ועדת התקשרויות מינהל הנדסה
מספר דיון10636 :
נוהל ע"י:דורון חזן
תועד ע"י:רחל אורנשטיין
הוקלד ע"י :מורן סרידו

מאושר
התקיים בתאריך07/03/2018 :
מיקום הישיבה :לשכת מהנדס העיר
תאריך אישור19/03/2018 :
הודפס ע"י :מורן סרידו

נושא הדיון:
ועדת התקשרויות מינהל הנדסה מיום 7.3.18
הדיון תועד ע"י אושרת עייש
השתתפו :דורון חזן  -מהנדס העיר -מהנדס העיר; עודד לוי  -גזבר -גזבר העירייה; איל אילוז  -מנהל מחלקה-
מח' פלילית; אושרת עייש ; רוית מויאל ; אופיר היימן  -מנהל מחלקה -מח' מכרזים; אלמוג אפטבי  -מנהל
אגף -אגף פרויקטים; מירון יעקובוב ; בת אל בניטה ; ליאור ישראלי  -מנהל מחלקה -מח' השבחה; רות דיין ;
נריה דולב  -מנהל אגף -אגף תכנון; יורם שמש  -מנהל מחלקה -מח' תאורה ורמזורים
נעדרו:
מכותבים:

סעיף  :1תכנון ופיקוח של עבודות תשתיות בשפפ"ים
בוצעה פנייה ל 3-מציעים והוגשו רק  2הצעות:
 .1א.ש ניהול ,תיאום ופיקוח הציע  5%הנחה.
 .2דוד בורטניק הציע  30%הנחה.
מירון מציין שהיועץ דוד בורטניק מועסק ע"י מס' מחלקות במקביל בפרויקטים שונים.
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משימות
נושא המשימה
תכנון ופיקוח של
עבודות תשתיות

בשפפ"ים

תכנון ופיקוח של
עבודות תשתיות
בשפפ"ים

פעילות
הועדה מנחה את אבירם עמר
לתכלל את כל הפרויקטים שבהם
היועץ מייעץ ולצאת להצעות מחיר
מעל  140,000ש"ח ובכך לאפשר
למנהלי מחלקות להעסיק אותו
במסגרת חוזה יחיד .היות ולא
מדובר בפרויקט בודד אלא
בהארכה של עבודה שוטפת
במסגרת פטור .יחד עם זאת
מאחר וההתקשרויות הקודמות
היו בטרם כניסתו של הנוהל יש
לאפשר עבודה סדירה מול היועץ
למשך  3חודשים.
בכפוף לכך ,הועדה מאשרת
התקשרות עם דוד בורטניק על
סך  88,905ש"ח לפני מע"מ.
אבירם עמר יודיע ליועץ על צו
התחלת עבודה.
הועדה מנחה את אבירם עמר
לתכלל את כל הפרויקטים שבהם
היועץ מייעץ ולצאת להצעות מחיר
מעל  140,000ש"ח ובכך לאפשר
למנהלי מחלקות להעסיק אותו
במסגרת חוזה יחיד .היות ולא
מדובר בפרויקט בודד אלא
בהארכה של עבודה שוטפת
במסגרת פטור .יחד עם זאת
מאחר וההתקשרויות הקודמות
היו בטרם כניסתו של הנוהל יש
לאפשר עבודה סדירה מול היועץ
למשך  3חודשים.
בכפוף לכך ,הועדה מאשרת
התקשרות עם דוד בורטניק על
סך  88,905ש"ח לפני מע"מ.
אבירם עמר יודיע ליועץ על צו
התחלת עבודה.

אחראי
אבירם עמר

יעד
21/03/2018

מירון יעקובוב

21/03/2018

סעיף  :2ליווי שמאי לתוכנית קריית חלוצים
בוצעה פנייה ל 3-מציעים והוגשו  3הצעות:
 .1יעקב בן דוד הציע  58,000ש"ח לפני מע"מ.
 .2גדעון קרול הציע  130,000ש"ח לפני מע"מ.
 .3אריה קמיל הציע  120,000ש"ח לפני מע"מ.
ליאור ישראלי ממליץ על יעקב בן דוד היות והוא הגיש את ההצעה הזולה ביותר.

