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'שבט,תשפ"או
2021ינואר,19

 
 12.17.1פרוטוקול ועדת התקשרויות מיום 

 
  :ה"ה משתתפים

 
יו"רהוועדהסמנכ"למשאביאנושומנהלכללי,אסףאדרי:חברי הוועדה
נציגתיועמ"שהעירייה–התקשרויותהעירייהממונהתחוםבכיר,עו"דשרונהלוי

נציגגזברהעירייה–חשבהעירייה,תמירמילררו"ח
מזכירתהוועדה–גלדרורהאלבז,מנהלתמח'רכשואפסנאות

,מ"ממזכירתהוועדה.אושריתדניאל,קנייניתראשיתואחראיתאינוונטר


מנהלתהמחלקה–יעללינצ'בסקימנהלתמחלקתדוברותותקשורת,–עדישגיאנציגי האגפים:
משפחתי וגישור ומשפחתי זוגי לטיפול סורקין, פיטר תשתיות, מחלקת מנהל מנהל, רונן, יניב

היחידהלקיימותולאיכותהסביבה , רישוי-לילךיעקובי משוררמנהלתמח' רונן מנהלהיחידה–,
מנהלמח'גניםונוף-רענןשמעיה,לתכנוןמידעוהשבחה


 :עיקרי הדיוןן ללה
 

STUDIO METOOGבקשהלהגדלתשלהתקשרותעםהיועץ–שםהפרויקט .1
עדישגיא,מנהלתאגףתקשורתודוברות–שםותפקידמגישהבקשה

מתוקצבעלידיאגףתקשורתודוברות.–מקורתקציבי
STUDIO METOOG-שםהיועץהמומלץ
מע"מ₪+15,000מסךההתקשרותשל25%–עלותההתקשרות


:ההתקשרויותעםיועציםועדת

הסףשנקבעובמאגריועצים.בחינתההצעותנעשיתעלפיאמותהמועמדיםעומדיםבתנאי
המידהשנקבעובנוהלהיועציםהעירוני.


:דיוןוהחלטות

בהתאםלאישוריועמ"שהוועדהעו"דשרונהלוי,עלהאפשרותההגדלהבמסגרתזו,חברי
STUDIO METOOGאתהמשךההתקשרותעםחברתיםומאשריםמקבלהועדה

 
כתיבתתוכןוהתאמתולאתרעירייתגבעתיים–שםהפרויקט .2

עדישגיאמנהלתאגףתקשורתודוברות–שםותפקידמגישהבקשה
1614000550–מקורתקציבי

שחראמנו,מלכהטויטו,תמרוילפה,יוגבבועז,טוביפרלק–שמותהמועמדים
שחראמנו–-יועץהמומלץשםה

מע"מ₪+15,000–עלותההתקשרות


:נציגתיועמ"שהעירייה
תכנון בעבודת מדובר המקצועיים, הגורמים ידי על שנמסרו וההסברים המידע בסיס על

 מיוחדים אמון ויחסי מומחיות –הדורשת והדוברות הפרסום לאגף תוכן לכתיבת –יועץ
מדוברביועץהעוסקבכתיבתתוכןלעירייהנדרשותמומחיותמיוחדיםויחסיאמוןמיוחדים.

האגף עם צמוד באופן ועובד רב עירוני למידע נחשף ידיה, על המפורסמים בפרסומים
הדוברות


:ההתקשרויותעםיועציםעדת
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המועמדיםעומדיםבתנאיהסףשנקבעובמאגריועצים.בחינתההצעותנעשיתעלפיאמות
המידהשנקבעובנוהלהיועציםהעירוני.


