
 

 

 

 

 3מתוך  1עמוד                                                            26/03/18פרוטוקול ועדת התקשרויות מיום 

 

 בנושא: ועדת התקשרויות  6פרוטוקול מס' 

 26/03/18מיום: 

 
 

 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

 

 

 רויקטים. אישור רשימת מנהלי ומפקחי פ: מטרת הישיבה

 אחריות לביצוע  נושא                                מס'  

העומדים בתנאי הסף של נוהל  לניהול ופיקוח פרויקטיםיועצים הרשימת  .1

 :ההתקשרויות

  :אותם ןהמועצה בחשמהנדס זאת לאחר  להלן הרשימה כפי שאושרה

 ניהול פרויקטים -770. 1

2 .GS ניהול ופיקוח פרויקטים 

 ( בע"מ 2009א. גולן מהנדסים ) .3

 אהוד שלו. 4

 א.ח שנהב פרויקטים בע"מ. 5

 א.פ.נ ניהול הנדסי בע"מ. 6

 א.צ.י.כ אחזקות וניהול בע"מ. 7

 אורבניקס. 8

 אורי עטר חברה להנדסה בע"מ. 9

 אלדור רדיוס הנדסה ניהול ופיקוח בע"מ. 10

 אלמלם הנדסה וניהול בע"מ . 11

 נדסים בע"מאמירי אדריכלים ומה. 12

 ארץ ניהול ופיקוח פרויקטים בע"מ. 13

 אשר אולניק חב' להנדסה בע"מ . 14

 אתגר הנדסה ויעוץ בע"מ. 15

 בועז פרידמן. 16

 בני דבוש. 17

 ג.ד. ארד מהנדסים בע"מ. 18

 גודוביץ הנדסת מבנים -גונן. 19

 גרויסמן הנדסה בע"מ. 20

 תשתיות מידע וטכנולוגיות -דורון קובץ. 21

 הררי ארז. 22

 חיים בירנבאום . 23

 י.ד ירדן אלון ניהול נכסים ובנין בע"מ. 24

 ארז חן
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 מהנדס אזרחי -יגאל רבינוביץ. 25

 יחיאל תמרי. 26

 מ.ד.מ ניהול פרויקטים. 27

 מגינית פרויקטים בע"מ . 28

 ניהול ופיקוח בע"מ -מיישרים. 29

 יעוץ ניהול והשקעות בע"מ -מרום תובל. 30

 סי בריבוע בע"מ. 31

 ניהול וסילוק תביעות בע"מ -ספיר. 32

 עדניר ע.פ בע"מ. 33

 עתיר מהנדסים )ע.א(מהנדסים בע"מ. 34

 יל הנדסה בע"מ-פל . 35

 פורט מהנדסים בע"מ. 36

  . פנחס ברויט37

 רומי אסטרטגיות הנדסה. 38

 ליאון בר. 39

 רן וולף. 40

 לאוף ניהול ובניה בע"מ . 41

 מרב הנדסה ניהול ופיקוח בע"מ. 42

 תנע ניהול פרויקטים. 43

 ורון יזמות ופיתוח . 44

 פיקר אדריכלות וניהול פרויקטים בע"מ . 45

 חברת פורן שרים נהנדסה ושמאות מקרקעין בע"מ . 46

 א.ש. רנד הנדסה בע"מ. 47

 ניסים שוקר מהנדסים יועצים בע"מ . 48

 פז כלכלה והנדסה. 49

 יואל ממן ניהול פיקוח בע"מ. 50

 הנדסה אזרחית בע''מ תמך י.ג.. 51

 איתי שמע פיקוח וניהול פרויקטים בבניה ותשתיות . 52

 גאודע ניהול ומידע מקרקעין . 53

 א.ס שירותי תאום ופיקוח ניהול ובניה בע"מ. 54

 אחים מרגולין הנדסה וייעוץ בע"מ. 55

 אדם עטר . 56

 תפיקון הנדסה בע"מ . 57

 וקסמן גוברין גבע חברה להנדסה בע"מ. 58

 מ"יער אדריכלים ומתכנני ערים בע. 59

     

 

 רשימה זו תפורסם באתר המועצה.

 

 

 ארז חן מאגר. נכללים ביש לעדכן את האנשים שלא עברו את התנאי הסף כי אינם  . 2
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 דןרשמה: מור אי

 

 

   

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

 התקשרויות                           היועצת המשפטית                                   גזבר המועצה        

 

 

 העתק: 

 ראש המועצה -יואל גמליאל

 משתתפים

 תיק ועדה

 