משימות
נושא המשימה
ליווי שמאי
לתוכנית קריית

חלוצים

פעילות
הוועדה מאשרת התקשרות עם
יעקב בן דוד על סך  58,000ש"ח
לפני מע"מ.
ליאור יודיע לו על צו התחלת
עבודה.

אחראי
ליאור ישראלי

יעד
21/03/2018
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סעיף  :3הוצאת שומה לתב"ע פסגת אשדוד ברובע ז'
בוצעה פנייה ל 3-מציעים והוגשו  3הצעות:
 .1יעקב בן דוד הציע  35,000ש"ח לפני מע"מ.
 .2נתי נוימן הציע  36,000ש"ח לפני מע"מ.
 .3רוני ברקוביץ' הציע  55,000ש"ח לפני מע"מ.
ליאור ישראלי ממליץ על יעקב בן דוד היות והוא הגיש את ההצעה הזולה ביותר.

משימות
נושא המשימה
הוצאת שומה
לתב"ע פסגת
אשדוד ברובע ז'

פעילות
הועדה מאשרת התקשרות עם
יעקב בן דוד על סך  35,000ש"ח
לפני מע"מ.
ליאור יודיע לו על צו התחלת
עבודה.

אחראי
ליאור ישראלי

יעד
21/03/2018

סעיף  :4ייעוץ אינסטלציה ל 6-כיתות גן במע"ר דרום
בוצעה פנייה ל 4-מציעים והוגשה הצעה אחת של חברת מ .צרניאק מהנדסים יועצים על סך 14,174
ש"ח לפני מע"מ.
משימות
נושא המשימה
ייעוץ אינסטלציה
ל 6-כיתות גן
במע"ר דרום

פעילות
הועדה מאשרת התקשרות עם
חברת מ .צרניאק מהנדסים
יועצים על סך  14,174ש"ח לפני
מע"מ.
אלמוג יודיע לחברה על צו
התחלת עבודה.

אחראי
אלמוג אפטבי

יעד
21/03/2018

סעיף  :5 קידום וטיפול בהיתרים עבור פרויקטים קטנים במיבני ציבור
באשדוד
יש המון מיבנים מאוכלסים ללא היתר ולכן פנינו לחברות שמטפלות בכל המעטפת עד אישור ההיתר.
בוצעה פנייה ל 3-מציעים והוגשו  3הצעות:
 .1הייידי ארד הציעה  10%הנחה ,עלות לשעה 246.60 :ש"ח לפני מע"מ.
 .2לבטח הנדסה הציעה  15%הנחה ,עלות לשעה 199.92 :ש"ח לפני מע"מ.
 .3טלי כהן אנדרסון הציעה  3%הנחה ,עלות לשעה 350 :ש"ח לפני מע"מ.
התעריף לשעה נקבע לפי תעריפי משרד הביטחון בהתאם לתואר היועץ.
אלמוג ממליץ על חברת לבטח הנדסה היות והיא הגישה את ההצעה הזולה ביותר.
כל פרויקט ישולם מהתב"ר שלו עפ"י תעריף משרד הביטחון.
הועדה רואה זאת כפיילוט ורושמת לפניה את הסבריו של מנהל אגף מיבני ציבור לפיו טרם יציאה לכל
פרויקט תתבצע ישיבה מקדימה להארכת שעות על מנת שלא יופתעו בתום הפרויקט מסך השעות
שהוגשו בהתחשב בכך שמדובר בתמחור שעתי לפי שכר משרד הביטחון.

משימות
נושא המשימה
קידום וטיפול
בהיתרים עבור
פרויקטים קטנים
במגיני ציבור

באשדוד

פעילות
הועדה מאשרת התקשרות עם
חברת לבטח הנדסה עד
 140,000ש"ח לפני מע"מ.
אלמוג יודיע לחברה על צו
התחלת עבודה.

