
.מס

תאריך 

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

עדי שגיא1

תקשורת 

מאושר1841007840מ"מע+  I witnessinpel30,000₪הקמת אתר לקמפיין ודוברות

עדי שגיא2

תקשורת 

מאושר1614000550מ לחודש"מע+  5,000₪יורי גינקיןליווי וייעוץ דיגיטליודוברות

הנדסהאתי חוינסקי3

 187' הכנת תכנית בניין עיר לשינוי חלק מחלקה מס

מייעוץ מגורים למבני ציבור ,  גבעתיים6167בגוש 

1730000981מ"מע+  ₪ 20,000שלומי גנות(קלעי)

 4-נעשתה פנייה ל, ע קטנה"מדובר בהכנת תב

 מהם השיבו כי אינם 2-משרדי אדריכלים ו

הוועדה מחליטה לקבל . מעוניינים להגיש הצעה

את הצעת המנהל ולתקשר עם הספק שהצעתו 

זולה ביותר שלומי גנות אדריכלים

תמיכה בצוות גן בהתמודדות עם ילדים מאתגריםמנהל החינוךעתידה יערי4

מיטל ברזיק

שרית איתן 

אורלי פוקס

מ "מע+  200₪- מיטל ברזיק

מ "מע+  250₪- שרית איתן

181510785מ"מע+  200₪- אורלי פוקס

 יועצות לחינוך פדגוגי בגני ילדים 3-מדובר ב

כפי , שכל אחת מהן עוסקת בתחום שונה

עתידה יערי בדיון עצמו ' י גב"שהוסבר לנו ע

 שעות חודשיות כל אחת 20דובר על עד 

בנסיבות אלה . כנגד ביצוע בפועל, בתחומה

 היועצות 3הוועדה מאשרת את ההתקשרות עם 

א בתחומה ובביקורת תקציבית"המוצעות כ

קידום אקלים גן מיטבי הנחיה על תכניות רגשיותמנהל החינוךעתידה יערי5

מיטל ברזיק

שרית איתן 

אורלי פוקס

מ "מע+  200₪- מיטל ברזיק

מ "מע+  250₪- שרית איתן

181510815מ"מע+  200₪- אורלי פוקס

 יועצות לחינוך פדגוגי בגני ילדים 3-מדובר ב

כפי , שכל אחת מהן עוסקת בתחום שונה

עתידה יערי בדיון עצמו ' י גב"שהוסבר לנו ע

 שעות חודשיות כל אחת 20דובר על עד 

בנסיבות אלה . כנגד ביצוע בפועל, בתחומה

 היועצות 3הוועדה מאשרת את ההתקשרות עם 

א בתחומה ובביקורת תקציבית"המוצעות כ

הנדסהאתי חוינסקי6

בדיקת שמאי מקרקעין של נכסים שונים ושל חברת 

1730000950מ"מע+  ₪ 35,000רחמים שרים חברת חשמל8195/0619/חשמל בנושא ערר גם

הוועדה החליטה לקבל את המלצת המנהל 

מדובר , ולהתקשר עם המציע רחמים שרים

בשמאי אשר יש לו ידע רב מאד בתחום ההנדסי 

והשמאי טיפול בנכס עצמו כולל הכנת שומה 

והיטל השבחה ולכן חיוני שימשיך בהליך 

לבדיקה ולבחינה ולמתן חוות דעת בנושא 

כ המחיר המבוקש מעורך כמחיר "והתבע כמו

סביר לאור מורכבות העבודה ושווי הנכס הגבוה

1730000981מ"מע+  ₪ 205,000אנגל מהנדסים. ש70א " תמ102ל "ייעוץ הנדסי תתהנדסהאתי חוינסקי7

הוועדה מחליטה לקבל את המלצת המהנדסת 

מדובר במומחיות יחודיתמאוד בנושא המטרו 

שיעבור בעיר המהנדסת התרשמה כי אין 

משרדים רבים שמומחים בתחום ולכן בחרה 

אנגל . במשרד שלו הנסיון הרב ביותר ש

מנהדסים

15.9.20

, איילת חיים, שרונה לוי

, אושרית דניאל, תמיר מילר

עתידה יערי, רונן משורר

2020פרוטוקול ועדת יועצים לשנת 



.מס

תאריך 

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

2020פרוטוקול ועדת יועצים לשנת 

טיפול בילדים מאותגרים עם הדרכת הורים בביתמנהל החינוךעתידה יערי8

מיטל ברזיק

שרית איתן 

אורלי פוקס

מ "מע+  200₪- מיטל ברזיק

מ "מע+  250₪- שרית איתן

181510785מ"מע+  200₪- אורלי פוקס

 יועצות לחינוך פדגוגי בגני ילדים 3-מדובר ב

כפי , שכל אחת מהן עוסקת בתחום שונה

עתידה יערי בדיון עצמו ' י גב"שהוסבר לנו ע

 שעות חודשיות כל אחת 20דובר על עד 

בנסיבות אלה . כנגד ביצוע בפועל, בתחומה

 היועצות 3הוועדה מאשרת את ההתקשרות עם 

א בתחומה ובביקורת תקציבית"המוצעות כ

הנדסהאתי חוינסקי9

הכנת תכנית עיר נקודתית בסמכות מחוזית למתחם 

מאושר1730000755מ"מע+  ₪ 44,000גנות לרמן אדריכלים(בית גמלאי)מבני ציבור 

0

15.9.20

, איילת חיים, שרונה לוי

, אושרית דניאל, תמיר מילר

עתידה יערי, רונן משורר