והחלטות :הועדהדיון הנתונים כילאור מוצאת הועדה העבודה, ותאור בבקשה שהוצגו

(לתקנות8)3בנסיבותהענייןמוצדקוסבירלבצעאתההתקשרותבפטורממכרזלפיתקנה
ומומחיות ידע דורשת אשר ההתקשות של ומהותה טיבה לאור וזאת )מכרזים(, העיריות

קשרותעלפימיוחדיםויחסיאמוןמיוחדים.בהתאםלזאתהועדהמחליטהלאשראתההת
והוועדהמקבלתומאשרתאתהמלצת הסףואמותהמידההקבועיםבנוהלהיועצים, תנאי

".שחראמנולהתקשרעםחברת"תהמנהל


הסכם-יועצתהדרכהבתחנהלטיפולזוגי–שםהפרויקט .3
הבקשה מגיש ותפקיד –שם לינצ'בסקי ומשפחתי–יעל זוגי לטיפול המחלקה מנהלת

וגישורמשפחתי
קצבעלידיאגףהרווחהומת–מקורתקציבי

ג.ר.ק.מ–יועץהמומלץשםה
לשעהמע"מ₪+700–עלותההתקשרות


:דיוןוהחלטות

הוועדה.הבקשהירדהמסדריום


תכנוןתאורה-המעורר-השומר–שםהפרויקט .4
מנהלמחלקתתשתיות,פיטרסורקין–שםותפקידמגישהבקשה

5080תב"ר–מקורתקציבי
אבידן,מטרוני,קלייןפילון,מטרהוט–שמותהמועמדים

מטרהוט–-יועץהמומלץשםה
מע"מ₪+14,000–עלותההתקשרות


נציגתיועמ"שהעירייה:

תכנון בעבודת מדובר המקצועיים, הגורמים ידי על שנמסרו וההסברים המידע בסיס על
מדוברבעבודתתכנוןלהנדרשתמומחיותייחודיות–הדורשתמומחיותויחסיאמוןמיוחדים

איןהצדקהלגביפרויקט-המעורר–והכרתהעיר.מדוברבתכנוןמקומישלרחובותהשומר
זהלפרסםמכרז.


:ההתקשרויותעםיועציםועדת

המועמדיםעומדיםבתנאיהסףשנקבעובמאגריועצים.בחינתההצעותנעשיתעלפיאמות
המידהשנקבעובנוהלהיועציםהעירוני.


והחלטות כיהועדהדיון מוצאת הועדה העבודה, ותאור בבקשה שהוצגו הנתונים לאור :

(לתקנות8)3בפטורממכרזלפיתקנהבנסיבותהענייןמוצדקוסבירלבצעאתההתקשרות
ומומחיות ידע דורשת אשר ההתקשות של ומהותה טיבה לאור וזאת )מכרזים(, העיריות
מיוחדיםויחסיאמוןמיוחדים.בהתאםלזאתהועדהמחליטהלאשראתההתקשרותעלפי
והוועדהמקבלתומאשרתאתהמלצת הסףואמותהמידההקבועיםבנוהלהיועצים, תנאי

".מטרהווטלהתקשרעםחברת"תהמנהל


תאורה מחלקתתשתיותבנושאתכנון עלידי בקשותשהוגשו מומלץלבדוק–לאורריבוי
באחריותפיטרסורקיןונתנאלהכהןלערוךבדיקהלגביהיקףהתכנותלעריכתמכרזבנושא.

הנתונים.אתשניםהאחרונותולהציג5–4ההתקשרותבנושאתכנוןתאורהבמהלך


השומרהמעוררתכנוןפיזי–שםהפרויקט .5
פיטרסורקין,מנהלמחלקתתשתיות–שםותפקידמגישהבקשה
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5080תב"ר–מקורתקציבי
יעליושע,הראלמהנדסים,דגםהנדסה,אלנתןהנדסה–שמותהמועמדים

יעליושע–-יועץהמומלץשםה
מע"מ₪+18,000–עלותההתקשרות


נציגתיועמ"שהעירייה:

תכנון בעבודת מדובר המקצועיים, הגורמים ידי על שנמסרו וההסברים המידע בסיס על
מיוחדים אמון ויחסי מומחיות –הדורשת עםומומחיות מעמיקה היכרות נדרשת מיוחדת

נדרשתהבנהוהיכרותעםהתחוםעבודהוהמחייבת ועםסוגהעבודה. הערי תכניותבניין
מומחיותמיוחדת.


