ועדת התקשרויות מינהל הנדסה
מספר דיון11226 :
נוהל ע"י:דורון חזן
תועד ע"י:מורן סרידו
הוקלד ע"י :מורן סרידו

מאושר
התקיים בתאריך06/06/2018 :
מיקום הישיבה :מהנדס העיר
תאריך אישור26/07/2018 :
הודפס ע"י :מורן סרידו

נושא הדיון:

ועדת התקשרויות מינהל הנדסה מיום 6.6.18
הדיון תועד ע"י אושרת עייש
השתתפו :דורון חזן  -מהנדס העיר -מהנדס העיר; אייל דודוביץ  -ראש מנהלת -מנהלת הסכם גג; דורון גת ; אילן
רפאלי  -סגן מנהל אגף -אגף לוגיסטיקה בחינוך; אופיר היימן  -מנהל מחלקה -מח' מכרזים; רוית מויאל ; צביקה
פדר  -חשב -חשבות מינהל הנדסה; ליאת אואנונו  -מזכירה -אגף רכש; אושרת מצליח  -עורך דין -היועץ המשפטי;
אושרת עייש ; עודד לוי  -גזבר -גזבר העירייה; בת אל בניטה  -אחראית נושא -אגף פרויקטים; אלמוג אפטבי -
מנהל אגף -אגף פרויקטים
נעדרו:
מכותבים:

סעיף  :1תכנון ועיצוב אדריכלות לשיפוצי מוסדות חינוך בתי-ספר וגנים
בועדה הקודמת שנתקיימה ב ,24.5.18-דנו בנושא ונפתחו הצעות כספיות ואושרה התקשרות עם חברת היידי
ארד.
אילן רפאלי ,סגן מנהל אגף לוגיסטיקה בחינוך ,הודיע לאחר-מכן כי אין צורך בהתקשרות זו מאחר ושירותים
אלו ניתנים על-ידי חברת טל אסיף ,שיש לו הסכם איתם לצורך פרויקט זה ,ולכן מבקש לבטל התקשרות זו.
הועדה מאשרת בזו את ביטול ההתקשרות תוך שהיא מבהירה שמאחר שנחשפו הצעות כספיות במסגרת
הנוהל שבוצע ,לא יתבצע הליך לקבלת הצעות מחיר לאותן עבודות באותו פרויקט בחצי השנה הקרובה.
בהתאם ההחלטה נמחקה מהפרוטוקול מיום .24.5.18

סעיף  :2ייעוץ בנושא תעריפים
ייעוץ בנושא התקשרויות עם יועצים ,מתכננים וספקים עפ"י התעריפים השונים ,כגון:משרד השיכון ,מודדים,
משרד הביטחון וכו...
בדיקת הצעות ותחשיבי שכר טירחה של מתכננים ויועצים ,הכנת תחשיבים/אומדנים ,בדיקת ובקרת החשבונות
של המתכננים והיועצים מול נספח שכר הטירחה שאושר ובהתאם לכך הכנת הוראת תשלום ממוחשבת וייעוץ
בנושא תעריפי תכנון עבור עבודות מיוחדות.
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משימות
נושא המשימה

פעילות
הועדה מאשרת התקשרות עם
חברת א.מ ניהול ובקרה בע"מ
למשך חצי שנה לפי  11,500ש"ח
לפני מע"מ לחודש ,במקביל אייל
יבחן את תפוקת העבודה ולפי
הצורך יפרסם מכרז פומבי.
הלשכה המשפטית תכין הסכם
בשיתוף אייל דודוביץ.
הועדה מאשרת התקשרות עם
חברת א.מ ניהול ובקרה בע"מ
למשך חצי שנה לפי  11,500ש"ח
לפני מע"מ לחודש ,במקביל אייל
יבחן את תפוקת העבודה ולפי
הצורך יפרסם מכרז פומבי.
הלשכה המשפטית תכין הסכם
בשיתוף אייל דודוביץ.

