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 ה' בניסן תשע"ט
 2019באפריל  10

 מחלקת הנדסה
 215282 

 
 ה בנושא הסכמים עם מתכננים/ וועדת התקשרויותישיב

 8/4/2019מתאריך  
 

 נוכחים:
 מנכ"ל העירייה –מר עמית לוין 

 יועמ"ש –עו"ד אורית טואף 
 גזבר העירייה –מר פואד אנדראוס 

 
 מהנדס העיר –מר יוסי לוין 

 
 :נושאים לדיון

 שצ"פ פארק מגדל המים. –קידום תכנון  .1
: נערך סיור במקום ויש כוונה להקים במקום שצ"פ הכולל מתקני יוס

 משחקים.
 מאושר לקבל הצעות מחיר ממתכננים, על פי הנוהל, לתכנון רעיוני החלטה: 

 ההצעות תובאנה לאישור הוועדה.בלבד, 
המתכננים יידרשו להתייחס לסוגיית אופי המקום )באתר מתקיימים אירועי 

 ט על אופי התכנון(.יום הזיכרון ובהתאם להחלי

 

 –הוספת מדרחוב תרשיחא והסדרת חניון  –תכנית תנועה וחניה לתכנית  .2
 אלש"ח + מע"מ. 35 –ת.ל.מ מהנדסים 

יוסי: העירייה באמצעות הוועדה יזמה תכנית לשינוי ייעוד בגרעין הישן של 
הכפר על מנת להתאים את המצב הסטטורי והשימושים הקיימים בפועל, 

. היועצת היא יועצת התנועה של התכנית כחלק מהיועצים לרבות מסחריים
 הנדרשים בנוסף לעורך התכנית.

 (.10/18 -מאושר )* ההצעה מתאריךהחלטה: 
 

₪ +  192,546עזמי אבו חנא, בסך  –מדידה גבעת הנשיא פרס  –הגדלה  .3
 מע"מ.

יוסי: מדובר בנספח הגדלה בגין ביצוע סקר עצים הנדרש כתנאי בל יעבור 
 עבודות העתקת עצים.לאישור 
 מאושר. החלטה:

 
 אלש"ח הסכום כולל מע"מ. 14מדידה, ד.ס מדידות בסך  –אולפנת צביה  .4

 : מאושר.החלטה
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הסכום ₪  13,891 –וליד נאסר הסכם בסך  –גן השושנים גן שלמה מעלות  .5
 כולל מע"מ.

אורית: אני מבינה שלעיתים יש דחיפות, היה מצופה שלפחות תתקבלנה 
 ממספר מתכננים, גם אם לא על פי הנוהל ככתוב.הצעות 

יוסי: מדובר היה בסיטואציה של "מהיום למחר" ולא ניתן היה למצוא מישהו 
 זמין.

 
 מאושר. החלטה:

הוועדה מבקשת להבא, שיתבצע הליך על פי הנוהל, אישור הוועדה מראש, 
 קבלת הצעות וכו'.

 
 40,950)חשמל ומיזוג אוויר(, בסה"כ  הסכם ברקת י.ר.ד –בית ספר באר חיים  .6

 כולל מע"מ₪ 
 החלטה: מאושר

 
הכנת סקר  –שפר מהנדסים  –היוונית בתרשיחא  הבית הלוויות והכנסיי .7

 אלש"ח+ מע"מ. 25בסך  –ליציבות המבנים 
יוסי: הייעוץ הינו בתחום ייחודי, יש רק שני משרדים בארץ שמבצעים תכנון 

 כזה.
 מחיר מהמשרד השני.אורית: פנית לקבלת הצעת 

 יוסי: לא.
 פואד: הנושא בהול מבחינת שחרור הכספים.

 .מאושרלאור הדחיפות החלטה : 
 
 
 

 רשמה: נאוה חזיזא
 מזכירת ראש מינהל הנדסה

 
 
 
 

 העתק: נוכחים

 

 


