
 
 

 13/07/2022פרסום החלטת ועדת התקשרויות מיום 

, וזאת בהתאם לסעיף 13/07/2022ועדת התקשרויות של מועצה אזורית בני שמעון, התכנסה ביום  

ובהמשך להנחיית חוזר מנכ"ל   1958  –( לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, תשי"ח  8)  3

 . 5/2017וחוזר  8/2016משרד הפנים 

 פירוט החלטותיה:להלן 

 וועדת ההתקשרויות מאשרת צירופם של יועצים לספר היועצים כמפורט בנספח. .1

 תחום יעוץ   שם היועץ  מס'

יעוץ נגישות למגוון פרויקטים,הנגשת משרדי   נגישות לעסקים בע"מ 1

להיתר   תכניות  חינוך,אישור  רשות,מוסדות 

  בניה ורישיון עסק

ילדים,מרכזים   ארזים אדריכלות ועיצוב 2 ציבור,גני  מבני  תכנון 

  קהילתיים

תברואתיים    פורטל יעוץ ותכנון אקולוגי בע"מ 3 בנושאים  מכרזים  עריכת 

ופסולת,יעוץ   שפכים  ,סקרי  ומוניציפאלים 

 במגוון תחומים סביבתיים 

ובעלויות   ד.ר.שחקים בע"מ  4 המקומי  בשלטון  תקציבים  מיצוי 

 מוסדות חינוך

  ניהול ופיקוח פרויקטים  הנדסה אזרחית בע"מחנן מרדכי  5

  תכנון ופיקוח של מתקני חשמל ותקשורת  נעים בדרך הנדסת פרויקטים ומערכות 6

  שמאות מקרקעין  אבן חן שמאות מקרקעין 7

מתקני    ספיר י.ז.ח בע"מ  8 ופיקוח  תכנון  יעוץ 

  חשמל,תאורה,בקרה ותקשורת

 אדריכלות   ודרור גרשון אדריכלים עירית סולסי 9

אירועים,פסטיבלים,כנסים,תערוכות   לילה תקשורת שיווקית 10 הפקת 

 ,ירידים 

מקומיות   רנה לפידות עורכי דין 11 ברשויות  משפטי  וייצוג  יעוץ 

מכרזים  וביטוח,  נזיקין  דיני  בתחומי 

 והתקשרויות,תכנון ובניה,ארנונה והיטלים 

  אדריכלות נוף  בע"מ  צ.ט.קו אדריכלות נוף 12



 
 תחום יעוץ   שם היועץ  מס'

  יעוץ לביסוס מבנים וגאוטכניקה  מכטה גאוטכניקה בע"מ  13

ומסלול  יעוץ  דוכיפת הנדסה בע"מ  14 כבישים  הנדסי,הנדסת  י ותכן 

  תעופה

גינון,סקרי   פתילת המדבר בע"מ  15 ,פיקוח  אגרונומי  ופיקוח  יעוץ 

  עצים,בקרת השקיה וצריכת מים

  תכנון כבישים ותנועה  הנדסת כבישים ותנועה  רעמ 16

 יעוץ אגרונומי ,סקרי עצים ,תכנון ופיתוח נוף  אורי טורקניץ 17

תקציבית למוסדות    שירותי רו"ח, ליווי ובקרה  מישור חשבות מוניציפאלית בע"מ 18

  חינוך ורווחה ,רשויות ,שכר וסיכוני שכר

  אדריכלות נוף ועיצוב עירוני  מיכאל דואני אדריכלי נוף בע"מ   מ.ד.א.ן 19

 

 

 

 אגף יישובים פרסמו הזמנה להתקשר עם מתכנן ויועץ נוף לצורך פרוייקט הצללת יישובים.  .2

)* לתוספת 3מבדיקת היועמ"ש נמצא כי ההתקשרות המבוקשת הינה בהתאם לקבוע בסעיף  

ת( ולאור האמור המועצה רשאית להתקשר השניה לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריו

 ללא מכרז.

לאור הנסיבות שהובאו לעיל, ובהתאם לחוו"ד של היועמ"ש, ועדת ההתקשרויות סבורה כי 

את   לבצע  העניין  בנסיבות  וסביר  מוצדק  וכי  פומבי  מכרז  של  בדרך  ביצוע  להעדיף  אין 

 ההתקשרות המבוקשת ללא מכרז.

 מתכננים:  6-נעשתה פניה ל

o  נטע שמר 
o  מוטי שומרון 
o  )כהן עין הבשור אחזקות )גילי ואורן 
o  2000ירוק   
o Eco-Vision   
o לא הופיעה לראיון, ולכן אינה נכללת בגליון הניקוד.  –יעל בר מאור 

לטבלת   בהתאם  המחיר,  ובחינת  ההצעות  איכות  בחינת  נערכה  ההזמנה,  למסמך  בהתאם 

נקודות הינה של כהן עין הבשור אחזקות  השוואות הניקוד המצ"ב ההצעה שקיבלה את מירב ה

 )גילי ואורן(. 

 מאשרים התקשרות עם כהן עין הבשור אחזקות. 

 


