החלטות ועדת יועצים  -שנת 2019
תאריך

אגף

מהות העבודה

26/03/2019

הנדסה

העסקת שמאי לליווי תב"ע
הר - 2350/משולש המנהרה

10/04/2019

תב"ל

הרחבת חוזה לתכנון כוללני
לפרויקט הנגשת המועצה
הדתית

07/05/2019

הנדסה

מדידה בצומת הרחובות מנחם
בגין ,הבריגדה וכנפי נשרים

15/07/2019

תב"ל

היתרי בניה ותכנון פירי
מעליות ועבודות הנגשה ל10-
בתי ספר

החלטה

יועץ נבחר
גדי דגני שמאי
מקרקעין

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.
אדר' יובל רגב
הוועדה מאשרת את הרחבת ההתקשרות עם אדריכל יובל רגב,
בסך של  ₪ 67,000בצרוף מע"מ ,זאת בכפוף לחתימה על תוספת
להסכם ההתקשרות מיום  20לחודש נובמבר .2017

היקף כספי של
ההתקשרות
[ללא מע"מ]
₪ 88,000

₪ 67,000
₪ 6,080

משרד שלסינגר
הועדה מאשרת את ההתקשרות עם משרד שלסינגר מדידות
מדידות ומערכות
ומערכות מידע בע"מ ,באמצעות היועץ דן שלסינגר ,לפי סך של
מידע בע"מ,
( ₪ 6,080ל.כ.מ) ,בהזמנת עבודה ,זאת בכפוף לבדיקת ניגוד
באמצעות היועץ דן
עניינים.
שלסינגר
₪ 390,000
הועדה מאשרת את ההתקשרות עם היועץ נתנאל בן יצחק ,לפי סך נתנאל בן יצחק
של עד ( ₪ 390,000ל.כ.מ) עבור היתרי בניה ותכנון פירי מעליות
ועבודות הנגשה ל 10-בתי ספר .בכפוף ל:
 .1ניהול מו"מ להוזלת המחיר.
 .2חתימה על הסכם ובדיקת ניגוד עניינים.

1

תאריך

אגף

15/07/2019

דוברות

15/07/2019

הנדסה

19/08/2019

לשכת
רה"ע

17/07/2019

נכסים

החלטה

מהות העבודה

יועץ נבחר
הילל פרטוק

 .1הועדה בחנה את הצורך לצאת למכרז והחליטה כי מכיוון
יועץ לפרויקט הסברת מהלך
שמדובר בעבודה ספציפית ומקצועית בעלת מומחיות מיוחדת,
תוכנית מתאר
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 ל 6-חודשים עם אופציה להארכה בכפוף
לאישור ועדת יועצים.
גרינשטיין הר גיל
הרחבת חוזה גרינשטיין הר גיל הועדה מאשרת את ההתקשרות עם היועץ גרינשטיין הר גיל ,עד
לסכום של  ₪ 107,000בצירוף מע"מ ,בכפוף ל:
לטובת נספח נוף מפורט לתל
 .1ניהול מו"מ להוזלת המחיר ע"י המנכ"ל.
מיכל
 .2חתימה על תוספת להסכם ובדיקת ניגוד עניינים.
ליווי יחסי ציבור ותקשורת של הועדה בחנה את הצורך לצאת למכרז והחליטה כי מכיוון שמדובר חגי פיינגולד
פרויקטים מיוחדים הדורשים בעבודה ספציפית ומקצועית ,לתקופה מוגבלת ובעלת סכום נמוך,
מאשרת את ההתקשרות עם היועץ חגי פיינגולד בעלות של 4,900
פעילות הסברה
 ₪לחודש  +מע"מ ,לתקופה של  5חודשים ,ועד סוף שנת 2019
בכפוף לחתימה על הסכם ובדיקת ניגוד עניינים.
שאול לב
אושרה התקשרות עם היועץ.
מתן חוו"ד למכירת דירה
העבודה הינה מתוך מאגר בסכום שאינו עולה על .₪ 30,000

היקף כספי של
ההתקשרות
[ללא מע"מ]
עד ₪ 10,000
לחודש

עד לסכום של
₪ 107,000
 ₪ 4,900לחודש

₪ 1,800

22/07/2019

הנדסה

ייעוץ נגישות לפרויקט שביל
אופניים ברח' "הבנים"

