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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
דסי בלק – רכזת הועדה
גב' רחל פרידמן – מנהלת מחלקת תאום ובקרה באגף תשתיות
מוזמנים:
אופיר בוכניק – אופיר בוכניק ושות'
יפית בראון – חב' אורבניקס
חב' להב – נציג המציע
חב' הנדסה גורדין – נציגי המציע
א.נ .אלון בטיחות וגהות בע"מ – נציג המציע
משרד שפרבר – נציגי המציע
משרד עו"ד מיכל רוזנבוים ושת' – עו"ד יניב בריטשטיין

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
זייד גאומפ בע"מ
 oשירותי ניהול ופיקוח פרויקטים הנדסיים
איתם
 oשירותי שמאי מקרקעין
גיל סגל בע"מ
 oיועץ בטיחות אש
הנדסה גורדין
 oיעוץ בתחום יחסי ציבור לפיתוח כלכלי
גלהר תקשורת
 oשירותי יועץ ומתכנן סביבתי
דני מאיר
 oיועץ למבקרת
רוזנבלום-הולצן רואי חשבון
 oביצוע הזנת והתאמת חשבונות חשמל
גדיר הנדסה בע"מ
 oשירותי סוקר בטיחות מוסדות חינוך
שירותי פרסום פרידמן

-

אישורי התקשרויות עם יועצים – לאחר מהלך התמחרות ובחינת ההצעות הוחלט:
 oאישור התקשרות בנושא יעוץ בתחום יחסי ציבור לפיתוח כלכלי
אושרה התקשרות עם גלהר תקשורת עד סוף שנת 2018
 oאישור התקשרות בנושא יעוץ משפטי ליועץ משפטי בנשוא תכנון ובניה
אושרה התקשרות עם משרד עורכי דין רון גזית רוטנברג – בהתאם להשלמת הצעת
המציע
 oאישור התקשרות עם יועץ להכנת תחשיבים לחוקי עזר עירוניים
חב' אורבניקס נדרשה לפצל את הצעתה ולתת הצעה מפורטת לחישובים וניסוח
החוק בנפרד
 oאישור התקשרות עם יועץ בטיחות אש
לאחר המפגש הוברר כי אין צורך בהמשך התהליך
 oאישור התקשרות עם שירותי סוקר בטיחות מוסדות חינוך
אושרה התקשרות עם סזר בילדר
 oשירותי עו"ד בנושא כ"א
אושרה התקשרות עם משרד עו"ד מיכל רוזנבוים
 oאישור התקשרות יחסי ציבור  BBCבהמשך לדיון שהתקיים עם נציגי החברות
אושרה התקשרות עם פידבק בינה פלדשטיין אסטרטגיה פרסום ותקשורת
שיווקית בע"מ
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