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ס אמונים"תביעה לפינוי נכס ביהלשכה משפטיתד שרונה לוי"עו82

גדעון "ד דן שווץ מהמשרד של "עו

אושרתקציב לשכה משפטיתמ"מע+  ₪ 13,000"פישר

לשכה משפטיתד שרונה לוי"עו83

ייצוג העירייה בתיק אקו סיטי אס אל יזמות ובניה 

אושרמינהל הנדסהמ"מע+  ₪ 25,000משרד עופר שפירמ נגד עיריית גבעתיים"בע

אושרמינהל הנדסהמ"מע+  ₪ 24,990ד איתן בראש"עומ"תביעת רותם שני אחזקות בעלשכה משפטיתד שרונה לוי"עו84

אושרמינהל הנדסהמ"מע+  ₪ 24,998ד איתן בראש"עוגבעתיים, 15המעיין ' רח- תביעת תומר מתן לשכה משפטיתד שרונה לוי"עו85

אושר5129ר "תבמ"מע+  שח 10,600שימשוביץ. צסקר עצים- המרי ' רחתשתיות' מחפיטר סורקין86

אושר5021ר "תבמ"מע+  ₪ 15,000רלי הררי- ירפה 'ג מרחבי הכלה בבתי ספר3תכנון מנהל החינוךיוני רובינשטיין87

1616000542מ"מע+  ₪ 10,800מ"ו תוכנה בע'אדגמכשירים וחבילות- בחירת יועץ בנושא מכרז סלולר מנהל כלליאילון נוי86

הועדה מקבלת את המלצת המנהל להתקשר 

, עם המציע הזול ביותר בכפוף לתקציב מאושר 

0.כמו כן שההצעות שהוגשו נותרו בעינן

1731.758. ת.סמ"מע+  שח 20,588מטרה וטייעוץ למכרז אחזקות חשמלתשתיות' מחפיטר סורקין89

הועדה החליטה כי בפוף לכך שהתקציב שהוגש 

לוועדה עדיין תקף ורלונטי טכי הצעות המחיר 

אין מניעה להתקשר עם המציע - נותרו בעינן 

יש לקבל את . שהצעתו היא הזולה ביותר

התייחסותם של חלי שינקמן ופיטר סורקין 

.לנושא

עדי שגיא90

אגף פרסום 

אושר16140005. ת.סמ"מע+  ₪ 10,000יהונתן רגבליווי תהליך מיתוג אסטרטגי לעירייהוהסברה

91
7.11.19

רחלי אבישר

מרכז שירות 

אושר1625000561. ת.סמ"מע+  ₪ 25,000מ"מכון אופק לניהול בעISO 9001ליווי להתעדה לתקן איכות לתושב

, איילת חיים, תמיר מילר

גל אלבז, שרונה לוי

מנהל הנדסהאתי חווינסקי92

למבנה מצפה הכוכבים  (מקדים)הכנת תיק תיעוד 

עבור הנגשת המבנה הציבורי , בגן העלייה השנייה 

אושר5050ר "תבמ"מע+  ₪ 18,000נעה שק אדריכליתשל מצפה הכוכבים

אושר5086ר "תבמ"מע+  ₪ 50,000אייל ניב מתחם כורזיןCFDהכנת אנליזה מנהל הנדסהאתי חווינסקי93

מנהל הנדסהאתי חוינסקי94

הרחבת הסכם נוספת להכנת הנחיות מרחביות 

173/981מ לשעה"מע+ ח " ש331,  שעות עבודה 30גרואג הראל אדריכלים שימור וקיימות לחוק התכנון101בהתאם לתיקון 

נראה כי אין , על בסיס נימוקי מהנדסת העיר 

מנוס מלאשר הגדלה של סכום ההתקשרות 

בשל שעות העבודה הנוספות הנדרשות לעדכון 

יש לסיים את הנושא . ההנחיות המרחביות

במכסת השעות שאושרה

אושר173/950מ"מע+  ₪ 10,000דקל גודוביץ אדירכליםם"הכנת פרוגרמה ותכנון סכמתי למתחם בריכת רמבמנהל הנדסהאתי חוינסקי95

"אטיוד"עמותת י"לימודי שחמט בגנמנהל החינוךעתידה יערי96

עלות כוללת ,  ₪ 120- עלות שעת הדרכה לגן 

, ח לחניך"ש7- חוברת חוקים ,  960₪- לגן 

 סטים 2,  ₪ 1,000- זכויות יוצרים עבור החוברת

אושר812.983(מ"כלל המחירים כוללים מע) ₪ 100- לגן

מנהל הנדסהרונן משורר97

בחינה ובדיקה של תוכניות בניין / שמאי/ ייעוץ כלכלי

זהבה אמזלגעיר

- היקף העבודה , מ לשעת עבודה "מע+  ₪ 120

173.95 שעות חודשיות180עד 

הועדה מקבלת את המלצת המנהל להתקשר 

יש . עם היועצת שהצעתה היא הזולה ביותר

לעדכן את היקף ההתקשרות לצורך קביעתו 

בהסכם שייחתם עם היועצת

אושר2051112.75מ"מע+  ₪ 16,500אבו עטא שירותים הנדסייםס אלון"מדידה לשם סגירת קומה מפולשת בביהמבני ציבור' מחמיכל רוסו98

