ממשקי עבודה
ועדים מקומיים-

אגף תפעול ופיתוח
מועצה אזורית מטה יהודה

מי אנחנו?
שרית עוזרי -מנהלת אגף תפעול ופיתוח
שירותי מזכירות ,ומענה טלפוני02-9958668/770 :
סיגל מסורי ואתי בר ששת.
יום קבלת קהל:
יום שני בין השעות .8:30-17:00
ניתן להעביר פניות /שאלות באמצעות מייל למזכירות בכל עת.
• יש לתאם פגישות אישיות מראש.

הערה חשובה :בתקופת הקורונה -ניתן לפנות בטלפון /מייל /וואצאפ.

קדימה

אחורה

בית

מי אנחנו?
•
•
•
•

מחלקת ביוב.
מחלקת חשמל.
מחלקת אחזקת מבני ציבור וחינוך.
מחלקת בינוי ופיתוח.

קדימה

אחורה

בית

קדימה

אחורה

בית

מחלקת ביוב
תחומי אחריות:
•
•
•
•
•

תכנון והקמת מערכות ביוב ליישובים שטרם בוייבו.
טיפול ואחזקה שוטפת של מתקני הביוב ( מט"שים ,תחנות סניקה,
מאספים ,קווים ).
מתן מענה בעת חירום.
הפעלת תוכנית ניטור במפעלים.
טיפול בבעיות של סתימות ופריצות ביוב.

שירות לתושב /ממשקי עבודה מול ועדים:
• מתן מענה תוך  24שעות לטיפול בקריאות מוקד לפתיחה ולסתימות ביוב
ביישובים בטלפון .*8108
• חשיבות מוקד המועצה – פילוח נתונים.

קדימה

אחורה

בית

מחלקת חשמל
תחומי אחריות:
מחלקת חשמל אחראית על תקינות תאורה ביישובים ,במבני הציבור והחינוך ,וכן
אחראית על פיתוח תשתיות החשמל ברחבי המועצה.
 אחזקה שוטפת של מערכת חשמל ביישובי המועצה :מרכזיות תאורה ,תאורת רחוב,
תאורת ביטחון ,מקלטים וחדרי נשק ,תאורה באזורי התעשייה א-ב.
 אחזקה שוטפת של מבנים :מבני הציבור כולל מבנה המועצה ,מבני החינוך ,חניון
תחבורה וכלבייה.

שירות לתושב /ממשקי עבודה מול ועדים:
• מתן מענה תוך  24שעות לטיפול בקריאות מוקד לטיפול בתקלות ביישובים בטלפון
.*8108
• חשיבות מוקד המועצה – פילוח נתונים.

קדימה

אחורה

בית

מחלקת אחזקת מבני חינוך וציבור
תחומי אחריות:
• טיפול במפגעים במוסדות חינוך תוך מתן שירותי אחזקה למבני ציבור
וחינוך ,הן באמצעות קריאות מוקד והן באמצעות עבודה יזומה  /אחזקה
מונעת.
• הנחיה ,הכשרה וליווי אבות הבית בבתי הספר.
שירות לתושב /ממשקי עבודה מול ועדים:
• מתן מענה תוך  24שעות לטיפול בקריאות מוקד באמצעות הטלפון
.*8108
.
• ליווי ותיאום מול צוות הגן למתן מענה ועזרה מול צוות מחלקת האחזקה.

קדימה

אחורה

בית

מחלקת בינוי ופיתוח
תחומי אחריות:
אחראית על ביצוע מיזמי הפיתוח של המועצה ,ביצוע פרויקטים בתחום הבינוי והתשתיות
בהתאם לתקציבי תשתיות שהוקצו ע"י המועצה וע"י גורמים ממשלתיים לצורכי מבני ציבור,
מבני חינוך ,מערכות ביוב ותשתיות.
• ביצוע עבודות בינוי ופיתוח של בניה חדשה-כגון :בתי ספר ,גני ילדים ,מבני ציבור ,כבישים
ומערכות קווי ביוב וזאת באמצעות ליווי וביצוע החברה הכלכלית של המועצה.
• ביצוע עבודות בדק בית -ביצוע פרויקטים במבני חינוך וציבור וכן תיקוני ליקויי בטיחות
והתאמת מבנים לחוק הנגישות.
• ליווי ההרחבות ביישובים ,עד גמר אכלוס.
• בינוי ופיתוח כללי מול אגפי המועצה -אגף הרווחה ,מחלקת הדת ,מחלקת הספורט.

קדימה

אחורה

בית

שירותים שאגף הפיתוח מבצע ביישובים
• תיקוני בורות בכבישים.

