
 

 
 

 

  
 

 

 01.01.2023ועדת התקשרויות פרוטוקול 

 בנושא: אישור מאגר יועצים.

 נוכחים:

 מנכ"ל המועצה. -מר אמיתי רויטמן

 גזבר המועצה. -מר יוסי פינץ

 יועמ"ש המועצה. - אבי רפאליעו"ד 

 

 דיון:

 בנושא אישור מאגר יועצים. דיון

להצטרפות למאגר יועצים  בלת הצעותלק קורא פירוט השירותים ותכולת העבודה מפורטים ב"קול 

" )להלן: "הקול קורא"( כפי שהופץ על ידי המועצה ומצ"ב כנספח של המועצה האזורית שומרון

 לפרוטוקול זה.

 

 החלטה:

הצעתם באופן מלא, ועמדו בתנאי  ה ברשימת היועצים אשר הגישו אתעיינ שהוועדה לאחר .1
 תנאי את שעברו היועציםר את לאש מחליטה הועדה ,בנספח א'בהתאם למפורט  ,הסף
 .השונות גוריותבקט היועצים למאגר הסף

 
 ל"מנכ חוזר להוראות בהתאם לפעול מחלקת מכרזים והתקשרויות את מנחה הועדה .2

 .האינטרנט לאתר הזוכים רשימת והעלאת למציעים הודעה לעניין ,תיקוניו על  8/2016
 

 ע"י יועמ"ש המועצה נייניםהע ניגוד סוגיית תבחן, להתקשרות החלטה קבלת לפני .3
 ברשויות חיצוניים יועצים בהעסקת עניינים לניגוד חשש ולמניעת לבדיקה לנוהל בהתאם

 .2/2011ם הפני משרד ל"מנכ בחוזר שפורסם כפי ,המקומיות

 
 ו,שאושר היועצים מאגר רשימת ,יועצים לעניין הפנים משרד נוהל להוראות בהתאם .4

  .שניםש לשלוה תקפ
 

 :הוועדה אישור חברי

 

 ______________ יועמ"שגזבר   _______________   _______________ מנכ"ל
 
 

 מחלקת מכרזים והתקשרויות
   03-9066473/442  טל': 

 03-9066457  פקס:
         03-7757632 

 

 



 

 
 נספח א'

 גזברותמאגר יועצים בתחום ה

 שם היועץ עוץיתחום הי
,יועצים למיצוי הכנסות ממשרדי ממשלה ורמ"י  

 יועץ בתחום מיצוי משאבים
 אורן פלד -א. פלד תכנון ויעוץ

 

יועץ מומחה בביקורת פנימית ברשויות המקומיות 
 וב"גוף עירוני מבוקר" בשלטון המקומי

 

 תומר ויצמן
 

 יעוץ כלכלי
 

 יחיאור )י.מ( השקעות בע"מ
 

יועצים , יעוץ לתוכניות כלכליות, יעוץ כלכלי
 יועץ תכנון אסטרטגי, להתייעלות ופיתוח כלכלי

 סמקאי אסטרטגיה בע"מ
 

 יעוץ כלכלי
 ייועצים למיצוי הכנסות ממשרדי ממשלה ורמ"

 רואה חשבון וחשבות
יועץ בקרת שכר לעובדי קבלן בתחומי הניקיון 

יועצים מומחים למיצוי הכנסות ממשרד , והשמירה
 יועצי ניהול עצמי וגפ"ן, החינוך

 ברניר שרותי מינהל בע"מ
 

 וחשבות רואה חשבון, כלכלן ביקורת מוניציפלי
יועץ בקרת שכר לעובדי קבלן , מיסוי מוניציפלי

 בתחומי הניקיון והשמירה

 מידד הלוי ושות' רואי חשבון
 

 יעוץ כלכלי
 יועצים למיצוי הכנסות ממשרדי ממשלה ורמ"י

 נתיב מערכות ניהול חינוך ורווחה
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https://maagarim.city/profile/supplier/11855/


 

 מאגר יועצים בתחום ההנדסה

 שם היועץ תחום הייעוץ

יועצי מבנה , יועצים / מתכנני תנועה וכבישים
 יועץ רמזורים, וקונסטרוקציה

 ם מהנדסים ויועצים בע"מאמי מתו
 

 מתכנני ערים, יועצי / מתכנני מים, ביוב, ניקוז
 GISיועץ , יועצים / מתכנני תנועה וכבישים

