
 

 

  2021 שנת –החלטות ועדת יועצים 
 (19/09/2021)מעודכן לתאריך 
 

 תאריך מס"ד
 

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

משאבי  12/01/2021 1
 אנוש

שכר וחריגות יועץ 
 שכר

הועדה מאשרת כי מדובר בעבודת ייעוץ ייחודית 
שנדרשת כדי לא להותיר את העירייה ללא מענה וכדי 
למנוע נזקים, וכן לאור העובדה כי הוועדה התרשמה כי 
נדרש ליועץ ידע ומומחיות מיוחדים ונדרשים יחסי אמון 
מיוחדים הועדה מאשרת את ההתקשרות במסגרת תקנה 

( לתקנות העיריות )מכרזים(, 3)3בהתאם לתקנה ( והן 8)3
מאושרת ההתקשרות עם היועץ חברת שחק מומחים 

 לשכר בע"מ.
 

חברת שחק 
מומחים 

 לשכר בע"מ

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

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

בחינת השפעת 
משבר הקורונה על 
זכייני/שוכרי נכסי 
 העירייה בהרצליה

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

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

 

ליאון 
אורליצקי 

 ושות'

₪  50,000הנחה ממחיר מקסימלי של  20%
 (25%)ובמידת 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 
המקצועית של האגף ולאור נימוקיו כי לא ניתן בשלב 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 

רחית", לתכנון חתכי מהנדסים לעבודות מים והנדסה אז
רוחב אופייניים לתיאום מערכות, בפרוייקט חוף התכלת 

 א.2200הר/
 

איחוד 
מהנדסים 
לעבודות 

מים 
והנדסה 
 אזרחית

 ₪ 7,500ע"ס 



 

 

 תאריך מס"ד
 

 היקף כספי של ההתקשרות יועץ נבחר (8)3החלטות בהתאם לתקנה  מהות העבודה אגף
 ]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. ₪  30,000ההתקשרות תוגבל עד  .2

 אישור הועדה הינו בכפוף לחתימה על ניגוד עניינים.  .3
 

יועץ ירון 
אופיר 

מהנדסים 
 בע"מ

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

 פרוייקטים.
 

הנחה על ביצוע שלב א ושלב ב'  20%
 –ם והריסה( במלואם )בדיקת חוזק מבני

 פרוייקטים. 8-בצירוף מע"מ ל₪  2,700
 

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

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

מיני מרכזיים 
 ומפוצלים

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

 הזולה ביותר. 

תקופת ההתקשרות הינה עד לחתימת ההסכם עם  .2
 הזוכים במכרז.

 אישור הוועדה הינו בכפוף לבדיקת ניגוד עניינים.  .3

פרדסי 
ברקוביץ 
מהנדסים 

 בע"מ

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

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

 2479מייקרים הר/
 
 (1.1)מאגר 
 

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

, בהיותה ההצעה נגישות-תכנון ערים-אדריכלות
 הכשרה והזולה ביותר.

  .אישור הועדה הינו בכפוף לחתימה על ניגוד עניינים .2
 

נורית 
ונסבורגר 
-אדריכלות
-תכנון ערים

 נגישות

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

מייקרים סביבתי לשינוי ייעוד עד קבלת 
מתן תוקף לתוכנית )כולל התנגדויות( 

 ופרסומה ברשומות.
 

מהמחיר המירבי שקבעה הנחה  15%
לא כולל מע"מ( לשעת ₪  290העירייה )

לוועדה המקומית  לרבות חוו"דייעוץ וליווי 
ו/או בעתירות וכן בכל הליך  בעררים
 .משפטי



 

 

 תאריך מס"ד
 

 היקף כספי של ההתקשרות יועץ נבחר (8)3החלטות בהתאם לתקנה  מהות העבודה אגף
 ]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.
 

 אישור הועדה הינו בכפוף לחתימה על ניגוד עניינים.  .2
 

 

 נתנאל בן
 יצחק

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

שער הים )נוף ים(  2463התוכנית הר/מק/
עד מתן תוקף לתוכנית )כולל התנגדויות( 

 ופרסומה ברשומות.
 

