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   2.3.22מיום  עם יועצים ועדת התקשרויות  - 2מספר  פרוטוקול
 

  :ה"ה  משתתפים
 

 יו"ר הוועדה  - סמנכ"ל משאבי אנוש ומנהל כללי, אסף אדרי :  חברי הוועדה
לוי שרונה  בכיר,  עו"ד  תחום  העירייה  ממונה  המשפטי   סגניתהתקשרויות  היועץ 

 נציגת יועמ"ש העירייה –  לעניינים אזרחיים
 נציג גזבר העירייה   –חשב העירייה , תמיר מילררו"ח 

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

רכזת תחום    –ליאורה שטיינברג עודד   :)השתתפו בדיון לגבי בקשה שהוגשה על ידם(  נציגי האגפים
דין,   שואה,  –איילת שמחי  סדרי  שורדי  מועדון  משורר    מנהלת   מידע לתכנון היחידה מנהל  -רונן 

 סמנכ"ל תכנון ותפעול -מאור יבלושניק, והשבחה
 

 : עיקרי הדיון ן ללה
 

 דין במקרים מורכבים לצוות סדרי  ייעוץ –  שם הפרויקט .1
 רכזת תחום סדרי דין  – יאורה שטיינברג עודד ל – שם ותפקיד מגיש הבקשה

 נסון בראון, אורלי אברהמי, אורית מזרחי ר ענבל קיבד"    – שמות המועמדים
 נסון בראון ר ענבל קיבד"   – על ידי נציג המחלקה שם היועץ המומלץ

 1841004840 –  מקור תקציבי
 כולל מע"מ ₪  0451  – ההתקשרותעלות 

 
 נציגת יועמ"ש העירייה:  

על בסיס המידע וההסברים שנמסרו על ידי הגורמים המקצועיים, מדובר בעבודה הדורשת 
  ם ייסוציאלמדובר ביועצת ייחודית העוסקת בהדרכת עובדים    –   מומחיות ויחסי אמון מיוחדים

לסדרי דין שתפקידם לבצע הערכה מקצועית, על פי בקשת בית משפט, ולתת המלצות סביב 
סוגיות שונות הנוגעות לקטינים ולחסרי ישע הנזקקים להגנה, על פי אופי הבקשה. בהתאם  

 לזאת מדובר בעבודה המחייבת מומחיות מיוחדת ויחסי אמון מיוחדים. 
 

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

 המידה שנקבעו בנוהל היועצים העירוני.  
 

 :  דיון והחלטות
חליטה לאשר את ההתקשרות עם היועצת שהצעתה ומדה מקבלת את המלצת המנהלת  הווע

 . נסון בראוןר ענבל קיבד"  –הזולה ביותר 
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 אוריינות דיגיטלית לאזרחים ותיקים  –  שם הפרויקט .2
סגנית מנהלת האגף לשירותים   – ענת חורב שטיינברג  – שם ותפקיד מגיש הבקשה

 חברתיים ומנהלת המחלקה לאזרחים ותיקים 
 echbuddyT  – שמות המועמדים

 echbuddyT  – על ידי נציג המחלקה שם היועץ המומלץ
 המשרד לשוויון חברתי  –  מקור תקציבי

 
   – עלות ההתקשרות
 ₪ + מע"מ  279 –עלות שעת קורס 

 ₪ + מע"מ  119 –עלות שעת הדרכה פרטנית 
 ₪ + מע"מ 169 –עלות שעת תוספת עוזר הוראה לקורס פרונטלי/מקוון  

 
 נציגת יועמ"ש העירייה:  

על בסיס המידע וההסברים שנמסרו על ידי הגורמים המקצועיים, מדובר בעבודה הדורשת 
מיוחדים אמון  ויחסי  להשתמש    –   מומחיות  כלים  הענקת  שמטרתו  ייחודי  בקורס  מדובר 

ותיקים   אזרחים  עם  ישירה  בעבודה  מדובר  ותיקים.  לאזרחים  וכיוצ"ב  נייד  טלפון  במחשב, 
 ולפיכך, מחייבת יחסי אנוש מיוחדים לעבודה עם קשישים וכן מומחיות מיוחדת. 

 
 : ההתקשרויות עם יועצים ועדת

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

 
 :  דיון והחלטות

המנהלת  הווע המלצת  את  מקבלת  היועץ  ומדה  עם  ההתקשרות  את  לאשר  חליטה 
Techbuddy . 

