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 2220/90הליך מספר 

 מרעיון למוצר ופיתוח מיזמים הדרכהייעוץ, שירותי 

 רשויות יהודה ושומרון אשכולאיגוד ערים רשויות עבור 

 כללי  .1

הינו איגוד ערים המונה (  "האשכול")להלן:  אשכול רשויות יהודה ושומרון  איגוד ערים   .1.1

משאבים וניצול היתרון לגודל רשויות מקומיות ופועל ליצירת שיתופי פעולה, איגום    14

בו. החברות  המקומיות  הרשויות  לרשויות   בין  גם  יינתנו  השירותים  ספק,  הסר  למען 

 נוספות שיצטרפו לאשכול בתקופת ההסכם עם הזוכה. 

בעלי   .1.2 בהשתתפות  באשכול  מיטבית  להזדקנות  חממה  התקיימה  האחרונה  שנה  בחצי 

ידע, זו  סדרת מפגשים  באשכול.  הרשויות  מ  14- תפקידים שונים מ קיבלו המשתתפים 

הוותיקים בתחום  ומיומנויות  לדורות "תפיסת  ב  כלים  פרדיגמת "קהילה  את  למדו   ,

, נפגשו עם גורמים ל הג'וינט,  ש ות מיטבית  להזדקנההזדקנות המיטבית ומפת המדדים  

ונים העוסקים בתחום הוותיקים וקיבלו השראה מיזמים ויוזמות מגוונות הקיימות  ש

בישראל.   וחשיבה היום  מיפויים  ערכו  המשתתפים  החממה  תקופת  צרכי    על   במהלך 

ברשווה בפיתוח    והעלו המשתתפות,  ת  יוותיקים  אזוריים  פעולה  לשיתופי  רעיונות 

 לו כמקדם זקנה מיטבית.  שירותים ו/או מיזמים חדשים על פי הידע החדשני שקיב 

תהליך   .1.3 של  ב'  שלב  עבור  הצעות  לקבלת  פונה  למוצר "  –   חממהההאשכול   -  " מרעיון 

ה חיי  איכות  לשיפור  מיזמים  פיתוח  מדדי  ו לתהליך  פי  על  האשכול  ברשויות  ותיקים 

המיטבית.   ו/או ההזדקנות  הרעיון  משלב  חדשות  יוזמות  להיות  עשויים  המיזמים 

 .למאפייני האזור התאמת מיזמים קיימים

 ההתקשרויות ועדת    ואשר ייבחר ע"י   הליך זה   הזוכה בהליך יהיה מציע אשר עומד בתנאי  .1.4

 .תאם לקריטריונים שנקבעו לבחירה בהו ועדה מקצועיתבהתאם להמלצת   של האשכול

 

 להצעות הבקשהטבלת ריכוז נתוני  .2

 נתון  נושא 

 שומרון קרני  4רחוב רחבעם זאבי   כתובת מפרסם ההליך 

 שירה הראל  האשכול  םמטעהקשר איש 

 054-6555411טלפון : 

 shira@eyosh.org.ilדוא"ל: 

 12:00עד השעה   04.09.2022 מועד אחרון לשאלות הבהרה

ישלחו למשתתפים    תשובות לשאלות הבהרה

 עד ליום

06.09.2022 

 12:00בשעה  11.09.2022ביום   ות הצע המועד אחרון להגשת  
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 12:05בשעה  11.09.2022ביום  ההצעות מועד פתיחת  

הודעה  .  13:00-10:00בין השעות   14.09.2022 מועד ראיונות למציעים 

במועד   על השעה המדויקת תימסר למציעים

 . מאוחר יותר

 

בגוף   הרשום  לבין  לעיל  בטבלה  הרשום  בין  התאמה  אי  של  הצעותהבמקרה  לקבלת  יקבעו  פניה   ,

 הנתונים הרשומים בטבלה זו. 

 

 :תכולת העבודה .2

הרעיון אותו ירצו    משתתפים לגיבוש  25-שעות ל   6-4בין    –   פרונטלית  סדנת רעיונאות .2.1

עם בתהליך  אשר יפותחו  מיזמים    5-3  יבחרו באופן משותףבסוף הסדנה    .לפתח למיזם

 .31.10.2022יסתיים עד ליום   –)בעלי התפקידים ברשויות(  יזמיםה

עד יסתיימו לכל המאוחר    –  ניתן להציע סדנאות נוספות במסגרת ההצעה  –  אופציונלי

לפני   התוצריםשבוע  כנס  קיום  המציע  .  מועד  כל  בהצעתו  לציין  על  הסדנאות עלות 