אחראי
אלמוג אפטבי

יעד
21/03/2018
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סעיף  :6הכנת מפרט לבניית מעליות במוסדות ציבור וחינוך
בוצעה פנייה ל 3-מציעים והוגשו  3הצעות:
 .1חברת אפיק הציעה  6800ש"ח לפני מע"מ.
 .2חברת אלרים הציעה  7000ש"ח לפני מע"מ.
 .3חברת  VISהציעה  6500ש"ח לפני מע"מ.
משימות
נושא המשימה
הכנת מפרט
לבניית מעליות
במוסדות ציבור

וחינוך

הכנת מפרט
לבניית מעליות
במוסדות ציבור

וחינוך

פעילות
מדובר בתוספת  2מעליות למיבני
ציבור ועוד תוספת של  18מעליות
למינהל חינוך.הועדה מאשרת
התקשרות עם חברת  VISהיות
והיא הציעה את ההצעה הזולה
ביותר על סך  6,500ש"ח עבור
ייעוץ ,פיקוח ותכנון מעליות
בפרויקט עד  140,000ש"ח לפני
מע"מ.
ההתקשרות עם חברת VIS
תתבצע באופן הבא:
באחריות אלמוג להתקשר עם
החברה לגבי תוספת  2מעליות
במיבני ציבור.
באחריות חופית גל ים ואילן
רפאלי להתקשר עם החברה לגבי
תוספת  18מעליות במינהל
חינוך.
אלמוג יודיע לחברה על צו
התחלת עבודה.
מדובר בתוספת  2מעליות למיבני
ציבור ועוד תוספת של  18מעליות
למינהל חינוך.הועדה מאשרת
התקשרות עם חברת  VISהיות
והיא הציעה את ההצעה הזולה
ביותר על סך  6,500ש"ח עבור
ייעוץ ,פיקוח ותכנון מעליות
בפרויקט עד  140,000ש"ח לפני
מע"מ.
ההתקשרות עם חברת VIS
תתבצע באופן הבא:
באחריות אלמוג להתקשר עם
החברה לגבי תוספת  2מעליות
במיבני ציבור.
באחריות חופית גל ים ואילן
רפאלי להתקשר עם החברה לגבי
תוספת  18מעליות במינהל
חינוך.
אלמוג יודיע לחברה על צו
התחלת עבודה.

אחראי
אריה מימון

יעד
21/03/2018

חופית סיוון גל-ים

21/03/2018
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הכנת מפרט
לבניית מעליות
במוסדות ציבור

וחינוך

הכנת מפרט
לבניית מעליות
במוסדות ציבור

וחינוך

אלמוג אפטבי

מדובר בתוספת  2מעליות למיבני
ציבור ועוד תוספת של  18מעליות
למינהל חינוך.הועדה מאשרת
התקשרות עם חברת  VISהיות
והיא הציעה את ההצעה הזולה
ביותר על סך  6,500ש"ח עבור
ייעוץ ,פיקוח ותכנון מעליות
בפרויקט עד  140,000ש"ח לפני
מע"מ.
ההתקשרות עם חברת VIS
תתבצע באופן הבא:
באחריות אלמוג להתקשר עם
החברה לגבי תוספת  2מעליות
במיבני ציבור.
באחריות חופית גל ים ואילן
רפאלי להתקשר עם החברה לגבי
תוספת  18מעליות במינהל
חינוך.
אלמוג יודיע לחברה על צו
התחלת עבודה.
מדובר בתוספת  2מעליות למיבני אילן רפאלי
ציבור ועוד תוספת של  18מעליות
למינהל חינוך.הועדה מאשרת
התקשרות עם חברת  VISהיות
והיא הציעה את ההצעה הזולה
ביותר על סך  6,500ש"ח עבור
ייעוץ ,פיקוח ותכנון מעליות
בפרויקט עד  140,000ש"ח לפני
מע"מ.
ההתקשרות עם חברת VIS
תתבצע באופן הבא:
באחריות אלמוג להתקשר עם
החברה לגבי תוספת  2מעליות
במיבני ציבור.
באחריות חופית גל ים ואילן
רפאלי להתקשר עם החברה לגבי
תוספת  18מעליות במינהל
חינוך.
אלמוג יודיע לחברה על צו
התחלת עבודה.

21/03/2018

21/03/2018

סעיף  :7שירותי מדידה למתחם קריית הספורט
בוצעה פנייה ל 3-מציעים והוגשו רק  2הצעות:
 .1מדב"א מדידות והנדסה הציעה  34,000ש"ח לפני מע"מ עבור  120דונם.
 .2משב מדידות ושירותי ביצוע בע"מ הציעה  28,000ש"ח לפני מע"מ עבור  5דונם.
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משימות
נושא המשימה
שירותי מדידה
למתחם קריית

הספורט

פעילות
הועדה מאשרת התקשרות עם
חברת מדב"א מדידות והנדסה על
סך  34,000ש"ח היות והצעתה
מתייחסת ל 120-דונם לעומת
הצעתה של חברת משב מדידות
ושירותי ביצוע בע"מ שהציעה
אומנם פחות 28,000 -אבל
הצעתה מתייחסת ל 5-דונם
בלבד.
אלמוג יודיע לחברה על צו
התחלת עבודה.