 
 ותיקים קורסים לפסיכולוגיה חיובית לאזרחים   –  שם הפרויקט .3

סגנית מנהלת האגף לשירותים   – ענת חורב שטיינברג  – שם ותפקיד מגיש הבקשה
 חברתיים ומנהלת המחלקה לאזרחים ותיקים 

 נילי ורדי, רונית פרנקל  – שמות המועמדים
 רונית פרנקל  – על ידי נציג המחלקה שם היועץ המומלץ

 תשלום משתתפים –  מקור תקציבי
 דקות  90לשיעור של  מע"מ ₪ +  307  – עלות ההתקשרות

 
 נציגת יועמ"ש העירייה:  

על בסיס המידע וההסברים שנמסרו על ידי הגורמים המקצועיים, מדובר בעבודה הדורשת 
מדובר בקורס ייחודי שמטרתו הענקת כלי חשיבה ייחודיים    –  מומחיות ויחסי אמון מיוחדים

המחייבת מומחיות ייחודית וכן    לאזרחים ותיקים בנושא פסיכולוגיה חיובית. מדובר בעבודה
 . ם הוותיקייחסי אנוש מיוחדים בשל העבודה הישירה עם אוכלוסיית האזרחים 

 
 : ההתקשרויות עם יועצים ועדת

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

 
 :  דיון והחלטות

חליטה לאשר את ההתקשרות עם היועצת שהצעתה ומדה מקבלת את המלצת המנהלת  הווע
 רונית פרנקל. –הזולה ביותר 
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   ייעוץ שמאי לעיריית גבעתיים. םלפול היועצים השמאייועץ הוספת  –  שם הפרויקט .4

 פרויקטורית מנהל הנדסה  –אתי חוינסקי   – שם ותפקיד מגיש הבקשה
 נתי נוימן  – שמות המועמדים

 נתי נוימן   – על ידי נציג המחלקה שם היועץ המומלץ
 1730000950 –  מקור תקציבי

 טרחה שעתישכר  ₪ + מע"מ  230  – עלות ההתקשרות
 

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

עבודת שמאות הינה עבודה המחייבת מומחיות מיוחדת ויחסי    –   מומחיות ויחסי אמון מיוחדים
 (. 8)3הפטור אנוש מיוחדים. מדובר באחד מהנושאים המוזכרים במפורש בתקנת 

 
 : ההתקשרויות עם יועצים ועדת

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

 
 :  דיון והחלטות

 נתי נוימן.   –ץ  חליטה לאשר את ההתקשרות עם היוע ומדה מקבלת את המלצת המנהלת  הווע
 

 הכנת שומה בגבעת קוזלובסקי –  הפרויקטשם  .5
   סמנכ"ל תכנון ותפעול -מאור יבלושניק – שם ותפקיד מגיש הבקשה

 טל אלדרוטי, עדינה גרינברג, שאול רוזנברג  – שמות המועמדים
 טל אלדרוטי  – על ידי נציג המחלקה שם היועץ המומלץ

 ברשויותבין  50-50העלות  -יועצים הנדסה  –  מקור תקציבי
עלות ההתקשרות לעירייה היא מחצית מהעלות   ₪ + מע"מ  140,000   –  עלות ההתקשרות

 ₪.  70,000הכוללת, ובסך של 
 

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

עבודת שמאות הינה עבודה המחייבת מומחיות מיוחדת ואף    –  מומחיות ויחסי אמון מיוחדים
מיוחדים.   אמון  התחומים  יחסי  באחד  בתקנה  המצוי מדובר  במפורש  לתקנות 8)  3נים   )

 המכרזים.
 

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

 המידה שנקבעו בנוהל היועצים העירוני.  
 

 :  דיון והחלטות
אביב תל  עיריית  מול  שווי  בערכת  מיוחדת מאחר שמדובר  מומחיות  שכר   תשלום  .נדרשת 

 ל אביב.עם עיריית ת 50  – 50 קוליח הטרחה
המנהל  הווע המלצת  את  מקבלת  היוע ומדה  עם  ההתקשרות  את  לאשר   ו שהצעת  ץחליטה 

 טל אלדרוטי –הזולה ביותר 
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 ________________________                          _______________________________ 
 רו"ח תמיר מילר   –עו"ד שרונה לוי                             נציג הגזברות    –נציגת הלשכה המשפטית  

 
 
 
 
 

 ________________________ 
 אסף אדרי –יו"ר הוועדה      

 
 
 
 
 
 
 

 מזכירת הוועדה     מ"מ –רשמה : אושרית דניאל 
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