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 "ז אב, תשפ"א י
 2021יולי,   26

 
 

 .2115.7מיום  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

 
תיאום ובקרה, נתנאל   –   נסקייאתי חוי  :)השתתפו בדיון לגבי בקשה שהוגשה על ידם(  נציגי האגפים

שגית גל כהן ,  ראש היחידה לתכנון והשבחה  -רונן משורר  מנהל אגף תחבורה ופיתוח תשתיות,    –כהן  
מיוחדים,  – צרכים  עם  למשפחות  מרכז  משפחה    מנהלת  לפרט,  המחלקה  מנהלת  לביא  אורלי 

  - , מיכל רוסו  מנהלת מח' פדגוגיה  - עדי וויצברג    ,סגן גזבר ומנהל השכר  -ישראל פרידמן    ומגבלויות,
 , חלי שיניקמן, חשבת מנהל הנדסה מבני ציבור מזכירת מחלקת

 
 : עיקרי הדיון ן ללה
 

 קבוצת אימהות חדשה לילדים עם צרכים מיוחדים  –  שם הפרויקט .1
 מרכז למשפחות עם צרכים מיוחדים , מנהלת כהןשגית גל  – שם ותפקיד מגיש הבקשה

 שרון מישקובסקי  – שמות המועמדים
 שרון מישקובסקי – ת המחלקהגעל ידי נצי שם היועץ המומלץ

 184511840 - מקור תקציבי
 מפגשים 12  –₪ + מע"מ ל  1,020 – עלות ההתקשרות

 
 נציגת יועמ"ש העירייה:  

הדורשת   ים המקצועיים, מדובר בעבודהעל בסיס המידע וההסברים שנמסרו על ידי הגורמ
מדובר ביועצת לקבוצת אימהות לילדים בעלי צרכים מיוחדים.    -  מומחיות ויחסי אמון מיוחדים

המפגשים הינם עם קבוצת האימהות, הכירות עם מצבם וצרכיהם. נדרשים יחסי אימון מיוחדים  
 עם היועצת. 

 
 : ההתקשרויות עם יועצים ועדת

המועמדים עומדים בתנאי הסף שנקבעו במאגר יועצים. בחינת ההצעות נעשית על פי אמות  
היועצים   בנוהל  שנקבעו  בנוהל    העירוני.המידה  לדיון  שמתאימה  ייחודית  בעבודה  מדובר 

 יועצים. 
 

 :  דיון והחלטות
הסירה  )היועצת הקודמת  שרון מישקובסקי    -להתקשר עם היועצת המוצעת  הועדה מחליטה  

 מועמדות(.
 

 שירותי סליקה פנסיונית –  שם הפרויקט .2
 ישראל פרידמן, סגן גזבר ומנהל השכר  – שם ותפקיד מגיש הבקשה

 אשכול פור יו סוכנות לביטוח, משרד רו"ח סימן טוב, יובל ארבל – שמות המועמדים
 אשכול פור יו סוכנות לביטוח  – על ידי נציגת המחלקה שם היועץ המומלץ

 1621000753 - תקציבימקור 
 ₪ + מע"מ מחיר לעובד שידווח   3.7 – עלות ההתקשרות
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 נציגת יועמ"ש העירייה:  
הדורשת   ים המקצועיים, מדובר בעבודהעל בסיס המידע וההסברים שנמסרו על ידי הגורמ

היועצים  מדובר ביועצים להסדרים פנסיוניים של עובדי העירייה.    -  מומחיות ויחסי אמון מיוחדים

ואף   ועמידתם בכל הדרישות. נדרשת מומחיות מיוחדת  בודקים את ההפרשות הפנסיוניות 
 יחסי אמון מיוחדים. 

 
 : ההתקשרויות עם יועצים ועדת

המועמדים עומדים בתנאי הסף שנקבעו במאגר יועצים. בחינת ההצעות נעשית על פי אמות  
היועצים   בנוהל  שנקבעו  בנוהל  מדובר    העירוני.המידה  לדיון  שמתאימה  ייחודית  בעבודה 

 יועצים. 
 