אחראי
אלמוג אפטבי

יעד
21/03/2018

סעיף  :8ייעוץ ביסוס קרקע למתחם קריית הספורט
בוצעה פנייה ל 3-מציעים והוגשו רק  2הצעות:
 .1דניאל מכטה -גאוטכניקה בע"מ הציעה  88,859ש"ח לפני מע"מ.
 .2זליו דיאמנדי הציע  39,000ש"ח לפני מע"מ.
משימות
נושא המשימה
ייעוץ ביסוס קרקע
למתחם קריית

הספורט

פעילות
הועדה מאשרת התקשרות עם
זליו דיאמנדי על סך  39,000ש"ח
לפני מע"מ היות וזו ההצעה
הזולה ביותר.

אחראי
אלמוג אפטבי

יעד
21/03/2018

אלמוג יודיע לו על צו התחלת
עבודה.

סעיף  :9תכנון אדריכלי לתוספת  12כיתות ביה"ס יעקב חסידי
הדיון בנושא זה חוזר שנית לועדה בגלל ניקוד זהה של  2המציעים מבחינת איכות וגם הצעת המחיר
הייתה זהה:
 .1ניר קוץ אדריכלים בע"מ.
 .2דניאל אזרד אדריכלים.
בוצעה פנייה ל 2-המציעים הללו להגיש הצעת מחיר שוב.
חברת ניר קוץ אדריכלים בע"מ הציעה  12%הנחה נוספים ל 10%-הנחה הקודמים שהציעה ,לאחר שיחה
של ליאת מול החברה מסתבר שזה בטעות ,הכוונה שלה הייתה להציע  12%הנחה ולא  22%הנחה.
חברת דניאל אזרד אדריכלים הציעה  5%הנחה נוספים ל 10%-הנחה הקודמים שהציעה ,סה"כ15% -
הנחה.
הועדה מאשרת התקשרות עם חברת דניאל אזרד אדריכלים היות והיא הציעה את ההצעה הזולה ביותר-
 15%הנחה.

משימות
נושא המשימה
תכנון אדריכלי
לתוספת 12
כיתות ביה"ס
יעקב חסידי

פעילות
הועדה מאשרת התקשרות עם
חברת דניאל אזרד אדריכלים
היות והיא הציעה את ההצעה
הזולה ביותר 15% -הנחה.

אחראי
אלמוג אפטבי

יעד
21/03/2018

אלמוג יודיע לחברה על צו
התחלת עבודה.
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סעיף  :10תכנון אדריכלי ביה"ס תלמוד תורה  8כיתות ביה"ס 3 +כיתות
גן ילדים
בוצעה פנייה ל 4-מציעים והוגשו  3הצעות:
 .1שיח אדריכלים.
 .2לאה שניאור אדריכלים.
 .3צבי מוססקו אדריכלים.
בבקשה לקבלת הצעות צויין כי ההצעות יבחנו על -פי  80%איכות ו 20%-מחיר.
המחיר המקסימלי לביצוע הפרויקט הוא  192,342ש"ח לא כולל מע"מ.
בטרם נפתחו הצעות המחיר בוצע ניקוד איכות בשלב הראשון ע"י המחלקה המקצועית.
להלן התוצאות:
 .1שיח אדריכלים נוקדה ב 72-נקודות.
 .2לאה שניאור אדריכלים נוקדה ב 68-נקודות.
 .3צבי מוססקו אדריכלים נוקדה ב 65-נקודות.
בשלב השני ביום הועדה נפתחו הצעות המחיר ,להלן התוצאות:
 .1שיח אדריכלים הציע  6%הנחה.
 .2לאה שניאור אדריכלים הציע  20%הנחה.
 .3צבי מוססקו אדריכלים הציע  7%הנחה.
לאחר שקלול הציונים -איכות ומחיר להלן התוצאות:
 .1שיח אדריכלים 89.02 -נקודות.
 .2לאה שניאור אדריכלים 88 -נקודות.
 .3צבי מוססקו אדריכלים  82.2נקודות.
חברת שיח אדריכלים זכתה בציון הגבוה ביותר.

