
 

 

   2202 שנת –החלטות ועדת יועצים 
 ( 24/4/22)מעודכן לתאריך  

 
 תאריך  מס"ד

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

 ]ללא מע"מ[ 
יועץ להכנת חוות   נכסים  16/1/22 1

דעת כלכלית  
 בעניין עמותה 

 
 ( 15.1)מאגר 

 כדלקמן: הועדה מאשרת 
משה מועלם  מאושרת ההתקשרות עם היועץ  .1

יועץ   –  15.1בתחום:  ( בע"מ2003שירותי ניהול ) 
 בשל היותו ההצעה הזולה ביותר.  כלכלי,

הנחה ממחיר מקסימלי   20%סך הצעתו הינה:  .2
₪ לפרויקט. וכן במידת הצורך   8000וסה"כ  

ולשיקול דעתה של העירייה ניתן לבצע עדכון לחוות  
  ₪20 לשעת עבודה במכסה של עד   220בגובה הדעת 

 שעות ייעוץ. 
 

משה מועלם  
שירותי  

(  2003ניהול )
 בע"מ 

  8000הנחה ממחיר מקסימלי וסה"כ    20%
 ₪ לפרויקט.  

 
וכן במידת הצורך ולשיקול דעתה של  

העירייה ניתן לבצע עדכון לחוות הדעת  
₪ לשעת עבודה במכסה של עד   220בגובה 

 שעות ייעוץ.  20

מאשרתוה יועץ ביטוח  נכסים  12/1/22 2 ושות,    ועדה  שגיא  יגאל  היועץ  הצעת  את 
בהיותה ההצעה היחידה הכשרה העומדת בתנאי ההליך,  

שקבעה    10%ע"ס   לשעה  המקסימלי  מהמחיר  הנחה 
  ₪180 לשעה לא כולל מע"מ, עד    270העירייה, קרי: ע"ס  

 שעות או שנתיים, המוקדם מבניהם. 
 

יגאל שגיא  
 ושות 

  ₪180 לשעה לא כולל מע"מ, עד  270ע"ס 
 שעות או שנתיים, המוקדם מבניהם 

יועץ   תב"ל  12/1/22 3
 קונסטרוקציה 

היועץ   .1 של  הצעתו  את  מאשרת  ברוך  הועדה 
בע"מ   מבנים  מהנדסי  מאגר  ירמולינסקי  מתוך 

העומדת   הכשרה  היחידה  ההצעה  בהיותה  משכ"ל 
הנחה מהמחיר המקסימלי    0%בתנאי ההליך ע"ס  

לשעה לא  ₪    255לשעה שקבעה העירייה, קרי: ע"ס  
 שעות.  100כולל מע"מ עד 

השינוי במיקום העבודה מאושר וזאת לאור היותה   .2
שהוגדרה  המקורית  לעבודה  זהה  ובתכולה    בהיקף 

 במסמכי הבקשה.  

ברוך  
ירמולינסקי  

מהנדסי  
מבנים  
 בע"מ 

הנחה מהמחיר המקסימלי לשעה    0%ע"ס  
₪ לשעה    255שקבעה העירייה, קרי: ע"ס  

 שעות. 100לא כולל מע"מ עד 
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תקשוב   2/2/22 4
ומערכות  

 מידע 

הרחבת התקשרות  
עם יועץ בתחום  
מערכות מידע  
לכתיבת מכרז  

בנושא: מערכת  
אחידה לניהול  

שכר, משאבי אנוש  
 ונוכחות 

ולמסמכים  האגף  של  המקצועית  הדעת  לחוות    בהתאם 
 שצורפו, הועדה מאשרת כדלקמן:

אישור הרחבת ההתקשרות עם היועץ טיפ קון בע"מ   .1
לצורך כתיבת מכרז עבור אפיון מערכת דיווח נוכחות  

 לסייעות.  

₪    6,836הינה בסכום של  בהתאם להסכם  ההרחבה   .2
 לא כולל מע"מ. 

