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   2021 שנת –החלטות ועדת יועצים 
  )20/04/2021(מעודכן לתאריך 
  

  תאריך  מס"ד
  

יועץ   )8(3החלטות בהתאם לתקנה   מהות העבודה  אגף
  נבחר

  היקף כספי של ההתקשרות
  [ללא מע"מ]

משאבי  12/01/2021 1
  אנוש

יועץ שכר וחריגות 
 שכר

הועדה מאשרת כי מדובר בעבודת ייעוץ ייחודית 
להותיר את העירייה ללא מענה וכדי שנדרשת כדי לא 

למנוע נזקים, וכן לאור העובדה כי הוועדה התרשמה כי 
נדרש ליועץ ידע ומומחיות מיוחדים ונדרשים יחסי 
אמון מיוחדים הועדה מאשרת את ההתקשרות 

) לתקנות 3(3) והן בהתאם לתקנה 8(3במסגרת תקנה 
העיריות (מכרזים), מאושרת ההתקשרות עם היועץ 

  שחק מומחים לשכר בע"מ.חברת 
  

חברת 
שחק 

מומחים 
לשכר 
  בע"מ

₪  8,000שעות בהיקף ההתקשרות בסך של עד  20עד 
  כולל מע"מ.

ייעוץ למתן שרותי   נכסים 3/2/2021 2
רואה חשבון בנושא 

בחינת השפעת 
משבר הקורונה על 
זכייני/שוכרי נכסי 
  העירייה בהרצליה

קשרות לאור תוצאות ההגרלה, הועדה מאשרת את ההת
מתן שרותי עבור עם היועץ ליאון אורליציקי ושות' 

רואה חשבון בנושא  בחינת השפעת משבר הקורונה על 
  . זכייני/ שוכרי נכסי העירייה בהרצליה

  

ליאון 
אורליצקי 

  ושות'

(ובמידת ₪  50,000הנחה ממחיר מקסימלי של  20%
  )25%הצורך הגדלה בסך של עד 

הגדלת הסכם   הנדסה 24/2/2021 3
התקשרות עם היועץ 

"איחוד מהנדסים 
לעבודות מים 

 –והנדסה אזרחית"
פרוייקט חוף 

  א2200התכלת הר/

בהתאם למסמכים שצורפו ע"י האגף ולחוות הדעת 
כי לא ניתן בשלב  המקצועית של האגף ולאור נימוקיו

זה להעביר את העבודה לספק אחר הן מבחינת עלויות 
והן מבחינת הידע, ובשים לב לסכום ההגדלה המבוקש, 
הוועדה מאשרת את התוספת להסכם עם היועץ "איחוד 
מהנדסים לעבודות מים והנדסה אזרחית", לתכנון 
חתכי רוחב אופייניים לתיאום מערכות, בפרוייקט חוף 

  .א2200התכלת הר/
  
  

איחוד 
מהנדסים 
לעבודות 

מים 
והנדסה 
  אזרחית

  ₪ 7,500ע"ס 
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  תאריך  מס"ד
  

יועץ   )8(3החלטות בהתאם לתקנה   מהות העבודה  אגף
  נבחר

  היקף כספי של ההתקשרות
  [ללא מע"מ]

ייעוץ ובקרה   הנדסה 24/2/2021 4
לפרויקטים מכח 

  38תמ"א 

  .אישור הצעתו של יועץ ירון אופיר מהנדסים בע"מ .1
 בצירוף מע"מ. ₪  30,000התקשרות תוגבל עד ה .2
  אישור הועדה הינו בכפוף לחתימה על ניגוד עניינים.  .3

  

עץ ירון יו
אופיר 

מהנדסים 
  בע"מ

 –הנחה על ביצוע של א (בדיקת חוזק מבנים)  20%
  פרוייקטים. 5 - בצירוף מע"מ ל₪  1,040

 
הנחה על ביצוע שלב א ושלב ב' במלואם (בדיקת  20%

 8- בצירוף מע"מ ל₪  2,700 –חוזק מבנים והריסה) 
  פרוייקטים.

