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 17.12.20פרוטוקול ועדת התקשרויות מיום 
 

  :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 
 מזכירת הוועדה – מנהלת מח' רכש ואפסנאות גל דרורה אלבז,

 , מ"מ מזכירת הוועדה.אושרית דניאל, קניינית ראשית ואחראית אינוונטר

מנהלת נציג  – איתי פרס ,מנהלת האגף להתחדשות עירונית -רקפת פסו קונפורטסאד'  נציגי האגפים:

 - רונן משורר, גנים ונוף מח' מנהל - רענן שמעיה, תשתיות מנהל מח' - פיטר סורקין, אינג' הסתדרות
  .מנהל היחידה לתכנון מידע והשבחה

 
 :עיקרי הדיוןן ללה
 

 
סמכות מחוזית למתחם בהכנת נספח תנועה ותכנון תנועה לתב"ע נקודתית,  – שם הפרויקט .1

 , גבעתיים10בלוך  - 103)בית הגמלאי( ברח' כצנלסון  מבני ציבור
 אתי חויינסקי , מנהל הנדסהרונן משורר/  – שם ותפקיד מגיש הבקשה

 1732/755 – מקור תקציבי
' יוסי וייס, , אינגהנדסת תנועה ותחבורה – , עמוס אבינירבע"מ דגש הנדסה – שמות המועמדים

תכנון פיקוח וייעוץ  , יוגב הנדסהייעוץ ותכנון –תנועה  , עדנה הודדוד מהנדסים בע"מ  –ע.א בן 
 בע"מ 
 "הנדסהיוגב " –  -יועץ המומלץ שם ה

 מע"מ₪ +  38,000 – עלות ההתקשרות
 

  :נציגת יועמ"ש העירייה
 

הדורשת   ת תכנוןמדובר בעבודעל בסיס המידע וההסברים שנמסרו על ידי הגורמים המקצועיים, 
ויש לו  מהותי לפעילות העירהינו תנועה  תכנון נושא– יחסי אמון מיוחדיםו מיוחדת מומחיות

חשיבות תכנונית עליונה. על מתכנן התנועה להכיר את הוראות התכנון של העיר במסגרת 
תכניות הבנייה ואת צרכי העיר המיוחדים ועליו להיות בעל מומחיות וכישורים מיוחדים לביצוע 

 . עירוני מורכב תכנון תנועתי
 

 :ההתקשרויות עם יועצים ועדת
 

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

 
 הציג את הפרויקט לחברי הועדה. , מנהל היחידה לתכנון מידע והשבחה,רונן משורר

 
לאור הנתונים שהוצגו בבקשה וההסברים שניתנו על ידי נציג האגף הועדה מוצאת  :דיון והחלטות

( לתקנות 8)3העניין מוצדק וסביר לבצע את ההתקשרות בפטור ממכרז לפי תקנה  תוכי בנסיב
העיריות )מכרזים(, וזאת לאור טיבה ומהותה של ההתקשות אשר דורשת ידע ומומחיות מיוחדים 
ואינה שגרתית. בהתאם לזאת הועדה מחליטה לאשר את ההתקשרות על פי תנאי הסף ואמות 

 להתקשר עםאת המלצת המנהל ומאשרת הוועדה מקבלת ם, והמידה הקבועים בנוהל היועצי
  .שהצעתה היא הזולה ביותר "הנדסהחברת "יוגב 

 
 תכנון וייעוץ אדריכלי –תכנון שפת הרחוב לגבעתיים  – שם הפרויקט .2

 גנים ונוף , מנהל מח'רענן שמעיה – שם ותפקיד מגיש הבקשה
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 5159תב"ר  – מקור תקציבי
אדריכלות, יעקוב פוקס  , שריג וקסמן אדריכלות, קו בנוףיםרויזן אדריכלנדל  - שמות המועמדים