• תיקוני פריצות ביוב וסתימות בקווים ציבוריים.
• תיקוני תאורת רחוב ,מגרשי כדורסל ושצ"פים.
• תיקונים ואחזקה בגני הילדים ביישוב.
• שימוש בקבלי מסגרת וכן מול היועצים החתומים הסכמים מול המועצה.
• אחזקת גני משחקים ביישובים באמצעות קבלן מסגרת של המועצה ,וחיוב חו"ז יישוב.

קדימה

אחורה

בית

ממשקי עבודה מחלקת בינוי ופיתוח ועדים מקומיים
חברי המחלקה וחלוקת העבודה:
מירי דדון -רכזת פיתוח יישובים ופרויקטים ,משרד ,02-9958948 :מייל:
mirid@m-yehuda.org.il
אליעזר אהרון -רכז תחום תשתיות ,משרד ,02-9958741 :מייל:
eliezer@m-yehuda.org.il
אלדן שמואל -רכז תחום בינוי ,משרד  , 02-9958964 :מייל:
eldan@m-yehuda.org.il
**** למועצה חברות פיקוח ויועצים/ומתכננים חתומים בהסכמי מסגרת.

קדימה

אחורה

בית

קבלני מסגרת /מכרזי מסגרת
למועצה קבלני /ספקי מסגרת ,ניתן להשתמש במכרזי המסגרת של
המועצה:
•

קבלן להצללות -חברת קאבריט.

•

קבלן למתקני משחק -חברת גנית פארק.

•

קבלן לאחזקת מתקני משחק -חברת א.ד .מתקני משחק.

•

קבלן לבטיחות באש -חברת קרן אש.

•

קבלני בינוי ,שיפוצים ופיתוח למבני ציבור -עידן חדש ,א.ח .כלפון.

•

קבלני פיתוח ,תשתיות וכבישים -עלפי אבי ,מנחם אליהו.

קדימה

אחורה

בית

ועכשיו  ....תכלס...
•

הכנת תוכנית עבודה ל 5 -שנים הקרובות /תוכנית חומש ,תוך שיתוף
התושבים.

•

העברת פרוטוקול החלטת וועד מקומי המגדיר את תוכנית העבודה לחמש
שנים בציון אומדן גס של עלויות ,תוך הגדרת סדרי עדיפויות.

• העברת עותק הסכם בין ועדים להשכרת מבני ציבור לאגף הפיתוח
והמחלקת ועדים .ללא העברת עותק מהסכם בין ועדים לא ניתן לקדם
השקעות ביישוב.

קדימה

אחורה

בית

תב"ר יישובים /תקציבי פיתוח
צוות המחלקה נותן מענה של ליווי מקצועי לנציגי היישובים לביצוע עבודות בינוי
ופיתוח ביישובים מתקציבי הפיתוח.
• בתחילת קדנציה מאושר לכל יישוב סכום מסויים ( קדנציה נוכחית  650אש"ח,
הסכום מצטבר ).
• מעת לעת מאושר תקציב פיתוח במליאה ואז ניתן לשימוש.
• בקשות למימוש יש להעביר למירי דדון ,וכשמאושר תקציב ע"י משרד הפנים,
ניתן להוציא הזמנות עבודה וזאת בהתאם לסדרי עדיפות שהוחלטו ע"י צוות
הפנימי של המועצה.
• בכל שאלה להנעת פרויקט ניתן לפנות למירי דדון כמו גם לקבלת דוח הוצאות
ויתרות תקציב פיתוח יישובי  -ניתן לפנות למירי דדון.

קדימה

אחורה

בית

תב"ר יישובים /תקציבי פיתוח-
השקופית האדומה -דגשים חשובים
• נוהל קבלת הצעות מחיר בהתאם להנחיות לשכה משפטית ,יפורט בהמשך...
• אין לבצע עבודה ללא הזמנת עבודה חתומה ע"י גזבר וראש רשות.

• יישוב שמבצע עבודה ללא הזמנת עבודה מראש או חורג מגובה סכום הזמנת עבודה ,יישא
בהוצאות באופן עצמאי ללא השתתפות מועצה.
• ניגוד עניינים בוועד המקומי -הימנעות של חבר ועד מקומי מהעסקת משפחה /עובדים/
קבלנים במסגרת תפקידו.
• אין לקיים פרוטוקול טלפוני ,אא"כ ניתן אישור חריג מהלשכה המשפטית .פרוטוקול טלפוני
לא יתקבל.
• במקרים של עבודות דחופות בלבד  -יש לפנות לאגף פיתוח ,לבחינה והתייעצות מול הלשכה
המשפטית ,אין לבצע עבודות דחופות ללא אישור המועצה.