:ההתקשרויותעםיועציםועדת

המועמדיםעומדיםבתנאיהסףשנקבעובמאגריועצים.בחינתההצעותנעשיתעלפיאמות
המידהשנקבעובנוהלהיועציםהעירוני.


:הועדהדיוןוהחלטות

תעשהבדיקהנוספתשלהיועצתהמומלצתמאחרוהמחירשהוצעעלידיהנמוךמהמחיר
היועצים.של

 העבודה לביצוע מתאימה היועצת ומציאת כאמור לבדיקה המלצת–בכפוף את מקבלים
לאחרהדיוןהועברוהמלצות,אילכך,הבקשהמאושרת.המנהל.


סמדרמאיר–בקשהלהארכתחוזה–שםהפרויקט .6

יניברונן,מנהלהיחידהלקיימותולאיכותהסביבה–שםותפקידמגישהבקשה
מתוקצבעלידיהיחידהלקיימותולאיכותהסביבה–תקציבימקור
סמדרמאיר–-יועץהמומלץשםה

מע"מ₪+254–עלותההתקשרות


:ההתקשרויותעםיועציםועדת
המועמדיםעומדיםבתנאיהסףשנקבעובמאגריועצים.בחינתההצעותנעשיתעלפיאמות

המידהשנקבעובנוהלהיועציםהעירוני.


:הועדהדיוןוהחלטות
מאחרולוועדההוצגחוזהחתוםהכוללאפשרותהארכהבשנה,מאחרוהסכוםהכוללשל

עלבסיסהנימוקיםשהוצגוע"יההתקשרותאינועולהעלסכוםהמחייבפרסוםמכרזפומביו
 הועדההחליטהלהאריךבשנהנוספתאתההתקשרותעםהיועצתסמדר–ד"ריניברונן

מאיר.


הארכתהסכםנוספתלייעוץושירותיםהנדסייםשוניםלבדיקותכוללותשל–שםהפרויקט .7
05/02/2018מיום-בקשותלהיתרבהתאםלהנחיותהעירייה

לילךיעקובי,מנהלתמח'רישוי–שםותפקידמגישהבקשה
1732/755–מקורתקציבי

פורוםשרת–שמותהמועמדים
פורוםשרת–-יועץהמומלץשםה

מע"מלשעה₪+165–עלותההתקשרות


נציגתיועמ"שהעירייה:
תכנון בעבודת מדובר המקצועיים, הגורמים ידי על שנמסרו וההסברים המידע בסיס על

מיוחדים אמון דיקתבקשותלהיתרמחייבתמומחיותמיוחדתב–הדורשתמומחיותויחסי
 מיוחדים אמון לו–ויחסי מועברות עםוהבקשות הכרות נדרשת לתכנון המקומית עדה
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המחייבת ייחודיות בעבודה מדובר והטמעתן. השונות התכניות הוראות ועם התב"עות
הכרותמיוחדתעםתכניותבנייןעירועםההוראותהתכניות.


:ההתקשרויותעםיועציםועדת

בחינתההצעותנעשיתעלפיאמותהמועמדיםעומדיםבתנאיהסףשנקבעובמאגריועצים.
המידהשנקבעובנוהלהיועציםהעירוני.