אחראי
אושרת מצליח

יעד
29/06/2018

אייל דודוביץ

29/06/2018

סעיף :3
תכנון כבישים ,ניקוז ,תיאום תשתיות ומערכות שכונת האצטדיון ,מגרש
האימונים ולב רובע ט"ו
בבקשה לקבלת הצעות צוין כי ההצעות יבחנו על-פי מחיר בלבד.
האומדן לתכנון תעריף הפרויקט הוא  1,000,000ש"ח.
הבסיס שנקבע הוא תעריף משרד הבינוי.
בוצעה פנייה ל 7-מציעים והוגשו  4הצעות ,להלן התוצאות:
 .1חברת פ.ק.צ הציעו  30%הנחה.
 .2אמי מתום מהנדסים הציעו  7%הנחה.
 .3חלו"א חברה למדידות הנדסה אזרחית  1985בע"מ הציעו  9.5%הנחה.
 .4לוי שטרן הציעו  20%הנחה.
ההצעה הזולה ביותר של חברת פ.ק.צ  30%הנחה.

משימות
נושא המשימה

פעילות
הועדה מאשרת התקשרות עם
חברת פ.ק.צ שהציעה 30%
הנחה על תעריף משרד הבינוי.
אייל דודוביץ יודיע לחברת פ.ק.צ
על צו התחלת עבודה.
הועדה מאשרת התקשרות עם
חברת פ.ק.צ שהציעה 30%
הנחה על תעריף משרד הבינוי.
אייל דודוביץ יודיע לחברת פ.ק.צ
על צו התחלת עבודה.

אחראי
אייל דוידוביץ

יעד
14/06/2018

אייל דודוביץ

14/06/2018
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סעיף  :4תכנון תנועה שכונת האצטדיון ,מגרש האימונים ולב רובע ט"ו
בבקשה לקבלת הצעות צויין כי ההצעות יבחנו על-פי מחיר בלבד.
האומדן לתכנון הפרויקט הוא  300,000ש"ח.
תעריף הבסיס שנקבע הוא תעריף משרד הבינוי.
בוצעה פנייה ל 8-מציעים ,הוגשו  4הצעות ,להלן התוצאות:
 .1חברת אמאב הציעה  10%הנחה.
 .2אמי מתום הציעה  6%הנחה.
 .3לוי שטרק זילברשטיין מהנדסים יועצים בע"מ הציע  20%הנחה.
 .4חלו"א חברה למדידות והנדסה אזרחית הציעה  5%הנחה.
ההצעה הזולה ביותר של חברת לוי שטרק זילברשטיין מהנדסים יועצים בע"מ שהציעה  20%הנחה.

משימות
נושא המשימה

פעילות
הועדה מאשרת התקשרות עם
חברת לוי שטרק זילברשטיין
מהנדסים יועצים בע"מ שהציעה
 20%הנחה על תעריף משרד
הבינוי.
אייל דודוביץ יודיע לחברת לוי
שטרק זילברשטיין מהנדסים
יועצים בע"מ על צו התחלת
עבודה.

אחראי
אייל דודוביץ

יעד
14/06/2018

סעיף  :5 מדידות בשכונת האצטדיון ,מגרש האימונים ולב רובע ט"ו
בבקשה לקבלת הצעות צוין כי ההצעות יבחנו על-פי מחיר בלבד.
האומדן לביצוע מדידות בפרויקט הוא  750,000ש"ח.
תעריף הבסיס שנקבע הוא תעריף משרד הבינוי.
בוצעה פנייה ל 7-מציעים והוגשו  3הצעות ,להלן התוצאות:
.1שלסינגר מדידות ומערכות מידע בע"מ הציעו  28%הנחה.
.2מדידות ושירותי ביצוע מ.ש.ב בע"מ הציעו  18%הנחה.
.3גטניו ושו"ת מודדים מוסמכים בע"מ הציעו  0%הנחה.
ההצעה הזולה ביותר של חברת שלסינגר מדידות ומערכות מידע בע"מ הציעו  28%הנחה.
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משימות
נושא המשימה

פעילות
הועדה מאשרת התקשרות עם
חברת שלסינגר מדידות ומערכות
מידע בע"מ שהציעו  28%הנחה
על תעריף משרד הבינוי.
אייל דודוביץ יודיע לחברת
שלסינגר מדידות ומערכות מידע
בע"מ על צו תחילת עבודה.

