תאריך

אגף

26/03/2019

הנדסה

10/04/2019

תב"ל

מחלקה

מהות העבודה
בקשה להעסקת
שמאי לליווי תב"ע
הר - 2350/משולש
המנהרה

החלטה

יועץ נבחר
גדי דגני

עלות ההצעה ₪
(ללא מע"מ)
₪ 88,000

הוועדה מאשרת
ההתקשרות עם
היועץ גדי דגני שמאי
מקרקעין ,בסכום של
 + ₪ 88,000מע"מ,
זאת בכפוף:
א .להבהרת האגף,
כמפורט לעיל ,כי
היועץ מבין את
תכולת העבודה
והתוצרים הנדרשים.
ב .בדיקת ניגוד
עניינים וחתימה על
הסכם שיגדיר את
התחייבויות היועץ
כלפי העירייה.
הרחבת חוזה לתכנון הוועדה מאשרת את
הרחבת ההתקשרות
כוללני לפרויקט
עם אדריכל יובל רגב,
הנגשת המועצה
בסך של ₪ 67,000
הדתית
בצרוף מע"מ ,זאת
בכפוף לחתימה על
תוספת להסכם
ההתקשרות מיום 20
לחודש נובמבר .2017

יובל רגב

₪ 67,000

07/05/2019

15/07/2019

תשתיות/הנדסה

הועדה מאשרת את
מדידה בצומת
ההתקשרות עם
הרחובות מנחם
בגין,הבריגדה וכנפי משרד שלסינגר
נשרים -תחום ייעוץ :מדידות ומערכות
מידע בע"מ,
מודד
באמצעות היועץ דן
שלסינגר ,לפי סך של
( ₪ 6,080ל.כ.מ),
בהזמנת עבודה ,זאת
בכפוף לבדיקת ניגוד
עניינים.

שרד שלסינגר
מדידות ומערכות
מידע בע"מ,
באמצעות היועץ דן
שלסינגר

₪ 6,080

תב"ל

היתרי בניה ותכנון הועדה מאשרת את
פירי מעליות ועבודות ההתקשרות עם
הנגשה ל 10-בתי ספר היועץ נתנאל בן
יצחק ,לפי סך של עד
( ₪ 390,000ל.כ.מ)
עבור היתרי בניה
ותכנון פירי מעליות
ועבודות הנגשה ל10-
בתי ספר.
בכפוף ל :
 .1ניהול מו"מ
להוזלת המחיר.
 .2חתימה על הסכם
ובדיקת ניגוד
עניינים.

נתנאל בן יצחק

₪ 390,000

דוברות

יועץ לפרויקט
הסברת מהלך
תוכנית מתאר

 .1הועדה בחנה את
הצורך לצאת למכרז
והחליטה כי מכיוון
שמדובר בעבודה
ספציפית ומקצועית
בעלת מומחיות
מיוחדת ,לתקופה
מוגבלת ,הועדה
מאשרת את
ההתקשרות עם
היועץ הילל פרטוק,
לפי סך של עד
 ₪ 10,000לחודש
בצירוף מע"מ ,בכפוף
לחתימה על הסכם
ובדיקת ניגוד
עניינים.
 .2ההתקשרות
מאושרת ל6-
חודשים עם אופציה
להארכה בכפוף
לאישור ועדת יועצים.

הילל פרטוק

עד  ₪ 10,000לחודש

הנדסה

הרחבת חוזה
גרינשטיין הר גיל
לטובת נספח נוף
מפורט לתל מיכל

הועדה מאשרת את
ההתקשרות עם
היועץ גרינשטיין הר
גיל ,עד לסכום של
 ₪ 107,000בצירוף
מע"מ ,בכפוף ל:
 .1ניהול מו"מ
להוזלת המחיר ע"י
המנכ"ל.
 .2חתימה על תוספת
להסכם ובדיקת ניגוד
עניינים.

גרינשטיין הר גיל

עד לסכום של
₪ 107,000

19/08/2019

דוברות

ליווי יחסי ציבור
ותקשורת של
פרויקטים מיוחדים
הדורשים פעילות
הסברה

הועדה מאשרת את
ההתקשרות עם
היועץ חגי פיינגולד
בעלות של ₪ 4,900
לחודש  +מע"מ,
לתקופה של 5
חודשים ,ועד סוף
שנת  2019בכפוף
לחתימה על הסכם
ובדיקת ניגוד עניינים.

חגי פיינגולד

 ₪ 4,900לחודש

17/07/2019

נכסים

יועץ למתן חוו"ד
למכירת דירה

אושרה התקשרות
עם היועץ בתאריך
17/7/19

שאול לב

₪ 1,800

ייעוץ נגישות
לפרוייקט שבילי
אופניים הבנים

אושרה התקשרות
עם היועץ בתאריך
23/7/19

נורית ונדסבורגר

₪ 4,000

 23/07/2019הנדסה

 23/07/2019תב"ל

ייעוץ נגישות
לפרוייקט שבילי
אופניים הנגב

אושרה התקשרות
עם היועץ בתאריך
23/7/19

טלי כהן-אנדרסון

₪ 4,000

שמאי לצורך עבודת
פיקוח על הקמת
הצללות מעל מגרשי
ספורט במוסדות
חינוך

אושרה התקשרות
עם היועץ בתאריך
23/7/19

קורן גואטה

 ₪ 250לשעה מוגדר
להיקף של עד 100
שעות

