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נפתלי /2021ועדות/התקשרויות

אילניה
דו"ח התקשרויות לעבודות הדורשות ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים
בפטור ממכרז לשנת 2021

ארבל
בית קשת

במהלך שנת  2020התקשרה המועצה בפטור ממכרז ,בהתאם להחלטת ועדת התקשרויות ובכפוף
לתקנה ( )8(3לתקנות העיריות (מכרזים) שקובעת כי רשות מקומית רשאית להתקשר ללא מכרז בחוזה

בית רימון

"לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים ,או יחסי אמון מיוחדים ,כגון :עבודות
תכנון ,פיקוח ,מדידה ,שמאות ,ייעוץ ועבודות כיוצא באלה".

גבעת אבני
הודיות

מצ"ב פירוט ההתקשרויות שבוצעו במסגרת זאת במהלך שנת :2021
מס'
ועדה

המציע עימו התקשרה המועצה

סוג העבודה

1/2021
2/2021

בת אל אבני בן הרוש ,רו"ח
שניר אלמליח

שירותי חשבות שכר
שירותי פיקוח ארנונה

3/2021
4/2021

סבאג מהנדסים בע"מ
מרי"ם  -מרכז רוחני יהודי מקומי

מדידה וחישובים – הרחבה כפר קיש
ליווי פדגוגי לבי"ס בית חינוך גלילי

5/2021

ה.מ.ד.י הנדסה בע"מ

כפר חיטים

6/2021

כפר קיש

7/2021
8/2021

צומן ,רוקח ,לנקרי ,פרידלר עורכי דין
ברק ,גיט ,מיסטריאל ,לביבוביץ עורכי
דין
נגאר את שבלי הנדסה בע"מ
אפלבאום מדידות הנדסה אזרחית
בע"מ
חן בר מדידות והנדסה בע"מ

שירותי ייעוץ להכנה וליווי מכרז
לתפעול מערכת הביוב האזורית
שירותים משפטיים – מיסוי
מקרקעין והעמקת גביית ארנונה

10/2021

ביתן צחי בע"מ

11/2021
12/2021

בולדוזר פרסו והפקה
אר-לב הנדסה ופרוייקטים בע"מ

13/2021

רן שטוק – ייעוץ ניהולי ועסקי

14/2021

חכ"ם ייעוץ מוניציפלי

15/2021

ביתן צחי – ניהול תכנון וביצוע

16/2021

גופר הנדסה – ניהול ופיקוח פרויקטים

17/2021
18/2021
19/2021
20/2021

ענבל הנדסה בע"מ
רודי ברגר אדריכלים
--דר' טבעוני – אדריכלים ומהנדסים
בע"מ
דר' טבעוני – אדריכלים ומהנדסים
בע"מ

הזורעים
כדורי
כפר זיתים

לביא
מסד
מצפה
מצפה נטופה
שדה אילן
שדמות דבורה
שרונה

9/2021

21/2021

הכנת תכנית תמרור – הזורעים
ציפוי והכנת תשריט הפקעה – מתחם
גולני
מפה פוטוגרמטית וסקר עצים – כפר
חיטים
ניהול ופיקוח – שיפוץ אולם ספורט
בית רימון
ניהול עמוד הפייסבוק של המועצה
ניהול ופיקוח תחנת שאיבה ובריכות
חירום – א.ת .קדמת גליל
שירותי ייעוץ כלכלי להקמת מבנה רב
שימושי
הכנת תוכנית כלכלית ושיווקי לקול
קורא – מיזמי מורשת
סגירת מרפסת בי"ס רוטמן – תכנון
אדריכלי והיתר בניה
ניהול פיקוח – בניית גן ילדים חדש –
הזורעים
תכנון שדרוג תחנת שאיבה – כפר קיש
תכנון הרחבה – מצפה נטופה
תכנון מגרש כדורגל סינטטי – מצפה
נטופה
תכנון מגרש משולב – בית רימון

