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 ' כסלו, תשפ"ב ד
 2021נובמבר,  8

 
 

 4.11.21מיום  עם יועצים פרוטוקול ועדת התקשרויות
 

  :ה"ה  משתתפים
 

 יו"ר הוועדה   - סמנכ"ל משאבי אנוש ומנהל כללי, אסף אדרי: חברי הוועדה
 נציגת יועמ"ש העירייה  – התקשרויות העירייה ממונה תחום בכיר, עו"ד שרונה לוי

 נציג גזבר העירייה   –חשב העירייה , תמיר מילררו"ח 
 , מ"מ מזכירת הוועדה אושרית דניאל, קניינית ראשית ואחראית אינוונטר

 
פרויקטורית לתיאום    –  נסקייאתי חוי  :)השתתפו בדיון לגבי בקשה שהוגשה על ידם(  נציגי האגפים

אחראית שימור, ירון גבריאל   – רוני זמלר  מנהל היחידה לתכנון מידע והשבחה,    –רונן משורר  ,  ובקרה
 מנהל מדור גני ילדים.  –
 

 : עיקרי הדיון ן ללה
 

   
הפרויקט .1 לביא    –   שם  את   –מחתם  שיבטיח  לרשות  היזם  בין  הסכם  הכנת  ובדיקת  ליווי 

 התחייבויותיו במטלות שימור המבנים לתקופת הבדק ואחריו 
 אחראית שימור – רוני זמלר  – שם ותפקיד מגיש הבקשה

 מירב שאול, אייל שריג, יורם קראוס, אלעד רוזנבוים  – שמות המועמדים
 מירב שאול – על ידי נציגת המחלקה שם היועץ המומלץ

 173000981 –  מקור תקציבי
 ₪ + מע"מ 30,000 – עלות ההתקשרות

 
 נציגת יועמ"ש העירייה:  

הדורשת   ים המקצועיים, מדובר בעבודהעל בסיס המידע וההסברים שנמסרו על ידי הגורמ
ויחסי אמון מיוחדים ביועץ שנדרשת ממנו מקצו  –  מומחיות  ויחסי אמון  מדובר  ייחודית  עיות 

 מיוחדים.  
 

 : ההתקשרויות עם יועצים ועדת
המועמדים עומדים בתנאי הסף שנקבעו במאגר יועצים. בחינת ההצעות נעשית על פי אמות  

היועצים   בנוהל  שנקבעו  מומחיות  המידה  מימנו  שנדרשת  בטיחות  ביועץ  מדובר  העירוני. 
גובה ההסכם של העבודה.ויחסי    תייחודי והן בשל  ופרקי הזמן    אמון מיוחדים  ייחודי  תחום 

 ים יותר ומתאימים יותר לאופי העבודה. באמצעות ועדת יועצים קצר
 
 

 :  דיון והחלטות
י זמלר הסתבר שאלעד רוזנבוים הציע את ההצעה הזולה ביותר באופן  נלאחר בירור שערכה רו

 חריג משאר המציעים. כמו כן, למציע זה אין המלצות או ניסון מספיק לביצוע עבודה זו.  
מירב שאול שהצעתה   עם  הוועדה מחליטה להתקשר  זמלר,  רוני  ע"י  לאור ההסבר שהוצג 

 המתאימה ביותר לביצוע העבודה.
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 התכנון והבנייה לחוק    197הכנת חוות דעת נגדית לשומות התביעה לפי סעיף    –   שם הפרויקט .2
   2חלקה   – 6154גוש   –גבעתיים   24הנגבה 

 פרויקטורית לתיאום ובקרה  – נסקייאתי חוי  – שם ותפקיד מגיש הבקשה
 צבי רון, רחמים שרים, רחל פרנקו   – שמות המועמדים

 רחל פרנקו  – על ידי נציגת המחלקה שם היועץ המומלץ
 173000950 –  מקור תקציבי

 ₪ + מע"מ 25,000 – ההתקשרותעלות 
 

 נציגת יועמ"ש העירייה:  
הדורשת   ים המקצועיים, מדובר בעבודהעל בסיס המידע וההסברים שנמסרו על ידי הגורמ

ויחסי אמון מיוחדים מדובר ביועץ שנדרשת ממנו מקצועיות ייחודית ויחסי אמון    -   מומחיות 
 . משפטיים., חוות דעת נגדית בהליכים מיוחדים 

 
 : ההתקשרויות עם יועצים ועדת

המועמדים עומדים בתנאי הסף שנקבעו במאגר יועצים. בחינת ההצעות נעשית על פי אמות  
העירוני. מדובר בעבודה המחייבת יחסי אמון מיוחדים וכן בשל  המידה שנקבעו בנוהל היועצים  

 . ונחיצותה בפרקי זמן מוגבלים וקצרים במיוחד גובה סכום העבודה
 

 :  דיון והחלטות
 מאשרים את ההתקשרות עם השמאית רחל  –  11.4.21בהתאם לחו"ד של רונן משורר מיום 

 ביותר  במחיר הזולפרנקו 
 

 תמיכה בצוות גן בהתמודדות עם ילדים מאתגרים –  שם הפרויקט .3
 מנהלת מחלקת מוסדות חינוך  – עתידה יערי  – שם ותפקיד מגיש הבקשה

   יעל פריד, שרית איתן, אורלי פוקס– שמות המועמדים
 יעל פריד  – על ידי נציגת המחלקה שם היועץ המומלץ

 1812000983 –  מקור תקציבי
 ₪ כולל מע"מ  152.10 – עלות ההתקשרות

 
 נציגת יועמ"ש העירייה:  

ידי הגורמים המקצועיים, מדובר בעבודה הדורשת על בסיס המידע וההסברים שנמסרו על  
מדובר ביועץ חינוכי בתחום גני הילדים. מדובר בהתמודדות   –  מומחיות ויחסי אמון מיוחדים

 . עם ילדים מאתגרים. הייעוץ מחייב מומחיות מיוחדת ויחסי אנוש מיוחדים
 

 : ההתקשרויות עם יועצים ועדת
ר יועצים. בחינת ההצעות נעשית על פי אמות  המועמדים עומדים בתנאי הסף שנקבעו במאג

ביועץ   מדובר  היועצים העירוני.  בנוהל  ילדיםהמידה שנקבעו  לגני  שעבודתו מחייבת    חינוכי 
ונחיצותה בשנת הלימודים    העבודה  סכוםויחסי אמון מיוחדים והן בשל גובה    תמומחיות ייחודי

מובן לועדה כי מדובר בתחום ייחודי שאין לגביו שפע    .הנוכחים, בעיקר לאחר תקופת הקורונה
 רב של יועצים מתאימים. 

 
 :  דיון והחלטות

הועדה מחליטה להתקשר עם היועצת יעל פריד שהצעתה הזולה והמומלצת ביותר ע"י מנהל  
 י לגייס יועצים בתחום זה.החינוך. לפי דברי ירון גבריאל יש קוש

 
 
 

 
 מזכירת הוועדה     –רשמה : אושרית דניאל 


