החלטות ועדת יועצים  -שנת 2020
(מעודכן לתאריך )5/01/2021

תאריך

אגף

מהות העבודה

החלטות בהתאם לתקנה )8(3

יועץ נבחר
ורשבסקי
נגישות

01/01/2020

הנדסה

בדיקת נגישות צומת אבא-
אבן והצדף

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

02/01/2020

הנדסה

12/01/2020

נכסים
וביטוחים

עריכת סקר סיכוני רעידות
אדמה וצונאמי
יועץ ביטוח

הועדה מאשרת את ההתקשרות עם היועץ ד"ר אורי דור ע"ס  ₪ 12,000ד"ר אורי דור
בצירוף מע"מ ,בכפוף לבדיקת ניגוד עניינים.
יגאל שגיא
הועדה מאשרת את ההתקשרות עם היועץ יגאל שגיא ושות' – עורכי
ושות' – עורכי
דין בעלות של  ₪ 270בצירוף מע"מ לשעת עבודה ,בכפוף לחתימה על
דין
הסכם ולבדיקת ניגוד עניינים.
היקף הפרויקט הינו עד  150שעות.

20/01/2020

נכסים
וביטוחים

27/01/2020

תב"ל

הכנת חוו"ד לדמי שימוש
ראויים עבור מגרש המיני
גולף
מודד לצורך מדידת שטח
להנחת צינור ביוב בפארק

27/01/2020

תב"ל

יועץ זואופראקטי בנושא
צפרות וחיות בר בפארק

היקף כספי של ההתקשרות
[ללא מע"מ]
₪ 4,000
₪ 12,000
₪ 270
לשעת עבודה

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

רמי שביון

₪ 2,950

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

סיני גורדון

₪ 4,800

הועדה מאשרת את ההתקשרות עם היועץ שי בליצבלאו ,בעלות של עד
 ₪ 135בצירוף מע"מ לשעת עבודה ,בכפוף לתנאים כדלקמן:
 .1ניהול מו"מ עם היועץ.
 .2חתימה על הסכם ובדיקת ניגוד עניינים.
 .3היקף הפרויקט לא יעלה על  ₪ 30,000בצירוף מע"מ או עד
זכיה של יועץ במכרז ,המוקדם מבניהם.

שי בליצבלאו

 ₪ 135לשעת עבודה
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תאריך

אגף

מהות העבודה

27/01/2020

הנדסה

יועץ להכנת סקרים
הידרוגאולוגיים לתוכנית
הר/2200/א'

03/02/2020

הנדסה

13/02/2020

הנדסה

13/02/2020

הנדסה

13/02/2020

הנדסה

16/02/2020

הנדסה

חוו"ד בתחום הנגישות
לתכנון שביל אופניים בגן
רש"ל
חוו"ד לנגישות שביל
אופניים רח' ארלוזורוב,
לרבות פיקוח עליון
חוו"ד בנושא נגישות צומת
כנפי נשרים ,לרבות פיקוח
עליון
חוו"ד בנושא נגישות צומת
הרב גורן-מוהליבר ,לרבות
פיקוח עליון
מדידה ברח' סוקולוב 100

23/02/2020

תב"ל +
הנדסה

יועץ רמזורים

01/03/2020

הנדסה

ליווי שמאי ויעוץ לוועדה –
תמ"ל  1083קריית מסלול

החלטות בהתאם לתקנה )8(3

יועץ נבחר

הועדה מאשרת את ההתקשרות עם היועץ צוק הידרולוגיה וסביבה
בע"מ ,בהתאם לסיכומים כדלקמן:
 .1חלק א' ₪ 118,000 :בצירוף מע"מ.
 .2חלק ב' :מחיר לשעה העומד על  ₪ 249.4בצירוף מע"מ (מהווה
 14%הנחה מהמחיר המקסימלי לשעה ,אשר נקבע ע"י האגף בסך
 ₪ 290בצירוף מע"מ).
ההתקשרות הינה בכפוף לחתימה על הסכם ולבדיקת ניגוד עניינים.
אושרה התקשרות עם היועץ.
העבודה הינה מתוך מאגר בסכום שאינו עולה על .₪ 30,000

ורשבסקי
נגישות בע"מ

₪ 4,000

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

ורשבסקי
נגישות בע"מ

₪ 4,000

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

ורשבסקי
נגישות בע"מ

₪ 3,000

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

ורשבסקי
נגישות בע"מ

₪ 3,000

הועדה מאשרת את ההתקשרות עם היועץ וינברג משה ,בעלות של
 ,₪ 4,850בצירוף מע"מ לפרויקט ,בכפוף לבדיקת ניגוד עניינים.
הועדה מאשרת את ההתקשרות עם היועץ שלמה רודן ,בעלות של 225
 ₪לשעה בצירוף מע"מ ,לתקופה של עד  4חודשים בלבד ,בכפוף
לבדיקת ניגוד עניינים וחתימה על הסכם.

וינברג משה

₪ 4,850

שלמה רודן

 ₪ 225לשעה.

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

שאול לב

 10%הנחה מהמחיר המירבי
( ₪ 25,000בתוספת מע"מ).
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צוק
הידרולוגיה
וסביבה בע"מ

היקף כספי של ההתקשרות
[ללא מע"מ]
חלק א' ₪ 118,000 :בצירוף
מע"מ.
חלק ב' :מחיר לשעה העומד על
 ₪ 249.4בצירוף מע"מ

תאריך

אגף

מהות העבודה

החלטות בהתאם לתקנה )8(3

יועץ נבחר

היקף כספי של ההתקשרות
[ללא מע"מ]
 30%הנחה מהמחיר המירבי
( ₪ 25,000בתוספת מע"מ).

