
 

 06/06/22          לכבוד 

 ועדת המכרזים  

בקשה לאישור יציאה להליך ספק יחיד משרד מתכננים "רן וולף תכנון אורבני וניהול פרוייקטים   הנדון:

 בע"מ"

 רקע

 ("משרד המורשת" )להלן:   ידי משרד ירושלים ומורשת-המועצה האזורית גזר נבחרה על .1
הפרויקט  2021במהלך שנת כאשר . לפיתוח מורשת מרחבית בשטחה פיילוט ארצילשמש 

 וכיום הוא עומד בפני מימוש בערוצים שונים.  יצא לדרך 
 

כולל משרדי ממשלה, רט"ג, קק"ל, רשות במהלך הדרך רתמה המועצה את כלל הגורמים 
להתוות דרך חדשה ולהכשיר את הקרקע ליישום  העתיקות המועצה לשימור אתרים 

 .ברמה הלאומית התוכנית
 

חברת רן  ,  החברה הממשלתית לתיירות התקשרה עם  המהלך האסטרטגילצורך הובלת  .2
)להלן: "רן וולף"( במימון משרד המורשת   וולף תכנון אורבני וניהול פרוייקטים בע"מ

לצורך הובלת תהליכי התכנון האסטרטגי עבור המועצה ובתיאום עימה אך המועצה לא 
 הייתה צד להתקשרות עם רן וולף.  

 
נתנה פרשנות חדשנית למונח "מורשת   שגובשה ע"י רן וולף,התכנית האסטרטגית  .3

י מורשת בודדים עד לרמת תיק  מרחבית", בניגוד לתחזית לפיה תמפה התכנית נכס
פרויקט לביצוע, הפכה התכנית את הדגש והתייחסה אל השטחים הפתוחים שבמרחב 

  המועצה כאל נכס המורשת המרכזי בשטחה, ופוטנציאל הפיתוח התיירותי, תרבותי
 והכלכלי המוביל.   חינוכי

 
נערך תיאום , מיפוי אזורי ומרחבי בדגש מורשת בוצע במסגרת התכנית האסטרטגית,  .4

פרטני מול תכנית המתאר הכוללנית גזר ומול תוכנית מכלולי התרבות של קק"ל במסגרת 
  אושרה ע"י הנהלת המועצה והתכנית  2040ית האסטרטגית של מנהל התכנון  התוכנ

 נכללה בתוכניות העבודה של אגפי המועצה. ו
 
 

תוף קק"ל  בשי וזאת פעילותהמוקד  יהיה בית הרצל  כיקבעה נהתוכנית במסגרת  .5
 ובהתבסס בין השאר על תוכנית אב של קק"ל לפיתוח יער חולדה.

 
משרד מורשת על הרחבת  החליטה המועצה בתיאום עםמהלך התכנוני  עם הבשלת ה .6

ל ע  האסטרטגיה לסדרה של פעולות מוחשיות בשטח בין השאר בדרך של מימושהתכנון 
"רשת המורשת" במועצה ויהפכו מנת להמשיך ולפתח עוגני מורשת נוספים שירחיבו את 

 .אותה למרחב חזק ומשמעותי
 

משרד מורשת אישר הרחבת הליכי התכנון והמימוש  אשר במרכזם בהמשך לכך, אישר  .7
בדרך שתביא ליישום המהלך  וקק"ל  המועצהמשותף של ניהול בבית הרצל הפעלת כאמור 

 . האסטרטגי
 

פתיחת הבית תייצר הנכחה פיזית של הפעילות, תנגיש את הפעילות לציבור ותרחיב   .8
משמעותית את היקף החשיפה. הפעילות תהיה פרי של תכניות העבודה המועצתיות, של 

 . פעילות האגפים וכלל פעילות המורשת במועצה
 

 

 



 

 

 
הבית יפעל תחת הכותרת "בית תרבות עונתי" כאשר כל אחת מעונות השנה תוקדש    .9

סביבה, גבורה והתיישבות. הפעולות יעשו במתחם הבית, יער  ,חקלאות -לתימה מובילה 
  .חולדה אבל יינתן להן ביטוי גם בישובים וכן במרחב הדיגיטלי

 
ת להמשך העשייה  חשוב להדגיש, שכחלק ממהלך המורשת, ישנה חשיבות משמעותי .10

מבית הרצל שירכז ויתכלל תחתיו את כלל הפעולות   - התכנונית ישירות מהשטח
 .לצד ריכוז כלל הפעולות התכנוניות .התכנוניות במרחב המורשת

 
והשקת פעילות   המיתוגבהתאם לסיכום בין המועצה לבין משרד מורשת, המשך הליכי  .11

הינה באחריות   שהם למעשה חלק מתוצרי התכנון האסטרטגי שנערך, בית הרצל,
 המועצה. 

