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 2020שנת  -החלטות ועדת יועצים 
 (26/07/2020)מעודכן לתאריך 
 

 תאריך
 

היקף כספי של  יועץ נבחר (8)3ות בהתאם לתקנה החלט מהות העבודה אגף
 ההתקשרות
 ]ללא מע"מ[

אבן -אבאבדיקת נגישות צומת  הנדסה 01/01/2020
 והצדף

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

 

ורשבסקי 
 נגישות

4,000  ₪ 

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

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

 ₪ 12,000 ד"ר אורי דור

נכסים  12/01/2020
 וביטוחים

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

 ולבדיקת ניגוד עניינים.
 שעות. 150היקף הפרויקט הינו עד 

יגאל שגיא 
עורכי  –ושות' 

 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

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

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

 ₪  4,800 סיני גורדון

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

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

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

 של יועץ במכרז, המוקדם מבניהם.
 

 לשעת עבודה₪  135 שי בליצבלאו
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 תאריך
 

היקף כספי של  יועץ נבחר (8)3ות בהתאם לתקנה החלט מהות העבודה אגף
 ההתקשרות
 ]ללא מע"מ[

יועץ להכנת סקרים  הנדסה 27/01/2020
הידרוגאולוגיים לתוכנית 

 א'/2200הר/

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

 בצירוף מע"מ.₪  118,000חלק א':  .1
 14%בצירוף מע"מ )מהווה ₪  249.4חלק ב': מחיר לשעה העומד על  .2

₪  290סימלי לשעה, אשר נקבע ע"י האגף בסך הנחה מהמחיר המק
 בצירוף מע"מ(.

 ההתקשרות הינה בכפוף לחתימה על הסכם ולבדיקת ניגוד עניינים.

צוק 
הידרולוגיה 

 וסביבה בע"מ

₪  118,000 :'חלק א
 בצירוף מע"מ.

 
מחיר לשעה  חלק ב':

בצירוף ₪  249.4העומד על 
 מע"מ

לתכנון חוו"ד בתחום הנגישות  הנדסה 03/02/2020
 שביל אופניים בגן רש"ל

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

 

ורשבסקי 
 נגישות בע"מ

4,000  ₪ 

חוו"ד לנגישות שביל אופניים  הנדסה 13/02/2020
רח' ארלוזורוב, לרבות פיקוח 

 עליון

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

ורשבסקי 
 נגישות בע"מ

4,000  ₪ 

חוו"ד בנושא נגישות צומת כנפי  הנדסה 13/02/2020
 נשרים, לרבות פיקוח עליון

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

ורשבסקי 
 נגישות בע"מ

3,000  ₪ 

חוו"ד בנושא נגישות צומת הרב  הנדסה 13/02/2020
מוהליבר, לרבות פיקוח -גורן

 עליון

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

ורשבסקי 
 נגישות בע"מ

3,000  ₪ 

 4,850משה, בעלות של הועדה מאשרת את ההתקשרות עם היועץ וינברג  100מדידה ברח' סוקולוב  הנדסה 16/02/2020
 בצירוף מע"מ לפרויקט, בכפוף לבדיקת ניגוד עניינים.₪, 

 ₪ 4,850 וינברג משה
 

תב"ל +  23/02/2020
 הנדסה

₪  225הועדה מאשרת את ההתקשרות עם היועץ שלמה רודן, בעלות של  יועץ רמזורים
חודשים בלבד, בכפוף לבדיקת  4לשעה בצירוף מע"מ, לתקופה של עד 

 ניגוד עניינים וחתימה על הסכם. 
 