01/03/2020

הנדסה

ליווי שמאי ויעוץ לוועדה –
תמ"ל " 1096בין ערים"

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

שאול לב

12/03/2020

תב"ל

הגדלת היקף התקשרות

21/05/2020

הנדסה

רמי שביון

17/05/2020

הנדסה

שמאי מקרקעין להכנת
חוו"ד להתנגדות תמ"ל
3006
יועץ להכנת מכרז לעבירות
סקר בנייה

לאור נימוקי האגף ודחיפות העבודות ,הועדה מאשרת את הרחבת
ההתקשרות עם היועץ נתנאל בן יצחק ,מתוך מאגר היועצים של
העירייה ,לפי סך של עד  ,₪ 76,000בתוספת מע"מ ,עבור תכנון והגשת
היתרי בניה לפירי מעליות ועבודות הנדסה לבית ספר אחי"ה ותיכון
חדש.
אושרה התקשרות עם היועץ.
העבודה הינה מתוך מאגר בסכום שאינו עולה על .₪ 30,000

נתנאל בן יצחק

עד  ₪ 76,000בתוספת מע"מ.

 0%הנחה מהמחיר המירבי
(₪ 29,000
בתוספת מע"מ).
 ₪ 197.2בצירוף מע"מ לשעת
עבודה ,עד  100שעות.

17/05/2020

הנדסה

שמאי מלווה לפינוי ובינוי
מתחם רמב"ם

08/06/2020

נכסים

ביצוע פיקוח על הקצאות
שנעשו בהתאם לנוהל
הקצאת קרקעות ומבנים
ללא תמורה או בתמורה
סמלית

הועדה מאשרת את ההתקשרות עם היועץ גיל זילברמן בעלות של
 ₪ 197.2בצירוף מע"מ לשעת עבודה ,בשל היותו ההצעה הזולה ביותר,
בכפוף לבדיקת ניגוד עניינים .היקף הפרויקט עד  100שעות.

גיל זילברמן

הועדה מאשרת את ההתקשרות עם היועץ שמואל שרון ,בסך של שמואל שרון
 ₪ 60,000בצירוף מע"מ ,בשל היותו ההצעה הזולה ביותר ,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.
הועדה מאשרת את ההתקשרות עם היועץ סער יעוץ ובקרה בע"מ ,על סער יעוץ
סך  ₪ 160בצירוף מע"מ לשעת עבודה ,היקף התקשרות עם היועץ ובקרה בע"מ
יהיה עד  300שעות ,ההתקשרות הינה בכפוף לבדיקת ניגוד עניינים
וחתימה על הסכם.
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 ₪ 60,000בצירוף מע"מ.

 ₪ 160בצירוף מע"מ לשעת
עבודה ,עד  300שעות.

תאריך

אגף

08/06/2020

נכסים

08/06/2020

חינוך

08/06/2020

הנדסה

08/06/2020

הנדסה

14/6/2020

נכסים

25/06/2020

נכסים

28/06/2020

תב"ל

מהות העבודה
שמאי להפקעות מקרקעין
הר/253/א והר  1711עבור
פרויקט שביל אופניים
הרצליה – תל אביב
יועץ אקוסטיקה להנגשת
כיתות ללקויי שמיעה
במוס"ח
מדידה לתב"ע
הר/מק -2463/נוף ים שער
הים

עדכון ותיקוף נתוני הבסיס
של התוכנית האסטרטגית
להתחדשות עירונית בעיר
חוו"ד שמאית להערכת דמי
שימוש במקרקעין המצויים
בקרן היסוד
חוו"ד שמאית של דמי
שכירות ראויים עבור
הפעלת מסעדה
אדריכל לבי"ס יד גיורא
לטובת הגשת בקשה להיתר
בניה להצבת  3מבנים
יבילים

החלטות בהתאם לתקנה )8(3

יועץ נבחר

הועדה מאשרת את ההתקשרות עם היועץ שאול לב ,על סך  ₪ 80,000שאול לב
בצירוף מע"מ ,בשל היותו ההצעה הזולה ביותר.
ההתקשרות בכפוף לבדיקת ניגוד עניינים וחתימה על הסכם.
הועדה מאשרת את ההתקשרות עם היועץ שי באב"ד על סך  ₪ 650שי באב"ד
בצירוף מע"מ לכיתה ,כאשר הבקשה מוגדרת ל 3-כיתות ,בשל היותו
ההצעה הזולה ביותר .אישור הועדה הינו בכפוף לבדיקת ניגוד עניינים.
הועדה מאשרת את ההתקשרות עם מודדי השרון נתניה ,אשר נתן את מודדי השרון
נתניה
אחוז ההנחה הגבוה ביותר ל 2-השלבים של הבקשה.
שלב א' –  10%הנחה ממחיר מירבי שהינו  ₪ 10,000בצירוף מע"מ.
שלב ב' –  20%הנחה מהמחיר המירבי שהינו  ₪ 30,000בצירוף מע"מ,
בכפוף לחתימה על הסכם ובדיקת ניגוד עניינים.
הועדה מאשרת את ההתקשרות עם היועץ ד.מ.ר תכנון ופיתוח ערים ד.מ.ר תכנון
ואזורים בע"מ ,בעלות של  ₪ 148,000בצירוף מע"מ לפרויקט ,בכפוף ופיתוח ערים
ואזורים בע"מ
לחתימה על הסכם ובדיקת ניגוד עניינים.
מאושרת ההתקשרות עם היועץ מישל אשור בסך  ₪ 10,200בצירוף מישל אשור
מע"מ לפרויקט ,בשל היותו ההצעה הזולה ביותר.

היקף כספי של ההתקשרות
[ללא מע"מ]
 ₪ 80,000בצירוף מע"מ.