 
מאחר ואת כל הליכי התכנון האסטרטגי עד כה, הוביל ויזם משרד רן וולף, אשר עוסק  .12

במתן שירותי ייעוץ אסטרטגי לפרויקטים מורכבים בתחום הפיתוח האורבני,  ומתמחה
מבקשת   י שינוי עירוניים וסביבתיים התיירות, התרבות וקשרי הקהילה ומוביל תהליכ

המועצה להתקשר עם רן וולף בפטור ממכרז לאור היותו ספק יחיד לעניין זה ולצורך  
 המשך תהליכי התכנון והיישום האסטרטגי בשלב השקת הפעילות בבית הרצל.

 נימוקים להתקשרות עם רן וולף 

וגיות המלוות את  החברה מתמחה בגיבוש תכניות עבודה אסטרטגיות תוך ניתוח הס  .13
יתרונה של  הפרויקט ומתן מענה ייחודי לכל פרויקט התואם את מיקומו, ערכיו ומטרותיו. 

משלב האסטרטגיה,  -החברה הוא במתן פתרונות מקצה אל קצה לפרויקטים מורכבים 
 השקה.  מיתוג ועבור בשלבי התכנון והפרוגראמה, שיתוף הציבור והקהילה וכלה ב

 
לצוות החברה ניסיון רב בניהול מתכלל של פרויקטים החל משלב גיבוש האסטרטגיה,   .14

הקונספט והתמה המובילה של המקום, דרך פיתוח תכנים בתהליכים חדשניים תוך ניהול  
קהל, גיוס  צוותים מולטי דיסציפלינריים, גיבוש מודלים תפעוליים וכלכליים, ניהול 

-מה פיזית ותהליכי שימור, גיבוש תכניות עבודה רבכספים ניהול ו/או ליווי תכנון והק
שנתיות, ניהול פעילות שוטפת וייזום פרויקטים ייחודיים. לחברה תחומי ניסיון  

התואמים את  ניהול תהליכי הקמה, הרצה וניהול שוטף,רלוונטיים בדגש על אינטגרציה ו
 הדרישות והמיומנויות הדרושות להקמת מיזמים מורכבים. 

 
יון רב בביצוע פרויקטים דומים רבים והיא אף נקבעה כספק יחיד ברשויות  לחברה ניס .15

 נוספות.
 
 

לאור התקשרותה של החברה עם משרד המורשת, היא החלה בפועל בהליכי התכנון   .16
האסטרטגי והתקשרות עם גורם אחר בשלב זה לצורך השלמת הליכי המיתוג וההשקה  

 יהיה בלתי אפשרי.שהם פועל יוצא של התוכנית האסטרטגית שגובשה 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 סיכום

 ספק  להליך  ליציאה המכרזים וועדת  אישור בזאת מבוקש , כל האמור לעיל בהרחבה לאור
עם רן וולף לצורך השלמת הליכי המיתוג  לצורך אישור ההתקשרות בפטור ממכרז יחיד

 והשקת בית הרצל. 

 

כאשר הביצוע בפועל מותנה בקיומו של  חודשים  12ההתקשרות המבוקשת הינה לתקופה של  
 תקציב.

לכל תקופת  ₪ לא כולל מע"מ 750,000על סך של   המסגרת התקציבית להתקשרות תעמוד
 .ההתקשרות

בהתאם להוראות הדין והפסיקה, ככל שאישור ועדת המכרזים יתקבל, המועצה תפרסם 
 ונתה להתקשר עם רן וולף.מודעה בעיתון על כו 

  לפנות ,שישנם ככל, פוטנציאלים למציעים  שהות זמן  ומתן בעיתון המודעה פרסום לאחר
 סופית. החלטה קבלת לצורך  המכרזים וועדת בפני בשנית  יובא הנושא, למועצה

 

 בכבוד רב, 

 יהודה שניויס 

 ראשת המועצה סגן 

 

 

 

 


