

 יש להוסיף סעיף יציאה בכל נקודת זמן ומכל סיבה שהיא. .2

 ."במידה והשתנה הגורם שהוצג מטעם החברה יש לקבל אישור הוועדה מראש"ש לציין י .3

 

להלן המועמדת )"ו.ר.ד וייסלר"(   - הוועדה מאשרת בזאת שימוש בכשיר שני במידת הצורך  •

₪ לשעה עבור פרויקטים    ₪200 כולל מע"מ ריטיינר חודשי + סך שעתי של    9,000בעלות של  

 בכפוף לנרשם מעלה.

 

 רשמה: מלי פול  

נקודות לכל שנת ניסיון   2.5
  20של העובד בתחום עד ל 

שנים(  8נקודות על ניסיון )  

שנות   15נק' )מעל  20
 ניסיון בתחום( 

  15נק' )מעל  20
שנות ניסיון  

 בתחום( 

שנות ניסיון   9נק' )  20
בתחום( עוז שמחוני +  

שנים  14אמין טאהא   

שנות ניסיון   9נק' )  20
 בתחום( 

הצעת המציע +  סה"כ 
איכות ההצעה כולל  

 התרשמות הוועדה והראיון 

נק'  82  99 נק'  91.5 נק'  80.3 נק'  