פי.ג'י.אל. הנדסה ותכנון תחבורה 
 בע"מ

 מודדים
 

 לגעת במרחב בע"מ

 יועצים / מתכנני תנועה וכבישים
 

אפלבאום מדידות והנדסה אזרחית 
 בע"מ

 מנהלי פרויקטים ומפקחים
 

E.C.M הנדסה ניהול ופיקוח 
 

 יועצי מבנה וקונסטרוקציה
 

 יםשמעוני מהנדס
 

 מואב פתרונות סטטוטוריים בהנדסה יועצי תשתיות ופיתוח, יועצי מבנה וקונסטרוקציה
 

 ה עדולם בע"מסהס הנד מנהלי פרויקטים ומפקחים
 

 צי קרקעיוע
 

 רזי דבוש הנדסה גיאוטכנית
 

 אדריכלים
 

 סוננבליק אלבוים אדריכלים
 

יקטים הנדסת פרו -נעים בדרך  יועצי מיזוג אויר, יועצי תאורה, יועצי חשמל
 ומערכות

ברקת י.ר.ד הנדסת חשמל ותאורה  יועצי תאורה, יועצי חשמל
 בע"מ

 מתכנני מים, ביוב, ניקוז/יועצי
 

 סוטובסקי מערכות אזרחיות בע"מ 
 

 קנפו כלימור אדריכלים בע"מ מתכנני ערים, אדריכלים
 

 GISיועץ , מנהלי פרויקטים ומפקחים, מתכנני ערים
 פרוגרמטור

 אורן פלד -א. פלד תכנון ויעוץ
 

 יועצי חשמל
 

 דורי הנדסת חשמל בע"מ
 

 הנדסאי אדריכלות
 

 אדריכלות פלטין
 

יועצי מבנה  ,מהנדסי בניין ומבנים מסוכנים
 וקונסטרוקציה

 גדליה אולשטיין
 

 שמאים
 

 גיל סגל בע"מ
 

 יועצי קרקע
 

 זליו דיאמנדי בע"מ
 

 מתכנני נוף
 

יהודה )קיריל( קובנטור תכנון גנים 
 ונוף

 

 יועצי חשמל
 

ESO מהנדסים 
 

 מנהלי פרויקטים ומפקחים
 

 יואל ממן ניהול ופיקוח בע"מ
 

https://maagarim.city/profile/supplier/11529/
https://maagarim.city/profile/supplier/11537/
https://maagarim.city/profile/supplier/11537/
https://maagarim.city/profile/supplier/11538/
https://maagarim.city/profile/supplier/11539/
https://maagarim.city/profile/supplier/11542/
https://maagarim.city/profile/supplier/11546/
https://maagarim.city/profile/supplier/11547/
https://maagarim.city/profile/supplier/11561/
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https://maagarim.city/profile/supplier/11596/
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https://maagarim.city/profile/supplier/11618/
https://maagarim.city/profile/supplier/11619/
https://maagarim.city/profile/supplier/11619/
https://maagarim.city/profile/supplier/11625/
https://maagarim.city/profile/supplier/11630/


 

 מתכנני נוף
 

 שריג וקסמן אדריכלות נוף בע"מ
 

 אדריכלים BE מעצבי פנים, אדריכלים
 

 אדריכלים
 

נופר דוד אדריכלים ומתכנני ערים 
 בע"מ

 מודדים
 

 "מהלפרין פלוס מדידות והנדסה בע
 

 שמאים
 

אומיד עודד סולימני שמאות 
 מקרקעין וחקר נדלן בע"מ

 
 מודדים

 GISיועץ 
 ע"מ( ב1987אופק צילומי אוויר )

 
 יועצים / מתכנני תנועה וכבישים

 
 הנדסה אזרחית בע"מ-גירון ח.
 

יועצי מבנה , מהנדסי בניין ומבנים מסוכנים
 וקונסטרוקציה

 חגי כץ בע"מ
 

 יועצי איכות סביבה
 

אי אל אם הנדסה חדשנות סביבתית 
 בע"מ

 שמאים
 

 סלינג'ר שמאות מקרקעין וייעוץ
 

 אגרונומים
 

 פתילת המדבר בע"מ
 

 א. בלאו מהנדסים בע"מ יועצי אינסטלציה, יועצי / מתכנני מים, ביוב, ניקוז
 

 מודדים
 

 מאפרו מהנדסים בע"מ
 

 מודדים
 

 לי דו מדידות
 

 ארז אשכנזי אדריכלים בע"מ מעצבי פנים, הנדסאי אדריכלות, אדריכלים
 

 אתגרי מנהיגות ובטיחות Best תקני משחק וספורטיועץ מ, יועצי בטיחות
 

 יאיר חממי  -במרחב אדריכלים  מעצבי פנים, יועצי נגישות, אדריכלים
 

 מודדים
 

 תגל מיפוי ואורטופוטו
 

 מנהלי פרויקטים ומפקחים
 

 אלון הנדסה
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 שירות פסיכולוגי חינוכיהמאגר יועצים בתחום 