 ₪ 650בצירוף מע"מ לכיתה.
שלב א' –  10%הנחה ממחיר
מירבי שהינו  ₪ 10,000בצירוף
מע"מ.
שלב ב' –  20%הנחה מהמחיר
המירבי שהינו  ₪ 30,000בצירוף
מע"מ.
 ₪ 148,000בצירוף מע"מ
לפרויקט.
 ₪ 10,200לפרויקט בצירוף מע"מ
לפרויקט.

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

שמואל שרון

 ₪ 7,000לפרויקט בצירוף מע"מ.

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

נורית ונדסבורג

 2%הנחה מתעריף מקסימלי
(תעריף מקסימלי לשעת עבודה
הינו  ,)₪ 301עד  30שעות עבודה.
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תאריך

אגף

22/6/2020

תב"ל

22/6/2020

הנדסה

היקף כספי של ההתקשרות
יועץ נבחר
החלטות בהתאם לתקנה )8(3
מהות העבודה
[ללא מע"מ]
 2.54%שכ"ט תשלום מסך
הועדה מאשרת את ההתקשרות עם היועץ ש.ענבי מהנדסים בע"מ אשר ש.ענבי
הצעת מחיר לביצוע ניהול
מהנדסים בע"מ העבודות הקבלניות.
נתן את ההצעה הזולה ביותר 2.54% ,שכ"ט תשלום מסך העבודות
ופיקוח על עבודות החלפה
ושדרוג מערכות מיזוג אויר הקבלניות ,בכפוף לבדיקת ניגוד עניינים וחתימה על הסכם .שאר
ההצעות נפסלות לאור אי עמידה בתנאי ההליך .ההתקשרות הינה עד
ואוורור
סיום הפרוייקט.
 ₪ 91,800בצירוף מע"מ.
מתכנן שביל אופניים הבנים הועדה מאשרת את ההתקשרות עם היועץ ברוידא מעוז אדריכל נוף ברוידא מעוז
ע"ס  ₪ 91,800בצירוף מע"מ ,בשל היותו ההצעה הזולה ביותר .אדריכל נוף
ההתקשרות הינה עד לסיום הפרוייקט .אישור הועדה הינו בכפוף
לחתימה על הסכם ולבדיקת ניגוד עניינים.

05/07/2020

תב"ל

אדריכל לרחוב שמאי 8

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

12/7/2020

תב"ל

אדריכל לטובת עבודת
הנגשה בבית יד לבנים
ובמוזיאון

הועדה מאשרת את ההתקשרות עם היועצת נורית ונדסבורגר ע"ס
 ₪ 45,000בצירוף מע"מ ,בשל היותה ההצעה הזולה ביותר.
ההתקשרות הינה עד סיום פרויקט הנגשת בית יד לבנים ומוזיאון
הרצליה .אישור הועדה הינו בכפוף לחתימה על הסכם ולבדיקת ניגוד
עניינים.

12/7/2020

הנדסה

יעוץ חברתי למינהלת
התחדשות עירונית

הועדה מאשרת את ההתקשרות עם חברת  VIAPLAN LTDבהיותה
ההצעה הכשרה והזולה ביותר .סך ההתקשרות עם החברה יהיה
בהתאם להצעתה ויעמוד על  15%הנחה מהמחיר השעתי מקסימלי
( ₪ 290לשעה בצירוף מע"מ) מתן שירותי הייעוץ יוגבל לעד  60שעות
עבודה ,או עד סיום הפרויקט המוקדם מבניהם .אישור הועדה הינו
בכפוף להצגת רזומה של החברה למנכ"ל ולבדיקת ניגוד עניינים
וחתימה על הסכם***.
*** החלטה בוטלה – ראה בהמשך פירוט החלטת ועדת יועצים מיום 2/11/2020
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יובל רגב
אדריכל ובונה
ערים בע"מ
נורית
ונדסבורגר

 8%הנחה מתעריף מקסימלי
(תעריף מקסימלי לשעת עבודה
הינו  ,)₪ 301עד  65שעות עבודה.
 ₪ 45,000בצירוף מע"מ.

חברת
VIAPLAN
LTD

 15%הנחה מהמחיר השעתי
מקסימלי ( ₪ 290לשעה בצירוף
מע"מ) מתן שירותי הייעוץ יוגבל
לעד  60שעות עבודה ,או עד סיום
הפרויקט המוקדם מבניהם.

תאריך

אגף

מהות העבודה

החלטות בהתאם לתקנה )8(3

יועץ נבחר

היקף כספי של ההתקשרות
[ללא מע"מ]
 ₪ 25,000בצירוף מע"מ

12/07/2020

הנדסה

הכנת תיק תיעוד גן וריזלנד

הועדה מאשרת את ההתקשרות עם היועצת טל קציר אדריכלית נוף
ע"ס  ₪ 25,000בצירוף מע"מ ,לאור היותה ההצעה הזולה ביותר,
בכפוף לקבלת אישור מאת היועצת כי היא מבינה את תכולת העבודה
וכי המחיר אותו נתנה כולל את כל הנדרש בהתאם לבקשה .אישור
הועדה הינו בכפוף לבדיקת ניגוד עניינים וחתימה על הסכם.