 :  דיון והחלטות
ובהתאם להמלצת חשב  הועדה מחליטה   ביותר  היא הזולה  עם המציע שהצעתו  להתקשר 

 ישראל פרידמן.  –השכר 
 

 פיתוח מקצועי  –  שם הפרויקט .3
 עדי וויצברג, מנהלת מח' פדגוגיה  – שם ותפקיד מגיש הבקשה

 סל משאבים, שרית חדד  –יורם שלאור, ס.מ.ל  – שמות המועמדים
 שרית חדד  – על ידי נציגת המחלקה שם היועץ המומלץ

 1815000785 - מקור תקציבי
 ₪ + מע"מ 82,000  – עלות ההתקשרות

 
 נציגת יועמ"ש העירייה:  

הדורשת   ים המקצועיים, מדובר בעבודהעל בסיס המידע וההסברים שנמסרו על ידי הגורמ
מדובר בייעוץ פדגוגי וחינוכי למנהל החינוך, הנוער והצעירים,    -  מומחיות ויחסי אמון מיוחדים

בעל  ביועץ  מדובר  לזאת,  בהתאם  חינוך.  מוסדות  של  ותפעוליות  חינוכיות  לסוגיות  בנוגע 
 מומחיות מיוחדת ויחסי אנוש מיוחדים. 

 
 : ההתקשרויות עם יועצים ועדת

המועמדים עומדים בתנאי הסף שנקבעו במאגר יועצים. בחינת ההצעות נעשית על פי אמות  
היועצים   בנוהל  שנקבעו  בנוהל    העירוני.המידה  לדיון  שמתאימה  ייחודית  בעבודה  מדובר 

 יועצים. 
 

 :  דיון והחלטות
לקבל את המלצת המנהל ולהתקשר עם המציעה שהצעתה היא הזולה ביותר, הועדה מחליטה  

 ת חדדשרי
 

 סקר עצים  –רח' ריינס  –  שם הפרויקט .4
 פיטר סורקין, מנהל מחלקת תשתיות  – שם ותפקיד מגיש הבקשה

 גיא תמרי, פתילת המדבר, אלון ורד – שמות המועמדים
 גיא תמרי  – על ידי נציגת המחלקה שם היועץ המומלץ

 5045תב"ר  –  מקור תקציבי
 ₪ + מע"מ 9,250 – עלות ההתקשרות

 
 נציגת יועמ"ש העירייה:  

הדורשת   ים המקצועיים, מדובר בעבודהעל בסיס המידע וההסברים שנמסרו על ידי הגורמ
מדובר בעבודת תכנון שטחים ציבוריים ולפיכך, עבודת תכנון   -  מומחיות ויחסי אמון מיוחדים

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

היועצים   בנוהל  שנקבעו  בנוהל    העירוני.המידה  לדיון  שמתאימה  ייחודית  בעבודה  מדובר 
 יועצים. 

 
 :  דיון והחלטות

 גיא תמרי.  –להתקשר עם המציע שהצעתו הזולה והטובה ביותר הועדה מחליטה 
 

 יועץ רמזורים   –  שם הפרויקט .5
 פיטר סורקין, מנהל מחלקת תשתיות  – שם ותפקיד מגיש הבקשה

 אנדריא , נמרוד, צמתים  – שמות המועמדים
 צמתים   – על ידי נציגת המחלקה שם היועץ המומלץ

 1744000751 - מקור תקציבי
 ₪ + מע"מ לשעת ייעוץ  290 – ההתקשרותעלות 

 
 נציגת יועמ"ש העירייה:  

הדורשת   ים המקצועיים, מדובר בעבודהעל בסיס המידע וההסברים שנמסרו על ידי הגורמ
מדובר ביועץ תנועה ותחבורה לתחום הרמזורים, תכנון רמזורים    -  מומחיות ויחסי אמון מיוחדים

 מיוחדת. ותפעולם. נדרשת מומחיות 
 

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

היועצים   בנוהל  שנקבעו  בנוהל    העירוני.המידה  לדיון  שמתאימה  ייחודית  בעבודה  מדובר 
 יועצים. 