אושרה התקשרות עם היועץ.
העבודה הינה מתוך מאגר בסכום שאינו עולה על .₪ 30,000

אדר' נורית
ונדסבורגר

₪ 4,000

22/07/2019

הנדסה

ייעוץ נגישות לפרויקט שביל
אופניים ברח' "הנגב"

אושרה התקשרות עם היועץ.
העבודה הינה מתוך מאגר בסכום שאינו עולה על .₪ 30,000

אדר' טלי כהן-
אנדרסון

₪ 4,000
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תאריך

אגף

החלטה

מהות העבודה

יועץ נבחר

22/07/2019

תב"ל

עבודת פיקוח על הקמת
הצללות מעל מגרשי ספורט
במוסדות חינוך

אושרה התקשרות עם היועץ.
העבודה הינה מתוך מאגר בסכום שאינו עולה על .₪ 30,000

02/09/2019

הנדסה

שמאי מלווה להתחדשות פינוי
ובינוי הר/מק  – 2264פרויקט
הכוזרי.

08/09/2019

הנדסה

שמאי מלווה למתחם בילו
משה"ב הר/מק 2265

08/09/2019

הנדסה

שמאות מתחם הבריגדה
הר/מק 2286

הועדה מאשרת את ההתקשרות עם היועץ שאול לב בעלות של שאול לב
 ₪ 20,000בצירוף מע"מ ,בכפוף להלן:
א .הגורם המקצועי ,יחד עם רכזת הועדה ,יבצעו בירור עם
היועץ ולאחריו יועבר אישור בכתב לוועדה כי שוחחו עם
השמאי וכי השמאי מבין את תכולת העבודה ומודע כי
המחיר כולל את כל פרטי העבודה שעליו לבצע.
ב .ההתקשרות בכפוף לחתימה על הסכם ובדיקת ניגוד עניינים.
הועדה מאשרת את ההתקשרות עם היועץ אינג' שמואל פן בעלות אינג' שמואל פן
של  ₪ 40,000בצירוף מע"מ ,בכפוף להלן:
א .הגורם המקצועי ,יחד עם רכזת הועדה ,יבצעו בירור עם
היועץ לעניין לוחות הזמנים ותכולת העבודה ולאחריו יועבר
אישור בכתב לוועדה כי שוחחו עם השמאי וכי השמאי מבין
את תכולת העבודה ומודע כי המחיר כולל את כל פרטי
העבודה שעליו לבצע.
ב .ההתקשרות בכפוף לחתימה על הסכם ובדיקת ניגוד עניינים.
הוועדה מאשרת את ההתקשרות עם היועץ אינג' שמואל פן אינג' שמואל פן
בעלות של  ₪ 35,000בצירוף מע"מ ,בכפוף להלן:
א .הגורם המקצועי ,יחד עם רכזת הועדה ,יבצעו בירור והבהרה
עם השמאי לעניין תכולת העבודה ולאחריו יועבר אישור
בכתב לוועדה כי שוחחו עם השמאי וכי השמאי מבין את
תכולת העבודה ומודע כי המחיר כולל את כל פרטי העבודה
שעליו לבצע.
ב .ההתקשרות בכפוף לחתימה על הסכם ובדיקת ניגוד עניינים.
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קורן גואטה

היקף כספי של
ההתקשרות
[ללא מע"מ]
 ₪ 250לשעה
מוגדר להיקף של
עד  100שעות
₪ 20,000

₪ 40,000

₪ 35,000

תאריך

אגף

מהות העבודה

12/09/2019

תב"ל

רופא מלווה לוועדה לחניות
שמורות

12/09/2019

הנדסה

שירותי ליווי שמאי
בהתנגדויות לתוכנית
תמ"ל 1082/קריית שחקים

26/09/2019

נכסים

6/10/2019

הנדסה

חוו"ד שמאית של דמי שכירות
מינימליים להשכרת חנות
לצורך פרסום מכרז
שירותי שמאות למתחם ויצמן

10/10/2019

רווחה

27/10/2019

תב"ל

הערכת דמי שכירות חודשיים
ראויים למבנה ברח' חובות
הלבבות  4הרצליה ,המשמש
לתעסוקה מוגנת לאנשים בעלי
צרכים מיוחדים.
יועץ להכנת מכרז לאחזקת
מעליות