קדימה

אחורה

בית

דוגמאות להשקעות ביישוב
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

הכנת תוכנית תנועה וביצועה בפועל.
הקמת ו/או שדרוג גן משחקים ביישוב.
שדרוג מגרש כדורסל.
הצטיידות משרדי הוועד/מבני הציבור.
שיפוץ מקווה טהרה.
רכישה והתקנת ריהוט רחוב.
שיפוץ בית כנסת ביישוב.
התקנת מצלמות.
התקנת תחנות הסעה לתלמידים.
טיפול בבעיות ניקוז.
שיקום כבישים ביישוב.
ביצוע עבודות גינון ופיתוח ביישוב.
ועוד ...ועוד...

קדימה

אחורה

בית

דוגמאות להשקעות ביישוב

קדימה

אחורה

בית

דוגמאות להשקעות ביישוב

קדימה

אחורה

בית

עדכוני סכומים להליך קבלת הצעות מחיר







עד סכום של  ₪ 1,000לא כולל מע"מ – ניתן להסתפק בהצעה אחת.
מסכום של  ₪ 5,000 - ₪ 1,001לא כולל מע"מ – יש להגיש שתי הצעות מחיר.
מסכום של  ₪ 70,600 - ₪ 5,001לא כולל מע"מ – יש להגיש שלוש הצעות מחיר.
מסכום שך  ₪ 143,200 - ₪ 70,600לא כולל מע"מ – יש להגיש שלוש הצעות מחיר למעטפה
סגורה ולרשום פרוטוקול פתיחת מעטפות.
מסכום של  ₪ 349,700 - ₪ 143,200לא כולל מע"מ – מכרז זוטא ,פניה לארבעה קבלנים.

כל אחד מתהליך ההצעות הנ"ל לביצוע מחוייב פרוטוקול החלטת ועד מקומי חתום ע"י מורשי
חתימה.

חשוב להדגיש:
* מתקציב הפיתוח ניתן לבצע עבודות פיתוח בלבד ולא עבודות תחזוקה שוטפת !!!!
* הצעת יחיד /ספק יחיד -יש להגיש במידה ומדובר בספק יחיד ולנמק בצורה מפורטת ומשכנעת.

קדימה

אחורה

בית

הליך הצעות מחיר
הכנת כתבי כמויות  /אומדן
מפרט טכני זהה !!! כי מלפפון זה לא קישוא ...
פניה לקבלנים בהתאם לנוסח אגף הפיתוח תוך הגדרת לו"ז.
קבלת הצעות מחיר
פתיחת מעטפות.
רישום פרוטוקול מפורט והחלטת ועד חתומה.
העברת ההצעות ופרוטוקול החלטת ועד למירי דדון לבדיקה

קדימה

אחורה

בית

הליך הצעות מחיר במעטפה סגורה
לסכום עד  143אש"ח +מע"מ
הכנת כתבי כמויות  /אומדן
מפרט טכני זהה!!! כי מלפפון זה לא קישוא ...
פניה לקבלנים

הכנסת אומדן לתיבת המכרזים במשרדי הוועד המקומי.
קבלת הצעות מחיר במעטפה סגורה.
פתיחת מעטפות ורשימת ההצעות כולל האומדן כפרוטוקול "יבש".
בדיקה והשוואת הצעות והכנת המלצה.
דיון בהמלצת יועץ/חבר ועד וקבלת החלטה.
רישום מפורט ע"ג פרוטוקול בציון החלטת ועד חתומה והעברה למירי דדון לבדיקה

קדימה

אחורה

בית

נוהל הגשת הצעות מחיר למועצה:
לאחר ביצוע הליך נוהל הצעות מחיר כפי שפורט לעיל ,יש להעביר למירי דדון מאגף
הפיתוח:
 3 הצעות מחיר מפורטות על לוגו המציע בצירוף חתימה חותמת ותאריך של המציע.
 צירוף פרוטוקול פתיחת מעטפות ע"ג החלטת ועד מקומי דף לוגו של הוועד המקומי (בו
מציינים "עובדות יבשות " ומעבירים לבדיקה).

 צירוף פרוטוקול החלטת ועד חתומה ע"י חברי הוועד והמפרטת את ההצעות ואת
ההחלטה על המציע הזוכה.

