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 2020שנת  - החלטות ועדת יועצים
 01/03/2020מעודכן לתאריך 
 

 תאריך
 

היקף כספי של  יועץ נבחר החלטה מהות העבודה אגף
 ההתקשרות
 ]ללא מע"מ[

אבן -בדיקת נגישות צומת אבא הנדסה 01/01/2020
 והצדף

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

 

 ₪  4,000 ורשבסקי נגישות

עריכת סקר סיכוני רעידות  הנדסה 02/01/2020
 אדמה וצונאמי

ע"ס  ד"ר אורי דורהועדה מאשרת את ההתקשרות עם היועץ 
 בצירוף מע"מ, בכפוף לבדיקת ניגוד עניינים. ₪ 12,000

 

 ₪ 12,000 אורי דורד"ר 

נכסים  12/01/2020
 וביטוחים

 –יגאל שגיא ושות' הועדה מאשרת את ההתקשרות עם היועץ  יועץ ביטוח
, בכפוף בצירוף מע"מ לשעת עבודה₪  270בעלות של  עורכי דין

 לחתימה על הסכם ולבדיקת ניגוד עניינים.
 שעות. 150היקף הפרויקט הינו עד 

 –יגאל שגיא ושות' 
 עורכי דין

270 ₪ 
 לשעת עבודה

נכסים  20/01/2020
 וביטוחים

הכנת חוו"ד לדמי שימוש 
 ראויים עבור מגרש המיני גולף

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

 ₪ 2,950 רמי שביון

מודד לצורך מדידת שטח  תב"ל 27/01/2020
 בפארקלהנחת צינור ביוב 

בעלות של  סיני גורדוןהועדה מאשרת את ההתקשרות עם היועץ 
 , בכפוף לבדיקת ניגוד עניינים.בצירוף מע"מ לפרויקט₪  4,800

 

 ₪  4,800 סיני גורדון

יועץ זואופראקטי בנושא  תב"ל 27/01/2020
 צפרות וחיות בר בפארק

, בעלות שי בליצבלאוהועדה מאשרת את ההתקשרות עם היועץ 
, בכפוף לתנאים בצירוף מע"מ לשעת עבודה₪  135של עד 

 כדלקמן:
 ניהול מו"מ עם היועץ. .1
 חתימה על הסכם ובדיקת ניגוד עניינים. .2
בצירוף מע"מ או ₪  30,000היקף הפרויקט לא יעלה על  .3

 .מבניהםעד זכיה של יועץ במכרז, המוקדם 
 

לשעת ₪  135 שי בליצבלאו
 עבודה
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 תאריך
 

היקף כספי של  יועץ נבחר החלטה מהות העבודה אגף
 ההתקשרות
 ]ללא מע"מ[

יועץ להכנת סקרים  הנדסה 27/01/2020
הידרוגאולוגיים לתוכנית 

 א'/2200הר/

צוק הידרולוגיה הועדה מאשרת את ההתקשרות עם היועץ 
 , בהתאם לסיכומים כדלקמן:וסביבה בע"מ

 בצירוף מע"מ.₪  118,000חלק א':  .1
בצירוף מע"מ ₪  249.4חלק ב': מחיר לשעה העומד על  .2

הנחה מהמחיר המקסימלי לשעה, אשר  14%)מהווה 
 בצירוף מע"מ(.₪  290קבע ע"י האגף בסך נ

ההתקשרות הינה בכפוף לחתימה על הסכם ולבדיקת 
 ניגוד עניינים.

צוק הידרולוגיה 
 וסביבה בע"מ

 118,000 :'חלק א
 בצירוף מע"מ.₪ 

 
מחיר  חלק ב':

לשעה העומד על 
בצירוף ₪  249.4
 מע"מ

      

      

      

      

      

      

 


