
 

 
 

 

  
 

 

 01.202314.ועדת 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  לקבלת הצעות קורא פירוט השירותים ותכולת העבודה מפורטים ב"קול 

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

 לפרוטוקול זה.

 

 החלטה:

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

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

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

 ע"י יועמ"ש המועצה העניינים 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
 

 :אישור חברי הוועדה

 

 ______________ יועמ"שגזבר   _______________   _______________ מנכ"ל
 
 

 מחלקת מכרזים והתקשרויות
   03-9066473/442  טל': 

 03-9066457  פקס:
         03-7757632 

 

 



 

 
 א' נספח

 גזברותמאגר יועצים בתחום ה

 שם היועץ עוץיתחום הי
יועצים , יעוץ לתוכניות כלכליות, יעוץ כלכלי

 יועץ שיתוף ציבור, להתייעלות ופיתוח כלכלי
 GISיועץ , יועצי איכות סביבה, מתכנני ערים

 יועצים לבניית תכנית אב, פרוגרמטור
 יועץ תכנון אסטרטגי

 סביבה יועץ בנושא פינוי אשפה איכות
 יועץ בתחום פיתוח סביבתי

 יועץ להכנת תכנית אב לטיפול בפסולת
 יועץ מיחזור

 אורבניקס בע"מ
 

 יעוץ וליווי מכרזים
 יועצים להתייעלות ופיתוח כלכלי

 משרד עו"ד -וולר ושות' 
 

  יעוץ לתוכניות כלכליות, יעוץ כלכלי
 יועצים להתייעלות ופיתוח כלכלי

יועץ בקרת שכר לעובדי קבלן בתחומי הניקיון 
 והשמירה

 סומך חייקין

 

 מאגר יועצים בתחום ההנדסה

 היועץשם  תחום הייעוץ

 שמאים
 

 גיל אברהמי שמאות מקרקעין בע"מ 
 

 גרינולד מדידות בע"מ מודדים
 

 יועצים / מתכנני תנועה וכבישים
 

 מגל תכנון כבישים ותנועה בע"מ
 

 יועץ חשמל ותאורה, יועצי תאורה, יועצי חשמל
 יועץ תאורת רחובות

 אפרו שרותי הנדסה ושיווק בע"מ
 

 פרויקטים ומפקחיםמנהלי 
 

 דן מרדיקס הנדסה ויעוץ
 

א.גבור אדריכלים אדריכלות ובינוי  מתכנני ערים, אדריכלים
 ערים בע"מ 

 מנהלי פרויקטים ומפקחים
 

 אלמלם הנדסה וניהול בע"מ
 

 גליל אדריכלים / שמואל עופר מתכנני ערים, אדריכלים
 

 

 דוברות, תיירות ואירועיםמאגר יועצים בתחום 

 שם היועץ תחום הייעוץ
 פאוזה יועץ תוכן אומנותי

 
 

https://maagarim.city/profile/supplier/11562/
https://maagarim.city/profile/supplier/12462/
https://maagarim.city/profile/supplier/11525/
https://maagarim.city/profile/supplier/11534/
https://maagarim.city/profile/supplier/11646/
https://maagarim.city/profile/supplier/11693/
https://maagarim.city/profile/supplier/12449/
https://maagarim.city/profile/supplier/12536/
https://maagarim.city/profile/supplier/12536/
https://maagarim.city/profile/supplier/12542/
https://maagarim.city/profile/supplier/12546/


 

 קורתהבימאגר יועצים בתחום 

 שם היועץ תחום הייעוץ

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

 משרד עו"ד -וולר ושות' 
 

 
 המשפטיםמאגר יועצים בתחום 

 שם היועץ תחום הייעוץ
דיני תכנון ובניה,  -תחום המשפט המוניציפלי והמנהלי 

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

 משרד עו"ד -וולר ושות' 
 

 
 מחשובמאגר יועצים בתחום 

 שם היועץ תחום הייעוץ
 יועץ אבטחת מידע

 יועץ מערכות מחשוב
 משרד עו"ד -וולר ושות' 

 

 
 שפ"ע רישוי עסקים ונכסיםמאגר יועצים בתחום 

 שם היועץ תחום הייעוץ
 איכות סביבהיועץ בנושא פינוי אשפה 
 יועץ להכנת מכרז אשפה

 יועץ לטיאוט וניקיון רחובות

 משרד עו"ד -וולר ושות' 
 

 
 שכר ומשאבי אנושמאגר יועצים בתחום 

 שם היועץ תחום הייעוץ
 סומך חייקין יועץ לבקרת שכר

 
 חינוךמאגר יועצים בתחום 

 שם היועץ תחום הייעוץ
 סומך חייקין יועצים לבניית תכנית אב

 
 שונותמאגר יועצים בתחום 

 שם היועץ תחום הייעוץ
 סומך חייקין יועץ תכנון אסטרטגי

 

https://maagarim.city/profile/supplier/12462/
https://maagarim.city/profile/supplier/12462/
https://maagarim.city/profile/supplier/12462/
https://maagarim.city/profile/supplier/12462/

