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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
גב רחל פרידמן  -מנהלת תיאום ובקרה אגף תשתיות ופיתוח
עו"ד מוטי בר לב ,יועץ משפטי חיצוני לוועדה
גב דסי בלק -מנהלת מחלקת התקשרויות
מוזמנים:
 ZWעיצוב פנים – ציפי ורשואר
מוטי לוינשטיין עיצוב ואדריכלות פנים – מוטי לוינשטיין
רונה כהן אדריכלים – אלעד כהן
שיא חדש בע"מ – ירון ישראל
פליישמן שניאור – יוסי פלס ושניאור פליישמן
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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: oשירותי פיקוח מוס"ח
אמן ארגון ומדעי ניהול יועצים בע"מ
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-

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 לתכנון סביבתי
אושרה התקשרות עם היועץ הבא בנושא תכנון סביבתי:
 צעירה מרואני

 oאישור התקשרות עם יועץ להפקת אירועים:
החלטה תתקבל בישיבה הבאה לאחר השלמת הצעות המחיר.

 oאישור התקשרות עם יועץ תכנון ועיצוב פנים:
אושרה התקשרות עם היועץ הבא בנושא יועץ תכנון ועיצוב פנים:
 רונה כהן אדריכלים
 מוטי לוינשטיין עיצוב ואדריכלות פנים
 oקאוצ'ינג אישי למנכ"ל
אושרה התקשרות עם קאוצ'ינג אישי היות והתקשרות זו בעלת אופי של אימון
אישי.
התשלום לשעה יהיה בתאם לתשלום העירייה ליועצים.
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מאיר שטיינרייך

עו"ד יהודה ליבוביץ

