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 בנושא: ועדת התקשרויות  7פרוטוקול מס' 

 30/04/18מיום: 

 
 

 נוכחים: 

 ארז חן, יו"ר הועדה

 גלית דמארי סקורקה, יועמ"ש למועצה 

 דוד יהלומי, גזבר המועצה

 

דעה, קודם  ולחוות לבחוןהיועץ המשפטי של הרשות המקומית על פי הנוהל על : : חוות דעת של גלית

( חלה על ההתקשרות המבוקשת, וזאת בהתאם לעקרונות 8) 3האם תקנה  לדיון או בפתח דיון הועדה,

שנקבעו בפסיקת בית המשפט בעניין זה, ובפרט האם העבודה המקצועית המבוקשת היא כזו הדורשת ידע 

 .ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים ואינה עבודה מקצועית שגרתית

 

 

 . אדריכליםאישור רשימת : מטרת הישיבה

 אחריות לביצוע  נושא                                ס'מ  

1.  

 :העומדים בתנאי הסף של נוהל ההתקשרויות לאדריכלותיועצים הרשימת 

 

  :אותם ןהמועצה בחשמהנדס זאת לאחר  להלן הרשימה כפי שאושרה

 געש אדריכלים ויועצים בע"מ .  1

 אדריכל אבנר אשר. 2

 V5אדריכלים . 3

 , אדריכלאלי אוסטר. 4

 אליאסף בר אדריכלים. 5

 ארמון אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ. 6

 בראון חלפין אדריכלים. 7

 ברלב אדריכלים. 8

 גולדשמידט ארדיטי בן נעים אדריכלים. 9

 גורדון אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ . 10

 גלפז אדריכלות והנדסה בע"מ . 11

 ד"ר אשר וטורי . 12

 חנה לם . 13

 ן אדריכלות טלי דג. 14

 יהושע שושני אדריכל ומתכנן ערים. 15

 אדריכלות ותכנון ערים-יוסף בורשטין אדריכלים . 16

 אדריכלות ותכנון ערים -לאה שניאור אדריכלים. 17

 לפידות אדריכלות. 18

 לרמן אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ. 19

 מדר עותניאל בע"מ. 20

 מנדל אדריכלים. 21

         כליםנוימן חיינר אדרי. 22

 נופר דוד אדריכלים ומתכנני ערים. 23

 ארז חן
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 דןרשמה: מור אי

 

 

 

   

  נפתלי דודיו"ר ועדת                  גלית דמארי סקורקה, עו"ד                               -ארז חן    

 בר המועצהגזנציג התקשרויות                           היועצת המשפטית                                           

 

 העתק: 

 ראש המועצה -יואל גמליאל

 םמשתתפי

 עדנה פרג'. 24

 ענבר שמיר אדריכלות בע"מ. 25

 פוגל שוהם אדריכלים ומתכנני רים בע"מ. 26

 ציונוב ויתקון אדריכלים. 27

 קנפו כלימור אדריכלים . 28

 רמון אדריכלים בע"מ. 29

 ש.פובזנר. ג. פובזנר אדריכלים. 30

31 .as- architecys אדריכלים שונית ואבירם דותן 

 אירית כוכבי אדריכלים בע"מ. 32

 רימון אדריכלים . 33

 פיקר אדריכלות וניהול פרויקטים בע"מ . 34

 שלמה ובת שבע רונן אדריכלים. 35

 ערן מבל ארכיטקטורה ובינוי ערים בע"מ. 36

 מרש אדריכלים בע"מ. 37

 גאודע ניהול ומידע מקרקעין . 38

 לים ומתכנני ערים בעמ יער אדריכ. 39

 גיורא גור ושות' אדריכלים בע"מ. 40

 שיף גלית, גלעד שיף אדריכלות . 41

 חזקיה אדריכלות פיננסית בע"מ. 42

 אן.סי.איי חן אדריכלים . 43

 גולד אדריכלות בוטיק. 44

 נעמה מליס אדריכלות ובינוי ערים. 45

 רוה לונדון אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ. 46

 בלנדר רן . 47

 תמי הירש אדריכלים. 48

 XSסטודיו  -הירש רוסמן אבידור. 49

 אתוס אדריכלות תכנון וסביבה בע"מ . 50

51 .A.B.Sאדריכלות ועיצוב פנים בע"מ . 

 כנרת ארכיטקטורה ובינוי ערים. 52

     

 רשימה זו תפורסם באתר המועצה.

 

 

 ארז חן מאגר. נכללים ב הינם יש לעדכן את האנשים שעברו את התנאי הסף כי . 2