   .יונאות אחתתהליך ולכל הפחות סדנת רעוצעות להמ

מנטורינג ליזם   –   בעלי התפקידים ברשויות  ,ייעוץ וליווי ליזמיםהכולל    –פיתוח מיזמים   .2.2

( המיזם  לפיתוח  יזמים  קבוצות  ועד    3-5  ביןאו  הרעיון  משלב  פעולה  תכנית  יוזמות(, 

מודל ארגוני ומודל עסקי  ,  רציונל)  בפיץ' יזמים בכנס תוצרים    גהלהצבשלה    מפורטת

יש לכלול בהצעה    .קבלת תקציב פעולה ראשוני(לאחר  ר הכנס ומיד לאח  שניתן להניע

ל פיתוחאחד  מיזם  פיתוחמחיר  כנס    המיזמים  י.  קיום  למועד  שבועיים  עד  יסתיימו 

 . התוצרים 

לתמחר עלות שעת   . על המציעי היוזמות הזוכות עד שלב הביצועהמשך ליוו  –  ונליאופצי

 .צרף להצעתו בנוהל זהיו  ייעוץ

ל .2.3 בבמקביל  לאשכול  2.2סעיף  עבודה  בכ–  ייעוץ  זו  עבודה  אומד  שעות    10-)האשכול 

 :הכולל  (חודשיות לתקופה שתתחיל במועד הכרזת הזוכה ותסתיים בכנס התוצרים

 . סיוע בגיבוש התהליך, כתיבת קול קורא למיזמים זוכים בהשקעת האשכול .2.3.1

עבודה עם   .2.3.2 וניהוליים של האשכול ללימוד הצרכים  פגישות  גורמים מקצועיים 

 והיעדים. 

השתתפות בדיונים עם מקבלי ההחלטות באשכול לקבלת החלטות בדבר תחומי   .2.3.3

  אשכול.נוספים בגורמים מפעילים וישימות הפצת הפתרון לגורמים  ,הפעילות

 .בתהליך הפקת כנס תוצריםסיוע  .2.3.4

 ייעוץ נוסף על פי דרישה.   .2.3.5

יתקיים לכל המאוחר ביום שיופק ע"י האשכול ו  כנס התוצריםגרת  המיזמים יוצגו במס .2.4

28.02.2023. 
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 ייעוץ להמשך ליווי האשכול לאחר הכנס.   – אופציונלי .2.5

   .1- ב בנספחהתפקיד המלאה ודרישות התפקיד מפורטות ולת  כתפירוט   .2.6

עשוי לבצע משימות נוספות, גם אם בהליך זה    הזוכהבהתאם לאמור להלן בפנייה זו,  

 . מטעמהאו מי  מנכ"לית האשכולבהתאם לדרישות  ,1-בבנספח  אינן מפורטות 

 2- להצעתם הצעה לביצוע השירותים המפורטים לעיל ע"ג לא יותר מיצרפו  המציעים   .2.7

 יש לציין את מספר היועצים שיגויסו לטובת מתן השירותים.   צעההב. A4דפי 

 

 תנאי סף  .3

 המציע יהיה תושב ישראל או תאגיד הרשום בישראל.  .3.1

בתחום  מציע   .3.2 מוכח  ניסיון  חברתיים  בעל  מיזמים  מיזמים  פיתוח  השלישי ו/או   לגיל 

 השנים האחרונות. בחמש 

ברשויות מקומיות.מציע   .3.3 בעלי תפקידים  עם  עבודה  של  מוכח  ניסיון  יתרון    בעל  יינתן 

 אשכולות. רשויות ביהודה ושומרון או/ ו עם  למציע בעל ניסיון עם 

המציע יציג את המנהל המוביל )אשר במקרה של מציע יחיד יהיה המציע עצמו( )להלן:  .3.4

 (. "המנהל המוביל"

 : במנהל המוביל יתקיימו תנאי הסף שלהן .3.5

דומים  בעל   .3.5.1 הגשת תכניות    –  שנים האחרונות   חמש בניסיון בהובלת תהליכים 

 . ותוצרים לדוגמא

 . בארץ מוכח בעבודה עם רשויות מקומיות ניסיון .3.5.2

 אסמכתאות יש לצרף 

ניגוד עניינים בין עיסוקיו האחרים של המציע לבין השירותים המבוקשים בהליך  .3.6 אין 

 זה.

 

 להצעה יצורפו המסמכים שלהלן: .4

 צילום ת"ז או אישור התאגדות. .4.1

 לעיל בפניה זו.  2.7הצעה למתן השירותים כמפורט בסעיף   .4.2

פיתוח מיזמים חברתיים בתחום  רשימה של מקבלי שירות להם נתן המציע שירותי ייעוץ   .4.3

השירות,  מקבל  שם  השירות,  מהות  את  תכלול  הרשימה  האחרונות.  השנים  בחמש 

המנהל אצל מקבל השירות עמו היה המציע בקשר תקופת מתן השירות, שם ותפקיד  

 ודרכי התקשרות עמו )טלפון נייד, כתובת דוא"ל וטלפון במשרד(.

