
 

 
 התקשרויות עם יועצים ונותני שירותים ממאגר היועצים ונותני שירותים של המועצה האזורי חוף השרוןפרסום אודות 

 .6018/2( וע"פ חוזר מנכ"ל משרד הפנים 8)3ע"פ תקנה  בהליכי בקשה להצעות מחיר
 2/2/2020מעודכן לתאריך: 

 

 8מתוך  1עמוד 
 

שם המעסיק )עמו  זוכה נושא התקשרות #
 התקשרה המועצה(

החלטת ועדת 
 ההתקשרויות

 ועדת ההתקשרויות לבחירת הזוכיםנימוק 

קיבלה את הניקוד המשוקלל הגבוה היועצת שגית שטיינר  14.8.2018 בנימין שטיינר ושות'  שגית שטיינר יעוץ חשבונאי  (1

 ביותר מבין המציעים.

יעוץ בנושא כ"א/דיני   (2

 עבודה

היועץ עו"ד מנחם לפידור קיבל את הניקוד המשוקלל  7.10.2018   עו"ד מנחם לפידור

 הגבוה ביותר מבין המציעים.

הכנת תשריטים   (3

להפקעה לשטחי 

ציבור בחרוצים 

מדידה לצורך הפקעה 

 בחרוצים

נותן השירות פוטו מאפ הגיש את הצעת המחיר הנמוכה  9.10.2018   מבע" פוטו מאפ

ביותר מבין ההצעות שנתקבלו, ובבירור שנערך לגביו נמצא 

כי ביכולתו לספק את השירות לשביעות רצונה של המועצה 

 במחירים המוצעים על ידו.

יעוץ בנושא גביה   (4

 ומחיקת חובות

 –עו"ד מילי ויס 

 ורסנו

 לפידותעו"ד רינה 

על פי תנאי הפניה ליועצים, למועצה זכות לבחור ביותר  11.10.2018  

ורסנו ועו"ד רינה  -ממציע אחד. היועצות עו"ד מילי ויס

לפידות קיבלו את הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר מבין 

 המציעים.

יעוץ וליווי בנושא   (5

תכנון אסטרטגי 

 ושוטף למועצה

אורלי הדס קיבלה את הניקוד המשוקלל  הגבוה היועצת  18.10.2018   אורלי הדס

 ביותר מבין המציעים.

ניהול פרויקטים   (6

 הנדסיים

מנהל הפרוייקטים גלעד מאיק קיבל את הניקוד המשוקלל  18.10.2018 מאיק מהנדסים בע"מ גלעד מאיק

 הגבוה ביותר מבין המציעים.
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 8מתוך  2עמוד 
 

שם המעסיק )עמו  זוכה נושא התקשרות #
 התקשרה המועצה(

החלטת ועדת 
 ההתקשרויות

 ועדת ההתקשרויות לבחירת הזוכיםנימוק 

 ד"ר גלעד ארנון - יעוץ ארגוני  (7

 גידי פייטן -

 ענבל גביש -

 גלעד ארנון בע"מד"ר  -

 מכוורת יועצים בע" -

 אמ"ן יועצים -

על פי תנאי הפניה ליועצים, למועצה זכות לבחור ביותר  24.10.2018

ממציע אחד. הבחירה בזוכה על פי מדדי איכות בלבד. 

התקבלה המלצת צוות הבחינה להתקשר עם כל היועצים 

 שהגישו הצעה, לאחר ראיון אישי שנערך עמם.

חשבונאי ליווי כלכלי   (8

 לחינוך

היועצת ורד פייר קיבלה את הניקוד המשוקלל הגבוה  4.11.2018   ורד פייר

 ביותר מבין המציעים.

סי יועץ תקשורת ויח  (9

 ציבור

 הצעתו נמצאה סבירה ומיטיבה עם המועצה. 8.11.2018   אמרי מזור

מפקח על עבודות   (10

 הנדסיות

א.ס.  שירותי תיאום  צביקה אדלר 

 ופיקוח בע"מ

התקבלה הצעה יחידה, הצעת המחיר סבירה, אושרה  20.11.2018

המלצת צוות הבחינה שערך למפקח ראיון כי הוא מתאים 

 לספק את למועצה את השירותים.

