
 

  
  

                    
  

לבחירת יועצים שעבודם כרוכה במומחיות  2022/4 ישיבת ועדת התקשרויות מס׳
  או ביחסי אמון מיוחדים 

  
  13:00בשעה  24.5.2022+   19.5.2022 'היום  :הישיבה ימועד

  
   :משתתפות

  
  חברות הוועדה:

 –שבת; חמדני אורטל, עו"ד ח -ה; מס אורטל, רו"ח מנכ"לית החבר –פנחס עדי, רו"ח  -בלומנפלד
  יועמ"ש.

  
  .מנהלת תחום פיתוח כלכלי, עיריית אור יהודה –מוזמנת: עמית בן ברוך 

  
  על סדר היום: 

  

החברה הכלכלית לפיתוח אור יהודה בע"מ פנתה ליועצים המצויים במאגר היועצים של החברה 

על מנת לקבל שירותים בתחומים  ועדכוניו 8/2016משרד הפנים מס' בהתאם להוראת חוזר מנכ"ל 

  הבאים:

 ;חדשנותערך להקמת מועץ י .1

  
  דיון:העיקרי 

   חדשנות ראשון בעיר. מערךהחכ"ל, העירייה מעוניינת להקים, באמצעות 

-וחיצוני שימצה את הפוטנציאל באקולשם כך יש צורך ביועץ שיעסוק בהקמת מערך חדשנות פנימי 

  ניב לרשות.יסטם המקומי והאזורי לכדי מוצר מס

נערכה פנייה יזומה לשלושה מציעים. התקבלו שלוש הצעות. ההצעות כוללות את תכולת השירותים 

  :יםואת המחיר

SPYRE  :140,000 ש"ח  + מע"מ  

  ש"ח + מע"מ. 140,000-. לאחר מו"מ הופחת לש"ח + מע"מ 390,000חדשנות מעשית: 

  ש"ח + מע"מ 162,000איתי ורמן יועץ לחדשנות ויזמות למגזר הציבורי: 

  

 מכיוון שיש לה ניסיון קודם מוצלח ועשיר SPYREהמלצת הצוות המקצועי היא לבחור בחברת 

היא בתחום הגופים הציבוריים ובפרט בתחום המוניציפלי וביותר, בהשוואה ליתר המציעים, 

  , רשות הנמלים, עיריית ת"א ועוד.סיפקה שירותים דומים ללקוחות אלה: נת"י

לשקול אפשרות נוספת לבחור גם את הצעת חברת חדשנות מעשית כהצעה משלימה להצעה  מציעות

כי חדשנות מעשית מציעה יצירת מוצר מקומי שמייחד את העיר ומאפשר  SPYREהעיקרית של 

  הגדלת הכנסות לחברה הכלכלית.



 

  

נשלחה הצעת מחיר  נבדקה אפשרות להפחתת הצעת המחיר מול חדשנות מעשית. 22.5.22ביום 

  לא שינוי תכולת השירותים המקורית.ש"ח + מע"מ ל 140,000בסך של מצדה משופרת 

  

  החלטה:

היועץ אנו מחליטות פה אחד על בחירת וההצעות שהוצגו בפנינו, לאור ההמלצות המקצועיות 

SPYRE  בהתאם להצעתו ולתנאי  חדשנות בעיר אור יהודהה מערךלמתן שירותים בתחום הקמת

  החוזה שייערך עמו.

ברת חדשנות מעשית בנוסף ובאופן משלים, אנו מחליטות על בחירת הצעתה המשופרת של ח

  .לפיתוח מיזם סטרטאפ

של תחום החדשנות בעיר אור  אנו סבורות כי בחירת שתי ההצעות יחדיו תניב קידום משמעותי

  יהודה לרווחת העירייה ותושביה.

  

  

                

              
        

  
  

________________       _______________         __________________  
  אורטל חמדני, עו״ד            אורטל מס, רו״ח       פנחס, רו״ח-עדי בלומנפלד

  חשבת          יועצת משפטית                          מנכ״לית                  
 