אחראי
אייל דודוביץ

יעד
14/06/2018

לאור העובדה שמדובר במודד
שזכה ב 2-התקשרויות שהם
למעשה  6פרויקטים שהוא נדרש
לבצעם באותם מועדים הוחלט
ע"י הועדה לקבוע את המציע
שדורג במקום השני,מדידות
ושירותי ביצוע מ.ש.ב.
בע"מ,ככשיר שני וזאת ככל
שהמודד לא יעמוד בהתחייבותיו
בביצוע פרויקטים אלו.

סעיף  :6מדידות קריית פארק לכיש 
בבקשה לקבלת הצעות צוין כי ההצעות יבחנו על-פי מחיר בלבד.
האומדן לתכנון הפרויקט הוא  1,000,000ש"ח.
תעריף הבסיס שנקבע הוא תעריף משרד הבינוי.
בוצעה פנייה ל 6-מציעים והוגשו  3הצעות ,להלן התוצאות:
.1א.פנקס ובנו בע"מ הציע  11.1%הנחה.
.2ארמי גרינשטיין הנדסה גיאודטית בע"מ הציע  0%הנחה.
.3שלסינגר מדידות ומערכות מידע בע"מ הציעו  28%הנחה.
ההצעה הזולה ביותר של חברת שלסינגר מדידות ומערכות מידע בע"מ הציעו  28%הנחה.
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משימות
נושא המשימה
מדידות קריית
פארק לכיש

פעילות
הועדה מאשרת התקשרות עם
חברת שלסינגר מדידות ומערכות
מידע בע"מ שהציעו  28%הנחה
על תעריף משרד הבינוי.
אייל דודוביץ יודיע לחברת
שלסינגר מדידות ומערכות מידע
בע"מ על צו תחילת עבודה.

אחראי
אייל דודוביץ

יעד
14/06/2018

לאור העובדה שמדובר במודד
שזכה ב 2-התקשרויות שהם
למעשה  6פרויקטים שהוא נדרש
לבצעם באותם מועדים הוחלט
ע"י הועדה לקבוע את המציע
שדורג במקום השני,א .פנקס ובנו
בע"מ ,ככשיר שני וזאת ככל
שהמודד לא יעמוד בהתחייבותיו
בביצוע פרויקטים אלו.

סעיף  :7 תכנון חשמל ,תאורה ותקשורת בשכונת האצטדיון ,מגרש האימונים
ולב רובע ט"ו
בבקשה לקבלת הצעות צוין כי ההצעות יבחנו על-פי מחיר בלבד.
האומדן לתכנון הפרויקט הוא  250,000ש"ח.
תעריף הבסיס שנקבע הוא תעריף משרד הבינוי.
בוצעה פנייה ל 6-מציעים ,הוגשו  4הצעות ,להלן התוצאות:
.1קוגן סילווה הציע  20%הנחה.
.2א .עמיר מהנדסי חשמל בע"מ הציע  2%הנחה.
.3טופז חברה להנדסת חשמל ותאורה בע"מ הציעה  0%הנחה.
.4ארקדי שיין-מהנדסי חשמל הציע  27%הנחה.
ההצעה הזולה ביותר של ארקדי שיין-מהנדסי חשמל שהציע  27%הנחה.

משימות
נושא המשימה

פעילות
הועדה מאשרת התקשרות עם
חברת ארקדי שיין-מהנדסי חשמל
שהציע  27%הנחה על תעריף
משרד הבינוי.
אייל דודוביץ יודיע לחברת ארקדי
שיין-מהנדסי חשמל שהציע על צו
תחילת עבודה.