יועץ חשמל להכנת   (11

מכרז לעבודות 

חשמל, ליווי פיקוח 

 .על עבודות חשמל

קיבל את הניקוד המשוקלל הגבוה  היועץ אלכס דיאדקו   1.1.2019 קלינפלץ הנדסה בע"מ אלכס דיאדקו

 ביותר מבין המציעים.
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 8מתוך  3עמוד 
 

שם המעסיק )עמו  זוכה נושא התקשרות #
 התקשרה המועצה(

החלטת ועדת 
 ההתקשרויות

 ועדת ההתקשרויות לבחירת הזוכיםנימוק 

יועץ לניהול ריכוז   (12

ותיאום תהליך 

הקמת מרפאה 

)קול קורא  אזורית

לרישום למאגר 

 והגשת הצעת מחיר(.

היועץ ערד סלוצקי קיבל את הניקוד המשוקלל הגבוה  14.1.2019  ערד סלוצקי

 ביותר מבין המציעים.

שירותי פיקוח   (13

בינוי בבית לעבודות 

החינוך המשותף 

 .בשפיים

המפקח בנימין טבריצי קיבל את הניקוד המשוקלל הגבוה  3.4.2019 ט.י.ב הנדסה בנימין טבריצי

 ביותר מבין המציעים.

שרותי מדידות   (14

לכביש השירות 

 המזרחי

 .געש –שפיים  

גטניו ושות' מודדים 

 מוסמכים בע"מ

ושות' הגיש את הצעת המחיר  נותן השירותים גטניו 16.4.2019  

 הנמוכה ביותר 
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 8מתוך  4עמוד 
 

שם המעסיק )עמו  זוכה נושא התקשרות #
 התקשרה המועצה(

החלטת ועדת 
 ההתקשרויות

 ועדת ההתקשרויות לבחירת הזוכיםנימוק 

ייעוץ בנושא הגדלת   (15

שומות ארנונה ו/או 

 היטלים שונים

)קול קורא לרישום 

למאגר והגשת הצעת 

 .מחיר(

 איתן בראש -

 רועי רוזן  -

 גיל צומן  -

 נעם ליברמן  -

 דוד גיט  -

 עודד מהצרי -

 אשר אילוביץ  -

 אופיר בוכניק  -

 אריק גולדיאן  -

 בראש סומך  -

 בסיס  –רוזן  -

צומן, רוקח, לנקרי,  -

 פרידלר ושות' 

 נעם ליברמן ושות'  -

 מיסטריאל- גיט- ברק -

עודד מהצרי משרד  -

 עו"ד

פריש, שפרבר,  -

 ריינהרץ ושות'

אופיר בוכניק ושות'  -

 רו"ח

 א.ר.א.ב בונוס בע"מ -

על פי תנאי הפניה ליועצים, למועצה זכות לבחור ביותר  4.4.2019

 ממציע אחד. 

ועדת ההתקשרויות אישרה את כלל המציעים שהגישו 

הצעה, וקבעה כי הסכם למתן שירותים בפועל יחתם עם 

יועצים שיגישו למועצה המלצה לשומה/היטל לגביה ניתן 

 לבצע הליך של הגדלת גביה, בכפוף לאישור פרטני
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 8מתוך  5עמוד 
 

שם המעסיק )עמו  זוכה נושא התקשרות #
 התקשרה המועצה(

החלטת ועדת 
 ההתקשרויות

 ועדת ההתקשרויות לבחירת הזוכיםנימוק 

שירותי טיפולים   (16

רגשיים למטופלים 

 תושבי המועצה

)קול קורא לרישום 

שת הצעת למאגר והג

 מחיר(.

 אורנית עופר -

 איריס לויט -

אשרת מזרחי  -

 שפירא

 דפנה קפה  -

 עודד לב -

 שירן קייסי -

על פי תנאי הפניה ליועצים, למועצה זכות לבחור ביותר  21.8.2019 

 ממציע אחד.

ועדת התקשרויות אישרה את רישומם של כלל המציעים 

למאגר היועצים של המועצה, למעט מציעה שהגישה 

 המועד האחרון להגשת ההצעות.הצעתה לאחר 
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 8מתוך  6עמוד 
 

שם המעסיק )עמו  זוכה נושא התקשרות #
 התקשרה המועצה(

החלטת ועדת 
 ההתקשרויות

 ועדת ההתקשרויות לבחירת הזוכיםנימוק 

שירותי הדרכת שעורי   (17

תל"נ לבתי הספר 

ולגני הילדים של 

המועצה )קול קורא 

לרישום למאגר 

 והגשת הצעת מחיר(.

