
.מס

תאריך 

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

ר ממתין לאישור"תבמ"מע+  ₪ 37,065בועז גרוסתכנון תנועה- מצולות ים תשתיותפיטר סורקין1

הועדה מחליטה לאמץ את המלצת המנהל 

מנסיון המנהל המדובר . ולבחור בבועז גרוס

ביועץ שעובד בלוחות זמנים קצרים ומהירים וכן 

מאחר והפער אינו גדול בין . מקצועי ומנוסה

. המציעים הועדה מאמצת את המלצת המנהל

הפרויקט מטעם התאגיד כבר בביצוע בפועל ועל 

.כן ישנה חשיבות מיוחדת לדחיפות

5050ר "תבמ"מע+  ₪ 1,000ניר רייפרתכנון מפורט להנגשת צמתיםתשתיותפיטר סורקין2

לאור אופי העבודה והצורך בביצוע סקר נגישות 

הועדה מבקשת כי המנהל יאחד בקשה . מקדים

זו ביחד עם הבקשה לביצוע הסקר ויפנה אל כל 

המציעים בשתי הבקשות עם הצעה מאוחדת 

.המשקפת הוזלה בשל היקף העבודה המאוחדת

5050ר "תבמ"מע+  ₪ 33,480אבי ורשבסקיסקר נגישות צמתיםתשתיותפיטר סורקין3

לאור אופי העבודה והצורך בביצוע סקר נגישות 

הועדה מבקשת כי המנהל יאחד בקשה . מקדים

זו ביחד עם הבקשה לביצוע הסקר ויפנה אל כל 

המציעים בשתי הבקשות עם הצעה מאוחדת 

.המשקפת הוזלה בשל היקף העבודה המאוחדת

5096ר "תבמ"מע+  ₪ 1,755ורדרמז- ם "רמב- מעגל תנועה תשתיותפיטר סורקין4

- בהתאם לנוהל התקשרויות עם יועצים העירוני 

נתונה  ₪ 10,000עבודה שסוכמה אינו עולה על 

. לבחירת מנהל המחלקה ובאישור מנהל האגף

.אנא פעל להחתמת הזמנת עבודה

מאושרתבר ממתין לאישורמ"מע+  ₪ 55,000ישראל אדלרתכנון פיזי- מצולות ים תשתיותפיטר סורקין5

מאושרר ממתין לאישור"תבמ"מע+  ₪ 27,740גןסקר עצים- מצולות ים תשתיותפיטר סורקין6

מאושר5086ר "תבמ"מע+  ₪ 145,000נ הנדסה.דיועצי שילוט- מתחם כורזין הנדסהאתי חוינסקי7

8120000986מ"מע+  ₪ 26,800גלית רגינה נווהייעוץ וליווי מועדוניות קיץחינוךעתידה יערי8

הועדה מחליטה לאמץ את המלצת המנהל 

בכפוף לגילום הנחה בשל שילוב עבודת יעוץ 

המועדוניות ובתי הספר אצל אותה יועצת אשר 

הועדה . עובדת עם העירייה מספר שנים

מבקשת לאשר את ההצעה המאוחדת לאחר 

.ההנחה

.מאושר8138000750מ"מע ₪ 39,200גלית רגינה נווהייעוץ וליווי בית ספר של החופש הגדולחינוךעתידה יערי9
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.מס

תאריך 

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

2019פרוטוקול ועדת יועצים לשנת 



.מס

תאריך 

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

2019פרוטוקול ועדת יועצים לשנת 



.מס

תאריך 

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

2019פרוטוקול ועדת יועצים לשנת 