החלטה

יועץ נבחר

הועדה מאשרת את ההתקשרות עם היועץ ד"ר נסינג מאיר בעלות ד"ר נסינג מאיר
של  ₪ 350בצירוף מע"מ עבור כל חוו"ד רפואית ,בכפוף לחתימה
על הסכם ובדיקת ניגוד עניינים.
 .1הועדה מאשרת את ההתקשרות עם היועץ א .ליפה בעלות של א .ליפה
 ₪ 50,000בצירוף מע"מ עבור שירותי ליווי שמאי בהתנגדויות
לתוכנית ,בכפוף לחתימה על הסכם ובדיקת ניגוד עניינים.
 .2לאור דחיפות הנושא הוועדה מאשרת להתחיל את העבודה
באופן מיידי ,טרם פרסום הפרוטוקול .באחריות מנהל מחלקת
השבחה אלון חדד והחשבת טובה סלס לדאוג כי כל מסמכי
ההתקשרות יושלמו ויחתמו בתוך  7ימים ממועד החלטה זו
ולדווח על כך למרכזת הוועדה.
רמי שביון
אושרה התקשרות עם היועץ.
העבודה הינה מתוך מאגר בסכום שאינו עולה על .₪ 30,000
אושרה ההתקשרות עם היועץ אינג' שמואל פן בעלות
של  ₪ 80,000בצירוף מע"מ
אושרה התקשרות עם היועץ.
העבודה הינה מתוך מאגר בסכום שאינו עולה על .₪ 30,000

הועדה מאשרת את ההתקשרות עם היועץ וי.אי.אס הנדסה
בע"מ ע"ס של  ₪ 350לשעת עבודה בצירוף מע"מ ,ועד ל  100ש"ע.
בכפוף לחתימה על הסכם ובדיקת ניגוד עניינים.
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היקף כספי של
ההתקשרות
[ללא מע"מ]
 ₪ 350לכל חוו"ד
רפואית
₪ 50,000

 ₪ 2,200לפרויקט

אינג' שמואל פן

 ₪ 80,000לפרויקט

שמואל שרון

 ₪ 6,000לפרויקט

וי.אי.אס הנדסה
בע"מ

ע"ס של ₪ 350
לשעת עבודה
בצירוף מע"מ ,ועד
ל  100ש"ע.

תאריך

אגף

החלטה

מהות העבודה

יועץ נבחר
גבר עומר

היקף כספי של
ההתקשרות
[ללא מע"מ]
₪ 12,900

27/10/2019

הנדסה

7/11/2019

נכסים

חוו"ד תנועתית בצומת כנפי
נשרים
חוו"ד שמאית לתביעת נזיקין

25/11/2019

תב"ל

הכנת תוכנית מדידה
טופוגרפית לבית ספר ירוק

הוועדה מאשרת את ההתקשרות עם היועץ גבר עומר ע"ס 12,900
 ₪בצירוף מע"מ ,בכפוף לבדיקת ניגוד עניינים.
טדי שמאות
אושרה התקשרות עם היועץ.
העבודה הינה מתוך מאגר בסכום שאינו עולה על .₪ 30,000
הועדה מאשרת את ההתקשרות עם היועץ אוסאמה אליאס בעלות אוסאמה אליאס
של  ₪ 375בצירוף מע"מ לשעת עבודה בכפוף לבדיקת ניגוד
עניינים ,ובהיקף שעות של עד  20שעות.

 ₪ 375לשעה,
בהיקף של עד 20
שעות.