 לעיל בפניה זו.  3.5אסמכתאות כנדרש בסעיף  .4.4

שלושה  .4.5 האחרונות   לפחות  השנים  בחמש  המוביל  המנהל  שביצע  עבודות  של   תוצרים 

 . בתחומים נשוא פניה זו

 

 שאלות הבהרה  .5
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עד ליום   shira@eyosh.org.ilבכתובת דוא"ל  שירה הראל   ל ניתן לשלוח שאלות הבהרה   .5.1

 . 12בשעה  04.09.2022

 06.09.2022תשובות לשאלות הבהרה ישלחו למשתתפים עד ליום  .5.2

 

 : ההליך מסמכי .6

 . תנאי ההליך )מסמך זה( .6.1

 חוזה למתן שירותי ייעוץ. .6.2

 תכולת השירותים. .6.3

 אישור קיום ביטוחים. .6.4

 לאיתור חשש לניגוד עניינים. שאלון   .6.5

 

לתיבת    שלוח, יש לכאשר הם חתומים ע"י המציע  את ההצעה, בצירוף כל המסמכים הנדרשים  .7

באחריות המציעים לוודא כי ההצעה התקבלה בתיבת    shira@eyosh.org.il  שכתובתה  דוא"ל 

 .  6555411-054בטלפון  הדוא"ל,  

 

 

 אופן בחירת היועץ הזוכה: .8

נקודות,   30ההצעות שיעמדו בתנאי הסף ינוקדו לפי רכיב מחיר שיקבל ניקוד מרבי של   .8.1

 נקודות.  70ורכיב איכות שיקבל ניקוד מרבי של 

 שלהלן:רכיב האיכות ינוקד לפי המשקולות  .8.2

ישקלו    .נקודות  30ניקוד מירבי    –   הצעהה  מרכיבי  .8.2.1 זה  רלוונטיות,  לעניין רכיב 

 . , התאמה לאשכול רשויותות, תכליתיות, אמדנים סבירים, גמישותחדשנ

 . נקודות  35 ניקוד מירבי – התרשמות מראיון .8.2.2

8.2.3.  

תוצרי  התרשמות כללית מתיק עבודות,    .ודותנק  20ניקוד מירבי    –  תיק עבודות .8.2.4

 . שוניםמשלושה לקוחות   תהליכים

 ניסיון קודם:  .8.2.5

קודם .8.2.5.1 מ ב  ניסיון  ברשויותועבודה  תפקידים  בעלי  מרבי    –  ל    5ניקוד 

 .( מספר שנות ניסיון ומגוון שנות ניסיון)יחושב לפי  ודותנק

מיזמים  ב  ניסיון קודם .8.2.5.2 מיזמים  פיתוח  ו/או    –  לגיל השלישיחברתיים 

מרבי   לפי    נקודות  5ניקוד  ניסיון,  )יחושב  שנות  מיזמים    מגווןמספר 

 (. יה להם ניתן מענהיוהיקף האוכלוס 

 . נקודות 5רבי  ניקוד מ  – הכרות / ניסיון עם רשויות יהודה ושומרון .8.2.5.3

 . יהיה ניקוד ההצעה לרכיב האיכות 70%- מוכפל ב  8.2 סעיףב סיכום הנקודות .8.3

( יפסלו, 70%-הכפלה בנקודות ברכיב האיכות )לאחר    70רק הצעות שיקבלו לכל הפחות   .8.4

 ולא יעברו לבדיקת רכיב המחיר. 

mailto:shira@eyosh.org.il
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 : יחושב כך רכיב המחיר .8.5

להצעת   1.2להצעת המחיר( + עלות פיתוח מיזם )סעיף    1.1)סעיף    / סדנאות  עלות סדנא

 ייעוץ לאשכול = הצעת המחיר לצורך חישוב רכיב ניקוד המחיר.  + 5המחיר( כפול  

 

 : לפי הנוסחה שלהלןרכיב המחיר יחושב ד וקינ

(
  ההצעה  הנמוכה  ביותר 

 ההצעה  הנבדקת 
) ∗ 30 

ביותר"   הנמוכה  "ההצעה  ספק,  הסר  ההצעות   –למען  מבין  ביותר  הנמוכה  ההצעה 

 לעיל.  8.4נקודות ברכיב האיכות כאמור בסעיף   70שקיבלו לפחות 

בסעיפים   .8.6 הניקוד  ההצעה    8.5-ו  8.3סיכום  ניקוד  הניקוד    –יהיה  את  שתקבל  ההצעה 

