
 

 
 

 

  
 

 

 06.02.2023 –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 ידישל 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 

 

 



 

 
 
 

 נספח א'
 

 

 שם החברה  תת תחום תחום

 גזברות
יעוץ להגדלת הכנסות ארנונה, גביית חובות 

עירוניים, מיסוי מוניציפאלי, יועץ למחיקת חובות 
 התנהלות מול משרד הפנים /

 גל ייעוץ מוניציפאלי

 ציטרון שטרית עורכי דין יעוץ וליווי מכרזים,

 הנדסה ותשתיות

 לברוב הנדסת מעליות יועצי מעליות

 ניסים שוקר מהנדסים יועצים בע"מ מנהלי פרויקטים ומפקחים, כמאים

 המנגיש יועצי נגישות

 טל הנדסה בע"מ-ב.ט.ה בר יועצים / מתכנני תנועה וכבישים, יועץ רמזורים

 תכנון, ביצוע, בקרה -נימי ארץ  יועצי / מתכנני מים, ביוב, ניקוז, אקולוג

 גו יעוץ קרקע וגיאוטכניקה בע"מ-נ.ג קל יועצי קרקע

 ם הנדסה בע"ממ.ג. ריט מנהלי פרויקטים ומפקחים

 שילה הנדסה וייעוץ -גיל שורצברג  יועצי מבנה וקונסטרוקציה

 דפנה אבני חסון אדריכלית י עריםננאדריכלים, מתכ

 ייעוץ משפטי
ן דיני תכנו -תחום המשפט המוניציפלי והמנהלי 

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

 ציטרון שטרית עורכי דין

https://maagarim.city/profile/supplier/11511/
https://maagarim.city/profile/supplier/12379/
https://maagarim.city/profile/supplier/11037/
https://maagarim.city/profile/supplier/11528/
https://maagarim.city/profile/supplier/11807/
https://maagarim.city/profile/supplier/11943/
https://maagarim.city/profile/supplier/12201/
https://maagarim.city/profile/supplier/12545/
https://maagarim.city/profile/supplier/12588/
https://maagarim.city/profile/supplier/12629/
https://maagarim.city/profile/supplier/12638/
https://maagarim.city/profile/supplier/12379/