 אדריכלות
 אדריכלים נדל רויזמן – שם המועמד המוצע

 מע"מ₪ +  164,000 – עלות ההתקשרות
 

 :נציגת יועמ"ש העירייה
 

הדורשת   ת תכנוןעל בסיס המידע וההסברים שנמסרו על ידי הגורם המקצועי, מדובר בעבוד
וייעוץ אדריכלי לתכנון "שפת רחוב" לעיר נושא תכנון – מומחיות מיוחדת ויחסי אמון מיוחדים

חשיבות תכנונית עליונה. על הינו עבודה ייחודית בעלת אלמנטים יצירתיים ויש לו  גבעתיים
 צרכי העיר המיוחדים ועליוהתבעו"ת החלות בעיר, את אופייה ואת מתכנן להכיר את הוראות ה

 תכנון. הלהיות בעל מומחיות וכישורים מיוחדים לביצוע 
 

  :ועדת ההתקשרויות עם יועצים
 

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

 
 הציג את הפרויקט לחברי הועדה. , מנהל מחלקת גנים ונוף,רענן שמעיה

 
דה הוע. השונות שהוגשו בין הצעות המחירקיים פער מהותי : מסקנות הועדה, להלן לאחר דיון

ולהציג את ממצאיו בדיון  הבהרה עם המציע הזול ביותרמבקשת מרענן שמעיה לקיים שיחת 
 עדה הבאה.ולוהדיון נדחה . הבא

 
 נופיניהול ופיקוח עבודות פיתוח  – שם הפרויקט .3

 גנים ונוף , מנהל מח'רענן שמעיה - שם ותפקיד מגיש הבקשה
 5140תב"ר  – מקור תקציבי

, ורד ייעוץ תאום פרויקטים בע"מ, ארץ ניהול תיאום ניהול ונוףשחם  – שמות המועמדים
 ולוגיסטיקה

 שחם נוף  – שם המועמד המוצע
 . העבודותמהיקף  2.195%  – עלות ההתקשרות

 
 נציגת יועמ"ש העירייה:

 
על בסיס המידע וההסברים שנמסרו על ידי הגורם המקצועי, מדובר בעבודה הדורשת  מומחיות 

הינו עבודה ייחודית  תחום ניהול ופיקוח על עבודות פיקוח נופי– מיוחדת ויחסי אמון מיוחדים
עבודות שבוצעו על ידי  המחייבת מומחיות ויחסי אמון מיוחדים. המפקח אחראי על בדיקת

  קבלנים ונדרש הן למומחיות מיוחדת והן ליחסי אימון בבדיקות המבוצעות על ידו כלפי העירייה.
 

  :ועדת ההתקשרויות עם יועצים
 

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

 
 נן שמעיה הציג את הפרויקט לחברי הועדה.רע
 

: לאור הנתונים שהוצגו בבקשה וההסברים שניתנו על ידי נציג האגף הועדה הועדה דיון והחלטות
( 8)3העניין מוצדק וסביר לבצע את ההתקשרות בפטור ממכרז לפי תקנה  תמוצאת כי בנסיבו

קשות אשר דורשת ידע ומומחיות לתקנות העיריות )מכרזים(, וזאת לאור טיבה ומהותה של ההת
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. בהתאם לזאת הועדה מחליטה לאשר את ההתקשרות על פי תנאי ויחסי אמון מיוחדים מיוחדים
הסף ואמות המידה הקבועים בנוהל היועצים, והוועדה מקבלת ומאשרת את המלצת המנהל 

 .שהצעתה היא הזולה ביותר "שחם נוף"להתקשר עם חברת 
 

  .הגנת הפרטיות אבטחת מידע וסייברעל ביקורת – שם הפרויקט .4
 מבקר העירייה, גבי סוידאן - שם ותפקיד מגיש הבקשה

 1612000980 – מקור תקציבי
, פ.א ייעוץ בע"מ םייעוץ וניהול סיכוני -דגן ביקורת ובקרה בע"מ, אינטגריטי – שמות המועמדים

 תאגידי בע"מ, אודיט בקרה וביקורת
 בע"מ םייעוץ וניהול סיכוני - אינטגריטי – שם המועמד המוצע