טל קציר
אדריכלית נוף

12/07/2020

נכסים

20/07/2020

הנדסה

הכנת חוו"ד לגביית דמי
שימוש לגופים פרטיים
באמצעות נוהל ניהול עצמי
שירותי ניהול ,תיאום,
תכנון ופיקוח על עבודות
תשתיות ,סלילה ופיתוח
בסמטת ניסנוב

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

רמי שביון

 ₪ 9,800בצירוף מע"מ

קורן גואטה
ניהול פיקוח
וייעוץ הנדסי
בע"מ

20/07/2020

הנדסה

יעוץ ארגוני למינהל הנדסה

05/08/2020

נכסים

חוו"ד שמאית לרכישת 2
חלקות בגוש 6536

הועדה מאשרת את ההתקשרות עם היועץ קורן גואטה ניהול פיקוח
וייעוץ הנדסי בע"מ לביצוע עבודות שירותי ניהול ,תיאום ,תכנון
ופיקוח על עבודת תשתיות ,סלילה ופיתוח בסמטת ניסנוב ,אשר נתן
 10%הנחה מתעריף "א.א.א.י  -ניהול מעקב ופיקוח על פרויקטים",
בהיותה ההצעה הזולה ביותר .אישור הועדה הינו בכפוף לבדיקת ניגוד
עניינים וחתימה על הסכם.
הועדה מאשרת את ההתקשרות עם חברת דורטל איי די יועצים בע"מ דורטל איי די
לשירותי ייעוץ ארגוני ,בהיותה ההצעה שקיבלה את הניקוד הגבוה יועצים בע"מ
ביותר במדדי האיכות .אישור הועדה הינו בכפוף לבדיקת ניגוד עניינים
וחתימה על הסכם.
רמי שביון
אושרה התקשרות עם היועץ ,בשל היותו ההצעה הזולה ביותר.
העבודה הינה מתוך מאגר בסכום שאינו עולה על .₪ 30,000

 10%הנחה מתעריף א.א.א.י

10/08/2020

הנדסה

הגדלת הסכם התקשרות
עם חב' קייזר – הסכם מס'
7882

הועדה מאשרת את הרחבת ההתקשרות עם היועץ קייזר אדריכלים קייזר
ומתכנני ערים לביצוע הכנת נספח עבודות עפר ,על סך של  78,000ש"ח אדריכלים
ומתכנני ערים
בצירוף מע"מ .על סכום זה תינתן  20%הנחה נוספת.
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[ ₪ 56,686כולל מע"מ]

 ₪ 10,500בצירוף מע"מ
 78,000ש"ח בצירוף מע"מ .על
סכום זה תינתן  20%הנחה
נוספת.

תאריך

אגף

מהות העבודה

החלטות בהתאם לתקנה )8(3

יועץ נבחר

10/08/2020

הנדסה

10/8/2020

הנדסה

הועדה מאשרת את ההתקשרות עם היועץ אופיר בוכניק ושות – רו"ח אופיר בוכניק
הכנת חוו"ד כלכלית
להכנת חוו"ד כלכלית לתוכנית תמ"ל /3006צפון הרצליה ,במחיר ושות – רו"ח
לתוכנית תמ"ל /3006צפון
המקסימלי  ₪ 23,200בצירוף מע"מ 31% +הנחה להכנת חוו"ד
הרצליה
הכלכלית ו 31%-הנחה מהמחיר המקסימלי בסך  ₪ 290לשעה בצירוף
מע"מ ,לליווי וייעוץ לעירייה בהתנגדות ו/או בעתירות וכן בכל הליך
משפטי ,בהיותה ההצעה הזולה ביותר .אישור הועדה הינו בכפוף
לבדיקת ניגוד עניינים וחתימה על הסכם.
הנדסית הועדה מאשרת את ההתקשרות עם היועץ סייג מזרחי מהנדסי בניין סייג מזרחי
ובקרה
יעוץ
מהנדסי בניין
לפרויקטים מכוח תמ"א  38בע"מ ,בהיותה ההצעה הזולה ביותר ,אשר נתן הצעה כדלקמן:
א 5% .הנחה מהמחיר המקסימלי (בסך של  ₪ 1,040בצירוף מע"מ) בע"מ
לביצוע שלב א' -מסלול הריסה ובנייה מכוח תמ"א .38
ב 5% .הנחה מהמחיר המקסימלי (בסך של  ₪ 2,700בצירוף מע"מ)
לביצוע שלב א' ו-ב – מסלול של חיזוק ותוספת למבנים קיימים .
ג 7% .הנחה מהמחיר המקסימלי (בסך של  ₪ 290לשעה בצירוף
מע"מ) לשעת יעוץ – ייעוץ בתחום בקרה הנדסית .מוגבל עד 15
שעות.

17/8/2020

תב"ל

יועץ לניטור הידרו ביולוגי הועדה מאשרת את ההתקשרות לניטור הידרו ביולוגי בבריכות החורף אלרון
עם היועץ אלרון אקולוגיה וסביבה  17%-הנחה ממחיר מקסימאלי אקולוגיה
בבריכות החורף
וסביבה
לשעת עבודה בסך של  ,₪ 230בצירוף מע"מ ,עד להיקף של  80שעות.
אישור הועדה הינו בכפוף לבדיקת ניגוד עניינים.
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היקף כספי של ההתקשרות
[ללא מע"מ]
 ₪ 23,200בצירוף מע"מ31% +
הנחה להכנת חוו"ד הכלכלית ו-
 31%הנחה מהמחיר המקסימלי
בסך  ₪ 290לשעה בצירוף מע"מ

מהמחיר
הנחה
5% .1
המקסימלי (בסך של ₪ 1,040
בצירוף מע"מ) לביצוע שלב
א' -מסלול הריסה ובנייה
מכוח תמ"א .38
מהמחיר
הנחה
5% .2
המקסימלי (בסך של ₪ 2,700
בצירוף מע"מ) לביצוע שלב
א' ו-ב – מסלול של חיזוק
ותוספת למבנים קיימים .
מהמחיר
הנחה
7% .3
המקסימלי (בסך של ₪ 290
לשעה בצירוף מע"מ) לשעת
יעוץ – ייעוץ בתחום בקרה
הנדסית .מוגבל עד  15שעות.
 17%הנחה ממחיר מקסימאלי
לשעת עבודה בסך של ,₪ 230
בצירוף מע"מ ,עד להיקף של 80
שעות.