 
 :  דיון והחלטות

המנהל ולהתקשר עם המציע שהצעתו היא הזולה והטובה  הועדה מחליטה לאמץ את המלצת  
 ביותר.

 
 

 תכנון פיזי   –רח' ריינס  –  שם הפרויקט .6
 פיטר סורקין, מנהל מחלקת תשתיות  – שם ותפקיד מגיש הבקשה

 אלתן, יריב הנדסה, יעל יושע  – שמות המועמדים
 אלתן – על ידי נציגת המחלקה שם היועץ המומלץ

 5045תב"ר  –  מקור תקציבי
 ₪ + מע"מ 38,500 – עלות ההתקשרות

 
 

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

  - מומחיות ויחסי אמון מיוחדים

 
 : ההתקשרויות עם יועצים ועדת

המועמדים עומדים בתנאי הסף שנקבעו במאגר יועצים. בחינת ההצעות נעשית על פי אמות  
היועצים   בנוהל  שנקבעו  בנוהל    העירוני.המידה  לדיון  שמתאימה  ייחודית  בעבודה  מדובר 

 יועצים. 
 

 :  דיון והחלטות
מחליטה   והטובה הועדה  הזולה  המציע שהצעתו  עם  ולהתקשר  המנהל  המלצת  את  לקבל 

 אלתן.  –ביותר 
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 בדיקות מבני בתי"ס טרומיים לרעידות אדמה –  שם הפרויקט .7
   י, מנהל מח' מבני ציבורולדימיר טורגוביצק – שם ותפקיד מגיש הבקשה

 גרינברג גבי שואף, שמעון חן מהנדס בניין, בוריס  – שמות המועמדים
 גבי שואף  – על ידי נציגת המחלקה שם היועץ המומלץ

 1813200420 - מקור תקציבי
 ₪ + מע"מ 31,726 – עלות ההתקשרות

 
 נציגת יועמ"ש העירייה:  

הדורשת   ים המקצועיים, מדובר בעבודהעל בסיס המידע וההסברים שנמסרו על ידי הגורמ
מדובר בייעוץ הנדסי ובטיחותי למוסדות חינוך. מדובר בבדיקת   -  מומחיות ויחסי אמון מיוחדים

 שת מומחיות מיוחדת של מהנדס מומחהמבנים המשמשת את ילדי ועובדי בתי הספר, נדר
 לביצוע הבדיקה ולפיכך מדובר בעבודה המחייבת מומחיות מיוחדת. 

 
 : ההתקשרויות עם יועצים ועדת

המועמדים עומדים בתנאי הסף שנקבעו במאגר יועצים. בחינת ההצעות נעשית על פי אמות  
היועצים   בנוהל  שנקבעו  בנוהל    העירוני.המידה  לדיון  שמתאימה  ייחודית  בעבודה  מדובר 

 יועצים. 
 

 :  דיון והחלטות
המציע שהצעת עם  ולהתקשר  המנהל  המלצת  את  לקבל  מחליטה  והטובה הועדה  הזולה  ו 

 גבי שואף.  –ביותר 
 
 

 מכרז לאחזקת מזגנים מפוצלים  –  שם הפרויקט .8
 ולדימיר טורגוביצקי, מנהל מח' מבני ציבור  – שם ותפקיד מגיש הבקשה

מהנדסים בע"מ, רביד   חברה לתכנון וליעוץ בע"מ, מאיר לוסקי  –א.ר.י    –  שמות המועמדים
 תכנון והנדסה בע"מ 
 חברה לתכנון וליעוץ בע"מ –א.ר.י   – על ידי נציגת המחלקה שם היועץ המומלץ

 1741000750 - מקור תקציבי
 ₪ + מע"מ 8,500 –עלות ההתקשרות 

 
 נציגת יועמ"ש העירייה:  

הדורשת   בעבודהים המקצועיים, מדובר  על בסיס המידע וההסברים שנמסרו על ידי הגורמ
מיוחדים אמון  ויחסי  המזגנים   -  מומחיות  אחזקת  מכרז  את  ללוות  שתפקידו  ביועץ  מדובר 

 העירוני. נדרשת מומחיות מיוחדת בתחום חשמל/מיזוג אויר למבני ציבור. 
 