 מע"מ₪ +  36,855 – עלות ההתקשרות
 :נציגת יועמ"ש העירייה

על ידי הגורם המקצועי, מדובר בעבודה  שנמסרהעבודה הנדרשת כפי  ותאור המידע בסיס על
 .העירייה מחלקות עבודת על הביקורת תחום–הדורשת  מומחיות מיוחדת ויחסי אמון מיוחדים 

רבה   מומחיותמידע וסייבר, המחייב  אבטחתבתחום הגנה על הפרטיות,  מדובר במקרה זה
בשל כך שמדובר בביקורת שבמסגרתה  מיוחדים אמון יחסיומורכבת של מספר נושאים וכן 

הביקורת ולשם כך נדרשת ממנו   לביצוע אחראי היועץ. ארגוני פנים למידע החברה חשףית
 מיוחדים.  אימון ויחסי מיוחדת מומחיות

 
 :ועדת ההתקשרויות עם יועצים

 
המועמדים עומדים בתנאי הסף שנקבעו במאגר היועצים. בחינת ההצעות נעשית על פי אמות 

 המידה שנקבעו בנוהל היועצים העירוני.
 

הועדה מוצאת כי בנסיבות ותאור העבודה, : לאור הנתונים שהוצגו בבקשה הועדה דיון והחלטות
( לתקנות העיריות 8)3ההתקשרות בפטור ממכרז לפי תקנה העניין מוצדק וסביר לבצע את 

)מכרזים(, וזאת לאור טיבה ומהותה של ההתקשות אשר דורשת ידע ומומחיות מיוחדים ויחסי 
אמון מיוחדים. בהתאם לזאת הועדה מחליטה לאשר את ההתקשרות על פי תנאי הסף ואמות 

את המלצת המנהל להתקשר עם המידה הקבועים בנוהל היועצים, והוועדה מקבלת ומאשרת 
 " שהצעתה היא הזולה ביותר.אינטגריטי ייעוץ וניהול סיכומים בע"מחברת "

, מאחר והביקורת צפויה לכלול נושאים המצויים תחת הצבעהבנמנע , אסף אדרי, יו"ר הועדה
 אחריותו. 

 
 בלן פינוי אשפה ביתיתק התקשרות עםעל ביקורת  - שם הפרויקט .5

 מבקר העירייה ,גבי סוידאן – הבקשהשם ותפקיד מגיש 
 1612000980 – מקור תקציבי

דניאל פרייטג, רו"ח ת ובקרה בע"מ, ראודיט בקרה ביקורת, דגן ביקו – שמות המועמדים
 ושות'  שטיינמץ עמינח

 דגן ביקורת ובקרה בע"מ – שם המועמד המוצע
 מע"מ₪ +  35,100 – עלות ההתקשרות

 
 -נציגת יועמ"ש העירייה:

על בסיס המידע ותאור העבודה הנדרשת כפי שנמסר על ידי הגורם המקצועי, מדובר בעבודה 
 .תחום הביקורת על עבודת מחלקות העירייה–הדורשת  מומחיות מיוחדת ויחסי אמון מיוחדים 

הינו תחום המחייב מומחיות  רבה ש, התקשרות עם קבלן לפינוי אשפה ביתיתבמקרה זה בתחום 
. פנימית ביקורתעבודת נושאים וכן יחסי אמון מיוחדים בשל כך שמדובר ב ומורכבת של מספר

 היועץ אחראי לביצוע  הביקורת ולשם כך נדרשת ממנו מומחיות מיוחדת ויחסי אימון מיוחדים. 
 

