
 
 

 03/01/2021פרסום החלטת ועדת התקשרויות מיום  

 

, וזאת בהתאם לסעיף  03/01/2021ועדת 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 

 המועצה מבקשת להתקשר עם מדריכה לעובדים סוציאליים בתחום המשפחתי. 

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

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

   . "מדידה, שמאות, ייעוץ ועבודות כיוצא באלה ,מיוחדים, כגון: עבודות תכנון, פיקוחאו יחסי אמון  

לאור האמור  מבדיקת היועמ"ש נמצא כי ההתקשרות המבוקשת הינה בהתאם לקבוע בסעיף לעיל, ו

 . המועצה רשאית להתקשר ללא מכרז

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

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

 . המבוקשת ללא מכרז

יחיד    נעשתה פנייה לכל שמי שרשום בספר היועצים תחת קטוגוריית שירותים חברתיים, יש יועץ

 תחת הקטגוריה. 

 וועדת ההתקשרויות מאשרת התקשרות עם רינת גלילי למשך תקופה של שלוש שנים. 

 וועדת ההתקשרויות מאשרת צירופם של יועצים לספר היועצים כמפורט בנספח. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 מדידות הנדסיות   חי הנדסה גיאודטית   1

ניהול   2 ומדעי  ארגון  אמן 

 יועצים בע"מ  

פתרונות   ניהוליים, מספקת 

ומערכותיו    ניהול הארגון 

 וביצוע.  יזום, תכנון,

ארי   3 בן  אורך  -שרון  לכל 

 הדרך  

 יעוץ כלכלי  

 יעוץ כלכלי  איתנים פתרונות פיננסיים  4

פרויקטים   5 סביבות 

 סביבתיים בע"מ  

הסביבה  איכות  בתחום  יעוץ 

 והתייעלות אנרגטית  

שרותי מדידה ואיסוף נתונים  בע"מ   GISאורהייטק  6

מערכות    GIS,מפתחת 

ייעודי   קרקע, בתחומי 

 . 'וכו  תשתיות

למדידות   7 חברה  קראוס 

 ( בע"מ   2007ורישום )

 מדידות הנדסיות  

עסקי   8 ליווי  שטרן  יואב 

 ופיננסי 

 יעוץ כלכלי 

ביוב  מים בע"מ פלגי  9 מים  מערכות  תכנון 

טיהור  מכוני  ,תכנון  וניקוז 

מאגרים ומערכות   שפכים, 

 השקיה 

בע"מ   10 -אי.אם.פי.הנדסה 

AM projects 

ניהולהנדסת   ובקרת   מבנים, 

 פרויקטים  

 יועץ כלכלי ופיננסי   חיים זילבר   11

וראיית  עמית מהלל ושות'   12 מקרקעין  שמאות 

 חשבון  

יעבץ   13 פילצר  פרייס 

 אדריכלים  

 אדריכלות  

ביטל מאפ הנדסה ומדידות   14

 בע"מ  

מדידות,גיאודזיה,מיפוי  

 וטופוגרפיה  

 אדריכלים   בר שיפמן נתן אדריכלים   15



 
ומידע   16 ניהול  גאודע 

 מקרקעין ונכסים בע"מ  

מחשובתכנון    ומקרקעין, 

גאו  -ומסמכים, 

 אינפורמטיקה  

הסביבה   17 מדעי  אדמה 

 והגיאולוגיה בע"מ  

בתחומי   סביבתי  יעוץ 

רגיות  נא

מתחדשות,פסולת,זיהום  

 קרקע ואויר 

שלי ימין אדריכלית ויועצת   18

 נגישות  

 יועצת נגישות 

קהילה  בי אר קישורים בע"מ   19 קשרי  פתרונות 

 ושיתוף הציבור  

 ופיננסי יעוץ וגישור עסקי   דב לבבי   20

)עמי   21 מהנדסים  אלקא 

 בע"מ   (ויעקב

 מדידות הנדסיות  

גורביץ   22 לאורה  יהודית 

 אדריכלים  

 אדריכלות ובינוי ערים  

סטודיו   23 בירן  טלמון 

 לאדריכלות  

 אדריכלות  

תקשורת   24 יועצי  לוין  פאר 

 ואסטרטגיה בע"מ  

, תקשורת  דוברות, יעוץ 

 ופרסום    מיתוג

מהנדסים   25 מתום  אמי 

 ויועצים בע"מ  

תנועה  כבישים  תכנון 

,תכנון   ורמזורים 

 קונסטרוקציה 

מבנים   26 הנדסת  רפי  אנונו 

 בע"מ  

 הנדסת מבנים 

 הנדסת דרכים ותנועה   תדם הנדסה אזרחית בע"מ   27

יעוץ   28 שרותי  לב  עינת 

 והדרכה  

 הדרכת מטפלות לגיל הרך  

 אדריכלות   זקסנברג אדריכלים   29

 תכנון ועיצוב פנים   בלהה אינטריור דיזיין   30



 
ויועצים   31 מ.ב.ת.מהנדסים 

 בע"מ  

מערכות  ותאום  תכנון  יעוץ 

מים  וצנרת  תשתיות  בתחום 

 ביוב וניקוז 

זוגית  עומרה לוי חזן   32 ומטפלת  עו"ס 

 ומשפחתית  

לצרכי   רם מדידות בע"מ   33 מדידות 

רישום,מדידות  

הנדסיות,מדידות  

 פוטוגרמטיות 

לוטם אסטרטגיות לפיתוח   34

 ארגונים בע"מ  

הדרכה  ,פיתוח  ארגוני  יעוץ 

 ופיתוח מנהלים  

ומטפלת  ברכי ביגמן   35 סוציאלית  עובדת 

 זוגית ומשפחתית  

ומטפלת  קנובל דורית   36 סוציאלית  עובדת 

 זוגית ומשפחתית  

ותכנון   שיא חדש בע"מ   37 פרויקטים, ניהול 

  ותנועה, תכנון כבישים    תכנון

 אדריכלי  

ומשפחתית  עופרה שטיינר  38 זוגית  מטפלת 

 ופסיכותרפיסטית  

ומטפלת  קמר רותי  39 סוציאלית  עובדת 

 זוגית ומשפחתית  

זוגית  סמפסון מיכל   40 ומטפלת  פסיכולוגית 

 ומשפחתית  

 

 

 

 

 

 

 

 