 .לשעה₪  225 שלמה רודן
 

 –ליווי שמאי ויעוץ לוועדה  הנדסה 01/03/2020
 קריית מסלול 1083תמ"ל 

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

הנחה מהמחיר  10% שאול לב
₪  25,000) המירבי

 .בתוספת מע"מ(
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 תאריך
 

היקף כספי של  יועץ נבחר (8)3ות בהתאם לתקנה החלט מהות העבודה אגף
 ההתקשרות
 ]ללא מע"מ[

 –ליווי שמאי ויעוץ לוועדה  הנדסה 01/03/2020
 "בין ערים" 1096תמ"ל 

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

הנחה מהמחיר  30% שאול לב
₪  25,000) המירבי

 .בתוספת מע"מ(
לאור נימוקי האגף ודחיפות העבודות, הועדה מאשרת את הרחבת  הגדלת היקף התקשרות תב"ל 12/03/2020

ההתקשרות עם היועץ נתנאל בן יצחק, מתוך מאגר היועצים של 
והגשת  בתוספת מע"מ, עבור תכנון₪,  76,000העירייה, לפי סך של עד 

היתרי בניה לפירי מעליות ועבודות הנדסה לבית ספר אחי"ה ותיכון 
 חדש.

בתוספת ₪  76,000עד  נתנאל בן יצחק
 .מע"מ

שמאי מקרקעין להכנת חוו"ד  הנדסה 21/05/2020
 3006להתנגדות תמ"ל 

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

 הנחה מהמחיר המירבי 0% שביוןרמי 
(29,000  ₪ 

 .בתוספת מע"מ(
יועץ להכנת מכרז לעבירות סקר  הנדסה 17/05/2020

 בנייה
 197.2הועדה מאשרת את ההתקשרות עם היועץ גיל זילברמן בעלות של 

בצירוף מע"מ לשעת עבודה, בשל היותו ההצעה הזולה ביותר, בכפוף ₪ 
 שעות. 100הפרויקט עד לבדיקת ניגוד עניינים. היקף 

 

בצירוף מע"מ ₪  197.2 גיל זילברמן
 100לשעת עבודה, עד 

 שעות.
 

שמאי מלווה לפינוי ובינוי  הנדסה 17/05/2020
 מתחם רמב"ם

 60,000הועדה מאשרת את ההתקשרות עם היועץ שמואל שרון, בסך של 
 בצירוף מע"מ, בשל היותו ההצעה הזולה ביותר, בכפוף:₪ 

כמפורט לעיל, כי היועץ מבין את תכולת העבודה  להבהרת האגף, .א
 .והתוצרים הנדרשים

בדיקת ניגוד עניינים וחתימה על הסכם שיגדיר את התחייבויות  .ב
 .היועץ כלפי העירייה

 .בצירוף מע"מ₪  60,000 שמואל שרון

ביצוע פיקוח על הקצאות שנעשו  נכסים 08/06/2020
בהתאם לנוהל הקצאת קרקעות 

תמורה או בתמורה ומבנים ללא 
 סמלית

הועדה מאשרת את ההתקשרות עם היועץ סער יעוץ ובקרה בע"מ, על 
בצירוף מע"מ לשעת עבודה, היקף התקשרות עם היועץ יהיה ₪  160סך 
שעות, ההתקשרות הינה בכפוף לבדיקת ניגוד עניינים וחתימה  300עד 

 על הסכם.

סער יעוץ 
 ובקרה בע"מ

בצירוף מע"מ לשעת ₪  160
 .שעות 300ה, עד עבוד
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 תאריך
 

היקף כספי של  יועץ נבחר (8)3ות בהתאם לתקנה החלט מהות העבודה אגף
 ההתקשרות
 ]ללא מע"מ[

שמאי להפקעות מקרקעין  נכסים 08/06/2020
עבור  1711א והר /253הר/

פרויקט שביל אופניים הרצליה 
 תל אביב –

₪  80,000הועדה מאשרת את ההתקשרות עם היועץ שאול לב, על סך 
 בצירוף מע"מ, בשל היותו ההצעה הזולה ביותר.