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

 
: לאור הנתונים שהוצגו בבקשה ותאור העבודה, הועדה מוצאת כי בנסיבות הועדה דיון והחלטות

( לתקנות העיריות 8)3העניין מוצדק וסביר לבצע את ההתקשרות בפטור ממכרז לפי תקנה 
ומומחיות מיוחדים ויחסי )מכרזים(, וזאת לאור טיבה ומהותה של ההתקשות אשר דורשת ידע 

אמון מיוחדים. בהתאם לזאת הועדה מחליטה לאשר את ההתקשרות על פי תנאי הסף ואמות 
המידה הקבועים בנוהל היועצים, והוועדה מקבלת ומאשרת את המלצת המנהל להתקשר עם 

 בע"מ".דגן ביקורת ובקרה חברת "
 

 במנהל הנדסה. פיקוח על הבניהעל המחלקה ל ביקורת – שם הפרויקט .6
 מבקר העירייה, גבי סוידאן – שם ותפקיד מגיש הבקשה

 1612000980 – מקור תקציבי
דניאל פרייטג, שטיינמץ רו"ח ת ובקרה בע"מ, ראודיט בקרה ביקורת, דגן ביקו - שמות המועמדים

 , עו"ד אלון קוחלניושות' עמינח
 דגן ביקורת ובקרה בע"מ – שם המועמד המוצע

 ₪ 38,610 – עלות ההתקשרות
 

 :נציגת יועמ"ש העירייה
על בסיס המידע ותאור העבודה הנדרשת כפי שנמסר על ידי הגורם המקצועי, מדובר בעבודה 

תחום הביקורת על עבודת מחלקות העירייה. –הדורשת  מומחיות מיוחדת ויחסי אמון מיוחדים 
במקרה זה בתחום התקשרות עם קבלן לפינוי אשפה ביתית, שהינו תחום המחייב מומחיות  

היועץ אחראי  פנימית. ביקורתעבודת ספר נושאים וכן יחסי אמון מיוחדים בשל כך שמדובר בבמ
 מון מיוחדים. לביצוע  הביקורת ולשם כך נדרשת ממנו מומחיות מיוחדת ויחסי אי

 
 :ועדת ההתקשרויות עם יועצים

 
המועמדים עומדים בתנאי הסף שנקבעו במאגר היועצים. בחינת ההצעות נעשית על פי אמות 

 המידה שנקבעו בנוהל היועצים העירוני.
 

: לאור הנתונים שהוצגו בבקשה ותאור העבודה, הועדה מוצאת כי בנסיבות הועדה דיון והחלטות
( לתקנות העיריות 8)3וסביר לבצע את ההתקשרות בפטור ממכרז לפי תקנה העניין מוצדק 

)מכרזים(, וזאת לאור טיבה ומהותה של ההתקשות אשר דורשת ידע ומומחיות מיוחדים ויחסי 
אמון מיוחדים. בהתאם לזאת הועדה מחליטה לאשר את ההתקשרות על פי תנאי הסף ואמות 

מקבלת ומאשרת את המלצת המנהל להתקשר עם  המידה הקבועים בנוהל היועצים, והוועדה
 חברת "דגן ביקורת ובקרה בע"מ".

 
 

  תכנון תאורה - ויצמןרח' / קלעירח'  – שם הפרויקט .7
 מח' תשתיות, מנהל פיטר סורקין – שם ותפקיד מגיש הבקשה

 5109תב"ר  – מקור תקציבי
 הנדסה בע"מ  קלינפלץאבידן, זאב , ייעוץ חשמל בע"מ מטרה וט, מטרני – שמות המועמדים

 מטרה וט  – שם המועמד המוצע
 מע"מ₪ +  17,500 – עלות ההתקשרות

 -נציגת יועמ"ש העירייה:
ת על בסיס המידע ותאור העבודה הנדרשת כפי שנמסר על ידי הגורם המקצועי, מדובר בעבוד

התכניות על המתכנן להכיר את  תכנון תאורה וחשמל.תחום –הדורשת  מומחיות מיוחדת תכנון
החלות בעיר, את אופייה ומאפייניה. מדובר על תחום תכנון המחייב מומחיות מיוחדת בתחום 

 . תכנון התאורה והחשמל
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  :ועדת ההתקשרויות עם יועצים
 

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

 יטר סורקין הציג את הפרויקט לחברי הועדה.פ
 

דיון והחלטות הועדה: לאור הנתונים שהוצגו בבקשה ותאור העבודה, הועדה מוצאת כי בנסיבות 
( לתקנות העיריות 8)3העניין מוצדק וסביר לבצע את ההתקשרות בפטור ממכרז לפי תקנה 