אחראי
אייל דודוביץ

יעד
14/06/2018

סעיף  :8תכנון כבישים ותנועה קרית פארק לכיש
בוצעה פנייה ל 6-מציעים והוגשו  4הצעות:
.1אייל קראוס
.2אמי מתום
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.3חלו"א
.4פ.ק.צ הנדסה
בבקשה לקבלת הצעות צויין כי ההצעות יבחנו על-פי  80%איכות ו 20%-מחיר.
המחיר המקסימלי לביצוע הפרויקט הוא  1,150,000ש"ח לא כולל מע"מ.
בטרם נפתחו הצעות המחיר בוצע ניקוד איכות בשלב הראשון ע"י המחלקה המקצועית.
להלן התוצאות:
.1אייל קראוס הנדסת כבישים ותנועה בע"מ נוקדה ב 80-נקודות.
.2חברת אמי מתום יועצים ומהנדסים בע"מ נוקדה ב 77-נקודות.
.3חלו"א חברה למדידות והנדסה אזרחית ( )1985בע"מ נוקדה ב 78-נקודות.
.4חברת פ.ק.צ הנדסה נוקדה ב 56.8-נקודות.
בשלב השני ביום הועדה ה 6.6.18-נפתחו הצעות המחיר ,להלן התוצאות:
.1אייל קראוס הנדסת כבישים ותנועה בע"מ הציע  18%הנחה.
.2חברת אמי מתום יועצים ומהנדסים בע"מ הציעה  6%הנחה.
.3חלו"א חברה למדידות והנדסה אזרחית ( )1985בע"מ הציעה  17.5%הנחה.
.4חברת פ.ק.צ הנצחה הציעה  30%הנחה.
לאחר שקלול הציונים-איכות ומחיר ,להלן התוצאות:
.1אייל קראוס הנדסת כבישים ותנועה בע"מ 97.07-נקודות.
.2חברת אמי מתום יועצים ומהנדסים בע"מ 91.89-נקודות.
.3חלו"א חברת למדידות והנדסה אזרחית()1985בע"מ 94.97-נקודות.
.4חברת פ.ק.צ הנדסה 76.64-נקודות.
אייל קראוס הנדסת כבישים ותנועה בע"מ זכתה בציון הגבוה ביותר.

משימות
נושא המשימה
תכנון כבישים
ותנועה קרית
פארק לכיש

פעילות
הועדה מאשרת התקשרות עם
אייל קראוס הנדסת כבישים
ותנועה בע"מ בהנחה של 18%
על המחיר המקסימלי שנקבע.
אייל דודוביץ יודיע לחברה על צו
התחלת עבודה.

אחראי
אייל דודוביץ

יעד
14/06/2018

סעיף  :9אדריכלות נוף קריית פארק לכיש
בוצעה פנייה ל 7-מציעים והוגשו  5הצעות:
.1איזי בלנק אדריכלי נוף בע"מ
.2גוגנהיים-בלוך אדריכלים ומתכנני ערים
.3גרינשטיין הר גיל אדריכלות נוף ותכנון סביבתי בע"מ
.4יעד אדריכלים
.5מילר בלום תכנון סביבתי בע"מ
בבקשה לקבלת הצעות צויין כי ההצעות יבחנו על-פי  80%איכות ו 20%-מחיר.
המחיר המקסימלי לביצוע הפרויקט הוא  1,400,000ש"ח לא כולל מע"מ.
בטרם נפתחו הצעות המחיר בוצע ניקוד איכות בשלב הראשון ע"י המחלקה המקצועית.
להלן התוצאות:
.1איזי בלנק אדירכלי נוף בע"מ נוקד ב 72-נקודות.
.2גוגנהיים-בלוך אדריכלים ומתכנני ערים נוקד ב 76-נקודות.
.3גרינשטיין הר גיל אדריכלות נוף ותכנון סביבתי בע"מ נוקד ב 79-נקודות.
.4יעד אדריכלים נוקד ב 71.25-נקודות.
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.5מילר בלום תכנון סביבתי בע"מ נוקד ב 76-נקודות.
בשלב השני ביום הועדה ה 6.6.18-נפתחו הצעות המחיר ,להלן התוצאות:
.1איזי בלנק אדריכלי נוף בע"מ הציע  12%הנחה.
.2גוגנהיים-בלוך אדריכלים ומתכנני ערים הציע  25%הנחה.
.3גרינשטיין הר גיל אדריכלות נוף ותכנון סביבתי בע"מ הציע  5%הנחה.
.4יעד אדריכלים הציע  16%הנחה.
.5מילר בלום תכנון סביבתי בע"מ הציע  10%הנחה.
לאחר שקלול הציונים-איכות ומחיר ,להלן התוצאות:
.1איזי בלנק אדריכלי נוף בע"מ 88.95-נקודות.
.2גוגנהיים-בלוך אדריכלים ומתכנני ערים 95.94-נקודות.
.3גרינשטיין הר גיל אדריכלות נוף ותכנון סביבתי בע"מ 95.39-נקודות.
.4יעד אדריכלים 88.96-נקודות.
.5מילר בלום תכנון סביבתי בע"מ 93.11-נקודות.
חברת גוגנהיים -בלוך אדריכלים ומתכנני ערים זכתה בציון הגבוה ביותר.