 
  .שעות 10- לשעה ל₪  290 –הנחה על שעות ייעוץ  10%

יועץ להכנת מכרז   תבל 24/2/2021 5
להתקנת מזגנים 

מיני מרכזיים 
  ומפוצלים

הועדה מאשרת את ההתקשרות עם היועץ פרדסי  .1
, לאור היותו ההצעה ברקוביץ מהנדסים בע"מ

 הזולה ביותר. 
ההתקשרות הינה עד לחתימת ההסכם עם תקופת  .2

  הזוכים במכרז.
 אישור הוועדה הינו בכפוף לבדיקת ניגוד עניינים.  .3
  

פרדסי 
ברקוביץ 
מהנדסים 

  בע"מ

₪  290הנחה מהמחיר השעתי המקסימלי ( 7%ע"ס 
  .שעות עבודה 100לפני מע"מ) עד 

יועץ להכנת תב"ע   הנדסה 17/3/2021 6
לשינוי ייעוד מרכז 

  2479ים הר/מייקר
  
  )1.1(מאגר 
  

  הועדה מאשרת כדלקמן:
אישור הצעתה של היועצת נורית ונסבורגר  .1

בהיותה ההצעה , נגישות- תכנון ערים-אדריכלות
 .ה והזולה ביותרהכשר

   .אישור הועדה הינו בכפוף לחתימה על ניגוד עניינים .2
  

נורית 
ר ונסבורג

אדריכלות
תכנון -

- ערים
  נגישות

לא כולל ₪  58,000מהמחיר המירבי (הנחה  18%
מרכז מייקרים סביבתי  2479מע"מ) להכנת תב"ע הר/

לשינוי ייעוד עד קבלת מתן תוקף לתוכנית (כולל 
  התנגדויות) ופרסומה ברשומות.

 
₪  290מהמחיר המירבי שקבעה העירייה (הנחה  15%

 לרבות חוו"דוליווי  לא כולל מע"מ) לשעת ייעוץ
בעררים ו/או בעתירות וכן בכל לוועדה המקומית 

  .הליך משפטי
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  תאריך  מס"ד
  

יועץ   )8(3החלטות בהתאם לתקנה   מהות העבודה  אגף
  נבחר

  היקף כספי של ההתקשרות
  [ללא מע"מ]

הסדרת ייעודי ליועץ   הנדסה 17/3/2021 7
 קרקע שער הים

   2463הר/
  
  )1.1(מאגר 
  

  הועדה מאשרת כדלקמן:
בהיותה , נתנאל בן יצחקץ של היוע ואישור הצעת .1

 .ההצעה הכשרה והזולה ביותר
 

 ישור הועדה הינו בכפוף לחתימה על ניגוד עניינים. א .2
  
  

  

נתנאל בן 
  יצחק

לא כולל מע"מ) ₪  52,200מהמחיר המירבי (הנחה  3%
 2463להסדרת ייעודי קרקע במגרשי התוכנית הר/מק/

תן תוקף לתוכנית (כולל שער הים (נוף ים) עד מ
  התנגדויות) ופרסומה ברשומות.

 
₪  290מהמחיר המירבי שקבעה העירייה (הנחה  3%

לא כולל מע"מ) לשעת ייעוץ לשעת ייעוץ וליווי לרבות 
בעררים ו/או בעתירות וכן לוועדה המקומית  חוו"ד

בין בבית משפט ובין אם שלא בבית  בכל הליך משפטי
  .משפט

הנגשת מוזיאון   ההנדס 7/4/2021 8
  יד לבנים -הרצליה 

בהתאם לחוות הדעת המקצועית של האגף כי מדובר 
על מנת לשמור על בעבודת ייעוץ ייחודית שנדרשת 

, וכן לאור צביון המוזיאון ולמנוע פגיעה במבנה הייחודי
העובדה כי נדרש ליועץ ידע ומומחיות מיוחדים 
ונדרשים יחסי אמון מיוחדים הוועדה מאשרת 

 3) והן בהתאם לתקנה 8(3תקשרות במסגרת תקנה הה
אמנון רכטר ) לתקנות העיריות (מכרזים), עם היועץ 3(

   .אדריכלים בע"מ
  יודגש כי לא יהיו הגדלות נוספות להתקשרות זו. 

  

אמנון 
רכטר 

אדריכלים 
  בע"מ

  ₪. 7,000היקף ההתקשרות בסך של עד שעות ב 20עד 
  

מתכנן תב"ע   הנדסה 7/4/2021 9
להתחדשות עירונית 

במתווה של פינוי 
בינוי מתחם כדורי, 

  2308הר/מק/ 
  

  )1.2(מאגר  

קייזר הועדה מאשרת את ההתקשרות עם היועץ " .1
, בהיותה ההצעה "אדריכלים ומתכנני ערים

  יכותית ביותר. הא
תקופת ההתקשרות תהא עד מתן תוקף לתוכנית  .2

ופרסומה ברשומות לרבות ליווי ויעוץ בהתנגדויות 
 ו/או בעררים ו/או בעתירות וכן בכל הליך משפטי. 

   אישור הועדה הינו בכפוף לבדיקת ניגוד עניינים. .3

ייזר ק
אדריכלים 
ומתכנני 

  ערים

  ש"ח (כולל מע"מ) 567,524

  