 תוכרז כהצעה הזוכה.  ר הגובה ביות

 

 ותקופת ההתקשרות התמורה .9

אבני דרך )סדנה, פיתוח מיזמים עד לפי    השירות הינההתמורה עבור ביצוע מלא של מתן   .9.1

ולא לצורך ת  .הכנס, לאחר הפקת הכנס( ניהולי,  יגיש מדי  שלום,  לצרכי מעקב  הזוכה 

 .  לממונה עדו"ח ביצוחודש 

מיום   .9.2 זמין  יהיה  ל14.09.2022היועץ  הינה  המרבית  ההתקשרות  תקופת  כאשר   , -24  

 חודשים. 

ההתקשרות יהיה בהתאם לתקציב שיהיה לאשכול, והאשכול מובהר בזאת, כי היקף   .9.3

 אינו מתחייב להיקף הזמנת שירותים כלשהו, או להזמנת שירותים בכלל. 

 

 הערות כלליות:   .10

 יש לצרף רשימת ממליצים מרשויות מקומיות או גופים ציבוריים אחרים. .10.1

לפקיד   .10.2 דיווח  בדבר  ואישור  תקין  ספרים  ניהול  אישור  להצעה  לצרף  על  יש  השומה 

 הכנסות. 

 .הצעה לביצוע העבודהיש לצרף  .10.3

 . ואסמכתאות נלוותלהצעה  מוביל המנהל היש לצרף שם ופירוט הניסיון של  .10.4

 ככל וההצעה תתקבל, יש לחתום על הסכם ושאלון לבדיקת ניגוד עניינים.  .10.5

 ככל והמציע מעסיק עובדים, יהיה עליו להציג אישור על קיום ביטוח מעסיקים.  .10.6

 הל זה, יהיו שייכים לאשכול בלבד. כי תוצרי העבודה של היועץ בנומובהר בזאת,  .10.7

 מהתקציב המיועד להתקשרות זו. הלא יתקשר בהצעה הגבוה האשכול  .10.8
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 הודעות ונציגות  .11

מספר   ,מלאהה  ו, כתובתמושבמסמכי ההליך  ו  הודעת הגשת ההצעהב  ינקוב  מציעכל   .11.1

 טלפון וכתובת דוא"ל. 

על    השנמסר  ר אלקטרוניבדואר אלקטרוני לכתובת דואמטעם האשכול  שלח  יהודעה שת .11.2

 אצל המציע.  נתקבלה שחשב י, ת המציעידי 

 

 בכבוד רב,                                        

 מנכ"ל  –קרן גפן 

 ון ערים אשכול רשויות יהודה ושומר איגוד                                                                                     

 

 

 

  



 מסכים לכל האמור יואנ תיהבנו  תימאשרת כי קרא תי חתימ

 חתימת המציע:__________  תאריך: ________________

 

 

 1-נספח א

 הצעת מחיר 

 2022/90 נוהל הצעות מחירל

 

 ייעוץ, הדרכה ופיתוח מיזמים  שירותי  

 יהודה ושומרוןרשויות לאיגוד ערים אשכול  

 

 : מוצעת עבור מתן השירותים הינה כדלקמןתמורה  .1

   ₪ ________________ וסדנאות נוספות ככל שיוצע בתכנית  עלות סדנת רעיונאות .1.1

מיזםע .1.2 פיתוח  מיזמים  לות  חמישה  עד  ובסה"כ  ₪  אחד  לכל   -  ________________ 

 .מיזם

 .  ______________________ ₪  ייעוץ לאשכול  .1.3

עבודה  –  אופציונלי .1.4 לשעת  התוצרים  עלות  כנס  המחיר  –  לאחר  בהצעת  משוקלל   לא 

  לשעה. ₪_______________ 

 

התמורה כוללת את כל ההוצאות, בין המיוחדות ובין הרגילות, מכל מין וסוג שהוא הכרוכות   .2

במתן השירותים על פי תנאי המכרז, לרבות כוח אדם, ציוד, כלי רכב, ביטוחים, התקשרות עם  

 עט מע"מ. יועצי משנה, ולמ

 

 תאריך: ____________________________________________ 

 

 _________ ______שם המציע: __________________________

 

 ____________________________________  :שם המנהל המוביל

 _ _____________________  מספר היועצים הפנויים לטובת התהליך:

 __ שמות החותמים בשם התאגיד המציע: _____________________

 

 במקרה של מציע שהינו תאגיד(: ___________________ חתימת המציע )בצירוף חותמת התאגיד 

  

 