 על הסכם. ההתקשרות בכפוף לבדיקת ניגוד עניינים וחתימה

 .בצירוף מע"מ₪  80,000 שאול לב

יועץ אקוסטיקה להנגשת כיתות  חינוך 08/06/2020
 ללקויי שמיעה במוס"ח

₪  650הועדה מאשרת את ההתקשרות עם היועץ שי באב"ד על סך 
כיתות, בשל היותו  3-בצירוף מע"מ לכיתה, כאשר הבקשה מוגדרת ל

 בכפוף לבדיקת ניגוד עניינים.ההצעה הזולה ביותר. אישור הועדה הינו 

בצירוף מע"מ ₪  650 שי באב"ד
 .לכיתה

נוף  -2463מדידה לתב"ע הר/מק/ הנדסה 08/06/2020
 ים שער הים

הועדה מאשרת את ההתקשרות עם מודדי השרון נתניה, אשר נתן את 
 השלבים של הבקשה. 2-אחוז ההנחה הגבוה ביותר ל

 בצירוף מע"מ.₪  10,000הנחה ממחיר מירבי שהינו  10% –שלב א' 
בצירוף מע"מ, ₪  30,000הנחה מהמחיר המירבי שהינו  20% –שלב ב' 

 בכפוף לחתימה על הסכם ובדיקת ניגוד עניינים.

מודדי השרון 
 נתניה

הנחה  10% –שלב א' 
ממחיר מירבי שהינו 

 בצירוף מע"מ.₪  10,000
הנחה  20% –שלב ב' 

מהמחיר המירבי שהינו 
 .בצירוף מע"מ₪  30,000

עדכון ותיקוף נתוני הבסיס של  הנדסה 08/06/2020
התוכנית האסטרטגית 

 להתחדשות עירונית בעיר

הועדה מאשרת את ההתקשרות עם היועץ ד.מ.ר תכנון ופיתוח ערים 
בצירוף מע"מ לפרויקט, בכפוף ₪  148,000ואזורים בע"מ, בעלות של 

 לחתימה על הסכם ובדיקת ניגוד עניינים.

ד.מ.ר תכנון 
ופיתוח ערים 

 ואזורים בע"מ

בצירוף מע"מ ₪  148,000
 .לפרויקט

חוו"ד שמאית להערכת דמי  נכסים 14/6/2020
שימוש במקרקעין המצויים 

 בקרן היסוד

בצירוף ₪  10,200מאושרת ההתקשרות עם היועץ מישל אשור בסך 
 מע"מ לפרויקט, בשל היותו ההצעה הזולה ביותר. 

בצירוף לפרויקט ₪  10,200 מישל אשור
 .מע"מ לפרויקט

חוו"ד שמאית של דמי שכירות  נכסים 25/06/2020
 ראויים עבור הפעלת מסעדה

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

לפרויקט בצירוף ₪  7,000 שמואל שרון
 .ע"ממ

אדריכל לבי"ס יד גיורא לטובת  תב"ל 28/06/2020
הגשת בקשה להיתר בניה 

 מבנים יבילים 3להצבת 

 .בשל היותו ההצעה הזולה ביותר, אושרה התקשרות עם היועץ
 ₪. 30,000על העבודה הינה מתוך מאגר בסכום שאינו עולה 

הנחה מתעריף  2% נורית ונדסבורג
מקסימלי )תעריף 

מקסימלי לשעת עבודה 
שעות  30עד ₪(,  301הינו 

 .עבודה
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היקף כספי של  יועץ נבחר (8)3ות בהתאם לתקנה החלט מהות העבודה אגף
 ההתקשרות
 ]ללא מע"מ[

הצעת מחיר לביצוע ניהול  תב"ל 22/6/2020
ופיקוח על עבודות החלפה 

ושדרוג מערכות מיזוג אויר 
 ואוורור

אשר הועדה מאשרת את ההתקשרות עם היועץ ש.ענבי מהנדסים בע"מ 
שכ"ט תשלום מסך העבודות  2.54%נתן את ההצעה הזולה ביותר, 

הקבלניות, בכפוף לבדיקת ניגוד עניינים וחתימה על הסכם. שאר 
ההצעות נפסלות לאור אי עמידה בתנאי ההליך. ההתקשרות הינה עד 

 סיום הפרוייקט.