שקבעה  מהמחיר המירביהנחה  3%
לא כולל מע"מ( לשעת ₪  290העירייה )

 חוו"דייעוץ לשעת ייעוץ וליווי לרבות 
בעררים ו/או בעתירות לוועדה המקומית 

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

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

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

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

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

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

אמנון רכטר 
אדריכלים 

 בע"מ

שעות בהיקף ההתקשרות בסך של  20עד 
 ₪. 7,000עד 

 

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

במתווה של פינוי 
מתחם כדורי,  בינוי

 2308הר/מק/ 
 

 (1.2)מאגר  

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

 האיכותית ביותר. 
תקופת ההתקשרות תהא עד מתן תוקף לתוכנית  .2

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

  אישור הועדה הינו בכפוף לבדיקת ניגוד עניינים. .3

קייזר 
אדריכלים 
ומתכנני 

 ערים

 .ש"ח )כולל מע"מ( 567,524
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יועץ דשא עבור  תנו"ס 21/4/2021 10
 מגרשי ספורט

הועדה מאשרת את ההתקשרות עם היועץ "ש.ר  .1
של " ע"ס רונן שמואלוביץ -בנימינה השקעות בע"מ 

 לחודש.  מע"מ( לא כוללש"ח ) 1,350

תקופת ההתקשרות הינה שנתיים מיום החתימה על  .2
 הזמנת העבודה. 

 אישור הועדה הינו בכפוף לבדיקת ניגוד עניינים.  .3
 

ש.ר בנימינה 
השקעות 

רונן  -בע"מ 
 שמואלוביץ

 לחודש.ש"ח  1,350

יועץ להכנת מכרז  תבל 2/6/2021 11
 לאחזקת מעליות

בנושא זה  2019לאוקטובר  27הועדה מיום  אישור .1
 מבוטלת.

רוני ולטמן  ץשל היועהצעתו עדה מאשרת והו .2
לשעה לא כולל מע"מ עד ₪  380ע"ס  מהנדסים בע"מ

שעות, בהיותה ההצעה הבאה הכשרה והזולה  100
 ביותר.

הסכם ועל אישור הועדה הינו בכפוף לחתימה על  .3
  .ניגוד עניינים

 

 רוני ולטמן
מהנדסים 

 בע"מ

 שעות. 100לשעה עד ₪  380

יועץ קונסטרוקטיבי  הנדסה 2/6/2021 12
 ברחבי העיר

הועדה מאשרת את הצעתו של יועץ ירון אופיר  .1
ממחיר מקסימלי הנחה  20%מהנדסים בע"מ ע"ס 

בהיקף התקשרות  לשעה, לא כולל מע"מ₪  290של 
 שעות. 200שלא יעלה על 

 שנה.ההתקשרות הינה לתקופה של  .2

אישור הועדה הינו בכפוף לחתימה על הסכם ובדיקת  .3
 ניגוד עניינים. 

יועץ ירון 
אופיר 

מהנדסים 
 בע"מ

 ₪  290ממחיר מקסימלי של הנחה  20%
 200בהיקף התקשרות שלא יעלה על לשעה, 
 שעות.

 

משאבי  30/6/2021 13
 אנוש

   -הרחבת התקשרות 
 יועץ ארגוני תנופה

 

להסכם,   4.2בהתאם להסבר האגף ובכפוף לסעיף  .1
 הארכת ההתקשרות. הועדה מאשרת את 

-את סך ההוועדה מדגישה כי ההתקשרות לא תעבור  .2
 מע"מ. לא כולל₪  140,000

תנופה ייעוץ 
ארגוני 

והערכות 
 לחירום

 .₪ 140,000הארכה עד סך של 



 

 

 תאריך מס"ד
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 ]ללא מע"מ[

 –הרחבת התקשרות  הנדסה 30/6/2021 14
 יועץ ארגוני דורטל

הועדה מאשרת את הגדלת ההתקשרות עם חברת  .1
 9,975דורטל איי.די.איי יועצים בע"מ בסך כולל של 

