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 ל' באדר א תשע"ט
 2019במרץ  07

 214121 -הנדסה 
 
 

 ועדת התקשרויות – 7/3/19פרוטוקול מתאריך 
 
 

  )חברי ועדת התקשרויות(:   נוכחים
 

 מנכ"ל –מר עמית לוין 
 יועמ"ש –עו"ד אורית טואף 

 גזבר –מר פואד אנדראוס 
 

 מהנדס –מר יוסי לוין 
 

 מהלך הדיון:
 

. התכנסנו לדון 8/2016הפורום הינו פורום ועדת התקשרויות בהתאם לחוזר מנכ"ל 
 בשני נושאים, כדלקמן:

 
 :אישור יועצים/מתכננים במאגר, בקטגוריות מינהל הנדסה .1

 עפ"י החוק נתבקשנו לפרסם רישום למאגר מתכננים/יועצים.
 

פרסמנו בעיתונות הארצית ובאתרים המקומיים, ההרשמה הייתה עד 
 .12:00בשעה  31/1/19לתאריך 

 
הקשורים למינהל מהנדס העיר מאשר את כל המתכננים/יועצים שהגישו 

 הנדסה.
 

 החלטה:
מאשרים על פי המלצת מהנדס העיר את כל המתכננים והיועצים  .א

שהגישו בקשות להצטרף למאגר על פי הקטגוריות הרלבנטיות למינהל 
 הנדסה.

 
בשנה הקרובה מי שיבקש להצטרף למאגר יגיש את הבקשה וכן את כל  .ב

הוא עומד  המסמכים הנדרשים ובמידה ויימצא ע"י מהנדס העיר כי
 בתנאי הסף הרלבנטיים, יצורף למאגר.

 
אחת לשנה העירייה תפרסם את האפשרות להגיש בקשה להצטרף  .ג

 למאגר וזאת על פי הנוהל הקבוע בחוזר מנכ"ל.
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 התקשרות עם אדריכל ומודד עבור מיזם הקמת בי"ס יסודי נוסף בתרשיחא .2
 

ולמודד עבור מהנדס העיר מבקש את אישור הועדה לפנות לאדריכלים 
 פרויקט הקמת בי"ס יסודי בשכונה הדרומית בתרשיחא.

 
( לתקנות העיריות 8)3אורית: מדובר בהתקשרויות שחלה עליהם תקנה 

)מכרזים(. סביר כי התקשרויות מהסוג הנ"ל תתבצענה ללא מכרז על פי 
( כאמור. מדובר בהתקשרויות עם גורמים מקצועיים לביצוע עבודה 8)3תקנה 

הדורשת בחירת המתכננים בדרך שאינה יכולה להתבצע במכרז מיוחדת, 
 פומבי רגיל.

 
 :החלטה

מאשרים התקשרות בהתאם לנוהל. מסמיכים את מהנדס העיר לקבוע תנאי 
 סף ולפנות לגורמים הרלבנטיים מתוך המאגר לצורך קבלת הצעות.

 
 

 פרסום מאגר היועצים באתר האינטרנט .3
 

ובר העירייה לצורך העלאתן לאתר רשימות היועצים במאגר יועברו לד
 האינטרנט העירוני.

 
 
 
 
 

 :רשמה
 מזכירת תכנון פרויקטים –כרמית אזרה 

 
 
 

 