משימות
נושא המשימה
אדריכלות נוף
קריית פארק לכיש

פעילות
הועדה מאשרת התקשרות עם
חברת גוגנהיים-בלוך אדירכלים
ומתכנני ערים בהנחה של 25%
על המחיר המקסימלי שנקבע.
אייל דודוביץ יודיע לחברה על צו
תחילת עבודה.

אחראי
אייל דודוביץ

יעד
14/06/2018

סעיף  :10אדריכלות תוכנית בינוי קריית פארק לכיש 
בוצעה פנייה ל 6-מציעים והוגשו  5הצעות:
.1אדריכל אליהו זהבי.
.2ארי כהן אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ.
.3גוגנהיים-בלוך אדריכלים ומתכנני ערים.
.4מיזליץ כסיף אדריכלים בע"מ.
.5מולוסלבסקי אדריכלים בע"מ.
בבקשה לקבלת הצעות ,צויין כי ההצעות יבחנו על-פי  80%איכות ו 20%-מחיר.
המחיר המקסימלי לביצוע הפרויקט הוא  670,000ש"ח לא כולל מע"מ.
בטרם נפתחו הצעות המחיר בוצע ניקוד איכות בשלב הראשון ע"י המחלקה המקצועית.
להלן התוצאות:
.1אדריכל אליהו זהבי נוקד ב 53-נקודות.
.2ארי כהן אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ נוקד ב 80-נקודות.
.3גוגנהיים-בלוך אדריכלים ומתכנני ערים נוקד ב 73-נקודות.
.4מיזליץ כסיף אדריכלים בע"מ נוקד ב 70-נקודות.
.5מולוסלבסקי אדריכלים בע"מ נוקד ב 44-נקודות.
בשלב השני ביום הועדה ה 6.6.18-נפתחו הצעות המחיר ,להלן התוצאות:
.1אדריכל אליהו זהבי הציע  25%הנחה.
.2ארי כהן אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ הציע  20%הנחה.
.3גוגנהיים-בלוך אדריכלים ומתכנני ערים הציע  25%הנחה.
.4מיזליץ כסיף אדריכלים בע"מ הציע  2%הנחה.
.5מולוסלבסקי אדריכלים בע"מ הציע  14%הנחה.
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לאחר שקלול הציונים-איכות ומחיר ,להלן התוצאות:
.1אדריכל אליהו זהבי 73-נקודות.
.2ארי כהן אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ 98.75-נקודות.
.3גוגנהיים-בלוך אדריכלים ומתכנני ערים 92.88-נקודות.
.4מיזליץ כסיף אדריכלים בע"מ 86.13-נקודות.
.5מולוסלבסקי אדריכלים בע"מ 61.18-נקודות.
ארי כהן אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ זכה בציון הגבוה ביותר.

משימות
נושא המשימה
אדריכלות תוכנית
בינוי קריית פארק
לכיש

פעילות
הועדה מאשרת התקשרות עם
ארי כהן אדריכלים ומתכנני ערים
בע"מ בהנחה של  20%על
המחיר המקסימלי שנקבע.
אייל דוידוביץ' יודיע לחברה על צו
התחלת עבודה.

אחראי
אייל דודוביץ

יעד
14/06/2018

סעיף  :11תכנון חשמל קריית פארק לכיש
בבקשה לקבלת הצעות ,צויין כי ההצעות יבחנו עפ"י מחיר בלבד.
המחיר המקסימלי לביצוע הפרויקט הוא  370,000ש" לא כולל מע"מ.
בוצעה פנייה ל 6-מציעים והוגשו  4הצעות:
.1א .עמיר מהנדסי חשמל בע"מ הציע  5%הנחה.
.2אריאל מלכה מהנדסים יועצים בע"מ הציע  25%הנחה.
.3ארקדי שיין מהנדסי חשמל הציע  27%הנחה.
.4ברבש ,אורלן ,מהנדסי חשמל בע"מ הציע  45.25%הנחה.
ההצעה הזולה ביותר של חברת ברבש ,אורלן מהנדסי חשמל בע"מ.