ע ומומחיות מיוחדים. בהתאם )מכרזים(, וזאת לאור טיבה ומהותה של ההתקשות אשר דורשת יד
לזאת הועדה מחליטה לאשר את ההתקשרות על פי תנאי הסף ואמות המידה הקבועים בנוהל 

" מטרה וטהיועצים, והוועדה מקבלת ומאשרת את המלצת המנהל להתקשר עם חברת "
 שהצעתה היא הזולה ביותר.

 
 תכנון תאורה -המעורר  רח'  –שומר רח' ה – שם הפרויקט .8

 מח' תשתיותסורקין פיטר, מנהל  – ותפקיד מגיש הבקשהשם 
 5080תב"ר  – מקור תקציבי

, הנדסת חשמל ובקרה בע"מ , מטרה וטייעוץ חשמל בע"מ אבידן, מטרניזאב  – שמות המועמדים
 הנדסה בע"מ קלינפלץ

 "מטרה וט" – שם המועמד המוצע
 מע"מ₪ +  14,000 – עלות ההתקשרות

 
 נציגת יועמ"ש העירייה:

ת על בסיס המידע ותאור העבודה הנדרשת כפי שנמסר על ידי הגורם המקצועי, מדובר בעבוד
תחום תכנון תאורה וחשמל. מדובר על –הדורשת  מומחיות מיוחדת ויחסי אמון מיוחדים  תכנון

 תחום תכנון המחייב מומחיות מיוחדת בתחום תכנון התאורה והחשמל. 
 

  :ועדת ההתקשרויות עם יועצים
 

מועמדים עומדים בתנאי הסף שנקבעו במאגר היועצים. בחינת ההצעות נעשית על פי אמות כל ה
 המידה שנקבעו בנוהל היועצים העירוני.

 פיטר סורקין הציג את הפרויקט לחברי הועדה.
 

 פיטר סורקין הציג את הפרויקט לחברי הועדה.
 

מנהל הועדה מבקשת מ ,בין הצעות המחירמאחר וקיים פער משמעותי  – מסקנות הועדה
על מנת לברר עימו האם הוא מסוגל לבצע  לקיים שיחה הבהרה עם המציע הזול ביותרהמחלקה 

עדה ובקשה נדחה לוהדיון ב .את העבודה הנדרשת על בסיס הצעת המחיר שהוגשה על ידו
 הבאה.

 
 של הרחוב תכנון פיזי -המעורר רחוב  –שומר רח' ה – שם הפרויקט .9

 תשתיות סורקין, מנהל מח' פיטר – הבקשהשם ותפקיד מגיש 
 5080תב"ר  – מקור תקציבי

אזרחיים  , הראל מהנדסיםחברת מהנדסים לתכנון ופיקוח בע"מ יעל יושע  - שמות המועמדים
 בע"מ. 2002בע"מ, דגש הנדסה תכנון תנועה ודרכים בע"מ, אלתן הנדסה אזרחית 

 יעל יושע  – שם המועמד המוצע
 מע"מ₪ +  18,000 – עלות ההתקשרות

 -נציגת יועמ"ש העירייה:
ת על בסיס המידע ותאור העבודה הנדרשת כפי שנמסר על ידי הגורם המקצועי, מדובר בעבוד

תחום הביקורת על עבודת מחלקות –הדורשת  מומחיות מיוחדת ויחסי אמון מיוחדים  תכנון
שהינו תחום המחייב העירייה. במקרה זה בתחום התקשרות עם קבלן לפינוי אשפה ביתית, 
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מומחיות  במספר נושאים וכן יחסי אמון מיוחדים בשל כך שמדובר בעבודת ביקורת פנימית. 
 היועץ אחראי לביצוע  הביקורת ולשם כך נדרשת ממנו מומחיות מיוחדת ויחסי אימון מיוחדים.

