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  ועדת התקשרויות :בנושא 3מס' פרוטוקול 

 29/1/2018: מיום

 
  נוכחים:

 ארז חן, יו"ר הועדה

 גלית דמארי סקורקה, יועמ"ש למועצה 

 דוד יהלומי, גזבר

 פעוליהודה סמדג'ה, מנהל אגף שפ"ע ות

 

דיון חוות דעת של גלית: "היועץ המשפטי של הרשות המקומית יבחן ויחווה דעה, קודם לדיון או בפתח 

( חלה על ההתקשרות המבוקשת, וזאת בהתאם לעקרונות שנקבעו בפסיקת בית 8) 3הועדה, האם תקנה 

המשפט בעניין זה, ובפרט האם העבודה המקצועית המבוקשת היא כזו הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או 

 חדים ואינה עבודה מקצועית שגרתית".יחסי אמון מיו

 

שיש  לב זה בכדי לאשרר את רשימת היועצים בשני תחומים דחופיםהועדה מתכנסת בשמטרת הישיבה: 

 הסביבה.איכות שמאים ויועצים בתחום  נחיצות לבצע עימם התקשרות מידית:

 

אחריות   נושא                                מס'  

 לביצוע

 יש לפרסם באתר המועצה בהתאם לנוהל התקשרויות: מאגר התקשרויות לביצוע עבודה .1

מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז. במאגר 

 יהיו רשימות יועצים ומתכננים שעברו את תנאי הסף. 

 על מאיה להוסיף לשונית עם קישורית שמובילה למאגר.  

 כמו כן, יש לפרסם באתר כל התקשרות והזוכים בה.

 

ארז מול 

 מאיה

לבצע בדיקה של כל השמאים שהגישו הצעות ושעמדו בתנאי  מהנדס המועצה התבקש .2

 הסף. 

 רשימת השמאים שעמדו בתנאי הסף הינם: 

  .אביעד משולם .1

  .שמאות מקרקעין –אפרים מרגלית  .2

  .אפרת פינטו שמאית מקרקעין .3

  .אריק בן שימול .4

  מבר טכנולוגיות )ד.ש( בע"-דורון שטינברג .5

   . לעדגיל ג  .6

  י מקרקעיןד"ר בועז ברזילי, שמא  .7

 .דוד סגלמ, שמאות מקרקעין בע" -דוד ומנור סגל  .8

 . מ"דני כודדי שמאות מקרקעין בע  .9

 .הילה חי שמאות מקרקעין ויעוץ כלכלי  .10

 .מוטי זייד-זייד את זייד שמאים וכלכלנים בע"מ  .11

 .דורון חבקין-חבקין שמאים בע"מ  .12

 .אמיר חופשי-חופשי נטל כהן בע"מ  .13

 .איל טדי הראל-מ"שמאות וניהול בע -טדי  .14

 .נורית ברנר  .15

 י.עמיר אהרונ  .16

 .שמאות מקרקעין -פנינה נוי   .17

  רפאל שמאות מקרקעין ושירותי נדל"ן -קמיל טרשנסקי  .18

ארז מול 

 מאיה
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 מור אידןרשמה: 

 

 

 

 

 

   

 דוד יהלומי                               סקורקה, עו"ד גלית דמארי     יו"ר ועדת              -ארז חן    

 גזבר המועצה                               היועצת המשפטית                              התקשרויות         

 

 

 

 

 

 העתק: 

 ראש המועצה -יואל גמליאל

 משתתפים

 תיק ועדה

 .אריה קמיל  .19

 .איל רהברהב שמאות מקרקעין וכלכלת נדל"ן .20

  .תמר אברהם שמאות מקרקעין  .21

 

 רשימה זו תפורסם באתר המועצה. 

 

 וצים שני שמאים לוועדה לתכנון ובניה. למהנדס נח . 3

על המהנדס לפנות  לשישה שמאים מבין הרשימה שעל פי  -נוהל לקבלת הצעות מחיר

חוות דעתו נראים הכי מתאימים לביצוע הצעת העבודה הספציפית הזו לביצוע לוועדה 

 לתכנון ייתן להם מועד להגשת הצעות. 

 הצעות מהשמאים: בעניין הדרך לקבלת חוות דעתה של היועמ"ש 

"אני מתירה פעם אחת לעשות זאת באמצעות פניה למייל היות ואין פה פקטור של מחיר 

 אלא רק איכות. והאיכות תיבחן בועדה עצמה".  

 

יהודה  הצעות מחיר יישלחו במעטפות סגורות בלבד. -יועצים לאיכות הסביבה .4

 סמדג'ה

נוכח מנהל אגף שפ"ע ותפעול יהודה  -בהיועצי איכות סבי -יצירת מאגר שפ"ע/ תפעול .5

 סמדג'ה מצהיר שהוגשו למאגר שני יועצים:

 יעוץ אקולוגי ותכנון –. פורטל1

. שחף תכנון סביבתי בע"מ. יהודה סמדג'ה מאשר שהם עומדים בתנאי הסף ומאשר 2

 שייכנסו למאגר.  

 

ארז מול 

 מאיה

שימה ולבחור מתוכה יועצים יש לכנס שוב ועדה לבחירת יועצים. יש לבדוק את הר .6

 רלוונטיים.

משתתפי 

 הועדה 