שעות ייעוץ נוספות  35)לא  כולל מע"מ( המהוות ₪ 
לשעת ייעוץ )לא כולל מע"מ(, הן ₪  285במחיר של 

 בהתאם להסכם והן בשים לב לסכום המבוקש
 לא יאושרו הגדלות נוספות. .2

 

דורטל 
איי.די.איי 

יועצים 
 בע"מ

שעות  35 ההמהוו₪  9,975סך כולל של 
לשעת ייעוץ ₪  285ייעוץ נוספות במחיר של 

 .)לא כולל מע"מ(

ביטול החלטת ועדת  הנדסה 30/6/2021 15
יועצים להעסקת 

 שמאי 
 

וועדת יועצים מיום הועדה מאשרת לבטל את החלטת 
בו אישרה הוועדה את העסקת השמאי לליווי  26.3.2019

, ולפנות לשמאים משולש המנהרה 2350הר/ תב"ע
 שאושרו במכרז הרלוונטי.

 

- - 

אישור שירותי ייעוץ  שאיפה 30/6/2021 16
וכתיבת תוכנית אב 
להתמודדות עם 

 שינויי האקלים

אישור הצעתו של יועץ רותם מחקר ושיווק אבחוני  .1
₪  300ממחיר מקסימלי של הנחה  5%בע"מ ע"ס 

בהיקף התקשרות שלא יעלה  לשעה, לא כולל מע"מ
 שעות. 100על 

לספק את התוצרים ולסיים את העבודה עד על היועץ  .2
 חודשים. 6

 אישור הועדה הינו בכפוף לבדיקת ניגוד עניינים.  .3
 
 
 
 
 
 
 

 

רותם מחקר 
ושיווק 
אבחוני 

 בע"מ

₪  300ממחיר מקסימלי של הנחה  5%
בהיקף התקשרות שלא יעלה על לשעה, 

 שעות 100



 

 

 תאריך מס"ד
 

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

יועץ להכנת מכרז  תבל 14/7/2021 17
 לאחזקת מעליות

והכנת מכרז לפיקוח 
 על מעליות

לאור הנסיבות כפי שתוארו על ידי הגורם המקצועי,  .1
עם  הוועדה מאשרת את הגדלת הסכם ההתקשרות

ולא יותר  25%עד  רוני ולטמן מהנדסים בע"מ היועץ
שעות לטובת ייעוץ להכנת מכרז לפיקוח על  25-מ

 .מעליות בעיריית הרצליה
מחוזה ההתקשרות שאושר  25%-ההרחבה תוגדל ב .2

. השכר השעתי יעמוד על 2.6.21על ידי הוועדה ביום 
שעות.  25לשעה לא כולל מע"מ עד ₪  380סכום של 

₪  9,500כלל העבודה על מכרז הפיקוח לא תעלה על 
לא כולל מע"מ לסיום כלל השירותים/העבודות 

 הנדרשות.
נספח להסכם אישור הועדה הינו בכפוף לחתימה על  .3

  .2.6.21הייעוץ שאושר בוועדה מיום 
 

רוני ולטמן 
מהנדסים 

 בע"מ

מחוזה ההתקשרות שאושר  25%-הרחבה ב
. השכר השעתי 2.6.21על ידי הוועדה ביום 
כולל  לשעה לא₪  380יעמוד על סכום של 

שעות. כלל העבודה על מכרז  25מע"מ עד 
לא כולל ₪  9,500הפיקוח לא תעלה על 

העבודות  מע"מ לסיום כלל השירותים/
 הנדרשות.

