
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

15/5/2019 

 

 ראש המועצה

 גזבר המועצה

 יועמ"ש

 מהנדס המועצה

 דוד תורג'מן

 

 פרוייקטים הנדסייםבנושא  סיכום ועדת התקשרויות

התכנסה ועדת ההתקשרויות של המועצה  10:00בשעה  15/05/2019ביום  .1

 שלומי.המקומית 

 בישיבה נכחו: .2

  מנכ"ל המועצה ויו"ר הועדה –לוצ'י יוסף 

  גזבר המועצה –שמוליק רוזנגרטן 

  יועמ"ש –אלדר כהן 

 דוד תורג'מן ראש המנהלת ההנדסית 

  מזכירת מחלקת ההנדסה –רווית מלכה 

 הנושאים אשר עלו על סדר יומה של הועדה: .3

 פרוייקט פוטו וולטאי 

  היועצים הרשותיהכנסת מתכננים לפיקוח למאגר 

 הגדלת פרוייקט מועדונית דדו 

 הגדלת פרוייקט פיתוח שביל בית כנסת אביר יעקב 

המועצה קיבלה הרשאה להתחיל בתהליך התקנת מערכות פוטו  –פוטו וולטאי  .4

 5. לצורך התחלת התהליך נערכה פנייה ל  ₪אלף  750וולטאיות בהיקף של כ 

 3ולסייע בפרויקטים בסכום זה.  מתכננים להיכנס למאגר היועצים של המועצה

 :חברות ענו לפניית המועצה

 



 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 גל מהנדסים 

 אבקסוס 

 סביבות פרוייקטים מהנדסים בע"מ . 

מניתוח ראשוני נראה כי גל מהנדסים ואבקסוס הינן החברות המתאימות יותר 

לפרוייקט הנוכחי. על אף המלצת מהנדס המועצה הקודם לבחור בחברת אבקסוס 

החברות להציג את ניסיונן ויכולותיהן על מנת  2זמן את להחלטת הח"מ היא 

לתחום מורכב זה. תיאום הפגישות ייערך על ידי  לבצע בחירה מושכלת ונכונה

 .החברות יוכנסו למאגר היועצים של המועצה 3המנהלת ההנדסית. 

 ועדת ההתקשרויות מאשרת הכנסת היועצים הבאים לרשימת היועצים של המועצה: .5

 בע"מ. אד בר יועצים 

 .חברת נתיב תאום ניהול הנדסי 

 .שגית רבינוביץ אביטל 

 .חברת תשתית 

 שי בניטה 

. באחריות מחלקת יוכנסו למאגר לאחר שמסרו חומרים כנדרשכלל המתכננים 

תוך  ולהעלותה לאתר האינטרנט הרשותיההנדסה לעדכן את רשימת המתכננים 

 ש.שמירה על עדכניות הנתונים במרווחים של לא יותר מחוד

הפרוייקט הנ"ל בוצע בשנה שעברה. לפרוייקט זה  –תשלום עבור מועדונית דדו  .6

באחריות מחלקת ההנדסה לספק התבצעו שתי הרחבות מעבר לסכום המכרז. 

ההרחבות שבוצעו  2לועדה תקציר של הבקשה הכולל את סכום המקור ואת 

 . לאחר קבלת הנתונים תבדוק הוועדה את חוקיותכולל הסיבות להרחבה

 ההרחבות והלקחים הנדרשים ותמסור את החלטתה.

ולבצע את התהליך  6נא לעיין בסעיף  –פיתוח שביל בית הכנסת אביר יעקב  .7

 באופן זהה.

 בברכה .8

 

 לוצ'י             יוסף

 מנכ"ל מועצת  שלומי

 