אגף

17/8/2020

אגף
הנדסה

היקף כספי של ההתקשרות
יועץ נבחר
החלטות בהתאם לתקנה )8(3
מהות העבודה
[ללא מע"מ]
הכנת תב"ע הר 2482/הועדה מאשרת את ההתקשרות עם היועץ שלמה ובת שבע רונן שלמה ובת שבע ע"ס  ₪ 23,500בצירוף מע"מ
אדריכלים ומתכנני ערים ע"ס  ₪ 23,500בצירוף מע"מ עבור הכנת רונן אדריכלים עבור הכנת תב"ע הרחבת הדרך
הרחבת הדרך
וע"ס  ₪ 275.5בצירוף מע"מ
תב"ע הרחבת הדרך וע"ס  ₪ 275.5בצירוף מע"מ לשעת עבודה עבור ומתכנני ערים
לשעת עבודה עבור ליווי וייעוץ
ליווי וייעוץ בהליכים משפטיים.
בהליכים משפטיים.
ההתקשרות הינה בכפוף לבדיקת ניגוד עניינים וחתימה על הסכם.

תאריך

17/8/2020

אגף
הנדסה

ע"ס  ₪ 14,500בצירוף מע"מ
עבור הכנת תוכנית מפורטת
להר/מק  2468וע"ס ₪ 290
בצירוף מע"מ לשעת עבודה עבור
ליווי וייעוץ בהליכים משפטיים.

30/8/2020

משאבי
אנוש

יועץ ארגוני

21/9/2020

הנדסה

באשיר עבד אל
תכנון כבישים פיזי רחוב הוועדה מאשרת כדלקמן:
 .1ההתקשרות לתכנון כבישים פיזי רחוב החרוב עם היועץ באשיר ראזק
החרוב
עבד אל ראזק אשר נתן  20%הנחה מתעריף א.א.א.י.
 .2אישור הועדה הינו בכפוף לבדיקת ניגוד עניינים.

הכנת תוכנית מפורטת הועדה מאשרת את ההתקשרות עם היועץ קייזר אדריכלים ומתכננים קייזר
נקודתית ברחוב מגיני נגבה ע"ס  ₪ 14,500בצירוף מע"מ עבור הכנת תוכנית מפורטת להר/מק אדריכלים
הר/מק – 2468שינוי ייעוד  2468וע"ס  ₪ 290בצירוף מע"מ לשעת עבודה עבור ליווי וייעוץ ומתכננים
משצ"פ לדרך עד מתן תוקף בהליכים משפטיים  .ההתקשרות הינה בכפוף לבדיקת ניגוד עניינים
וחתימה על הסכם***.
*** החלטה בוטלה – ראה בהמשך פירוט החלטת ועדת יועצים מיום 2/11/2020

הועדה מאשרת את ההתקשרות עם חברת "תנופה ייעוץ ארגוני תנופה ייעוץ
והערכות לחירום" במחיר  197.5ש"ח לשעה בצירוף מע"מ בהיותה ארגוני
ההצעה בעלת השקלול הגבוה ביותר מבחינת איכות ומחיר ,תקופת והערכות
לחירום
ההתקשרות תהא לעד  12חודשים.
ההתקשרות הינה עד לסך של  140,000ש"ח .אישור הועדה הינו בכפוף
לבדיקת ניגוד עניינים וחתימה על הסכם.
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ע"ס  197.5ש"ח לשעה בצירוף
מע"מ.
ההתקשרות הינה עד לסך של
 140,000ש"ח.

 20%הנחה מתעריף א.א.א.י.

תאריך

אגף

מהות העבודה

החלטות בהתאם לתקנה )8(3

יועץ נבחר

היקף כספי של ההתקשרות
[ללא מע"מ]
 15%הנחה מהמחיר המקסימלי
(מחיר סופי הינו ₪ 29,750
בצירוף מע"מ)

15/10/2020

תקשוב
ומערכות
מידע

כתיבת מכרז פיקוח וליוויו  .1הוועדה מאשרת ההתקשרות עם היועץ טיפ קון בע"מ אשר נתן טיפ קון בע"מ
עירוני
פיקוח
בנושא
 15%הנחה מהמחיר המקסימלי (מחיר סופי הינו  ₪ 29,750בצירוף
ומסופונים
מע"מ) ,בהתאם לשקלול המחיר והאיכות.
 .2אישור הועדה הינו בכפוף לבדיקת ניגוד עניינים.