היקף כספי בש"ח /
 %הנחה מהאומדן
 ₪ 11,000כולל מע"מ
 + ₪ 400מע"מ למדידת
נכס  ₪ 250 +לביקור
ללא מדידה
 + 17,550מע"מ
 ₪ 250כולל מע"מ
לשעת יעוץ
 + 35,000מע"מ
 + 10%מע"מ
מכל תוספת בגביית
הארנונה
 + 15,000מע"מ
 + ₪ 6,500מע"מ
 ₪ 46,800כולל מע"מ
 + ₪ 61,800מע"מ
 + ₪ 1,500מע"מ
 4%מהצעת המחיר של
הקבלן  +מע"מ
 + ₪ 16,000מע"מ
 + ₪ 38,500מע"מ
 + 28,500מע"מ
 ₪ 42,000כולל מע"מ
 ₪ 122,850כולל מע"מ
 140,000כולל מע"מ
 ₪ 35,100כולל מע"מ
 ₪ 52,650כולל מע"מ
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אילניה
ארבל

מס'
ועדה

המציע עימו התקשרה המועצה

22/2021

בית קשת
בית רימון

הודיות
הזורעים
כדורי
כפר זיתים
כפר חיטים

---

23/2021

דביר הנדסה (משה ברזני)

24/2021

גיאוטופ לוין יעוץ גיאולוגי בע"מ

25/2021

אבי אור – אור אדריכלים
פאתה נסראללה
אוסמה פרח
בוריס חייט – בז מהנדסים
דוד אלחנתי אדריכלות נוף בע"מ

27/2021

ענבל הנדסה

גבעת אבני
26/2021

ניהול ופיקוח הקמת מבנים בי"ס
שירת הגליל
הכנת סקר ססמי – הרחבה שדמות
דבורה
הרחבת היקף התקשרות – תכנון
בי"ס
טיפול
וחדרי
כיתות
אנתרופוסופי
הרחבת היקף התקשרות – יועץ נוף
שדמות דבורה
תכנון מים ,ביוב וניקוז – כפר חיטים

 ₪ 46,800כולל מע"מ
 ₪ 9,945כולל מע"מ
24%
50%
38%
6%
 ₪ 18,018כולל מע"מ
 65,000כולל מע"מ

28/2021

אביב AMCG

ייעוץ פרוגרמטי – הרחבת כדורי

 ₪ 95,940כולל מע"מ

29/2021

מוחמד שעאבן – מודד

30/2021

יהודה עובד א.מ.י הנדסה

הרחבת היקף התקשרות – מדידה
כדורי
ניהול פרויקטים זמני

 ₪ 1,872כולל מע"מ

31/2021

בוריס חיאט מהנדס קונסטרוקטור

32/2021

ארמה ניתוח מידע בע"מ

33/2021

ת.ל.מ מהנדסים בע"מ

34/2021

כפר קיש

סוג העבודה

היקף כספי בש"ח /
 %הנחה מהאומדן

בדיקה קונסטרוקטיבית של מבנה רב
תכליתי – מצפה נטופה
הקמת מאגר ספקים ויועצים דיגיטלי
חכם
תכנון שדרוג תחנת שאיבה מצפה

 ₪ 246לשעה כולל מע"מ
 + ₪ 35,000מע"מ
הקמה  +6,225מע"מ
חודשי  + 225מע"מ
 ₪ 97,000כולל מע"מ

---

35/2021

אלון פרידמן

ניהול אתר גולני

 ₪ 29,000כולל מע"מ

36/2021

מוחמד שעאבן

37/2021

ניב בטיחות ומיגון

תכנון מרכז המושב שדה אילן –
מדידה
יועץ בטיחות בי"ס שירת הגליל

 ₪ 11,187כולל מע"מ

מסד

38/2021

א.מ.י הנדסה

מצפה

39/2021

ה .אדיר

40/2021

א.מ.י הנדסה

41/2021

ה .אדיר

שדה אילן

42/2021

איילון פתרונות פיננסיים ( )2004בע"מ
הבינלאומי יוניק ניהול השקעות בע"מ

שדמות דבורה

43/2021

משה ננדם – שמאי מקרקעין

44/2021

פוקוז ישראל בע"מ

45/2021

מני עמר מ.ע בטיחות והנדסה בע"מ

לביא

מצפה נטופה

שרונה

קרית חינוך לביא – ניהול/פיקוח בית
חינוך גלילי השלמת מבנה  Aוהקמת
מבנה B
קרית חינוך לביא-ניהול/פיקוח בניית
בית ספר חדש ( 18כיתות)
פיקוח גמר אולם ספורט קרית חינוך
לביא
קרית חינוך ניהול/פיקוח כביש גישה
ותחנת היסעים
שירותי ניהול תיקי השקעות