 

מתן ייעוץ וכתיבת  נגישות 14/7/2021 18
פרקים רלוונטיים 
במכרזי העירייה 

 בנושא נגישות

אישור הצעתו של יועץ עמותת שק"ל )באמצעות  .1
ממחיר מקסימלי הנחה  20%אבי רמות( ע"ס היועץ 

בהיקף התקשרות  לשעה, לא כולל מע"מ₪  240של 
 שעות. 120שלא יעלה על 

 אישור הועדה הינו בכפוף לבדיקת ניגוד עניינים.  .2
 

עמותת 
 –שק"ל 

 אבי רמות

 240ממחיר מקסימלי של הנחה  20%ע"ס 
בהיקף התקשרות  לשעה, לא כולל מע"מ₪ 

 שעות. 120שלא יעלה על 
 

פנים יועץ לעיצוב  תנו"ס 23/8/2021 19
 מרכז צעיריםעבור 

 
 (12.1)מאגר 

מאושרת התקשרות עם היועצת הדס בן יאיר בתחום  .1
יועץ לעיצוב סביבות למידה ומרחבי למידה  – 12.1

בשל היותה ההצעה הזולה ביותר, בכפוף לחתימה על 
 ניגוד עניינים.

 –הנחה ממחיר מקסימלי  52%סך ההצעה הינה  .2
 לא כולל מע"מ.₪  20,000

הדס בן 
 יאיר

₪  20,000 –הנחה ממחיר מקסימלי  52%
 לא כולל מע"מ.



 

 

 תאריך מס"ד
 

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

תקשוב  1/9/2021 20
ומערכות 

 מידע

כתיבת מכרז וליוויו 
בנושא מערכת 

לניהול שכר, משאבי 
 אנוש ונוכחות

כפי שנבדק והוצג בהתאם לשקלול המחיר והאיכות  .1
הועדה מאשרת את ע"י הגורם המקצועי, 

בהתאם להצעת ההתקשרות עם היועץ טיפ קון בע"מ 
לא כולל מע"מ עבור שלבים ₪  32,000 המחיר שלו:
מחיר שעתי לא כולל מע"מ עבור ₪  200א+ב ובנוסף 

 שלב ג. 

אלף שקל לא כולל  45שלב ג' יוגבל עד למחיר של  .2
 .מע"מ

 בכפוף לבדיקת ניגוד עניינים. אישור הועדה הינו .3
 

טיפ קון 
 בע"מ

לא כולל מע"מ עבור שלבים א+ב ₪  32,000
מחיר שעתי לא כולל מע"מ ₪  200ובנוסף 

 עבור שלב ג. 
אלף שקל לא  45שלב ג' יוגבל עד למחיר של 

 .כולל מע"מ
 

 -הרחבת התקשרות  משפטית 1/9/2021 21
משרד עו"ד אליאס 

אריה להרחבת -בן
מוסד בנושא  חוו"ד

 חינוך

הרחבת הועדה מאשרת את בהתאם לנימוקי האגף,  .1
משרד עו"ד אליאס בן אריה ההתקשרות עם 

הכנת חוו"ד בנושא ל ,עו"ד נועה בן אריהבאמצעות 
לרבות ליווי משפטי בהתאם לממצאי  מוסד חינוך

 .חווה"ד והשלכותיה על העירייה
שעות בהתאם לעלות  100ההתקשרות הינה עד  .2

)בין היתר  הקבועה בהסכם ההתקשרותהשעתית 
 להסכם(. 4בהתאם לסעיף 

ככל ותידרש העירייה להליכים נוספים ניתן יהיה  .3
שעות עבודה נוספות באישור עקרוני  100לאשר עד 

 מראש של מנכ"ל העירייה ללא צורך בוועדה.
 

משרד עו"ד 
אליאס בן 

אריה 
באמצעות 
עו"ד נועה 

 בן אריה

ת שעו 100ההתקשרות הינה עד  .1
בהתאם לעלות השעתית הקבועה 

)בין היתר  בהסכם ההתקשרות
 להסכם(. 4בהתאם לסעיף 

ככל ותידרש העירייה להליכים נוספים  .2
שעות עבודה  100ניתן יהיה לאשר עד 

נוספות באישור עקרוני מראש של 
 מנכ"ל העירייה ללא צורך בוועדה.

 

 
 


