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רונן /אתי חווינסקי

מינהל הנדסהמשורר

הרחבת הסכם להכנת הנחיות מרחביות בהתאם 

173000981 שעות עבודה45, מ לשעה "מע+  ₪ 331גרואג הראל אדריכלים לחוק התכנון והבניה לעיר גבעתיים101לתיקון 

הרחבת הסכם ההתקשרות עם , מאושר

 ₪ 15,000האדריכלית בשכום שלא ייעלה על 

מ"מע+ 

סמדר מאירמתכנן סביבתיע"אגף שפיניב רונן73

 20בהיקף של עד , מ לשעת ייעוץ "מע+  ₪ 254

מאושר1730000981שעות בחודש

מ"דגן ביקורת ובקרה בעביקורת מבנים מסוכניםמבקר העירייהגבי סוידאן74

 170הערכה של , מ לשעת עבודה "מע+  ₪ 150

מאושר1612000980שעות עבודה

מ"דגן ביקורת ובקרה בעביקורת מועצה דתיתמבקר העירייהגבי סוידאן75

 200הערכה של , מ לשעת עבודה "מע+  ₪ 150

1612000980שעות עבודה

. הועדה החליטה לקבל את המלצת המנהל

המציע הינו בעל שם בנושא הביקורת 

המבוקשת וכן ניסיון רב בנושא לעומת 

.המועמדים האחרים

מ"דגן ביקורת ובקרה בעביקורת היטלי השבחהמבקר העירייהגבי סוידאן76

 250הערכה של , מ לשעת עבודה"מע+  ₪ 150

1612000980שעות עבודה

. הועדה החליטה לקבל את המלצת המנהל

המציע הינו בעל שם בנושא הביקורת 

המבוקשת וכן ניסיון רב בנושא לעומת 

.המועמדים האחרים

מ"דגן ביקורת ובקרה בעביקורת מיצוי הכנסות משרד הרווחהמבקר העירייהגבי סוידאן77

 220הערכה של , מ לשעת עבודה "מע+  ₪ 150

1612000980שעות עבודה

. הועדה החליטה לקבל את המלצת המנהל

המציע הינו בעל שם בנושא הביקורת 

המבוקשת וכן ניסיון רב בנושא לעומת 

.המועמדים האחרים

ן"תל- ג בגני הילדים "חוגים לחנתחום ספורטענבל לוין78

, אפרת סלומון, מן'שוש תורג, חגי מדי

ענת , ורדית דהרי, עומר בורוביץ

פרישמן

י ההורים "ן המשולם ע"המחיר הינו בגובה התל

812781יועצים/ מורים/ ומשולם ישירות למדריכים

הועדה החליטה לקבל את המלצת המנהלת 

יועצים בגני / מורים/ להעסקת המדריכים

הועדה ממליצה כי תעשה חלוקה . הילדים

שוויונית בין המדריכים בכפוף ליכולתיהם וצורכי 

המערכת

סקיונטייעוץ למכרז מצלמות עירוניותאגף חרוםרונן אלמוג79

מ לליווי שלבי המכרז עד "מע+  ₪ 29,000

ליווי , פרק תחזוקה + פרסומו ובחירת קבלן זוכה 

מ לשעת "מע+  ₪ 280- לפרוייקטים ועבודות 

1781000751 שעות עבודה שנתיות50מאושר עד , עבודה

הועדה החליטה לאשר את המלצת המנהל 

החומר הוגש . להצעה הזולה והטובה ביותר

מ עם הספק "לאישור הועדה לאחר ניהול מו

.בעל ההצעה הזולה ביותר לצורך קבלת הנחה
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2019פרוטוקול ועדת יועצים לשנת 

, תמיר מילר, איילת חיים

גל דרורה אלבז, שרונה לוי

28.8.19
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2019פרוטוקול ועדת יועצים לשנת 