21/10/2020

הנדסה

21/10/2020

הנדסה

25/10/2020

תב"ל

מתכנן מערכות רטובות  .1מאושרת ההתקשרות עם היועץ ח.ג.מ מהנדסים יועצים ומתכננים ח.ג.מ מהנדסים רכיב א –  6.3%הנחה מתעריף
א.א.א.י +
יועצים
ברחוב החרוב
( )1980בע"מ בתחום  ,10.3בשל היותו ההצעה הזולה ביותר.
רכיב ב  0% -הנחה מהמחיר
ומתכננים
 .2סך הצעתו הינה :רכיב א –  6.3%הנחה מתעריף א.א.א.י +
המקסימלי ( ₪ 10,000בצירוף
רכיב ב  0% -הנחה מהמחיר המקסימלי ( ₪ 10,000בצירוף מע"מ) )1980( .בע"מ
מע"מ).
רכיב א –  30%הנחה מתעריף
אינג' א .דומן
מתכנן מערכות יבשות  .1מאושרת ההתקשרות עם היועץ אינג' א .דומן מהנדסי חשמל
מהנדסי חשמל א.א.א.י +
ברחוב החרוב
( )1983בע"מ בתחום  ,10.2בשל היותו ההצעה הזולה ביותר.
רכיב ב  30% -הנחה מהמחיר
( )1983בע"מ
 .2סך הצעתו הינה :רכיב א –  30%הנחה מתעריף א.א.א.י +
המקסימלי ( ₪ 8,700בצירוף
רכיב ב  30% -הנחה מהמחיר המקסימלי ( ₪ 8,700בצירוף מע"מ).
מע"מ).
יועץ להכנת מכרז למערכות הוועדה מאשרת ההתקשרות עם היועץ שמואל דוקס – יועץ מערכות שמואל דוקס –  21%הנחה מהמחיר המקסימלי
שהינו  ₪ 201לא כולל מע"מ
ביטחון ומתח נמוך לצורך הכנת מכרז למערכות מתח נמוך ע"ס  21%יועץ מערכות
מתח נמוך
לשעת עבודה
הנחה מהמחיר המקסימלי שהינו  ₪ 201לא כולל מע"מ לשעת עבודה .ביטחון ומתח
נמוך
כאשר העבודה מוערכת ב 100-שעות.
אישור הועדה הינו בכפוף לבדיקת ניגוד עניינים.
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תאריך

אגף

מהות העבודה

החלטות בהתאם לתקנה )8(3

יועץ נבחר

25/10/2020

נכסים

יועץ ביטוח לטובת מכרז בהתאם לחוות הדעת המקצועית של האגף ולמסמכים שצורפו ,הוועדה ראובן קוניאק
מאשרת את ההתקשרות עם היועץ ראובן קוניאק בהיותה ההצעה
בנושא ביטוחי העירייה
המיטבית ביותר לעירייה.
באחוז הנחה של  55%על רכיב  - Aהכנה וכתיבת מכרז ביטוחי
העירייה וליווי לאחר פרסום המכרז ו 15%-הנחה על רכיב  - Bליווי
וייעוץ לעירייה בהתנגדויות ו/או בעתירות וכן בכל הליך משפטי.
האישור הינו בכפוף לחתימה על הסכם ובדיקת ניגוד עניינים.

29/10/2020

הנדסה

מתכנן מערכות יבשות אושרה התקשרות עם היועץ ,בשל היותו ההצעה הזולה ביותר.
לצורך עבודת תכנון תאורה העבודה הינה מתוך מאגר בסכום שאינו עולה על .₪ 30,000
חברת
עם
ותיאומים
החשמל והתקשורת ברחוב
ארז

אינג' א .דומן
מהנדסי חשמל
( )1983בע"מ

02/11/2020

הנדסה

אדיר ייעוץ
הכנת סקר עצים לרבות הועדה מאשרת כדלקמן:
פיקוח עליון לתכנון שביל  .1אישור ההתקשרות עם היועץ אדיר ייעוץ ופיתוח נופי בע"מ ופיתוח נופי
לעבודת תכנון הכוללת בין היתר הכנת סקר עצים לרבות פיקוח בע"מ
אופניים ברחוב ארלוזרוב
עליון לתכנון שביל אופניים ברחוב ארלוזורוב בהתאם להצעת
המחיר מטעמו כך שרכיב א  -הכנת הסקר 14% :הנחה (על מחיר
מקסימלי בסך  ₪ 10,800לא כולל מע"מ) רכיב ב  -ייעוץ וליווי בכל
הליך משפטי בין אם בבית משפט ובין אם שלא לרבות חוו"ד אם
נדרש 40% :הנחה (על מחיר מקסימלי בסך  ₪ 290לשעה לא כולל
מע"מ).
 .2אישור הועדה הינו בכפוף לבדיקת ניגוד עניינים.
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היקף כספי של ההתקשרות
[ללא מע"מ]
רכיב  55% – Aהנחה
רכיב  15% – Bהנחה

 20%הנחה מהמחיר המקסימלי
(שהינו  ₪ 18,000בצירוף מע"מ).

רכיב א  -הכנת הסקר14% :
הנחה (על מחיר מקסימלי בסך
 ₪ 10,800לא כולל מע"מ)
רכיב ב  -ייעוץ וליווי בכל הליך
משפטי בין אם בבית משפט ובין
אם שלא לרבות חוו"ד אם נדרש:
 40%הנחה (על מחיר מקסימלי
בסך  ₪ 290לשעה לא כולל
מע"מ).

תאריך

אגף

מהות העבודה

02/11/2020

הנדסה

תכנון כבישים פיזי להכנת
תב"ע עבור תחנת שאיבה
זבולון הר/2202/ב' 1כולל
ליווי בהליכים משפטיים
והכנת חוו"ד ככל ונדרש

02/11/2020

הנדסה

הכנת תוכנית מפורטת
נקודתית ברחוב מגיני נגבה
הר/מק – 2468שינוי ייעוד
משצ"פ לדרך עד מתן תוקף

