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משתתפים:
עו"ד יהודה ליבוביץ ,היועץ המשפטי – חבר הועדה
מר מאיר שטיינרייך ,מנהל אגף חוזים ומכרזים – יו"ר הועדה
גב' אסתר פיק ,מנהלת אגף הכנסות – חברת הועדה – נעדרה
נוכחים:
גב' רחל שרמר ,מנהלת אגף תקציבים
מר שלמה בורובסקי ,ס .מנהל אגף תכנון ובקרה
מר שמואל כהן צדק  -מהנדס אגף החינוך
מר אלעד לביא ,מנהל מח' בטיחות מוס"ח עירוניים
מר אלכס בליאצקי -אינג' מהנדס אגף התשתיות
מר מוטי ויסלובסקי ,מנהל איכות הסביבה
עו"ד מוטי בר לב ,יועץ משפטי חיצוני לוועדה
גב דסי בלק -מנהלת מחלקת התקשרויות
אילן אנג'ל –רכז הוועדה

הוזמנו לראיונות:
נציג החברה בראיון

תחום

שם חברה

הפקת אירועים

שפקה אירועים ונופש

הפקת אירועים

ניצוצות אירועים

כפיר נתנאל

הפקת אירועים

צבעים

מנחם לרר

הפקת אירועים

עזריאלי

דודי עזריאל

הפקת אירועים

פליישמן שניאור

לא הגיעו

וטרינר

וט  4פט

אפי וגשל

אקווריום

אביעד כליף

אביעד כליף

אקווריום

עדן עיצובים

עדן עוז

בטיחות לתשתיות

וסאם חטיב

וסאם חטיב

אסתר סדובסקי

יועץ להכנת מכרז ליסינג יובל עוזרי
מתקני ספורט
שמר בטיחות והנדסה

יובל עוזרי

מתקני ספורט

חכ"מ יעוץ מונציפאלי

לא הגיעו

מתקני ספורט

ספרוג'קט

לא הגיעו

תכנון סביבתי

צעירה מרואני

תכנון סביבתי

אתוס אדריכלות תכנון וסביבה

ברק כץ

תכנון סביבתי

דני מאיר

לא הגיעו

תכנון סביבתי

יוזמות למען הסביבה

לא הגיעו

צעירה מרואני

על סדר היום:
-

אישורי הצטרפות למאגר

-

אישורי התקשרויות עם יועצים

אישורי הצטרפות למאגר:
בפני הועדה הוצגו המסמכים שהציגו היועצים שהגישו מועמדות להיכלל במאגר
היועצים.
המועמדים שאושרו הינם אלו אשר מועמדותם נבדקה ע"י הגוף המוסמך ועמדו בכל
הדרישות לרבות המצאת כל המסמכים הנדרשים.
להלן היועצים שאושרו ,לפי הסיווגים הבאים:

 אישורי הצטרפות למאגר: oשמאות להיטלי השבחה
יורם ברק  -שמאות מקרקעין בע"מ
אשר בן ישי
תר"ע ברזילי בע"מ
גדעון קרול ,שמאות מקרקעין
גלעד אברם שמאות מקרקעין
גדי דגני  -החברה לייזום ,ניהול ושמאות מקרקעין
גבי קיינר שמאי מקרקעין ומהנדס
זייד את זייד שמאים בע"מ
מרדכי בטשוילי שמאי מקרקעין
מ.ל לשם בעמ

 oאדריכלות
ניר ועדי צרפתי אדריכלים
יפתח וקס אדריכלים בע"מ
גבריאלה נוסבאום אדריכלית
איתן רונאל  -דרורית לוי אדריכלים בע"מ
שחם מערכות מילניום בע"מ

ערן מבל ארכיטקטורה ובינוי ערים בע"מ
אדום אדריכלים בע"מ

 oבודק שכר עובדי קבלן
אורי אליאב
בן דוד שלוי קופ ושות' ,רואי חשבון

 oמפיקי אירועים גדולים

מנחם לרר –צבעים

ניצוצות אירועים בע"מ
 oמפיקי אירועים קטנים
מנחם לרר –צבעים
 oיועץ למבקרת
בן דוד שלוי קופ ושות' ,רו"ח
שטרק את שטרק ,רו"ח
נאוה רומי  ,רו"ח
ליטינסקי בנימין חשבונאות וייעוץ

 oיועץ פיתוח ארגוני
איילת צורי יועצים

 oפיקוח גיזום ובדיקת עצים
ורד ייעוץ ולוגיסטיקה

 oעיצוב פנים
 ZWעיצוב פנים
מוטי לוונשטיין עיצוב ואדריכלות פנים
 oסקר עצים ובדיקת עצים
ורד ייעוץ ולוגיסטיקה
מ .שומרון יעוץ גינון וחקלאות

 oוטרינר
אפי וגשל

 oפרויקטים הנדסיים
י .אדמס ניהול פרויקטים

 oיעוץ תפעולי
הלוי דוויק בע"מ

 oבטיחות לתשתיות
וסאם סטודיו

 oהנגשת מתוס
תמר לובלסקי נגישות

 oגביית חובות ארנונה והיטלים
לנדאו יהודיין משרד עו"ד
חיים בן יעקב

 oניהול דוחות פיקוח וחניה באמצעות מסופונים
ארנון רונד יועצים

 oהכנת מכרזים

ארנון רונד יועצים

 oיועץ למרכז ליסינג
יובל עוזרי  -מכל מכרזי ליסינג

 oמתכנן תנועה ותחבורה
פי.ג'י.אל הנדסה ותכנון בע"מ

 oיועצים בתחום מתקני חשמל ומתח נמוך
אגיניקס תקשורת ומחשוב בע"מ
o

מודד
חי הנדסה גיאודטית

-

אישורי התקשרויות עם יועצים לאחר מהלך התמחרות ובחינת ההצעות הוחלט:
הודעות זכיה המופיעות מטה אינן מהוות הסכם להתקשרות .כל עבודה מחייבת בחתימה
על הסכם התקשרות עם היועץ הזוכה .הסכם ההתקשרות יכיל את הצעת המחיר הזוכה
שהוגשה על ידי היועץ במסגרת הליך ההתמחרות.

 oאישור התקשרות יועץ לבטיחות לתשתיות:
אושרה התקשרות עם היועץ הבא בנושא בטיחות לתשתיות:
 ואסים סטודיו

 oאישור התקשרות עם יועץ להפקת אירועים:
החלטה תתקבל בישיבה הבאה לאחר השלמת הצעות המחיר והראיונות.
 oאישור התקשרות עם יועץ לווטרינר
החלטה תתקבל בישיבה הבאה לאחר השלמת הצעת המחיר.
 oאישור התקשרות עם יועץ לטיפול באקווריום
הנושא ידון בישיבה הבאה.
 oאישור התקשרות עם יועץ להכנת מכרז ליסינג
אושרה התקשרות עם היועץ הבא בנושא הכנת מכרז ליסינג:
 יובל עוזרי
 oאישור התקשרות עם יועץ למתקני ספורט
אושרה התקשרות עם היועץ הבא בנושא יועץ למתקני ספורט:
 שמר בטיחות והנדסה

 oאישור התקשרות עם יועץ לתכנון סביבתי
החלטה תתקבל בישיבה הבאה לאחר השלמת הראיונות.

_____________

________________

מאיר שטיינרייך

עו"ד יהודה ליבוביץ