 שם היועץ תחום הייעוץ
 מדריך פסיכולוגים

 
 שרון ליפשיץ אשווגה

 

 
 הביטחוןמאגר יועצים בתחום 

 שם היועץ תחום הייעוץ

 יועץ לאבטחת מוסדות חינוך כולל גני ילדים
 יועץ לענייני מוקד עירוני, יועץ טכנולוגיות בטחון
 יועץ עיר ללא אלימות

רונות אבטחה או.אל.אס פת
 טכנולוגיים 

 
 יועץ בטיחות מניעת אש

 יועץ לאבטחת מוסדות חינוך כולל גני ילדים
Best אתגרי מנהיגות ובטיחות 

 

 
 
 

 מתכנני נוף
 

 ונוף בע"מ  רימון סביבה
 

מהנדסים  -לוי שטרק זילברשטיין  יועץ רמזורים, יועצים / מתכנני תנועה וכבישים
 יועצים בע"מ

 מנהלי פרויקטים ומפקחים
 

 עדמנדל אל
 

 יועצי קרקע
 

 אגסי רימון מהנדסים בע"מ
 

 אגרונומים
 

 אופק עצים וחקלאות

הרשקוביץ אדריכלים ומתכנני -בר מתכנני ערים, אדריכלים
 ערים בע"מ

 טרסות פיתוח בע"מ סוקר עצים, GISיועץ , אגרונומים, מתכנני נוף
 

 יועצי קרקע
 

 יועצים מ.א.
 

 אדריכלים
 

 רחל ולדן
 

 יועצי / מתכנני מים, ביוב, ניקוז
 

 יצחק כהן
 

 מנהלי פרויקטים ומפקחים
 

 יניב גורביץ מהנדסים בע"מ 
 

 מנהלי פרויקטים ומפקחים
 

 ש.ל נחשון הנדסה בע"מ
 

https://maagarim.city/profile/supplier/11641/
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https://maagarim.city/profile/supplier/12325/


 

 
 

 המשפטיםמאגר יועצים בתחום 

 שם היועץ תחום הייעוץ
דיני  -מוניציפלי והמנהלי תחום המשפט ה ,דיני עבודה

תכנון ובניה, היטלי השבחה ופיצויים, דיני ארנונה, 
 עתירות מנהליות, חוזים ומכרזים

נברגר ברטנטל ושות'יוי  
 

 
 חינוךמאגר יועצים בתחום 

 שם היועץ תחום הייעוץ
 ,ענה בקולות קוראים בחינוךיועצים בליווי ומתן מ

 יועצים מומחים למיצוי הכנסות ממשרד החינוך
 רון פישמן ושות' רואי חשבון

 
 רפואה בעיסוק

 
 אורלי אהלי 

 
 ליווי ומתן מענה בקולות קוראים בחינוךיועצים ב

 
 רבקה קליין

 
 יועצים בליווי ומתן מענה בקולות קוראים בחינוך

 יועצים מומחים למיצוי הכנסות ממשרד החינוך
 יועצים לבניית תכנית אב

Best  אתגרי מנהיגות ובטיחות 
 

 יועצים מומחים למיצוי הכנסות ממשרד החינוך
 יועצי ניהול עצמי וגפ"ן

 נתיב מערכות ניהול חינוך ורווחה
 

 
 ביקורתמאגר יועצים בתחום 

 ם היועץש תחום הייעוץ
יועץ מומחה בביקורת פנימית ברשויות המקומיות וב"גוף 

 עירוני מבוקר" בשלטון המקומי
 יהודיוף, רואי חשבון א.
 

 
 גרפיקהמאגר יועצים בתחום 

 שם היועץ תחום הייעוץ
 מיתוג עיצוב שילוט-גליה ארז הגרפיק

 

 
 שפ"ע רישוי עסקים ונכסיםמאגר יועצים בתחום 

 שם היועץ תחום הייעוץ
 יועצי גינון והשקיה

 יועץ מפקח לפיתוח נוף ואחזקת שטחי גינון
 תוח בע"מטרסות פי
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