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תאריך 

מסקנות הועדהמקור תקציבי לפרויקטעלות ההתקשרותשם היועץ הנבחרשם הפרויקטאגף/מחלקהשם ממלא הטופסועדה
נוכחים

173000981ע"מ ש"מע+  ₪ 725אנגל מהנדסים. ש70א " תמ102ל "ייעוץ הנדסי תתהנדסהנתנאל כהן1

הועדה מבקשת לקבל מסגרת של שעות עבודה 

בנוסף נבקש הסבר לגבי . הנחוצות לפרויקט

י משרד אנגל שהומלץ "סכום שעתי הנדרש ע

(מ לשעה"מע+  ₪ 725)י המנהלת "ע

נוער וצעיריםטל גזית2

ייעוץ והפעלת קבוצה בנושא תופעות של חרדות 

1817950750מ לחודש"מע+  ₪ 1,000רקפתחברתיות

הוועדה מחליטה לקבל את המלצת המנהל 

י "ולהתקשר עם עמותת רקפת התשלום יעשה ע

 1,000ההורים והשתתפות העירייה הינה בסך 

לחודש פעולות בלבד₪ 

עדי שגיא3

תקשורת 

מ"ש בינה הדרכה ייעוץ ופיתוח בע.אייעוץ להקמת אתר אינטרנט רשותיודוברות

מ "מע+  ₪ 380הקמה - מ "מע+   ₪ 68,000

מאושר1614000550שעת פיתוח

אבי לוי4

חשב מנהל 

מאושר1813200982מ"מע+  ₪ 6,845ח"ת רו"גפני שלו ושוניהול עצמי- ליווי חשבונאי לבתי ספר יסודייםהחינוך

אבי לוי5

חשב מנהל 

החינוך

ליווי חשבונאי לבתי הספר העל יסודיים בעיר 

מאושר1815210750מ"מע+  8,424₪סמל סל משאבים בחינוךץ וקלעי"גבעתיים שב

מאושר1813800750מ"מע+  ₪ 83,200גלית רגינה נוהתכנית נצנים+ ייעוץ וליווי בתי ספר של החופשמנהל החינוךעתידה יערי6

מאושר1815100818מ"מע+  ₪ 5,500טובה לויןס של החופש הגדול"ייעוץ בנושא תכנית נצנים וביהמנהל החינוךעתידה יערי7

יעוץ וליווי כלכלי לאגף הגזברותהנדסהחלי שינקמן8

ח"רו, שרה כהן

ד"עו, אדם

יובל ארבל

מ לשעה "מע+  ₪ 250

מ לשעה"מע+  ₪ 250

1730000981מ לשעה"מע+  ₪ 250

הוועדה החליטה לאשר את המועמדים המציעים 

פ הצורך בפרויקטים לכלים 'לעבודה שעתית ע

משתנים מעת לעת לפי הזמנת / חשבונאים

הגזבר כל המציעים מומלצים במחיר זהה

מאושר1730000980מ"מע+  ₪ 2,186.73המרכז הישראלי להנגשת אתריםעיריית גבעתיים- הנגשת מסמכיםנכסיםדורון שרבני9

מאושר173000981מ לשעה"מע+  ₪ 254סמדר מאירתכנון סביבתיאיכות הסביבהיניב רונן10

הנדסהאתי חוינסקי11

הוספת יועץ למאגר המהנדסים למתן שירותי ייעוץ 

תחבורה ותכנון פיסי , הנדסי ותכנון בנושא תנועה

173000750מ לשעה"מע+  ₪ 250רנו'דוד בזלעיריית גבעתיים

אין מניעה לצרף למאגר היועצים בנושא תנועה 

הועדה , י מנהל הנדסה"את היועץ המוצע ע

מחליטה לקבל את המלצת המנהל ולצרף את 

פ "רנו כיועץ פעיל במנהל הנדסה ע'היועץ דוד בז

 250₪שכר שעתי של 

5161ר "תבמ"מע+  ₪ 6,000מ"י חברה לתכנון ולייעוץ בע.ר.איועץ לשידרוג מערכת מיזוג אוויר מרכז הפעלה כורזיןמבני ציבורמיכל רוסו12

הועדה החליטה כי בהתאם לנוהל משרד הפנים 

יש לפנות למציעים נוספים לפחות לעוד שניים 

אחד המציעים אינו עוסק בתחום , כמו כן. נוספים

.כלל והצעתו לא רלוונטית

, איילת חיים, שרונה לוי

, אושרית דניאל, תמיר מילר

ענת חורב

6.9.20

2020פרוטוקול ועדת יועצים לשנת 


