
 

 
 

 

  
 

 

 02.202327. –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'
 

 

 תת תחום שם החברה  תחום

 רואה חשבון וחשבות הרנוי בניטה, רואי חשבון גזברות

 הנדסה ותשתיות
 
 
 
 

תנועה בקרה ד"ר אליה בן שבת הנדסת תחבורה 
 בע"מ

 יועצים / מתכנני תנועה וכבישים

 סוקר עצים אדיר ייעוץ ופיקוח נופי בע"מ

 ערים, יועצי נגישות, מתכנני אדריכלים ענבר שמיר אדריכלות בע"מ

 מנהלי פרויקטים ומפקחים ארגמן ניהול פרויקטים

 מנהלי פרויקטים ומפקחים א.א. גנבר בע"מ

יאיר איזבוצקי מדידות איתור ורישום מקרקעין 
 בע"מ 1996

 מודדים

 יועצים / מתכנני תנועה וכבישים רן גולן הנדסה

 מתכנני נוף זיוון אדריכלות נוף בע"מ

 אבן נייר ניהול ופיקוח בע"מ
 

 מנהלי פרויקטים ומפקחים

 שירותי אדריכלותויצמן 
 

יועצי / מתכנני מים, , יועצי בטיחות, אדריכלים
יועצי , מתכנני נוף, יועצי חשמל, ניקוזו ביוב

 יועצי מיזוג אויר, הנדסאי אדריכלות, אינסטלציה
 יועצי אקוסטיקה, יועצי נגישות

 מנהלי פרויקטים ומפקחים הנדסה בע"מ קאהן

 יועצי בטיחות על בטוח הנדסת בטיחות אש וגהות בע"מ
 

ני מים, יועצי / מתכנ, בטיחותיועצי , אדריכלים שחם מערכות מילניום בע"מ
יועצים / מתכנני תנועה , יועצי חשמל, ניקוזו ביוב

מנהלי פרויקטים , יועצי נגישות, וכבישים
 יועצי מבנה וקונסטרוקציה, מתכנני נוף, ומפקחים

 יועצי אינסטלציה, יועצי תשתיות ופיתוח
 יועצי קרקע, יועצי מיזוג אויר, הנדסאי אדריכלות

https://maagarim.city/profile/supplier/13034/
https://maagarim.city/profile/supplier/9243/
https://maagarim.city/profile/supplier/9243/
https://maagarim.city/profile/supplier/11552/
https://maagarim.city/profile/supplier/11567/
https://maagarim.city/profile/supplier/11746/
https://maagarim.city/profile/supplier/11975/
https://maagarim.city/profile/supplier/12130/
https://maagarim.city/profile/supplier/12130/
https://maagarim.city/profile/supplier/12357/
https://maagarim.city/profile/supplier/13076/
https://maagarim.city/profile/supplier/13395/
https://maagarim.city/profile/supplier/11861/
https://maagarim.city/profile/supplier/12092/
https://maagarim.city/profile/supplier/12283/
https://maagarim.city/profile/supplier/13389/