2019פרוטוקול ועדת יועצים לשנת 

22.12.19

, איילת חיים, תמיר מילר

גל אלבז, שרונה לוי

, איילת חיים, תמיר מילר

אורלי קרנקו, שרונה לוי

22.9.19

28.10.19

, איילת חיים, תמיר מילר

גל אלבז, שרונה לוי

26.11.19

, איילת חיים, תמיר מילר

גל אלבז, שרונה לוי
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2019פרוטוקול ועדת יועצים לשנת 

מנהל הנדסהאתי חוינסקי99

שירותי מדידה לבתי ספר לצורך הגשת נוהל 

הרחבת מוסד חינוך והגשת מצאי פיסי קיים לבית 

8132.42מ"מע+  ₪ 23,300מאפ פרו מדידותהספר גורדון

הועדה מחליטה לקבל את המלצת המנהל 

מדובר , " מאפ פרו"' ולבחור בהצעה של חב

אך לפי , בלבד ₪ 300- בהצעה הגבוהה בכ 

המלצת מנהל הנדסה מגובר בחברה בעלת 

.מתאים לעבודה ומומלץ, ניסיון מקצעוי 

100

דורןן /אתי חוינסקי 

173.981מ"מע+  ₪ 49,000רוזנשטוק שיפור הנדסה ולוגיסטיקהמיפוי ואפיון צרכי אחסון ותפעול יחדות העירייהמנהל הנדסהשרבני

- ב )הועדה התכנסה בשנית כדי לדון על הנושא 

 נדחתה הבקשה עקב הצורך בבירור 26/11/19

בעקבות המכתב שהועבר ,  (נחיצות העבודה

המבהיר את , דורון שרבני, נכסים' י מנהל מח"ע

הוחלט לאשר את , חשיבות ונחיצות הבקשה 

המלצתו ולבחור במציע הזול ביותר

מ"קו פרויקט ייעוץ הנדסי בעס ברנר"ביה- מנהל פרוייקט מבני ציבור' מחמיכל רוסו101

 מעלות הפרוייקט עד תקרה של 3.78%

300,000₪ 2051232.75

מדובר בפרוייקט הנדסי בו נדרשת עבודת ליווי 

ופיקוח מקיפה של כל הפרוייקט כולל תכנון 

 מהם 3,  מציעים5- נעשתה פנייה ל . וביצוע

 2מבין . הודיעו כי לא יוכלו לבצע את העבודה

ההצעות שהוגשו מומלצת ההצעה הזולה ביותר 

 מעלות הפרוייקט עד 3.78%ס "העומדת ע

ח" ש300,000תקרה של 

מ"קו פרויקט ייעוץ הנדסי בעבניית מועדון צופים- מנהל פרוייקט מבני ציבור' מחמיכל רוסו102

 מעלות הפרוייקט עד תקרה של 4.55%

300,000₪ 2051252.75

מדובר בפרוייקט הנדסי בו נדרשת עבודת ליווי 

ופיקוח מקיפה של כל הפרוייקט כולל תכנון 

 מהם 3,  מציעים5- נעשתה פנייה ל . וביצוע

 2מבין . הודיעו כי לא יוכלו לבצע את העבודה

ההצעות שהוגשו מומלצת ההצעה הזולה ביותר 

 מעלות הפרוייקט עד 4.55%ס "העומדת ע

ח" ש300,000תקרה של 

מ"קו פרויקט ייעוץ הנדסי בעס שמעוני"ביה- מנהל פרוייקט מבני ציבור' מחמיכל רוסו103

 מעלות הפרוייקט עד תקרה של 4.05%

300,000₪ 2051222.75

מדובר בפרוייקט הנדסי להקמת אולם ספורט 

 3,  מציעים5- נעשתה פנייה ל . ס שמעוני"בביה

. מהם הודיעו כי לא יוכלו לבצע את העבודה

 ההצעות שהוגשו מומלצת ההצעה 2מבין 

 מעלות 4.05%ס "הזולה ביותר העומדת ע

ח" ש300,000הפרוייקט עד תקרה של 

עד נירקירוי ושיפוץ מגרש מנורה- מנהל פרוייקט מבני ציבור' מחמיכל רוסו104

 300,000 מעלות הפרוייקט עד תקרה של 6.5%

₪2051212.75

מדובר בפרוייקט הנדסי בו נדרשת עבודת ליווי 

ופיקוח מקיפה של כל הפרוייקט כולל תכנון 

 מהם 3,  מציעים5- נעשתה פנייה ל . וביצוע

 2מבין . הודיעו כי לא יוכלו לבצע את העבודה

ההצעות שהוגשו מומלצת ההצעה הזולה ביותר 

 מעלות הפרוייקט עד 6.5%ס "העומדת ע

ח" ש300,000תקרה של 

מ"כולל מע ₪ 56,160מ"דוט בע- אייפי אישור לספק יחיד- שדרוג תוכנה לשירות הפסיכולוגי מנהל כלליאילון נוי105

בקשת אגף מנהל כללי הוצגה לועדת 

התקשרויות ונידונה בהתחשב בנימוקים שהוצגו 

הועדה אישרה את הבקשה. לועדה

22.12.19

, איילת חיים, תמיר מילר

גל אלבז, שרונה לוי

29.12.19

, איילת חיים, תמיר מילר

גל אלבז, שרונה לוי
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2019פרוטוקול ועדת יועצים לשנת 


