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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
דסי בלק – רכזת הועדה
מר חנוך זיידמן – מנהל אגף תשתיות
מר שמואל כהן צדק – אינג' מהנדס אגף החינוך
מר אלכס בליאצקי -אינג' מהנדס אגף התשתיות
מר אהרון מחלוף ,ס .מנהל אגף תשתיות ומנהל מח' חשמל
גב' שושנה גולדפינגר – מבקרת העירייה
גב' מלי גורדון – ס .מנהל אגף החינוך וחשבת האגף
מוזמנים:
מאיר לוסקי מהנדסים – מאיר לוסקי
פרדסי ברקוביץ מהנדסים יועצים למיזוג אויר ואורור – עופר פרדסי
נגישות לעסקים בע"מ – ארנון זלינגר
וסאם סטודיו – חנפיס איאד
לבטח הנדסה ובטיחות בע"מ – אביב שחם
א.ר.א.ב בונוס בע"מ – מרדכי הרטוב
אהרון דומב רו"ח – אהרון דומב
גדיר הנדסה – ד"ר עומרי מורג
סטאר מהנדסים בע"מ – ערן חנום
גוטמן יעקב מהנדסים בע"מ – דביר פרץ

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:
 oשירותי מודד מוסמך
גטניו ושות' מודדים מוסמכים בע"מ
 oיועץ בתחומי כלכלה ותפעול
אהרון דומב ,רו"ח
 oשירותי ניהול ופיקוח פרויקטים הנדסיים
סי .או .אר תפעול (ק.פ ).בע"מ
דיאגונל
אס וואי שירותי הנדסה ופיקוח
פ.גורדי הנדסה בע"מ
 oאדריכל פנים
מגע תכנון וביצוע בע"מ – בשל היותו בקרבת משפחה עם א.ר.א.ג הנותנת
שירותים לעירייה ,לא יקבל עבודות שקשורות לא.ר.א.ג.
 oאדריכלות
ליואי דבוריינסקי אדריכלים בע"מ
 oזאולוג לכתיבת עזרי תוכן חינוכיים
דפנה לב פרויקטים חינוכיים

 oשירותי תכנון ויעוץ קונסטרוקציה
פרי רבין מהנדסים
אס וואי שירותי הנדסה
 oבודק שכר מוסמך
אביטן אריה
 oשירותי עו"ד בנושא כח אדם
חייקין דרור לזר ,משרד עורכי דין
 oיועץ תעסוקתי
מאיה בקר ליבר

-

אישורי התקשרויות עם יועצים – לאחר תהליך התמחרות ובחינת ההצעות הוחלט:
 oתכנון מערכות חשמל – אולם פיס רח' פתאיה
אושרה התקשרות עם מטרה וט הנדסת חשמל ובקרה  2009בע"מ
 oשרותי שמאי נזיקין
אושרה התקשרות עם חיים אטקין שמאות
 oשירותי תכנון ויועץ מיזוג אויר
אושרה התקשרות עם מאיר לוסקי מהנדסים ועם פרדסי ברקוביץ מהנדסים
יועצים למיזוג אויר  .העבודה תחולק באופן שווה ככל הניתן בין הזוכים.
 oמתכנן ויועץ הנגשת מתו"ס לקלפיות
אושרה התקשרות עם וסאם סטודיו להנגשת  5בתי"ס בהם ימוקמו קלפיות נכים.
 oמתכנן ויועץ הנגשת מתו"ס למוסדות ציבור ,חינוך ותשתיות
החברות נדרשו להשלים את הצעות המחיר.
לאחר ההשלמות הנושא ידון בישיבה הבאה.
 oבטיחות למשפחתונים
אושרה התקשרות עם אלף בינה

 oיועץ בתחומי כלכלה ותפעול
אושרה התקשרות עם אהרון דומב רו"ח לחינוך ולמבקרת העירייה.
 oהתיעלות אנרגטית
אושרה התקשרות עם גדיר הנדסה לקול קורא למשרד הכלכלה
 oשירותי זואולוג לכתיבת עזרי תוכן חינוכיים
אושרה התקשרות עם דפנה לב פרויקטים חינוכיים שירותי פיתוח ויעוץ לפינת החי
 oכמאי
אושרה התקשרות עם שמעון חן לפירוק והריסת קומה א' וקומה ב' בבניין
העירייה.
 oתכנון ויעוץ קונסטרוקציה
בנושא בינוי מוס"ח וציבור ובתשתיות
אושרה התקשרות עם החברות :שמעון חן הנדסה ובניין בע"מ ,י.שני מהנדסים
הנדסת בניין בע"מ ,א.כצמן מהנדסי בניין בע"מ
העבודה תחולק באופן שווה ככל הניתן בין הזוכים.
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מאיר שטיינרייך

עו"ד יהודה ליבוביץ