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

היועצים   בנוהל  שנקבעו  בנוהל    העירוני.המידה  לדיון  שמתאימה  ייחודית  בעבודה  מדובר 
 יועצים. 

 
 :  דיון והחלטות

ולהתקשר עם המציע שהצעתו הזולה והטובה   הועדה מחליטה לקבל את המלצת המחלקה
 א.ר.י חברה לתכנון וייעוץ.  –ביותר 

 
 

 וייעוץ בנושאי היטל השבחה שירותי שמאות מקרקעין  –  שם הפרויקט .9
 רונן משורר, ראש היחידה לתכנון, השבחה ומידע – שם ותפקיד מגיש הבקשה
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 רחמים שרים , אביעד משולם, חל פרנקו , ריהודה דדשובצבי רון,  – שמות המועמדים
 יהודה דדשוב, צבי רון, רחל פרנקו  – על ידי נציגת המחלקה שם היועץ המומלץ

 173000950 - מקור תקציבי
 ₪ + מע"מ לשעה עבודה  300  –צבי רון  – עלות ההתקשרות

 לשעה עבודה ₪ + מע"מ  240  –יהודה דדשוב 
 לשעה עבודה ₪ + מע"מ  300  –רחל פרנקו 

 
 נציגת יועמ"ש העירייה:  

הדורשת   ים המקצועיים, מדובר בעבודהעל בסיס המידע וההסברים שנמסרו על ידי הגורמ
מדובר בשמאים למנהל הנדסה לשם ביצוע שומות ומתן ייעוץ    -  מומחיות ויחסי אמון מיוחדים

אנוש   יחסי  ואף  מיוחדת  מומחיות  מחייבת  שמאות  עבודת  שוטף.  באופן  השמאות  בתחום 
 מיוחדים. 

 
 : ההתקשרויות עם יועצים ועדת

המועמדים עומדים בתנאי הסף שנקבעו במאגר יועצים. בחינת ההצעות נעשית על פי אמות  
היועצים   בנוהל  שנקבעו  בנוהל    העירוני.המידה  לדיון  שמתאימה  ייחודית  בעבודה  מדובר 

 יועצים. 
 

 :  דיון והחלטות
ולפי   ביותר  הנמוך  המחיר  עפ"י  תעשה  העסקתם  המוצעים.  השמאים  את  מאשרת  הועדה 

 העבודה. דרישות 
 
 

 חוגים לחנ"ג בגני הילדים תל"ן   –  שם הפרויקט .10
 ליאור סידוב, מנהל אגף אירועים  – שם ותפקיד מגיש הבקשה

ענת נוימן, ורדית הררי, שני ממן, אפי כפי, עומר בורוביץ, אפרת סלומון,    –   שמות המועמדים
 חגי מדי 

ענת נוימן, ורדית הררי, שני ממן, אפי כפי, עומר    –  על ידי נציגת המחלקה  שם היועץ המומלץ
 בורוביץ, אפרת סלומון, חגי מדי 

 1812000781 - מקור תקציבי
ההתקשרות ישירות    –  עלות  ומשולם  ההורים  ע"י  המשולם  התל"ן  בגובה  הינו  המחיר 

 למדריכים/ מורים/ יועצים 
 
 

 נציגת יועמ"ש העירייה:  
הדורשת   ים המקצועיים, מדובר בעבודהידי הגורמעל בסיס המידע וההסברים שנמסרו על  

מדובר במדריכים בחוגים בגני הילדים לתחום התעמלות לגיל   -  מומחיות ויחסי אמון מיוחדים

 הרך. נדרשת מומחיות מיוחדת.
 

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

היועצים   בנוהל  שנקבעו  בנוהל    העירוני.המידה  לדיון  שמתאימה  ייחודית  בעבודה  מדובר 
 יועצים. 