קדימה

אחורה

בית

נוהל הליך מכרזים
מכרז זוטא/פומבי  -כולל  3פרקים (פרסום מסמכי מכרז עם תנאים מיוחדים ,מסמך משפטי /
הסכם ,כתב כמויות ומפרט טכני) ,מנוהל ומפורסם ע"י הלשכה המשפטית של המועצה ואגף
הפיתוח בתיאום מול הוועד המקומי.

קיימות שתי חלופות ( בהנחה שיש תכנון מפורט מאושר):
 חלופה א' -ביצוע עבודות באמצעות קבלן מסגרת של המועצה -שלבים:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

קבלת החלטת ועד מקומי לבחירת מנהל פרויקט להכנת כתב כמויות.
הוצאת הזמנת עבודה למנהל הפרויקט עבור הכנת כתבי כמויות.
הכנת כתב כמויות ע"י מנהל הפרויקט
קבלת החלטת ועד מקומי לכתב הכמויות של קבלן המסגרת ואישור לביצוע ע"י קבלן המסגרת.
הוצאת הזמנת עבודה לקבלן המסגרת.
קבלת החלטת ועד למנהל הפרויקט עבור ניהול ופיקוח.
הוצאת הזמנת עבודה עבור מנהל הפרויקט עבור ניהול ופיקוח.
עליה לשטח לביצוע העבודות.

קדימה

אחורה

בית

נוהל הליך מכרזים
 חלופה ב' -הכנת מכרז באמצעות המועצה -שלבים:
.1

.2
.3
.4

בחירת מנהל פרויקט שילווה תהליך הכנת מכרז ע"י מנהל הפרויקט בתאום עם לשכה משפטית של המועצה ,וחתימה
על הסכם מול מנהל הפרויקט לניהול ,ליווי ופיקוח ,והוצאת הזמנת עבודה למנהל הפרויקט עבור ניהול ופיקוח
יציאה לפרסום מכרז ע"י המועצה וניהולו עד החלטת ועדת מכרזים לקבלן זוכה.
חתימת הסכם עם הקבלן הזוכה והוצאת הזמנת עבודה וצו התחלת עבודה לקבלן.
עלייה לשטח לביצוע העבודות.

קדימה

אחורה

בית

הליך מכרז זוטא /פומבי יבוצע
באמצעות אגף הפיתוח והלשכה המשפטית
תוך שיתוף הוועד המקומי
הכנת מפרט טכני ואומדן ע"י אגף הפיתוח בתיאום הוועד המקומי.
העברת החלטת ועד מקומי למועצה ליציאה למכרז זוטא /פומבי
פרסום מכרז זוטא/פומבי ע"י המועצה.
קבלת הצעות מחיר במעטפה סגורה לתיבת המכרזים.

פתיחת מעטפות +אומדן ורשימת פרוטוקול "יבש" ע"י לשכה משפטית.
בדיקה והשוואת הצעות והכנת המלצה ע"י אגף פיתוח.
הכנת חוו"ד משפטית לוועדת המכרזים.
דיון והחלטה על קבלן זוכה בוועדת מכרזים.
חתימה על חוזה מול קבלן זוכה.
הוצאת הזמנת עבודה לקבלן זוכה.

קדימה

אחורה

בית

נוהל הגשת חשבון-
בקשה לזיכוי החזר כספי וועד מקומי בגין ביצוע העבודות
לאחר ביצוע העבודות יש להעביר למירי דדון מאגף הפיתוח את המסמכים כפי שיפורט
להלן:







הגשת חשבון /חשבונית מפורט/ת בהתאם להצעת מחיר.
החשבון יהיה חתום ע"י נציג הועד המקומי בצירוף חתימה חותמת ותאריך.
צירוף מכתב פניה לבקשה לזיכוי בציון שביעות רצון ע"י דף לוגו של הוועד המקומי.
צירוף הזמנת עבודה.
ביקורת וסיור בשטח לבדיקת החשבון וביצוע העבודות ע"י נציג המחלקה ואישור /לא
אישור חשבון.
העברת החשבון לגזברות המועצה לרישום ותשלום /זיכוי היישוב וקבלת מס' ריכוז
לזיהוי סטטוס החשבון בגזברות.

קדימה

אחורה

בית

שאלות ?

תמיד נשמח לענות לשאלות

בטלפון :
02-9958948/770
תודה להקשבה ! ! !

•
•
•
•

מסמכים מצורפים:
חוו"ד יועמ"ש מועצה -ניגוד עניינים.
הליך  3הצעות מחיר – הצעות מחיר  +הזמנה+
חשבון.
הליך  3הצעות מחיר במעטפות סגורות– הצעות
מחיר  +הזמנה +חשבון.

