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שהתקיימה בתאריך 30.1.18

משתתפים:
עו"ד יהודה ליבוביץ ,היועץ המשפטי-חבר הועדה
מר מאיר שטיינרייך ,מנהל אגף חוזים ומכרזים – יו"ר הועדה
נוכחים:
עו"ד מוטי בר לב – יועץ משפטי חיצוני
דסי בלק – רכזת הועדה
-

בפני הועדה הוצגו המסמכים שהציגו היועצים שהגישו מועמדות להיכלל במאגר
היועצים.
המועמדים שאושרו הינם אלו אשר מועמדותם נבדקה ע"י מח' שירותים ועמדו בכל
הדרישות לרבות המצאת כל המסמכים הנדרשים.
להלן היועצים שאושרו ,לפי הסיווגים הבאים:
-

שירותי יעוץ להכנת מכרזים והתקשרויות
פרנט הנדסת מערכות וניהול פרויקטים
משרד עו"ד מיכל רוזנבוים ושות'

-

יועץ להנגשת שירות
נגישות לעסקים בע"מ

-

מתכנן ויעוץ הנגשת מתו"ס
נגישות לעסקים בע"מ

-

אדריכל/מעצב פנים
ציונוב ויתקון אדריכלים

-

שירותי יעוץ להתייעלות אנרגטית
בוסט פורוורד בע"מ

-

יועץ פיתוח ארגוני
דר' גינוסר צבי שיפור מערכות ניהול

-

החלטות למתן ביצוע עבודות
-

בודק שכר מוסמך-
אודיט בקרה וביקורת  -ההצעה הנמוכה ביותר.

-

יעוץ משפטי בנושא אכיפה סביבתית כללית-
ברק שפירא משרד עורכי דין – הצעה יחידה עומדת בתקציב העירייה.

-

יועץ להכנת מסמך עמדה בנושא תמונת מצב של הרשויות החרדיות-
תאסק ת"א יעוץ אסטרטגי – הצעה יחידה עומדת בתקציב העירייה.

-

יעוץ בתחום יחסי ציבור למרכז למינהלת -BBC
נציגי החברות רואיינו ע"י חברי הועדה בישיבה הבאה יהיה דיון בנושא.

-

יועץ לאפיון הקמה והטמעה של תוכנות לניהול תהליכי עבודה באגף ההכנסות-
מטריצה פיתוח עם חשיבה – הצעה יחידה עומדת בתקציב העירייה.

אישורי התקשרות:
-

אישור עקרוני להתקשרות עם עמותת עלם – עמותה לנוער במצבי סיכון הנותנת שירות
לרשויות רבות במדינת ישראל ויש לה ניסיון רב בתחום

-

פיקוח על שתילות – ישנו הסכם עם אלון ורד לפיקוח על נושאי העצים בעיר ,הורחב
לעבודה חד פעמית בנושא פיקוח על שתילת פרחים בסך ₪ 23,000

-

אישור התקשרות עם יועץ ארגוני לאגף הרווחה – אושרה המשך התקשרות עם גב' ורדה
בר .המדובר בהמשך פרויקט שנמשך כבר כשנתיים .יעוץ וליווי לאגף הרווחה .אושרו 900
שעות שנתיות

-

אישור התקשרות עם לאון אושקי בנושא תכנון הנגשה לסמינר גור – אושרה המשך
התקשרות מכיוון שביצע כבר חלק מעבודת התכנון בשנה הקודמת .אושרה הרחבה
להתקשרות תכנון והנגשה לסמינר גור.
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