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 29.4.21מיום  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

 
האגפים ידם(  נציגי  על  שהוגשה  בקשה  לגבי  בדיון  כהן    :)השתתפו  גל  המרכז  –שגית    מנהלת 

פרויקטורית לתיאום    –  נסקייאתי חוי,  מנהל מח' מבני ציבור  -למשפחות מיוחדות, ולדימיר טרוגוביצקי  
מנהלת צוות מרכז שירות    –מנהל אגף תחבורה ופיתוח תשתיות, רחלי אבישר    –ובקרה, נתנאל כהן  

 חדים. פרויקטים מיומנהל  –לתושב, ליאור ברילנט 
 

 : עיקרי הדיון ן ללה
 

 קבוצת תמיכה לאימהות מיוחדת –  הפרויקטשם  .1
 מנהלת המרכז למשפחות מיוחדות  –שגית גל כהן  – שם ותפקיד מגיש הבקשה

 1845111840 –  מקור תקציבי
 ענת גולן ואדוה גפני  – שמות המועמדים

 ענת גולן ואדוה גפני  – ת המחלקהגעל ידי נצי שם היועץ המומלץ
 ₪ + מע"מ 16,800 – עלות ההתקשרות

 
 נציגת יועמ"ש העירייה:  

הדורשת   ים המקצועיים, מדובר בעבודהעל בסיס המידע וההסברים שנמסרו על ידי הגורמ
מיוחדים ויחסי אמון  צרכים    -  מומחיות  עם  לילדים  אימהות  מדובר במדריכה/יועצת לקבוצת 

אימון   יחסי  ואף  הרווחה  בתחום  ייחודית  מומחיות  המחייב  יעוץ  בתחום  מדובר  מיוחדים. 
 מיוחדים עם עובדי הרווחה ותושבי העיר לאור הנושא ותחום צנעת הפרט הנדרש בטיפול בו.  

 
 : ההתקשרויות עם יועצים ועדת

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

 יועצים. 
 

 :  דיון והחלטות
 ולקבל את ההצעה הזולה ביותר. תהמלצת המנהל מחליטה לקבל אתהועדה  

 
 קונסטרוקטור של מוס"ח עפ"י דרישת משרד החינוךבדיקת מהנדס  –  שם הפרויקט .2

 מנהל מח' מבני ציבור  -ולדימיר טרוגוביצקי   – שם ותפקיד מגיש הבקשה
 2050872750 –  מקור תקציבי

 הנדסה ובנין  – .גרינברג, חיים בן תורה, שמעון חן אינג' ב  – שמות המועמדים
 אינג' ב.גרינברג  -יועץ המומלץ שם ה
  ₪ + מע"מ 00090, – ההתקשרותעלות 
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   :נציגת יועמ"ש העירייה
על בסיס המידע וההסברים שנמסרו על ידי הגורמים המקצועיים, מדובר בעבודה הדורשת 

מדובר בעבודת פיקוח של מהנדס קונסטרוקטור  על מבנים    –   מומחיות ויחסי אמון מיוחדים
 בעבודה המחייבת מומחיות מיוחדת. המשמשים כמוסדות חינוך לילדים. מדובר 

 
 : ההתקשרויות עם יועצים עדתו

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

 יועצים. 
 

   :הועדה דיון והחלטות
 הועדה מחליטה לקבל את המלצת המנהל ולקבל את ההצעה הזולה ביותר. 
  

 

 ISO  9001:2015תחזוקת מערכת ניהול איכות  –  שם הפרויקט .3

 מנהלת צוות מרכז שירות לתושב –רחלי אבישר  – שם ותפקיד מגיש הבקשה

 1625000561 –  מקור תקציבי

יכולות    מקסוםמכון אופק לניהול בע"מ, אפקט הבטיחות בע"מ, מילוא    –  שמות המועמדים
 בע"מ. 
 מכון אופק לניהול בע"מ – יועץ המומלץ שם ה

 ₪ + מע"מ 9,000– עלות ההתקשרות
 

 נציגת יועמ"ש העירייה:  
וההסברים שנמסרו על ידי הגורמים המקצועיים, מדובר בעבודה הדורשת על בסיס המידע  

מדובר ביועץ למערכות ניהול תקן איכות איזו. מדובר בעבודת   -  מומחיות ויחסי אמון מיוחדים
מדובר ביועץ שהטמיע את המערכת בעירייה ומכיר את כל    ייעוץ המחייבת מומחיות מיוחדת.

 פרטיה. 
 
 : ההתקשרויות עם יועצים עדתו

המועמדים עומדים בתנאי הסף שנקבעו במאגר יועצים. בחינת ההצעות נעשית על פי אמות  
 המידה שנקבעו בנוהל היועצים העירוני. 

 
 :  דיון והחלטות

להתקשר עם היועצת שהצעתה היא הזולה  הועדה מקבלת את המלצת המנהלת ומאשרת  
 ביותר.

 
 

 אחדות העבודה –תכנון רמזור בצומת כצנלסון  –  שם הפרויקט .4
 מנהל אגף תחבורה ופיתוח תשתיות –נתנאל כהן  – שם ותפקיד מגיש הבקשה

 1730000750 –  מקור תקציבי
 עמוס אביניר, אנדריא, אופק הנדסה  – שמות המועמדים

 עמוס אביניר –  -יועץ המומלץ שם ה
 ₪ + מע"מ 24,932– עלות ההתקשרות

 
 נציגת יועמ"ש העירייה:  

על בסיס המידע וההסברים שנמסרו על ידי הגורמים המקצועיים, מדובר בעבודה הדורשת 
ויחסי אמון מיוחדים מדובר בעבודת תכנון רמזורים המחייבת מומחיות מיוחדת    –  מומחיות 

 תנועה ותכנון ערים. -רמזוריםבתחום 
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 : ההתקשרויות עם יועצים ועדת

המועמדים עומדים בתנאי הסף שנקבעו במאגר יועצים. בחינת ההצעות נעשית על פי אמות  
 המידה שנקבעו בנוהל היועצים העירוני. 

 
 :  הועדה דיון והחלטות

 ביותר.הועדה מחליטה לקבל את המלצת המנהל ולקבל את ההצעה הזולה  
 

הפרויקט .5 גבעתיים –  שם  לעיריית  פיסי  ותכנון  תחבורה  תנועה,  בנושא  יועץ    ייעוץ   )הוספת 
 למאגר היועצים בתחום זה(
 מנהל פרויקטים מיוחדים  –ליאור ברילנט  – שם ותפקיד מגיש הבקשה

 173000750 –  מקור תקציבי
 בועז גרוס –יועץ המומלץ שם ה

 ₪ + מע"מ  250 – עלות ההתקשרות
 

 נציגת יועמ"ש העירייה:  
על בסיס המידע וההסברים שנמסרו על ידי הגורמים המקצועיים, מדובר בעבודה הדורשת 

מדובר ביועץ תנועה העוסק בתכנון תנועתי ובייעוץ תנועתי.   –  מומחיות ויחסי אמון מיוחדים
 מדובר בעבודה המחייבת מומחיות מיוחדת. 

 
 : ההתקשרויות עם יועצים ועדת

המועמדים עומדים בתנאי הסף שנקבעו במאגר יועצים. בחינת ההצעות נעשית על פי אמות  
 המידה שנקבעו בנוהל היועצים העירוני. 

 
 :  הועדה דיון והחלטות

 הבקשה תוגש מחדש לוועדה הקרובה.
 

 
 
 

 מזכירת הוועדה            –רשמה : אושרית דניאל 
 


