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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:
עו"ד מוטי בר לב – יועץ משפטי חיצוני לוועדה
שמואל כהן צדק – מהנדס אגף חינוך
אלכס בליאצקי – מהנדס אגף תשתיות ומבני ציבור וחינוך
רחל פרידמן – מרכזת פרויקטים באגף תשתיות ומבני ציבור וחינוך
חן זלוטניק – רכז הועדה
מוזמנים:
תכנון מערכות חשמל  -נעים בדרך הנדסת פרויקטים ומערכות – שרון נעים
בטיחות אש  -מעיין פתרונות בטיחות בע"מ – טל טיבי

על סדר היום:
-

אישורי הצטרפות למאגר

-

אישורי התקשרויות עם יועצים

-

נושאים נוספים

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:
 oאדריכלות
י.ציפרוט אדריכלות בע"מ
 oשיא חדש בע"מ
מודד מוסמך
 oי.דוידובסקי אחזקות בע"מ
לייפמן ליאוניד בע"מ
 oטיפול משפטי רישום נכסים
רוזן בסיס חברת עורכי דין ונוטריון
עו"ד אמיר שוהם משרד עו"ד
 oמתכנן תנועה ותחבורה
לוי שטרק זילברשטיין
 oיועץ ומתכנן מעליות
אייל אפרתי בע"מ
 oרישוי מקוואות
גמסלי בע"מ
 oיועץ תפעולי
מנוף לשירותים כלכליים בע"מ
 oליווי תכנון אסטרטגי
גידו סגל אדריכלות ותכנון עירוני
 oבטיחות אש
מעיין פתרונות בטיחות בע"מ

 oמתקני חשמל ומתח נמוך
שנבל יאיר הנדסת חשמל
 oיועץ למנהלת BBC
צ.א.ר.א ניהול בע"מ

-

אישורי התקשרויות עם יועצים לאחר מהלך התמחרות ובחינת ההצעות הוחלט:
 oאישור התקשרות עם כמאי:
אושרה התקשרות עם שמעון חן.
 oאישור התקשרות עם יועץ בטיחות אש:
לאחר דיון מקצועי הוחלט לשנות את ההתקשרות המבוקשת מהתקשרות עם
מתחם ספציפי במקרה הנוכחי להתקשרות כללית לעבודות ייעוץ בטיחות אש לכל
העיר .בקשת הצעות מחיר מעודכנות תופץ למציעים הנוכחיים בהקדם.
 oאישור התקשרות עם יועץ תכנון מערכות חשמל:
ההחלטה נדחית לישיבה הבאה לאחר התייעצות וחוות דעתו של סגן מנהל אגף
תשתיות ומנהל מחלקת חשמל ואנרגיה בעירייה.
 oאישור התקשרות עם יועץ בתחום ניהול השמת עובדים:
אושרה התקשרות עם שלומי אלבז.
 oאישור התקשרות עם יועץ למנהלת ה:BBC-
אושרה התקשרות עם צ.א.ר.א ניהול בע"מ לאחר חתימה על מסמך ניגוד עניינים
לפי דרישת משרד הפנים.
 oאישור התקשרות עם יועץ להנגשת מתו"ס:
אושרה התקשרות עם וסאם סטודיו.
 oבקשת הצטרפות לקבוצת מוסדות וליוזמת הליכים מנהליים ומשפטיים למען
תוספת תקציבית לגני המוכש"ר:
אושרה התקשרות עם פורום בתי הספר המוכרים שאינם רשמיים.
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מאיר שטיינרייך

עו"ד יהודה ליבוביץ