משימות
נושא המשימה
תכנון אדריכלי
ביה"ס תלמוד
תורה  8כיתות
ביה"ס 3 +כיתות
גן ילדים

פעילות
הועדה מאשרת התקשרות עם
חברת שיח אדריכלים שקיבלו את
הציון המשוקלל הגבוה ביותר.
אלמוג יודיע לחברה על צו
התחלת עבודה.

אחראי
אלמוג אפטבי

יעד
21/03/2018

סעיף  :11תכנון תנועתי לליווי תב"ע להתחדשות א.ת כבדה
בוצעה פנייה ל 6-מציעים והוגשו  5הצעות:
 .1מ.ת.נ הנדסת תנועה ותחבורה בע"מ.
 .2גרונר ד.א.ל מהנדסים בע"מ.
 .3יינון תכנון ייעוץ ומחקר בע"מ.
 .4אמאב תחבורה ותנועה ( )2012בע"מ.
 .5אייל קראוס מהנדסי כבישים ותנועה.
בבקשה לקבלת הצעות צויין כי ההצעות יבחנו על -פי  80%איכות ו 20%-מחיר.
המחיר המקסימלי לביצוע הפרויקט הוא  1,100,000ש"ח לא כולל מע"מ.
בטרם נפתחו הצעות המחיר בוצע ניקוד איכות בשלב הראשון ע"י המחלקה המקצועית.
להלן התוצאות:
 .1מ.ת.נ הנדסת תנועה ותחבורה בע"מ נוקדה ב 59-נקודות.
 .2גרונר ד.א.ל מהנדסים בע"מ נוקדה ב 60-נקודות.
 .3יינון תכנון ייעוץ ומחקר בע"מ נוקדה ב 51-נקודות.
 .4אמאב תחבורה ותנועה ( )2012בע"מ נוקדה ב 72-נקודות.
 .5אייל קראוס מהנדסי כבישים ותנועה נוקדה ב 76-נקודות.
בשלב השני ביום הועדה נפתחו הצעות המחיר ,להלן התוצאות:
 .1מ.ת.נ הנדסת תנועה ותחבורה בע"מ הציעה  10%הנחה.
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 .2גרונר ד.א.ל מהנדסים בע"מ הציעה  25%הנחה.
 .3יינון תכנון ייעוץ ומחקר בע"מ הציעה  15%הנחה.
 .4אמאב תחבורה ותנועה ( )2012בע"מ הציעה  6%הנחה.
 .5אייל קראוס מהנדסי כבישים ותנועה הציעה  37%הנחה.
לאחר שקלול הציונים -איכות ומחיר להלן התוצאות:
 .1מ.ת.נ הנדסת תנועה ותחבורה בע"מ 73 -נקודות.
 .2גרונר ד.א.ל מהנדסים בע"מ 76.8 -נקודות.
 .3יינון תכנון ייעוץ ומחקר בע"מ 65.82 -נקודות.
 .4אמאב תחבורה ותנועה ( )2012בע"מ 85.4 -נקודות.
 .5אייל קראוס מהנדסי כבישים ותנועה 96 -נקודות.
חברת אייל קראוס מהנדסי כבישים ותנועה זכתה בציון הגבוה ביותר.

משימות
נושא המשימה
תכנון תנועתי
לליווי תב"ע
להתחדשות א.ת

כבדה

פעילות
הועדה מאשרת התקשרות עם
חברת אייל קראוס מהנדסי
כבישים ותנועה שקיבלו את הציון
המשוקלל הגבוה ביותר.
נריה יודיע לחברה על צו התחלת
עבודה.

