
 

 

 

 

 

 04/08/2022פרסום החלטת ועדת התקשרויות מיום 

 

, וזאת בהתאם לסעיף 04/08/2022ועדת 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 

 להלן פירוט החלטותיה:

מתכנן  .  1 לאשר  מבקש  הנדסה  לתכנון  אגף  אוטובוסיםתנועה  משרד בחצרים  מסוף  במימון   ,

 התחבורה.

( לתוספת השניה 8)3מבדיקת היועמ"ש נמצא כי ההתקשרות המבוקשת הינה בהתאם לקבוע בסעיף  

 .המועצה רשאית להתקשר ללא מכרזלאור האמור לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ו

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

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

 .המבוקשת ללא מכרז

 הרשומים בספר היועצים:  יועצים 4-נעשתה פניה ל

 ₪    89,000 –הנדסה  י.ט

 ₪   218,900 –א.מ.י.א. 

 ₪    212,800 –חזי צציק 

 ₪ 144,000 –מהוד הנדסה 

 מבקשים לאשר את ההתקשרות. , הנדסה טהזול ביותר י.

 מאשרים התקשרות י.ט הנדסה.

 

 נוף לביה"ס נוה מדבר. אגף הנדסה מבקש לאשר מתכנן . 2

( לתוספת השניה 8)3התאם לקבוע בסעיף  מבדיקת היועמ"ש נמצא כי ההתקשרות המבוקשת הינה ב 

 .לאור האמור המועצה רשאית להתקשר ללא מכרזלצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ו

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

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

 .המבוקשת ללא מכרז

 הרשומים בספר היועצים:   יועצים 4-נעשתה פניה ל

 ₪   165,000 – מ.ד.א.ן מיכאל דואני 

 ₪   195,000 –אודי בנימיני 



 

 

 

 

 ₪   276,000 –יעל בר אור 

 ילוצי לוז. השיב כי אין לו אפשרות לבצע את העבודה בשל א –עמי גבירצמן אדריכלים 

 ₪.   165,000ההצעה הזולה של מ.ד.א.ן מיכאלי דואני בגובה 

 מאשרים התקשרות עם מ.ד.א.ן. 

 

 וועדת ההתקשרויות מאשרת צירופם של יועץ לספר היועצים כמפורט בנספח. .3

 סוג הייעוץ  שם היועץ  מס'

 יעוץ משפטי בתחום דיני נזיקין,ביטוח   יהונתן גוטליב משרד עו"ד  1

 אדריכלות נוף   יוסי רוקח אדריכלות נוף  2

 הנדסה גיאודטית,מיפוי ומדידות  מודדי הגליל בע"מ   3

יעוץ בתחום הפסולת המוצקה והתברואה   גילדור איכות הסביבה בע"מ  4

 ברשויות מקומיות  

חברה   5 אניגמה  קבוצת 

 בע"מ   2014להנדסת בטיחות  

הנדסה   בתחומי  ובקרה  פיקוח  תכנון 

 בטיחות ונגישות  

משפט   גיל מעיני עורכי דין  6 בתחום  משפטי  יעוץ 

 אזרחי,מנהלי,דיני מכרזים,דיני עבודה

 תכנון ניהול ופיקוח פרויקטים   גדיש חברה להנדסה בע"מ   7

 יעוץ ותכנון סביבתי   סביבות יעוץ ותכנון בע"מ   8

תכנון ובינוי ערים,תכנון מבני ציבור,עיצוב  ענבר שמיר אדריכלות בע"מ  9

 פנים,נגישות  

 שמאות מקרקעין   נור א.ר.שמאות ופיתוח    10

 שמאות מקרקעין   יעקב תמם שמאות מקרקעין  11

אדריכלי  איציק רוזנברג -עצה בונה  12 סטטוטורי,יעוץ  תכנון  ניהול 

 ומורשה נגישות  

 תכנון מערכות מים,ביוב,ניקוז   א.בלאו מהנדסים בע"מ   13

 אדריכלות ובינוי ערים  גרינבלד אדריכלות ועיצוב   14

להנדסה   15 חברה  אפרת  אבני 

 אזרחית בע"מ  

אש,יציבות   בטיחות,נגישות,בטיחות 

 מבנים 



 

 

 

 

 סוג הייעוץ  שם היועץ  מס'

מדידות   16 איזבוצקי  יאיר 

מקרקעין   ורישום  איתור 

 בע"מ   1996

 מדידות איתור ורישום מקרקעין  

 בטיחות ,אש, וסקרי בטיחות לעצים   פוזנר בטיחות והנדסה בעמ  17

ותנועה   18 כבישים  אביב תכנון 

 בע"מ 

 תכנון תנועה וכבישים  

 סקרי עצים,אגרונומיה   רקפת הדר גבאי   19

ומתכנן  20 אדריכל  צ.מוססקו 

 ערים בע"מ 

 אדריכלות ותכנון ערים 

 אדריכלות   א.לרמן אדריכלים בע"מ  21

 יעוץ אסטרטגי ארגוני,פיתוח עסקי   כוורת יועצים בע"מ   22

 יעוץ ארגוני,הדרכת מנהלים  עדי יעוץ והדרכה   23

קלר 24 לביסוס -ישראל  יעוץ 

 ושירותים הנדסיים בע"מ  

 יעוץ לביסוס קרקע  

ומתכנני  25 אדריכלים  יעד 

 ערים ונוף בע"מ 

 תכנון ערים,אדריכלות ,אדריכלות נוף 

 יעוץ משפטי בתחום תביעות נזיקין וביטוח  עמוס חריף משרד עורכי דין  26

 ניהול ופיקוח פרויקטים   מגינית פרויקטים בע"מ   27

אדריכלים  28 לאוב  אריקה 

 בע"מ 

ציבור,חינוך   מבני  ערים,אדריכלות  בינוי 

 ותעשיה  

נוף  29 אדריכלות  אלחנתי  דוד 

 בע"מ 

 אדריכלות נוף,עיצוב עירוני ותכנון אזורי  

בריכות   30 תכנון  מדינה  אבי 

 שחיה ומתקני ספורט  

 תכנון בריכות שחיה ומתקני ספורט 

  


