
 
 

 22/08/2021פרסום החלטת ועדת התקשרויות מיום  

 

, וזאת בהתאם לסעיף  22/08/2021ועדת 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

 סוג הייעוץ  שם היועץ  מס'

וי.אס.הנדסה אזרחית   1
 בע"מ  

 אדריכלות ותכנון נוף 
 כבישים תנועה וניקוז

אריאל בטיחות מכל הלב   2
 בע"מ  

 ממוני בטיחות ונגישות  

ניהול פיקוח וליווי  -גורלי  3
 פרויקטים 

 ניהול פיקוח וליווי פרויקטים 

בטיחות, יעוץ בטיחות ,הדרכות  צמח בטיחות בע"מ   4
בטיחות ,ממוני בטיחות  תתוכנו  

אור פתרונות בטיחות -סנ 5
 בתעסוקה בע"מ 

ממונה על בטיחות, גהות ובריאות 
העובדים : בנייה, תשתיות,  

טק-תעשיה, הי  

בטיחות, ממוני בטיחות ,הדרכות  פרוסייפ בע"מ  6
סיכונים  רסק  

לבטח הנדסה ובטיחות   7
 בע"מ  

בטיחות מבנים ואש,היתרים,רישוי 
איכות, והבטחת   הונגישות, בקר

בעבודה ובאירועים תבטיחו  

הסכמות  תומגשרת, בנייעו"ד  מירב מירון גורן  8
 וגישור במגזר הכפרי 

  תסיכונים, גהו יבטיחות, סקרממוני  בטיחות ארצית ג.ר בע"מ   9
באש   תתעסוקתית, בטיחו  

לוי שטרק זילברשטיין   10
 מהנדסים יועצים בע"מ  

תכנון דרכים,תנועה,חניות  
  ץברזל, יעו תרמזורים, מסילו,

 תחבורתי ותנועתי  

 



 
 

בהתאם    יועצים לניהול ופיקוח פרוייקטים במועצה.   מבקשת להתקשר עם   הנדסהמחלקת    .2

( קובע כי המועצה רשאית  8)  3סעיף    1958  – לתוספת השנייה לצו המועצות האזוריות תשי"ח  

לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים, או  "להתקשר ללא מכרז בחוזה :  

תכנו עבודות  כגון:  מיוחדים,  אמון  פיקוחיחסי  כיוצא   ,ן,  ועבודות  ייעוץ  שמאות,  מדידה, 

  ."באלה

אשר   ופיקוח  ניהול  של  הקטגורייה  תחת  הנמצאים  היועצים  לכל  פנתה  הנדסה  מחלקת 

 ניסים שוקר. -י. הנדסה ו ההתקשרות איתם טרם הוסדרה, ש.

 .  3.3%היועצים מאושרים לניהול ופיקוח פרוייקטים ב
 לאור  מבדיקת היועמ"ש נמצא כי ההתקשרות המבוקשת הינה בהתאם לקבוע בסעיף לעיל, ו

 . האמור המועצה רשאית להתקשר ללא מכרז
 אין  לאור הנסיבות שהובאו לעיל, ובהתאם לחוו"ד של היועמ"ש, ועדת ההתקשרויות סבורה כי 

 מוצדק וסביר בנסיבות העניין לבצע את ההתקשרות    וכילהעדיף ביצוע בדרך של מכרז פומבי 
 . המבוקשת ללא מכרז

 . וועדת ההתקשרויות מאשרת התקשרות עם ש.י.הנדסה וניסים שוקר


