
.מס

תאריך 

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

מאושר50% היחידה לצרכים מיוחדים 50%חינוך מ"מע+  ₪ 9,450גדי אמיריועץ ארגוני לייעוץ וליווי הגדרת תפקידל"סמנכמאור יבלושניק1

מאושר20509821750מ"מע+   ₪ 12,500וזה אקולוגיהגני פטאי- גידום גזים בקרקעמבני ציבור' מחמיכל רוסו2

מאושר1570ר "תבמ"מע+  ₪ 17,000דיא תנועהתכנון תנועתיתשתיות' מחפיטר סורקין3

מאושר1731950מ"מע+  ₪ 6,000רמזי קעוארמדידות ברחוב שדה בוקרתשתיות' מחפיטר סורקין4

מאושר5129ר "תבמ"מע+  ₪ 12,000רמזי קעוארמדידות רחוב המריתשתיות' מחפיטר סורקין5

מאושר1613000750מ לשעה"מע+  ₪ 280טלי וינטר- טלדוריעוץ וועדת תמיכותמנהל כלליאילון נוי6

רקפת פסו קונפורטס7

אגף התחדשות 

עירונית

- גבעתיים , התחדשות עירונית במתחם בראשית

5128ר "תבמ"כולל מע ₪ 251,901אילן פינקיועץ חברתי

מדובר על מימון של משרד השיכון מתוכן רק 

הסכומים קבועים והבחירה ,  רשות מקומית75%

הועדה , פ קרטריונים של איכות ונסיון"נעשתה ע

מחליטה לקבל את המלצת המנהלת 

להתחדשות עירונית להתקשר ליועץ אילן פינק

רקפת פסו קונפורטס8

אגף התחדשות 

עירונית

- גבעתיים , התחדשות עירונית במתחם בראשית

5128ר "תבמ"כולל מע ₪ 281,697אייל קראוסיועץ תנועה וכבישים

מדובר על מימון של משרד הבינוי השיכון מתוכן 

הסכום קבוע לכל ,  מכספי הרשות75%רק 

פ שקולי איכות "היועצים בחירת היועץ נעשתה  ע

הועדה מחליטה לקבל את המלצת , ונסיון 

המנהלת להתחדשות עירונית להתקשר ליועץ 

אייל קראוס הנדסה כבישים

רקפת פסו קונפורטס9

אגף התחדשות 

עירונית

- גבעתיים , התחדשות עירונית במתחם בראשית

5128ר "תבמ"כולל מע ₪ 123,342.51סטודיו אורבנוףיועץ נוף

מדובר במימון של משרדהבנוי והשיכון מתוכן רק 

הסכומים קבועים והבחירה ,  הרשות75%

הועדה מחליטה , פ שקולי איכות ונסיון"נעשתה ע

לקבל את המלצת המנהלת להתחדשות עירונית 

להתקשר לסטודיו אורבנוף

רקפת פסו קונפורטס10

אגף התחדשות 

עירונית

- גבעתיים , התחדשות עירונית במתחם בראשית

5128ר "תבמ"כולל מע ₪  88,199.96'אהוד המאירי ושותשמאי

מדובר על מימון של משרד הבינוי השיכון מתוכן 

הסכום קבוע לכל ,  מכספי הרשות75%רק 

פ שקולי איכות "היועצים בחירת היועץ נעשתה  ע

הועדה מחליטה לקבל את המלצת , ונסיון 

מנהלת האגף להתחדשות עירונית להתקשר 

'לשמאי אהוד המאירי ושות

רקפת פסו קונפורטס11

אגף התחדשות 

עירונית

- גבעתיים , התחדשות עירונית במתחם בראשית

5128ר "תבמ"מע+  ₪ 102,485סירקין בוכנר קורנברג מהנדסיםיועץ מיים וביוב

מדובר על מימון של משרד הבינוי השיכון מתוכן 

הסכום קבוע לכל ,  מכספי הרשות75%רק 

פ שקולי איכות "היועצים בחירת היועץ נעשתה  ע

הועדה מחליטה לקבל את המלצת , ונסיון 

מנהלת האגף להתחדשות עירונית להתקשר 

ליועץ סירקין בוכנר קורנברג מהנדסים

רקפת פסו קונפורטס12

אגף התחדשות 

עירונית

- גבעתיים , התחדשות עירונית במתחם בראשית

5128ר "תבמ"כולל מע ₪ 116,841בן חורין. גיועץ חשמל תאורה ותקשורת

מדובר על מימון של משרד הבינוי השיכון מתוכן 

הסכום קבוע לכל ,  מכספי הרשות75%רק 

פ שקולי איכות "היועצים בחירת היועץ נעשתה  ע

הועדה מחליטה לקבל את המלצת , ונסיון 

מנהלת האגף להתחדשות עירונית להתקשר 

בן חורין. ליועץ ג

4.6.20

, איילת חיים, שרונה לוי

, גל אלבז, תמיר מילר

, אילון נוי, אושרית דניאל

, רקפת פסו קונפוקטס

מריאנו אלבחרי

2020פרוטוקול ועדת יועצים לשנת 
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2020פרוטוקול ועדת יועצים לשנת 

רקפת פסו קונפורטס13

אגף התחדשות 

עירונית

- גבעתיים , התחדשות עירונית במתחם בראשית

5128ר "תבמ"כולל מע ₪ 75,706.85קו מדידהיועץ מודד

מדובר על מימון של משרד הבינוי השיכון מתוכן 

הסכום קבוע לכל ,  מכספי הרשות75%רק 

פ שקולי איכות "היועצים בחירת היועץ נעשתה  ע

הועדה מחליטה לקבל את המלצת , ונסיון 

מנהלת האגף להתחדשות עירונית להתקשר 

ליועץ קו מדידה מדידות

4.6.20

, איילת חיים, שרונה לוי

, גל אלבז, תמיר מילר

, אילון נוי, אושרית דניאל

, רקפת פסו קונפוקטס

מריאנו אלבחרי
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2020פרוטוקול ועדת יועצים לשנת 
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מסקנות הועדהמקור תקציבי לפרויקטעלות ההתקשרותשם היועץ הנבחרשם הפרויקטאגף/מחלקהשם ממלא הטופסועדה
נוכחים

2020פרוטוקול ועדת יועצים לשנת 

0


