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 "ז טבת תשפ"גט               
 2023ינואר  09 

 ועדת התקשרויות               
 

 סיכום ישיבת ועדת התקשרויות
 3.20201.09מיום 

 
 מנכ"לית המועצה, יו"ר הועדה - לילך שיינגורטן :משתתפים

 מהנדס המועצה, חבר הועדה - שמעון אוזילבסקי 
 גזבר המועצה, חבר הועדה - אלעד שניר 
 יועצת משפטית, חברת הועדה - עו"ד רמה לשם 

 
 

 :על סדר היום
  בכל תחומי הייעוץ והתכנון. 01.2023אישור מאגר יועצים ומתכננים לתאריך 
 מצ"ב קובץ פרטי היועצים והמתכננים.

 
 :דיון

 
מה הזמנה ונוהל התקשרויות של המועצה, פורס 5/2017-ו 8/2016מנכ"ל  ילפי חוזר

עמידת  פניות להרשמה לרישום המאגר, נבחנו והתקבל. יועצים להירשם למאגר
 .בקטגוריות השונות בתנאי הסף שנקבעו יםהמועמד

 
  :החלטה

 
 םצירופ את מאשרים, לפיכך. בקטגוריות המפורט בתנאי הסף יםעומד יםהיועצ .1

 .היועצים למאגר

 
למאגר היועצים, בקטגוריות  םאישור צירופ על יםלמועמד להודיע המועצה על .2

 בהתאם לתחום עיסוקם והכשרתם.
 

 
 
 

  
 
 
 

 רמה לשם       אלעד שניר     לילך שיינגורטן               
 יועצת משפטית     גזבר המועצה    מנכ"לית המועצה              
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 516328663 עצהשדה חברה להנדסה בע"מ
עמק דותן 

59/8  
 ניהול תכנון, פיקוח, דורון שדה מודיעין

 מודד רם בן חיים ראשון לציון  12חומה  515767457 רם מדידות בע"מ 

 והשקיה פיתוח נוף  ליאור הורביץ 4584000ד.נ שרון תיכון  קיבוץ אייל  570016428 ארגון עובדי המים אגודה חקלאית שיתופית

 512738600 אריה שוורץ מהנדסים יועצים בע"מ
יהודה 

  4הנחתום 
 תנועה  אריה שוורץ באר שבע

ישראל קלר יעוץ לביסוס ושרותים הנדסיים 
 בע"מ

510878606 
ת.ד  23בצרי 
800 

 ייעוץ קרקע  משה אלזרבל קריית אתא
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