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 ט"ו בסיון תשע"ט
 2019ביוני  18

 217416 -הנדסה 
 

 12/6/19ישיבה בנושא הסכמים עם מתכננים מתאריך 
 

 נוכחים:
 מנכ"ל –מר עמית לוין 

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

 מהנדס –מר יוסי לוין 
 

 נושאים לדיון:
 

 הסדרת דרך גישה: –שכ' נוף האגם  -ת.ל.מ מהנדסים  .1
: מדובר בתכנון נוסף לפרויקט קיים שתוכנן ע"י אותה מתכננת אשר יש יוסי

 לה את כל הנתונים הדרושים ולכן ממליץ להמשיך את ההתקשרות איתה.
 מאשרים. החלטה:

 
 אדריכלות נוף שצ"פ רח' שרירא שלמה: -שמרית רז  .2

: עקב מגבלות תקציביות היקף הפרויקט צומצם והחלק שבו היה נדרש יוסי
 ן של השצ"פ הקיים בוטל ולא נכלל בפרויקט כפי שיצא לפועל.רה תכנו

 לאור הנ"ל לא נדרשת התקשרות חוזית בשלב זה.
 

 בית ספר באר חיים: -אדוארד קירמאייר  .3
הוועדה מבקשת להציג הצעות מחיר נוספות ולהביא לאישור  :החלטה

 הוועדה הבאה אשר תתכנס.
 

וסככת הספדים חלקת בית תכנון מבנה שירותים  –הגדלה  -נאוה כהן  .4
 העלמין היהודי בבית העלמין געתון:

במסגרת תקציב אגף העדות נתבקשנו לתכנן את חוות ההספדים בבית  יוסי:
 העלמין בחלקה של הצד"לניקים ותכנון סככה ושרותים לחלקה היהודית.

 מאשרים.החלטה: 
 

 קונסטרוקציה:תכנון  -בית העלמין געתון  -ר. שנאן  –א.מרקוביץ'  .5
מובא לאישור שוב עבור תוספת  13/2/19החוזה אושר בוועדה מתאריך 

 הגדלה לחוזה.
 מאשרים. החלטה:

 
 הזמנת רכש הגדלה עבור אולם ספורט אורנים: -ר.שנאן  –א.מרקוביץ'  .6

הוועדה מבקשת להכין מסמך הגדלה ולא מסתפקת רק בהזמנת  החלטה:
 רכש.
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 איים בגשרים באיים באגם: 3-קונסטרוקציה לתכנון  -ואליד נאסר  .7
 ההצעות שנתקבלו: 3יוסי מציג את 

 מע"מ₪ +  18,000ע"ש אינג' נאסר וליד ע"ס  .1

 מע"מ₪ +  30,000אלכס הנדסה אזרחית ע"ס ע"ש  .2

 מע"מ₪ +  24,000ע"ש קיסר פראן  .3
₪  18,000ההצעה הזולה ע"ש אינג' נאסר וליד ע"ס  קבלתמאשרים  החלטה:
 + מע"מ.

 
ליווי תכנון מבנה סככה, מבנה טהרה ובתי שימוש  –הגדלה ויקטוריה קרייס  .8

 בית העלמין געתון: -
 מאשרים.החלטה: 

 
אזור תעשייה משותף מעלות כפר  –הגדלה אגרונום  -מידות ומעשי נוף  .9

 הוורדים:
 יש לתקן את מסמך ההגדלה ולאישור הוועדה הבאה אשר תתכנס. החלטה:

 
תוספת שיפוצים והתאמות עבור מקלט תת קרקעי  –הגדלה  -ואליד נאסר  .10

 בבי"ס נתיב מאיר:
 מאשרים.החלטה: 

 
 ובי"ס נתיב מאיר: 5,56פיקוח צמוד לפרויקט מקלטים  .11

הצעות לאשר שוב בוועדה הבאה  3-2הוועדה מבקשת לקבל עוד  החלטה:
 אשר תתכנס.

 
 לעדה התימנית במעלות: תבית כנס –מדידה  -דכואר סאפי  .12

 מאשרים. החלטה:
 

 מינוי יועץ בטיחות: –שדרוג בי"ס אורט עליון  .13
 הצעות: 2יועצים, נתקבלו  5-פנינו ל

 מע"מ.+ ₪  5,850ע"ש שלומי אלדי ע"ס  .1

 מע"מ.₪ +  8,000ע"ש רמא הגליל הנדסה בע"מ ע"ס  .2
₪ +  5,850מאשרים קבלת ההצעה הזולה ע"ש שלומי אלדי ע"ס  החלטה:

 מע"מ.
 

 מינוי יועץ בטיחות: –מועדון הסייף במעלות  .14
 הצעות: 2יועצים, נתקבלו  5-פנינו ל

 מע"מ.₪ +  5,265ע"ש שלומי אלדי ע"ס  .1

 מע"מ.₪ +  7,000ע"ש רמא הגליל הנדסה בע"מ ע"ס  .2
₪ +  5,265מאשרים קבלת ההצעה הזולה ע"ס שלומי אלדי ע"ס  החלטה:

 מע"מ.
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 מינוי יועץ נגישות: –הנגשת סביבה לימודית במוס"ח ובמוס"צ  .15
 הצעות: 4יועצים, נתקבלו  5-פנינו ל

 מע"מ.₪ +  3,500ע"ש ענבר שמיר ע"ס  .1

 מע"מ.₪ +  3,200ע"ש דניאל כהנא ע"ס  .2

 מע"מ.₪ +  4,500רמא הגליל הנדסה בע"מ ע"ס  .3

 + מע"מ. 5,950קו אדריכלים ע"ס  .4
₪ +  3,200מאשרים קבלת ההצעה הזולה ע"ש דניאל כהנא ע"ס  החלטה:

 מע"מ.
 

 ס סביונים:חניה סמוך לבי" .16
 יובא לדיון בוועדה הבאה.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 רשמה: כרמית אזרה
 מזכירת תכנון פרויקטים