 
 :ועדת ההתקשרויות עם יועצים

 
. בחינת ההצעות נעשית על פי אמות המועמדים עומדים בתנאי הסף שנקבעו במאגר היועצים

 המידה שנקבעו בנוהל היועצים העירוני.
 

 פיטר סורקין הציג את הפרויקט לחברי הועדה.
 

בין הצעות המחיר לכן הועדה מבקשת מפיטר משמעותי פער מאחר וקיים  – מסקנות הועדה
 הבאה.דחה לוועדה הדיון בבקשה נסורקין לקיים שיחה הבהרה עם המציע הזול ביותר. 

 
 מכרז להפעלת ביה"ס תיכוןמשפטי ל ליווי – שם הפרויקט .10

 התקשרויות העירייה –ממונה תחום בכיר עו"ד שרונה לוי,  – שם ותפקיד מגיש הבקשה
 בתאום עם גזברות העירייה ובאישורה – מקור תקציבי

(, , משרד גדעון פישר )דן שווץעו"ד פריש שפרבר ריינהרץ ושות'משרד  – שמות המועמדים
 משרד עו"ד אריה אליאס בן

 משרד עו"ד אליאס בן אריה – שם המועמד המוצע
 מע"מ₪ +  22,000 – עלות ההתקשרות

 
  -חו"ד היועץ המשפטי  –מדובר בעבודה הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים 

הפנים ומשרד  , ע"פ נוהל משרדייחודי בנושא הפעלת בי"ס תיכוןמדובר בייעוץ משפטי למכרז 
 ומורכב רובו ככולו מרכיבי איכות ,העירייה לא התנסתה בסוג מכרז זה שהינו ייחודי .החינוך

נדרשת בתחום הפדגוגי וברכיב כספי הנגזר מתקציב משרד החינוך. בבדיקה שערכנו התברר כי
והכרת נהלי משרד החינוך ומשרד הפנים בנושא וכן הבנה של מחוון משרד  מומחיות מיוחדת

 אין מדובר במכרז שגרתי. החינוך אשר נבנה באופן ייחודי למכרז זה.
 

אין להעדיף ביצוע של ההתקשרות בדרך של מכרז פומבי ומוצדק וסביר לבצעה ללא מכרז: 
מדובר בעבודה ייחודית בעלת מומחיות מיוחדת ויחסי אמון מיוחדים המתאימה לדיון ואישור 

הנוהל קבע  .ליישום נוהל משרד הפנים ומשרד החינוך קיים צורך מיוחד .במסגרת ועדת יועצים
מחוון ייחודי הבנוי על בסיס קריטריונים פדגוגיים וכספיים הנגזרים כשיעור מתקציב משרד 

 ואין מדובר במכרז שגרתי. החינוך
 

של הלשכה במסגרת הדיון הועלתה השאלה מדוע נושא זה אינו מטופל במסגרת הריטיינר 
הכוללת ליווי מכרז ייחודי לפי נוהל  שרונה הציגה את פרטי העבודה המבוקשת – המשפטית

על פי מחוון משרד החינוך  כוללת מדדים פדגוגיים עריכת המכרזמשרד הפנים ומשרד החינוך. 
מדובר בתחום  ושיקלול ההצעות, כולל הנחיית מנהל החינוך וגיבוש המלצה לוועדת המכרזים. 

ספר מצומצם של יועצים משפטיים המומחים בתחום דיני החינוך וישנם מ בארץ חדש יחסית
 ויישום נוהל משרד הפנים לבחירת מפעיל לביה"ס תיכון.

 
דיון והחלטות הועדה: לאור הנתונים שהוצגו בבקשה ותאור העבודה, הועדה מוצאת כי בנסיבות 

( לתקנות העיריות 8)3העניין מוצדק וסביר לבצע את ההתקשרות בפטור ממכרז לפי תקנה 
)מכרזים(, וזאת לאור טיבה ומהותה של ההתקשות אשר דורשת ידע ומומחיות מיוחדים. בהתאם 

טה לאשר את ההתקשרות על פי תנאי הסף ואמות המידה הקבועים בנוהל לזאת הועדה מחלי
נציגת הלשכה המשפטית ולהתקשר עם משרד היועצים, והוועדה מקבלת ומאשרת את המלצת 

 אליאס בן אריה.
 

