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 גזבר המועצה

 יועמ"ש

 מהנדס המועצה

 

 14/1/2019סיכום ועדת התקשרויות מיום 

התכנסה ועדת ההתקשרויות של המועצה  12:30בשעה  14/1/2019ביום  .1

 המקומית שלומי.

 בישיבה נכחו: .2

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

 גזבר המועצה –שמוליק רוזנגרטן  •

 יועמ"ש –אלדר כהן  •

  טיים אליומהנדס המועצה בנושאים הרלבנ – טל חמי •

 יומה של הועדה:הנושאים אשר עלו על סדר  .3

 אישור תכנון יבילים לבתי ספר •

 התקשרות מול מתכנן בית ספר יערית •

 27/2017התקשרות לחברת מטרופולינט בהמשך למכרז  •

 תרגום חוזה תרומות לאנגלית •

 הקצאת סכום ממכרז פיתוח עבור עבודות בתחנות אוטובוס •

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 להלן סיכום החלטות הועדה: .4

 

 החלטת הועדה פרוטוקול נושא מס"ד

שור תכנון אי 1
יבילים עבור 

 רבתי ספ

הנושא הוצג על ידי מהנדס המועצה 
בדגש על חשיבות התכנון המוקדם 

 לקראת שנת הלימודים הבאה

מהנדס המועצה יפנה למתכננים על מנת 
לקבל הצעות מחיר רלבנטיות לביצוע 

עדת והתכנון. ההצעות יוצגו לו
החלטה לגבי המשך צורך התקשרויות ל

 בתוך שבועיים. התהליך

התקשרות מול  2
מתכנן בית 
 ספר יערית

נדס הציג את השתלשלות המה
העניינים בשנים האחרונות מול 

 המתכנן

המהנדס ירכז את החומרים הרלבנטיים 
ויעביר אותם בהקדם לעיונם של חברי 

 הוועדה לצורך גיבוש דרך פעולה.

התקשרות מול  3
חברת 

מטרופולינט 
בהתאם למכרז 

27/2017 

הח"מ הציג את מבנה המכרז הקיים 
קודם הנושא ואת הצעדים בהם י

 בגין כל שירות שיתווסף למכרז.

תחברות בהתאם הועדה מאשרת ה

,  CRMמערכת שו"ב לתנאי המכרז ל

בהתאם לסכומים  BIלניהול משרד ול 

הנקובים במכרז. חיבורים לשירותים 
 ךהועדה בהמשנוספים יאושרו במסגרת 

תרגום חוזה  4
תרומה 
 לאנגלית

רומה יש לתרגם את חוזה הת
עמודים מאנגלית  8בהיקף של 

 לעברית לצורך דיון וחתימה

אלדר יפנה לחברה שסיפקה את ההצעה 
 .₪ 800היקף של כ הזולה ב

ום סכהקצאת  5
להשלמת 

פיתוח  עבודות
בתחנות 
 אוטובוס

בקשת המהנדס ובהמשך המשך ל
ץ המשפטי לחוות הדעת של היוע

עדת ובשל העדר מועד זמין וקרוב לו
 מכרזים ובשל הצורך הבטיחותי.

ם של והועדה מאשרת הקצאת סכ
מתוך תקציב המכרז למימוש  ₪ 69000

בנוהל עבודות קטנות על מנת לצמצם 
 את מפגעי הבטיחות שנוצרו.

 

 בברכה .5

 

 

 