 
 :  דיון והחלטות

נהלת ולהתקשר עם היועצים המומלצים על ידי מנהל הועדה מחליטה לקבל את המלצת המ
 אגף האירועים 

וכפוף   מוצע  )נוסח  המצ"ב  בנוסח  קורא"  "קול  מודעת  לפרסם  המטפל  הגורם  על  במקביל, 
 להערות ותיקונים( לשם עידכון המאגר ומתן אפשרות למדריכים נוספים להצטרף.
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 פאנלים סולריים  –ייעוץ אסטרטגי וניהול משברים   –  שם הפרויקט .11
 תקשורת ודוברותת אגף עדי שגיא, מנהל – שם ותפקיד מגיש הבקשה

 אופרטיבה בע"מ  – שמות המועמדים
 אופרטיבה בע"מ  – על ידי נציגת המחלקה שם היועץ המומלץ

 1614000550 - מקור תקציבי
 ₪ + מע"מ  10,000 – עלות ההתקשרות

 
 נציגת יועמ"ש העירייה:  

הדורשת   ים המקצועיים, מדובר בעבודהעל בסיס המידע וההסברים שנמסרו על ידי הגורמ
מדובר בעבודה הדורשת יחסי אמון מיוחדים ומומחיות מיוחדים,    -  מומחיות ויחסי אמון מיוחדים

כי   אין ספק  יועצים.  עם  ועדת התקשרויות  לדיון במסגרת  מדובר בקשה המתאימה  ולפיכך 
סיון מקצועי בהתמודדות עם משברים בשילוב עם הידע  ימדובר בנושא ייחודי המחייב ידע ונ

נ  ונדרש  חינוך  במוסדות  כשמדובר  במיוחד  מתחדשת  אנרגיה  בתחום  בתחום  יהנדרש  סיון 
 אוכלוסיות ילדים והורים, עמדת משרד החינוך וכיוצ"ב

 
 : ההתקשרויות עם יועצים ועדת

המועמדים עומדים בתנאי הסף שנקבעו במאגר יועצים. בחינת ההצעות נעשית על פי אמות  
היועצים   בנוהל  שנקבעו  בנוהל    העירוני.המידה  לדיון  שמתאימה  ייחודית  בעבודה  מדובר 

 יועצים. 
 

 :  דיון והחלטות
 אופרטיבה בע"מ. –נהלת ולהתקשר עם היועץ המוצע הועדה מחליטה לקבל את המלצת המ

 
 

 ייעוץ וליווי ארגון באגף התקשורת והדוברות –  שם הפרויקט .12
 תקשורת ודוברותעדי שגיא, מנהלת אגף  – שם ותפקיד מגיש הבקשה

 גדי אמיר, יובל אל יגור, ד"ר דימיטרי סקולסקי – שמות המועמדים
 גדי אמיר  – על ידי נציגת המחלקה שם היועץ המומלץ

 1614000550 - מקור תקציבי
 שעות 50 –₪ + מע"מ ל  12,500 – עלות ההתקשרות

 
 נציגת יועמ"ש העירייה:  

הדורשת   ים המקצועיים, מדובר בעבודההגורמעל בסיס המידע וההסברים שנמסרו על ידי  
מדובר ביועץ אירגוני לאגף הדוברות והתקשרות, לשם ביצוע   -  מומחיות ויחסי אמון מיוחדים

התפקיד נדרשת מומחיות בתחום משאבי אנוש וייעוץ אירגוני וכן יחסי אנוש מיוחדים בהיכרות  
 עם אופי האגף, עובדיו ותפקידו. 

 
 

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

היועצים   בנוהל  שנקבעו  בנוהל    העירוני.המידה  לדיון  שמתאימה  ייחודית  בעבודה  מדובר 
 יועצים. 

 
 :  דיון והחלטות

החליט ההחלטה    ההועדה  את  לאופי  לדחות  בנוגע  הבהרה  לקבלת  הבא  ולתפוקות  לדיון 
 .מהעבודה המוצעת

 
  

 
 מזכירת הוועדה     –רשמה : אושרית דניאל 