:הועדהדיוןוהחלטות

אחרולוועדההוצגחוזהחתוםהכוללאפשרותהארכהבשנה,מאחרוהסכוםהכוללשלמ
 פומבי פרסוםמכרז סכוםהמחייב עולהעל הועדהמקבלתאתהמלצתההתקשרותאינו

לתקופהנוספת.)הארכתחוזה(.המנהללהתקשרעםהמציע


הארכתהסכםבשנהנוספתליעוץכלכלי/שמאי/בחינהובדיקהשלתכניות–שםהפרויקט .8
זהבהאמזלג-בנייןעיר

מנהלהיחידהלתכנוןמידעוהשבחה–רונןמשורר–שםותפקידמגישהבקשה
173/950–מקורתקציבי

זהבהאמזלג–שמותהמועמדים
זהבהאמזלג–-יועץהמומלץשםה

לשעתעבודה+מע"מ₪120–עלותההתקשרות


נציגתיועמ"שהעירייה:
תכנון בעבודת מדובר המקצועיים, הגורמים ידי על שנמסרו וההסברים המידע בסיס על

 מיוחדים אמון ויחסי מומחיות –הדורשת יחסייועצת המחייבות עבודה ושמאות כלכלית
מיוחדים/מומחיותמיוחדת.היכרותעםתכניותבנייןועםהכלליםוהתכניותהנדרשותאנוש

עם היכרות מיוחדת ומומחיות ידע מחייב הנדרש השירות הנושא. של מעמיקה והבנה
תכניותבנייןעיר.


:ההתקשרויותעםיועציםועדת

של הכולל והסכום מאחר בשנה, הארכה אפשרות הכולל חתום חוזה הוצג לוועדה
ולאורהמלצתמנהלתהמחלקהההתקשרותאינועולהעלסכוםהמחייבפרסוםמכרזפומבי

המועמדיםעומדיםבתנאיהסףשנקבעובמאגריועצים.בחינתההצעותנעשיתוהעובדהש
העירוני.עלפיאמותהמידהשנקבעובנוהלהיועצים


:הועדהדיוןוהחלטות

אריךאתההתקשרותעםהיועצתזהבהאמזלג.הועדהמקבלתאתהמלצתהמנהללה


תכנוןוייעוץאדריכלי-לגבעתייםרחובתכנוןשפת–שםהפרויקט .9
מנהלמח'גניםונוף-רענןשמעיה–שםותפקידמגישהבקשה

5152תב"ר–מקורתקציבי
כלים,יעקביכלים,שריגוקסמןאדריכלים,קובנוףהאדריאדרנדלרויזון–שמותהמועמדים

כליםיפוקסאדר
ןאדריכליםנדלרויזו–יועץהמומלץשםה

מע"מ₪+82,200–עלותההתקשרות



נציגתיועמ"שהעירייה:
תכנון בעבודת מדובר המקצועיים, הגורמים ידי על שנמסרו וההסברים המידע בסיס על

מיוחדים אמון השלהעיריהכרותעםאופי–מומחיותמיוחדת–הדורשתמומחיותויחסי
ועםהוראותתכניות.יחסיםמיוחדיםכתיבת"שפתרחוב"לעירמחייבתהכרותמיוחדתעם

אופיהעיר.



 

5 

 


:ההתקשרויותעםיועציםועדת

המועמדיםעומדיםבתנאיהסףשנקבעובמאגריועצים.בחינתההצעותנעשיתעלפיאמות
המידהשנקבעובנוהלהיועציםהעירוני.


והחלטות כיהועדהדיון מוצאת הועדה העבודה, ותאור בבקשה שהוצגו הנתונים לאור :

(לתקנות8)3בפטורממכרזלפיתקנהבנסיבותהענייןמוצדקוסבירלבצעאתההתקשרות
ומומחיות ידע דורשת אשר ההתקשות של ומהותה טיבה לאור וזאת )מכרזים(, העיריות
מיוחדיםויחסיאמוןמיוחדים.בהתאםלזאתהועדהמחליטהלאשראתההתקשרותעלפי
והוועדהמקבלתומאשרתאתהמלצת הסףואמותהמידההקבועיםבנוהלהיועצים, תנאי

".נדלרויזוןאדריכליםלהתקשרעםחברת"תהמנהל


טרם תכנון, אגף ומנהל העיר אתאדריכל לשתף ונוף, גנים מח הוועדהמבקשתממנהל
.הפצתהחוברת














מזכירתהוועדה–רשמה:אושריתדניאל