אחראי
נריה דולב

יעד
21/03/2018

סעיף  :12תכנון נופי לליווי תב"ע להתחדשות א.ת כבדה
בוצעה פנייה ל 6-מציעים והוגשו  5הצעות:
 .1גדעון שריג לב וקסמן אדריכלות נוף תכנון עירוני בע"מ.
 .2מילר בלום תכנון סביבתי בע"מ.
 .3גילר -לדרמן אדריכלים בע"מ.
 .4גרינשטיין הר -גיל אדריכלות נוף ותכנון סביבתי בע"מ.
 .5מוריה סקלי אדריכלות נוף בע"מ.
בבקשה לקבלת הצעות צוין כי ההצעות יבחנו על -פי  80%איכות ו 20%-מחיר.
המחיר המקסימלי לביצוע הפרויקט הוא  500,000ש"ח לא כולל מע"מ.
בטרם נפתחו הצעות המחיר בוצע ניקוד איכות בשלב הראשון ע"י המחלקה המקצועית.
להלן התוצאות:
 .1גדעון שריג לב וקסמן אדריכלות נוף תכנון עירוני בע"מ נוקדה ב 70-נקודות.
 .2מילר בלום תכנון סביבתי בע"מ נוקדה ב 72.8-נקודות.
 .3גילר -לדרמן אדריכלים בע"מ נוקדה ב 67.6-נקודות.
 .4גרינשטיין הר -גיל אדריכלות נוף ותכנון סביבתי בע"מ נוקדה ב 74-נקודות.
 .5מוריה סקלי אדריכלות נוף בע"מ נוקדה ב 68-נקודות.
בשלב השני ביום הועדה נפתחו הצעות המחיר ,להלן התוצאות:
 .1גדעון שריג לב וקסמן אדריכלות נוף תכנון עירוני בע"מ הציעה  10%הנחה.
 .2מילר בלום תכנון סביבתי בע"מ הציעה  15%הנחה.
 .3גילר -לדרמן אדריכלים בע"מ הציעה  13%הנחה.
 .4גרינשטיין הר -גיל אדריכלות נוף ותכנון סביבתי בע"מ הציעה  5%הנחה.
 .5מוריה סקלי אדריכלות נוף בע"מ הציעה  0%הנחה.
לאחר שקלול הציונים -איכות ומחיר להלן התוצאות:
 .1גדעון שריג לב וקסמן אדריכלות נוף תכנון עירוני בע"מ 88.89 -נקודות.
 .2מילר בלום תכנון סביבתי בע"מ 92.8 -נקודות.
 .3גילר -לדרמן אדריכלים בע"מ 87.14 -נקודות.
 .4גרינשטיין הר -גיל אדריכלות נוף ותכנון סביבתי בע"מ 91.89 -נקודות.
 .5מוריה סקלי אדריכלות נוף בע"מ 85 -נקודות.
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חברת מילר בלום תכנון סביבתי בע"מ זכתה בציון הגבוה ביותר.

משימות
נושא המשימה
תכנון נופי לליווי
תב"ע להתחדשות
א.ת כבדה

פעילות
הועדה מאשרת התקשרות עם
חברת מילר בלום תכנון סביבתי
בע"מ שקיבלו את הציון המשוקלל
הגבוה ביותר.
נריה יודיע לחברה על צו התחלת
עבודה.

אחראי
נריה דולב

יעד
21/03/2018

סעיף  :13ייעוץ בנושא חשמל
דורון מודיע כי אמיל מאושר להיכנס למאגר היועצים זאת לאחר שאיריס אדמון מהמחלקה המשפטית
אישרה שאין מניעה חוקית מלדון בו בועדת יועצים ויש לבחון את העסקתו לגופו של עניין.
יורם מציג את הצורך בייעוץ האישי של אמיל אפפלבאום שתפקד כמנהל אגף חשמל ופרש לפני מס'
חודשים.
ישנם פרויקטים שהחלו בתקופתו וטרם הסתיימו ויש את הצורך בניסיון והידע הרב שלו.
הועדה מבינה שיש צורך בייעוץ של אמיל היות והיה לו הרבה מאוד ידע ונסיון של הרבה שנות עבודה
שאינם מתועדים ועל כן הועדה מאשרת התקשרות עם אמיל למתן ליווי וייעוץ לאגף חשמל בהיקף של עד
 40שעות בחודש למשך שנה לפי  238ש"ח לשעה לפני מע"מ כולל ייעוץ בפרויקטים שונים שרובם טופלו
ע"י אמיל טרם פרישתו.

משימות
נושא המשימה
ייעוץ בנושא

חשמל

פעילות
יש לסיים את העברת המידע
הנדרש עד לתום תקופת
ההתקשרות.
לאור הנימוקים המפורטים הועדה
מאשרת התקשרות עם אמיל
אפפלבאום עד  114,240ש"ח
למשך שנה.

אחראי
יורם שמש

יעד
21/03/2018

סעיף  :14חתימות חברי הוועדה
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