הודעה על כוונה להתקשר עם חב' "תובנות" לצורך הקמה והפעלה של אתר התייעצות

 .1עיריית כפר יונה (להלן-העירייה) ,מעוניינת לרכוש רישיון לשימוש במערכת
שתאפשר את שילוב הקהילה בתהליכי קבלת החלטות.
 .2לפי המידע שנתקבל בעירייה ,חברת "תובנות" הנעת תהליכי חשיבה
שיתופית בע"מ (להלן-תובנות) פיתחה תשתית טכנולוגית לניהול תהליכי
קבלת החלטות משתפים .התשתית פועלת ביותר מ 60-ארגונים והיא
אפשרה לגופים שונים להתקשר עם מעל  550,000בני אדם במעל ל600-
תהליכי התייעצות.
 .3יש בפלטפורמה כמה מרכיבים ייחודיים אשר הופכים את חברת "תובנות"
לספק יחיד לצורך הפעלת תהליכי קבלת החלטות המבוססים על טכנולוגיה
ומשתפים קבוצה של בעלי עניין בהחלטה שתתקבל.
 .4המערכת מאפשרת לחזור לכל משתתף עם עדכון אישי הכולל ציטוט מדבריו
שלו-וההחלטה שהתקבלה בעקבות הדברים שאמר ודברים דומים .המשוב
יכול להינתן בכל ערוץ תקשורת שהוא (דואר אלקטרוני ,מכתב רגיל ,מסרון
ועוד).
 .5הטכנולוגיה מאפשרת לפנות למשתתפים ברשתות חברתיות וברשימות
תפוצה ,אך גם לכנס קבוצות מיקוד ולהעלות את כלל הידע לאתר ,ניתן גם
לאסוף ידע במסרונים במהלך כנסים ,בשיחות טלפוניות ,או בקמפיין.
 .6למיטב ידיעת העירייה חברת "תובנות" היא הספק היחיד והבלעדי בארץ
שברשותו מערכת שילוב הקהילה בקבלת החלטות כמבוקש על ידי העירייה.
 .7לצורך הזה ,מבקשת העירייה להתקשר עם חב' "תובנות" כספק היחיד שלה
יש טכנולוגיה ייחודית שמשלבת אלגוריתמים של בינה מלכותית ומשימות
שמבצעים המשתתפים על מנת לקבץ כיווני פעולה משותפים ולייצר תובנות
מסכמות לאלפי עצות בין בשולחנות עגולים ובין באינטרנט.
 .8בהתאם להוראות תקנה  )4( 3תקנות העיריות (מכרזים) ,תשמ"ח1987-
מבקשת העירייה להתקשר עם חב' "תובנות" כספק יחיד.
 .9אדם או תאגיד הסבור כי קיים מציע אחר אשר ברשותו מערכת לניהול
תהליכי קבלת החלטות משתפים כאמור רשאי לפנות לעירייה וזאת לא
יאוחר מיום  23.2.2020בשעה. 12:00
 .10פניות כאמור יש להעביר בכתב בלב באמצעות דואר אלקטרוני בלבד לכתובת
( sassim@Kfar-yona.org.ilיש לוודא קבלת הדואר האלקטרוני בטלפון
.) 09-8971119
 .11לכל פנייה יש לצרף את פרטיו המלאים של הפונה ופרטי ההתקשרות לרבות
שם מלא ,ת.ז ,ח.פ ,כתובת מספרי טלפון קווי ונייד ,מס פקס וכתובת דוא"ל
וכן את פרטיו של הפונה או של המציע האחר.

