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 2019בפברואר  17

 213582 -הנדסה 
 

 19/2/13ישיבה בנושא הסכמים עם מתכננים/יועצים מתאריך 
 

 נוכחים:
 מנכ"ל –מר עמית לוין 
 מהנדס העיר –מר יוסי לוין 

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

 
 מהלך הדיון:

 
 להלן חוזי התקשרות של מתכננים/יועצים בפרויקטים שונים בעיר:

 
המתכנן קרבן  –תכנון קונסטרוקציה איים באגם מונפורט במעלות  –הגדלה  .1

  -ושות' חברה להנדסה בע"מ 
 מאשריםהחלטה: 

 

המתכנן מלגד יועצים בע"מ  – בניית מרכז מבקרים באגם מונפורט מעלות .2
  – מיזוג אוויר ואנרגיה

 מאשריםהחלטה: 
 

  – ישראל קלרהמתכנן  – פארק אקסטרים אגם מונפורט מעלות .3
 טה: מאשריםהחל

 
 – אגם מנפורט מעלות 392 -פיתוח שטח ל –ייעוץ לביסוס/ייעוץ גיאוטכני  .4

 –המתכנן ישראל קלר 
  החלטה: מאשרים

 
המתכנן  –איים באגם מונפורט מעלות  –ייעוץ לביסוס/ייעוץ גיאוטכני  .5

 –ישראל קלר 
 החלטה: מאשרים

 
הגדלת הזמנה בגין עדכון נספח ותוכנית בטיחות לפרויקט בעקבות שינויים  .6

אדריכלים במהלך הבקשה להיתר + עדכון נספח ותוכנית נגישות לפרויקט 
המתכנן עווד  –הנ"ל בעקבות שינויים אדריכלים במהלך הבקשה להיתר 

  –הנדסה תכנון ומבנים 
 החלטה: מאשרים

 
  -הזמנת עבודה  –המתכנן שלומי אלדי  –בית ספר באר חיים במעלות  .7

 החלטה: מאשרים
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 המתכנן ניב איתמר –תוספת למבנה אולם ספורט "נתיב מאיר" מועדון סייף  .8
 : המתכנן ניב איתמר הינו המתכנן שתכנן את שלב א' ומאחר ומדובר יוסי

 בתוספת קומה למבנה הנ"ל, על מנת לשמור על רצף תכנוני הוחלט       
 להתקשר עימו.       

 החלטה: מאשרים
 

  –המתכנן א.ד. שירי ברלב  – 2019מפרצי חניה ברח' כלנית במעלות  -הגדלה  .9
 החלטה: מאשרים

 
  –ר.שנאן  -' א.מרקוביץ –המתכנן  –בית העלמין געתון  .10

הצעות  3ר.שנאן לאחר שנתקבלו  –הוחלט על המתכנן א.מרקוביץ' יוסי: 
 של הסככות בכניסה לבית העלמין געתון. מחיר לתכנון קונסטרוקציה

 החלטה: מאשרים
 

  –המתכנן ח.ר הנדסה  – 2019תכנון תנועה מעון יום רבין במעלות  .11
 החלטה: מאשרים

 
הנדסה  המתכנן ריואק משרד אדריכלות, – 2018שדרוג מתנ"ס תרשיחא  .12

 –אזרחית, עיצוב פנים ובינוי ערים 
 החלטה: מאשרים

 
  –המתכנן א.ב. מתכננים  –אולם ספורט בגבעת האורנים  .13

 החלטה: מאשרים
 

המתכנן אם.איי.פי בע"מ ניהול ופיקוח  –עבודות כמאות בית ספר באר חיים  .14
  –בניה 

 החלטה: מאשרים
 

  –המתכנן ת.ל.מ מהנדסים  –תכנון מערכת ניקוז  –בית העלמין געתון  .15
 החלטה: מאשרים

 
 –המתכנן ארטמאג בע"מ  – 2018שכונת הבנים בתרשיחא  .16

 החלטה: מאשרים
 

 –המתכנן תל הנדסת חשמל  – 2018בתרשיחא  8833כביש  .17
 החלטה: מאשרים

 
 

 רשמה: כרמית אזרה
 מינהל הנדסה –מזכירת פרויקטים 

 
 העתק: נוכחים