02/11/2020

הנדסה

למינהלת

יועץ חברתי
התחדשות עירונית

היקף כספי של ההתקשרות
יועץ נבחר
החלטות בהתאם לתקנה )8(3
[ללא מע"מ]
 15%הנחה על רכיב א (מחיר
אריה צור
הועדה מאשרת כדלקמן:
 .1ההתקשרות בנושא תכנון כבישים פיזי להכנת תב"ע עבור תחנת מהנדסים בע"מ מקסימלי  ₪ 33,742לא כולל
מע"מ) – הכנת תב"ע לשדרוג
שאיבה זבולון הר2202/ב' 1כולל ליווי בהליכים משפטיים עם
תחנת שאיבה זבולון (כולל
היועץ אריה צור מהנדסים בע"מ בהתאם להצעתו 15% :הנחה על
התנגדויות) ו 15%-הנחה על רכיב
רכיב א (מחיר מקסימלי  ₪ 33,742לא כולל מע"מ) – הכנת תב"ע
ב (מחיר מקסימלי לשעה 290
לשדרוג תחנת שאיבה זבולון (כולל התנגדויות) ו 15%-הנחה על
ש"ח לא כולל מע"מ) – ייעוץ
רכיב ב (מחיר מקסימלי לשעה  290ש"ח לא כולל מע"מ) – ייעוץ
וליווי לוועדה המקומית בעררים
וליווי לוועדה המקומית בעררים ו/או בעתירות וכן בכל הליך
ו/או בעתירות וכן בכל הליך
משפטי בין אם בבית משפט ובין אם שלא לרבות חוו"ד אם נדרש.
משפטי בין אם בבית משפט ובין
 .2אישור הועדה הינו בכפוף לבדיקת ניגוד עניינים.
אם שלא לרבות חוו"ד אם נדרש.
ע"ס  ₪ 14,500בצירוף מע"מ
אן.סי.איי חן
***(ביטול החלטת ועדה מיום )17.8.20
עבור הכנת תוכנית מפורטת
אדריכלים
להר/מק  2468וע"ס ₪ 290
הועדה מאשרת את ההתקשרות עם היועץ אן.סי.איי חן אדריכלים בע"מ
בצירוף מע"מ לשעת עבודה עבור
בע"מ ע"ס  ₪ 14,500בצירוף מע"מ עבור הכנת תוכנית מפורטת
ליווי וייעוץ בהליכים משפטיים.
להר/מק  2468וע"ס  ₪ 290בצירוף מע"מ לשעת עבודה עבור ליווי
וייעוץ בהליכים משפטיים .ההתקשרות הינה בכפוף לבדיקת ניגוד
עניינים וחתימה על הסכם.
עידו קלינברגר  6%הנחה מהמחיר השעתי
***(ביטול החלטת ועדה מיום )12.7.20
מקסימלי ( ₪ 290לשעה בצירוף
מע"מ) מתן שירותי הייעוץ יוגבל
הועדה מאשרת את ההתקשרות עם היועץ עידו קלינברגר בהיותה
לעד  60שעות עבודה ,או עד סיום
ההצעה הבאה הכשרה והזולה ביותר .סך ההתקשרות עם החברה
הפרויקט המוקדם מבניהם.
יהיה בהתאם להצעתה ויעמוד על  6%הנחה מהמחיר השעתי
מקסימלי ( ₪ 290לשעה בצירוף מע"מ) מתן שירותי הייעוץ יוגבל לעד
 60שעות עבודה ,או עד סיום הפרויקט המוקדם מבניהם .לאחר הודעה
על זכייתו של היועץ האגף ינהל עמו מו"מ לעניין המחיר.
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תאריך

אגף

מהות העבודה

החלטות בהתאם לתקנה )8(3

יועץ נבחר

מקסום בהתאם להמלצת האגף והמסמכים שהועברו לוועדה ,הועדה מאשרת אופיר בוכניק
את ההתקשרות עם היועץ אופיר בוכניק ושות – רואי חשבון ע"ס  27%ושות – רואי
הנחה מהמחיר המקסימלי ( ₪ 2,500לפני מע"מ) עבור ריטיינר חודשי חשבון
לביצוע מתן שירותי יעוץ למקסום והגדלת הכנסות ,לאור היותו
ההצעה הזולה ביותר .העבודה הינה לשנה מהיום בו הפעיל האגף את
היועץ .אישור הוועדה הינו בכפוף לבדיקת ניגוד עניינים.

היקף כספי של ההתקשרות
[ללא מע"מ]
 27%הנחה מהמחיר המקסימלי
( ₪ 2,500לפני מע"מ) עבור
ריטיינר חודשי .העבודה הינה
לשנה מהיום בו הפעיל האגף את
היועץ.

16/11/2020

אגף
ביטחון
פיקוח
וסדר
ציבורי

יועץ לשירותי
והגדלת הכנסות

16/11/2020

הנדסה

מתן שירותי ניהול פרויקט אישור חברת קורן גואטה ניהול פיקוח וייעוץ הנדסי בע"מ כזוכה קורן גואטה
מתחם תחנה מרכזית לביצוע השירותים ,בהתאם להצעתו 10% :הנחה על תעריף א.א.א.י – ניהול פיקוח
וייעוץ הנדסי
ניהול מעקב ופיקוח על פרויקטים.
הר1972/
בע"מ
אישור הועדה הינו בכפוף לחתימה על הסכם ולבדיקת ניגוד עניינים.

 10%הנחה על תעריף א.א.א.י –
ניהול מעקב ופיקוח על
פרויקטים.

25/11/2020

תב"ל

רו"ח לבדיקה פנימית
במסגרת הליך משפטי

הועדה מאשרת את ההתקשרות עם היועץ  – BDOזיו האפט ייעוץ  – BDOזיו
וניהול בע"מ ,ע"ס  10%הנחה ממחיר מקסימלי של  ₪ 30,000לא כולל האפט ייעוץ
וניהול בע"מ
מע"מ ,עבור בדיקה פנימית במסגרת הליך משפטי.
ההתקשרות הינה בכפוף לבדיקת ניגוד עניינים.

 10%הנחה ממחיר מקסימלי של
 ₪ 30,000לא כולל מע"מ.