 ₪ 9,945כולל מע"מ
 ₪ 300,500כולל מע"מ
 ₪ 210,000כולל מע"מ
 ₪ 60,000כולל מע"מ
 ₪ 250,000כולל מע"מ
89.2%
83.0%

חוות דעת שמאית – מט"ש גליל
תחתון
שירותים מקוונים לשיתוף ציבור –
פוקוז
סדנאות מלאכה א.ת קדמת גליל –
יועץ בטיחות

 + 12,000מע"מ
 + 14,214מע"מ
 11,700כולל מע"מ
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מס'

ארבל
בית קשת
בית רימון
גבעת אבני
הודיות
הזורעים
כדורי
כפר זיתים
כפר חיטים

המציע עימו התקשרה המועצה

סוג העבודה

היקף כספי בש"ח /
 %הנחה מהאומדן

סדנאות מלאכה קדמת גליל – יועץ
נגישות
סדנאות מלאכה קדמת גליל – יועץ
תנועה
תוספת למבנה רווחה קיים (סגירת
מרפסת)
הגדלת היקף התקשרות  /תב"ע
למתחם ההיסטורי של אילניה
הגדלת היקף התקשרות  /קידום
תוכנית הרחבת מצפה נטופה  81יח"ד
שירותי ייעוץ ניהול מים וביוב

 + ₪ 10,062מע"מ

ועדה
46/2021

דניאל כהנא  -תכנון נגיש בע"מ

47/2021

קודסי רוחי – משרד מדידות ותכנון
כבישים
א.מ.י (עובד) הנדסה בע"מ

49/2021

גוגנהיים בלוך אדריכלים ומתכנני ערים
בע"מ
רוי בגר אדריכלים בע"מ

51/2021

אוריאל קופל

52/2021

שחק המומחים לשכר בע"מ

53/2021

יוסף אשמוז הנדסה

54/2021

אדיר הנדסה בע"מ

55/2021

מי גת – אגודה שיתופית חקלאית למים
בגליל התחתון בע"מ
לוזעאן זערורה אדריכלית נוף בע"מ

48/2021

50/2021

56/2021
57/2021

 ₪ 11,700כולל מע"מ
 + ₪ 14,900מע"מ
 + 26,100מע"מ
 + 45,000מע"מ
 ₪ 16,500כולל מע"מ
חודשי
 + 31,730מע"מ

עריכת בדיקות שכר וגמלה מקיפה
ברשות
ניהול פרויקטים זמני (החלפת חל"ד
גפן גולן)
הרחבת היקף התקשרות קק"ל
נטופה
ייעוץ מקצועי לשירותים הנדסיים

חודשי  + 1,250מע"מ

הכנת סקר עצים – כפר חיטים

 ₪ 12,000כולל מע"מ

 ₪ 228לשעת עבודה
כולל מע"מ
 10,380כולל מע"מ

ליווי משפטי וניהול חשבון נאמנות –
הרחבה כפר זיתים

כפר קיש
לביא
מסד
מצפה
מצפה נטופה
שדה אילן
שדמות דבורה
שרונה
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מס'

אילניה

ועדה

המציע עימו התקשרה המועצה

סוג העבודה

היקף כספי
בש"ח % /
הנחה

ארבל
בית קשת

מהאומדן
43/2020
44/2020

בית רימון

45/2020
46/2020

גבעת אבני

47/2020
48/2020

הודיות
הזורעים
כדורי

49/2020
50/2020
51/2020
52/2020
53/2020

כפר זיתים

54/2020
55/2020

כפר חיטים
כפר קיש
לביא
מסד
מצפה
מצפה נטופה
שדה אילן
שדמות דבורה
שרונה
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