 

טיפ קון  
 בע"מ 

 ₪ לא כולל מע"מ  6,836 ע"ס

תכנון פיזי כבישים   הנדסה  3/4/22 5
ומדרכות שביל  

ליפקין  אופניים 
 שחק

מהנדסים   .1 הראל  היועץ  עם  ההתקשרות  מאושרת 
מתכנן כבישים פיזי    –  10.1אזרחיים בע"מ בתחום  

תכנון פיזי כבישים ומדרכות שביל אופניים  בנושא:  
שחק והזולה    ליפקין  הכשרה  ההצעה  היותו  בשל 

הנדרשים   על כל המסמכים  ביותר, בכפוף לחתימה 
 יינים. בהתאם לבקשה לרבות חתימה על ניגוד ענ

הינה   .2 הצעתו  של    15%סך  מקסי'  ממחיר  הנחה 
 ₪ בצירוף מע"מ לפרוייקט.  21,500

הראל  
מהנדסים  
אזרחיים  

 בע"מ 

של    15% מקסי'  ממחיר  ₪    21,500הנחה 
 לפרוייקט. 

תכנון תאורה   הנדסה  3/4/22 6
ותקשורת לשביל  
אופניים ליפקין  

 שחק

מאושרת ההתקשרות עם היועץ ג.א.ש הנדסת חשמל   .1
יבשות    –  10.2בתחום   מערכות  תאורה,  )מתכנן 

וחשמל הציבורי  (תקשורת  תכנון  בנושא:    במרחב 
בשל    תאורה ותקשורת לשביל אופניים ליפקין שחק

בכפוף   ביותר,  והזולה  הכשרה  ההצעה  היותו 
לחתימה על כל המסמכים הנדרשים בהתאם לבקשה  

 על ניגוד עניינים.  לרבות חתימה

  9,500הנחה ממחיר מקסי' של   25%סך הצעתו הינה  .2
   ₪ בצירוף מע"מ לפרוייקט.

 

ג.א.ש 
הנדסת  
 חשמל 

של    25% מקסי'  ממחיר  ₪    9,500הנחה 
 בצירוף מע"מ לפרוייקט. 
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משאבי   3/4/22 7
 אנוש 

התקשרות עם יועץ  
לשכר עבודה  

לליווי מכרזים  
עתירי כ"א עבור  
 עיריית הרצליה 

היועץ   .1 עם  ההתקשרות  בע"מ  מאושרת  יועצים  משי 
טוב(באמצעות  ) יום  המחיר    דורון  להצעת  בהתאם 

,  ₪ לשעה 271ממחיר מקסימלי של הנחה  5%שנתן: 
 בכפוף לחתימה על ההסכם ובדיקת ניגוד עניינים. 

תקופת ההתקשרות הינה לשנה עם אופציה לשנתיים   .2
עד   או  כולל    100,000נוספות  )לא  לפי  ₪  מע"מ(, 

 המוקדם מבניהם. 
 

 (3.11.21א מיום  19)ביטול החלטת ועדת יועצים מס' 

משי יועצים  
בע"מ )דורון  

 יום טוב( 

של  הנחה    5% מקסימלי  ₪    271ממחיר 
 . לשעה

הכנת מסמך   הנדסה  4/4/22 8
הנחיות לתכנון בר  

 קיימא 

 הועדה מאשרת כדלקמן: 
מערכות מתקדמות     AESאישור הצעתה של חברת   .1

בע"מ למדן(    לאנרגיה  יקיר  היועץ  )באמצעות 
בר  לתכנון  הנחיות  למתן  מדיניות  מסמך  לכתיבת 
הוראות   בניה,  היתרי  הוצאת  במסגרת  קיימא 
שוטף   ייעוץ  ולמתן  עיר  בניין  לתוכניות  מפורטות 

ויידרש ככל  המחיר  למחלקה,  להצעת  בהתאם   ,
ותה  שניתנה, וזאת בהתאם להמלצת האגף ולאור הי

 . ההצעה הזולה ביותר
 תקופת ההתקשרות הינה עד סיום הפרויקט.  .2
 

חברת  
AES  

מערכות  
מתקדמות  
לאנרגיה  

  בע"מ
)באמצעות  
היועץ יקיר  

 למדן( 

של   25% .א מקסימלי  מתעריף   הנחה 
₪ לשעת עבודה עבור הכנת מסמך    290

עד   קיימא  בר  לתכנון    150הנחיות 
   .שעות

  290הנחה מתעריף מקסימלי של    25% .ב
 . שעות 20לשעת ייעוץ עד ₪ 

 
 