7/12/2020

תב"ל

רופא מלווה בוועדה לחניות
שמורות

הוועדה מאשרת את ההתקשרות עם הרופא רון ארבל ,במחיר של  400ד"ר רון ארבל
 ₪לא כולל מע"מ ,רופא מלווה לוועדה לחניות שמורות.
לאחר הודעה על זכייתו של היועץ האגף ינהל עמו מו"מ לעניין המחיר.
ההתקשרות הינה לתקופה של שנה בכפוף לבדיקת ניגוד עניינים.

במחיר של  ₪ 400לא כולל מע"מ
לתיק.
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תאריך

אגף

היקף כספי של ההתקשרות
יועץ נבחר
החלטות בהתאם לתקנה )8(3
מהות העבודה
[ללא מע"מ]
אהוד חסון יעוץ  25,650ש"ח ( 5%הנחה) לכל
תחשיבי הועדה מאשרת כדלקמן:
לביצוע
יועץ
היטל בצירוף מע"מ
 .1את ההתקשרות עם היועץ "אהוד חסון יעוץ כלכלי ועסקי" כלכלי ועסקי
היטלים
ע"ס  25,650ש"ח ( 5%הנחה) לכל היטל בצירוף מע"מ ,בהיותה
ההצעה בעלת השקלול הגבוה ביותר מבחינת איכות ומחיר,
תקופת ההתקשרות תהא עד סיום הפרויקט.

16/12/2020

מח'
היטלים

17/12/2020

תב"ל

אדריכל להזזת
בביה"ס ברנדייס

24/12/2020

הנדסה

קו מדידה
מדידת גבול דרומי גוש הועדה מאשרת כדלקמן:
 6527חלקה  122ופלישות  .1אישור יועץ קו מדידה בע"מ אשר הגיש הצעה ע"ס  ₪ 1,500בע"מ
לחלקה 35
(בצירוף מע"מ) לביצוע השירותים.
 .2אישור הועדה הינו בכפוף לחתימה על ניגוד עניינים.

 .2אישור הועדה הינו בכפוף לבדיקת ניגוד עניינים.
 .3עבור ליווי וייעוץ לעירייה בהתנגדות ו/או בעתירות וכן בכל
הליך משפטי – הוועדה מאשרת כי הסכום לשעת ייעוץ הינו
 ,₪ 250וזאת בתוספת מע"מ  -יובהר כי סעיף זה הינו
אופציונלי ויופעל אך ורק בהתאם לשיקול דעתה של העירייה
ובהודעה מראש ובכתב ליועץ.
 .4בהתאם להחלטת הועדה מיום  30.8.20סך ההתקשרות עם
היועץ הינו עד לסכום חובת מכרז  ₪ 140,000 -בצירוף מע"מ.
מדרגות אושרה התקשרות עם היועץ ,בשל היותו ההצעה הזולה ביותר.
העבודה הינה מתוך מאגר בסכום שאינו עולה על .₪ 30,000
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אדר' נורית
ונדסבורגר

 12%הנחה מהמחיר המקסימלי
בסך ( 22,000בצירוף מע"מ)
לפרויקט.
ע"ס ( ₪ 1,500בצירוף מע"מ)

תאריך

אגף

מהות העבודה

החלטות בהתאם לתקנה )8(3

יועץ נבחר

24/12/2020

הנדסה

השקיה
הכנת סקר עצים לרבות הועדה מאשרת כדלקמן:
פיקוח עליון בסמטת ניסנוב  .1אישור החברה השקיה אקולוגית בע"מ כזוכה לביצוע השירותים ,אקולוגית בע"מ
בהתאם להצעתה 30% :אחוז הנחה מרכיב  Aע"ס ₪ 28,800
בצירוף מע"מ ,עבור סקר עצים לרבות פיקוח עבור תכנון בסמטת
ניסנוב ו 32% -הנחה מרכיב  Bע"ס  ₪ 290בצירוף מע"מ ,עבור
ליווי ,טיפול וייעוץ לעירייה בהליכים בערכאות שיפוטיות וגופים
בעלי סמכות מעין שיפוטית לרבות חוו"ד.
 .2אישור הועדה הינו בכפוף לחתימה על ניגוד עניינים.

24/12/2020

ביקורת

חלוקי נחל
עריכת ביקורת בנושא הועדה מאשרת כדלקמן:
אבטחת מערכות מידע .1 ,את ההתקשרות עם היועץ "חלוקי נחל פתרונות לעיר בע"מ" פתרונות לעיר
ההתקשרות תהיה בהתאם לאחוז הנחה שנקב ע"ס  26%מתעריף בע"מ
הגנת הפרטיות והתגוננות
בפני סיכוני סייבר
של  ₪ 240בצירוף מע"מ לשעת ייעוץ .היקף השעות יעמוד על 200
שעות עם אופציה להגדלה של עד  .10%תקופת ההתקשרות תהא
עד סיום הפרויקט.
 .2אישור הועדה הינו בכפוף לבדיקת ניגוד עניינים.
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היקף כספי של ההתקשרות
[ללא מע"מ]
 30אחוז הנחה מרכיב  Aע"ס
 ₪ 28,800בצירוף מע"מ ,עבור
סקר עצים לרבות פיקוח עבור
תכנון בסמטת ניסנוב ו32% -
הנחה מרכיב  Bע"ס ₪ 290
בצירוף מע"מ ,עבור ליווי ,טיפול
בהליכים
לעירייה
וייעוץ
בערכאות שיפוטיות וגופים בעלי
סמכות מעין שיפוטית לרבות
חוו"ד.
ע"ס  26%מתעריף של ₪ 240
בצירוף מע"מ לשעת ייעוץ .היקף
השעות יעמוד על  200שעות עם
אופציה להגדלה של עד .10%