 
 כתיבת תוכן והתאמתו לאתר עיריית גבעתיים – שם הפרויקט .11
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 ודוברותתקשורת ת אגף מנהל -עדי שגיא – שם ותפקיד מגיש הבקשה
 1614000550 – מקור תקציבי

מר וילפורט מסינגר, יוגב בועז, תוכן העניינים שחר אמנו, מלכה טויטו, ת – שמות המועמדים
 בע"מ 

 שחר אמנו – שם המועמד המוצע
 ₪  15,000 – עלות ההתקשרות

 
 : מסקנות הועדה

 .8/2016 הפניםוהפניה לא נערכה בהתאמה לנוהל משרד הבקשה ירדה מסדר היום, מאחר 
 

תכנון ויעוץ אדריכלי וכוללני לפיתוח מבני ציבור, שצ"פ וחינוך במתחם הסתדרות  – שם הפרויקט .12
 צפון

 מנהלת אגף התחדשות עירונית -רקפת פסו – שם ותפקיד מגיש הבקשה
 5118תב"ר  – מקור תקציבי

אדריכלים,  V 5, םאדריכליאהוד בסט ורועי יצחקי מילוסלבסקי אדריכלים,  – שמות המועמדים
, ג'ויס אורון אדריכלות ובניין באה אדריכלים, קסלוב קייאדום אדריכלים, כלים, ימנספלד קהת אדר

 , אורבך הלוי
 

 מילוסלבסקי אדריכלים  – שם המועמד המוצע
 מעלות הפרויקט 5.85% – עלות ההתקשרות

 
 : מסקנות הועדה

 .8/2016בהתאמה לנוהל משרד הפנים הבקשה ירדה מסדר היום, מאחר והפניה לא נערכה 
 

תכנון ויעוץ אדריכלי וכוללני לפיתוח מבני ציבור, שצ"פ וחינוך במתחם הסתדרות  – שם הפרויקט .13
  wגדול 

 מנהלת אגף התחדשות עירונית, רקפת פסו – שם ותפקיד מגיש הבקשה
 5118תב"ר  – מקור תקציבי

אדריכלים, אדום אדריכלים, ג'ויס אורון אדריכלות  5vמילוסלבסקי אדריכלים,  – שמות המועמדים
ובניין, אורבך הלוי, אהוד בסט ורועי יצחקי אדריכלים, מנספלד קהת אדריכלים, באה אדריכלים, 

 .קסלוב קיי
 אהוד בסט ורועי יצחקי אדריכלים.  – שם המועמד המוצע

 מעלות הפרויקט 5.62% – עלות ההתקשרות
 

 : מסקנות הועדה
 .8/2016מסדר היום, מאחר והפניה לא נערכה בהתאמה לנוהל משרד הפנים  הבקשה ירדה

 
 יכלי ונופי מפורט במתחם ההסתדרותהכנת מסמך עיצוב אדר – שם הפרויקט .14

 נהלת אגף התחדשות עירונית, מרקפת פסו – שם ותפקיד מגיש הבקשה
  5118תב"ר – מקור תקציבי

מילוסלבסקי אדריכלים, קסלוב  ר אדריכלות,דפרחי צפריר אדריכלים, רן בלנ – שמות המועמדים
 יכלים, אורבך הלוי, דרמן ורבקל, מילבאוארדר, האוסמן אםמן שנער אדריכלי ,מייזליס כסיף,קיי
 

 פרחי צפריר אדריכלים – שם המועמד המוצע
 

 מע"מ ₪ +  475,000 – עלות ההתקשרות
 

 .8/2016משרד הפנים  הבקשה ירדה מסדר היום, מאחר והפניה לא נערכה בהתאמה לנוהל
 

 מזכירת הוועדה –רשמה : אושרית דניאל 