 דנה חמו  -

 רוית תורג'מן  -

 חן גיברשטיין  -

 אייל הורבט  -

 גלעד גושן -

 עמית שירן -

 סאשה שוואב -

 שרון ראובן -

 גלית חזק -

 דוד אביסרור -

 טל עדות -

 פינקלגלעד  -

 ריקי מאור -

 זיו רז -

 חגית חלימי -

 טל נחליאלי -

 דיבייטים -

 ריקי מאור -

 זיו רז -

פיתוח   -פי"ל -
 יכולות למידה

אומגה המכון  -
 להוראה מודרנית

על פי תנאי הפניה ליועצים, למועצה זכות לבחור ביותר  28.8.2019 

 ממציע אחד.

רישומם של כלל המציעים ועדת ההתקשרויות אישרה את 

 למאגר היועצים של המועצה.

הסכם התקשרות עם המציעים ייחתם בהתאם לצרכים 

  שיוגדרו ע"י בתי הספר ומחלקת החינוך במועצה.
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 8מתוך  7עמוד 
 

שם המעסיק )עמו  זוכה נושא התקשרות #
 התקשרה המועצה(

החלטת ועדת 
 ההתקשרויות

 ועדת ההתקשרויות לבחירת הזוכיםנימוק 

שירותי ניהול ופיקוח   (18

צמוד לפרוייקט 

הנחת קו קולחים 

והקמת תחנת שאיבה 

 .במאגר תל יצחק

 גדי אדלר

 
 

 

א.ס. שירותי תיאום 

 ניהול ובניהופיקוח 

התקבלה הצעה יחידה מגדי אדלר )א.ס. שירותי תיאום   6.10.2019

ופיקוח ניהול ובניה(, הצעת המחיר סבירה. כמו כן לחברה 

ניסיון קודם חיובי עם נותן השירותים, המציע זכה  לניקוד 

 נק'. 98משוקלל של 

שרותי ייעוץ בתחום   (19

הביטוח )קול קורא 

לרישום למאגר 

 מחיר(.והגשת הצעת 

משרד  –אורי אורלנד  אורי אורלנד

 יועצים לניהול סיכונים

היועץ אורי אורלנד קיבל את הניקוד המשוקלל הגבוה  4.11.2019

 ביותר מבין המציעים.

שירותי ייעוץ בתחום   (20

נגישות מתו"ס 

ונגישות שרות )קול 

קורא לרישום למאגר 

 והגשת הצעת מחיר(.

עמותת  –אבי רמות  אבי רמות

 שק"ל

4.12.2019 

 

היועץ אבי רמות קיבל את הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר 

 מבין המציעים.

ניהול פרוייקטים   (21

ופיקוח על עבודות 

  .הנדסיות

היועץ גלעד מאיק קיבל את הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר  11.12.2019 מאיק מהנדסים גלעד מאיק

 מבין המציעים.



 

 
 התקשרויות עם יועצים ונותני שירותים ממאגר היועצים ונותני שירותים של המועצה האזורי חוף השרוןפרסום אודות 

 .6018/2( וע"פ חוזר מנכ"ל משרד הפנים 8)3ע"פ תקנה  בהליכי בקשה להצעות מחיר
 2/2/2020מעודכן לתאריך: 

 

 8מתוך  8עמוד 
 

שם המעסיק )עמו  זוכה נושא התקשרות #
 התקשרה המועצה(

החלטת ועדת 
 ההתקשרויות

 ועדת ההתקשרויות לבחירת הזוכיםנימוק 

מנתחת התנהגות   (22

)קול קורא לרישום 

והגשת הצעת  למאגר

 .מחיר(

 רות נצר

 אורית קסוטו

ועצה זכות לבחור ביותר על פי תנאי הפניה ליועצים, למ 15.12.2019 

 ממציע אחד.

ועדת ההתקשרויות אישרה את רישומן של המציעות 

 למאגר היועצים של המועצה.

שירותי ייעוץ בתחום   (23

תקשורת ויחסי 

ציבור)קול קורא 

לרישום למאגר 

 .מחיר(והגשת הצעת 

היועץ אמרי מזור קיבל את הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר  13.1.2020  מזור יועצים בע"מ אמרי מזור

 מבין המציעים.

ייעוץ בתחום  יתשירו  (24

 .ניהול מערך הביוב

פתרונות אוקו  קובץדורון 

 טכנולוגיהו

דורון קובץ קיבל את הניקוד המשולל הגבוה ביותר היועץ  30.1.2020

 מבין המציעים.

 