25/11/2019

ביטחון

08/12/2019

הנדסה

ייעוץ ופיקוח על עבודות
איטום מקלטים ואיטום גגות
במודות חינוך ובמוסדות
עירייה
ליווי שמאי לעררים שיכון
דרום

אהרון בוץ

₪ 27,000

08/12/2019

תב"ל

יעוץ להכנת מכרז לאספקה
טכנית צבעים ופרזול

הועדה מאשרת את ההתקשרות עם היועץ מאיק מהנדסים בע"מ
בהתאם להצעתו שהינה  4.5%מתוך סך עבודות האיטום בצירוף
מע"מ .ההתקשרות בכפוף לחתימה על הסכם ולבדיקת ניגוד
עניינים.
הועדה מאשרת את ההתקשרות עם היועץ אהרון בוץ בעלות
מקסימלית של  ₪ 27,000בצירוף מע"מ בכפוף להלן:
א .ניהול מו"מ להפחתת סכום ההצעה .מהנדסת העיר
תעדכן את הועדה באמצעות מרכזת הועדה לעניין
תוצאות המו"מ.
ב .חתימה על הסכם ובדיקת ניגוד עניינים.
ג.
הועדה מאשרת את ההתקשרות עם היועץ  BetterBuyיעוץ רכש
ולוגיסטיקה ע"ס  ₪ 163לשעת עבודה בצירוף מע"מ להיקף של
עד  100שעות ,בכפוף לבדיקת ניגוד עניינים.

מאיק מהנדסים
בע"מ

 4.5%מתוך סך
עבודות האיטום

 BetterBuyיעוץ
רכש ולוגיסטיקה

 ₪ 163לשעה,
בהיקף של עד 100
שעות.

08/12/2019

תב"ל

שירותי יעוץ ופיקוח לאחזקת
מזגנים מפוצלים ומיני
מרכזיים במוס"ח

הועדה מאשרת את ההתקשרות עם היועץ א.א מהנדסים יועצים
תכנון חשמל ומיזוג אויר בע"מ ע"ס  ₪ 230לשעת עבודה בצירוף
מע"מ ועד  ₪ 30,000בצירוף מע"מ שנתי .האישור הינו בכפוף
לבדיקת ניגוד עניינים.

א.א מהנדסים
יועצים תכנון
חשמל ומיזוג אויר
בע"מ

 ₪ 230לשעה ,עד
 30,000ש"ח.
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 ₪ 14,700לפרויקט

תאריך

אגף

מהות העבודה

08/12/2019

תב"ל

אדריכל נוף לפיתוח שצ"פ –
גוש  ,6546חלקות .308,309

16/12/2019

נכסים

30/12/2019

תב"ל

30/12/2019

הנדסה

30/12/2019

הנדסה

חוו"ד שמאית של דמי שכירות
מינימליים (בית הרמלין)
לצורך פרסום מכרז
הגדלת הסכם התקשרות
לטובת הקמת מאגר מים וחדר
משאבות בביה"ס ברנדייס
מודד לצורך מדידה לפי נוהל
מבא"ת לפרויקט בית העלמין
הר.2461/
מודד גורדון

החלטה
הועדה מאשרת את ההתקשרות עם היועץ יהודה פרחי אדריכלות
נוף ,כבישים ,תכנון ,יעוץ ופיקוח עד לסך של  ₪ 18,000בצירוף
מע"מ ,בכפוף להלן:
א .ניהול מו"מ על מחיר ההצעה .יש לעדכן את הועדה
באמצעות רכזת הועדה בתוצאות המו"מ.
ב .בדיקת ניגוד עניינים.
אושרה התקשרות עם היועץ.
העבודה הינה מתוך מאגר בסכום שאינו עולה על .₪ 30,000

יועץ נבחר
יהודה פרחי
אדריכלות נוף,
כבישים ,תכנון,
יעוץ ופיקוח
נתי נוימן

 ₪ 4,500לפרויקט

לירון זרקה

₪ 56,300

הועדה מאשרת את הגדלת סכום ההתקשרות עם היועצת לירון
זרקה ע"ס  ₪ 56,300בצירוף מע"מ ,בכפוף לחתימה על תוספת
להסכם ובדיקת ניגוד עניינים.
הועדה מאשרת את ההתקשרות עם היועץ רם מדידות בע"מ ע"ס רם מדידות בע"מ
 ₪ 26,000בצירוף מע"מ .האישור הינו בכפוף לבדיקת ניגוד
עניינים.
הועדה מאשרת את ההתקשרות עם היועץ סיני גורדון ע"ס  30,000סיני גורדון
 ₪בצירוף מע"מ .האישור הינו בכפוף לחתימה על הסכם ובדיקת
ניגוד עניינים.
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היקף כספי של
ההתקשרות
[ללא מע"מ]
₪ 18,000

₪ 26,000
₪ 30,000