ש.ענבי 
 מהנדסים בע"מ

שכ"ט תשלום מסך  2.54%
 .העבודות הקבלניות

הועדה מאשרת את ההתקשרות עם היועץ ברוידא מעוז אדריכל נוף ע"ס  מתכנן שביל אופניים הבנים הנדסה 22/6/2020
בצירוף מע"מ, בשל היותו ההצעה הזולה ביותר. ההתקשרות ₪  91,800

הינה עד לסיום הפרוייקט. אישור הועדה הינו בכפוף לחתימה על הסכם 
 ולבדיקת ניגוד עניינים. 

 

ברוידא מעוז 
 אדריכל נוף

 .בצירוף מע"מ₪  91,800

 .בשל היותו ההצעה הזולה ביותר, אושרה התקשרות עם היועץ 8אדריכל לרחוב שמאי  תב"ל 05/07/2020
 ₪. 30,000העבודה הינה מתוך מאגר בסכום שאינו עולה על 

יובל רגב 
אדריכל ובונה 

 ערים בע"מ

הנחה מתעריף  8%
מקסימלי )תעריף 

מקסימלי לשעת עבודה 
שעות  65עד ₪(,  301הינו 

 .עבודה
אדריכל לטובת עבודת הנגשה  תב"ל 12/7/2020

 בבית יד לבנים ובמוזיאון
הועדה מאשרת את ההתקשרות עם היועצת נורית ונדסבורגר ע"ס 

בצירוף מע"מ, בשל היותה ההצעה הזולה ביותר. ההתקשרות ₪  45,000
ן הרצליה.  אישור הינה עד סיום פרויקט הנגשת בית יד לבנים ומוזיאו

 הועדה הינו בכפוף לחתימה על הסכם ולבדיקת ניגוד עניינים. 
 

נורית 
 ונדסבורגר

 .בצירוף מע"מ₪  45,000

יעוץ חברתי למינהלת התחדשות  הנדסה 12/7/2020
 עירונית

בהיותה  VIAPLAN LTDהועדה מאשרת את ההתקשרות עם חברת  
ההצעה הכשרה והזולה ביותר. סך ההתקשרות עם החברה יהיה בהתאם 

לשעה ₪  290הנחה מהמחיר השעתי מקסימלי ) 15%להצעתה ויעמוד על 
שעות עבודה, או עד  60יוגבל לעד  ץבצירוף מע"מ( מתן שירותי הייעו

סיום הפרויקט המוקדם מבניהם. אישור הועדה הינו בכפוף להצגת 
 רה למנכ"ל ולבדיקת ניגוד עניינים וחתימה על הסכם.רזומה של החב

חברת  
VIAPLAN 

LTD 

הנחה מהמחיר  15%
₪  290השעתי מקסימלי )

לשעה בצירוף מע"מ( מתן 
יוגבל לעד  ץשירותי הייעו

שעות עבודה, או עד  60
סיום הפרויקט המוקדם 

 מבניהם.
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 תאריך
 

היקף כספי של  יועץ נבחר (8)3ות בהתאם לתקנה החלט מהות העבודה אגף
 ההתקשרות
 ]ללא מע"מ[

ע"ס אדריכלית נוף הועדה מאשרת את ההתקשרות עם היועצת טל קציר  הכנת תיק תיעוד גן וריזלנד הנדסה 12/7/2020
בצירוף מע"מ, לאור היותה ההצעה הזולה ביותר, בכפוף ₪  25,000

לקבלת אישור מאת היועצת כי היא מבינה את תכולת העבודה וכי 
המחיר אותו נתנה כולל את כל הנדרש בהתאם לבקשה. אישור הועדה 

 ניינים וחתימה על הסכם. הינו בכפוף לבדיקת ניגוד ע
 

טל קציר 
 אדריכלית נוף

 .בצירוף מע"מ₪  25,000

ד לגביית דמי שימוש "חווהכנת  נכסים 12/7/2020
פים פרטיים באמצעות נוהל לגו

 ניהול עצמי

 .בשל היותו ההצעה הזולה ביותר, אושרה התקשרות עם היועץ
 ₪. 30,000העבודה הינה מתוך מאגר בסכום שאינו עולה על 

 מ."בצירוף מע ₪ 9,800 שביוןרמי 

 