משימות
נושא המשימה
תכנון חשמל
קריית פארק לכיש

פעילות
הועדה מאשרת התקשרות עם
חברת ברבש ,אורלן מהנדסי
חשמל בע"מ בהנחה של
 45.25%על המחיר המקסימלי
שנקבע.
אייל דודוביץ יודיע לחברה על צו
התחלת עבודה.

אחראי
אייל דודוביץ

יעד
14/06/2018

סעיף  :12תכנון אדריכלי לפרויקט שיפוץ בית אלמוג
מדובר בעבודות תכנון לשיפוץ הוסטל בית אלמוג.
העבודות התחילו עם האדריכל ע"י עמותת גל שהיא העמותה הזכיינית שמנהלת מטעם זכיין משרד הרווחה
את ההוסטל.
העירייה החליטה שכל העבודות יועברו לביצוע על-ידה כולל עבודות התכנון והביצוע של הפרויקט לכן מאחר
שכבר האדריכל התחיל לבצע את עבודות התכנון ואין טעם להתחיל בביצוע מחדש ע"י אחר ,בין היתר מנימוקי
חסכון ויעילות ,הכל כפי שמפורט במכתב של מנהל המחלקה המצ"ב.

משימות
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נושא המשימה
תכנון אדריכלי
לפרויקט שיפוץ
בית אלמוג

תכנון אדריכלי
לפרויקט שיפוץ
בית אלמוג

פעילות
הועדה מאשרת את ההתקשרות
עם גבריאל דנור עד 140,000
ש"ח.
הלשכה המשפטית בשיתוף
אלמוג אפטבי תכין הסכם.
הועדה מאשרת את ההתקשרות
עם גבריאל דנור עד 140,000
ש"ח.
הלשכה המשפטית בשיתוף
אלמוג אפטבי תכין הסכם.

אחראי
אלמוג אפטבי

יעד
29/06/2018

אושרת מצליח

29/06/2018

סעיף  :13הכנת פרוגרמה ראשונית ובדיקת היתכנות קמפוס גיל הרך 
בוצעה פנייה ל 5-מציעים והוגשו  3הצעות:
.1רוני צימר א.ב מתכננים הציע  28,000ש"ח לפני מע"מ.
 .2משה בן-דוד קאסוטו הציע  10,500ש"ח לפני מע"מ.
.3עודד גלרין הציע  60,000ש"ח לפני מע"מ.
ההצעה הזולה ביותר של משה בן דוד קאסוטו.

משימות
נושא המשימה
הכנת פרוגרמה
ראשונית ובדיקת
היתכנות קמפוס
גיל הרך

פעילות
הועדה מאשרת התקשרות עם
משה בן דוד קאסוטו על-סך
 10,500ש"ח לפני מע"מ.
אלמוג אפטבי יודיע לחברה על צו
תחילת עבודה.

אחראי
אלמוג אפטבי

יעד
14/06/2018

סעיף  :14
הכנת חוות דעת שמאי מומחה לגבי תביעה של יחיאל אבו על סך
 13,000,000ש"ח נגד הועדה המקומית
מדובר בהתקשרות דחופה לצורך הגשת תצהירים לבית משפט במסגרת התביעה והכנת חוות דעת מומחה
מטעם העירייה.
מבוקש להתקשר עם השמאי יעקב בירנבאום וזאת נוכח הנימוקים המפורטים במכתב היועץ המשפטי המצ"ב.

משימות
פעילות
נושא המשימה
הועדה מאשרת התקשרות על-
הכנת חוות דעת
שמאי מומחה לגבי סך  100,000ש"ח.
תביעה של יחיאל
הלשכה המשפטית תכין הסכם.
אבו על סך
 13,000,000ש"ח
נגד הועדה
המקומית

אחראי
אושרת מצליח

יעד
29/06/2018

סעיף  :15 התאמה ושיפוץ מרכז תעסוקה מוגן ומונגש 
מדובר במבנה רווחה שמופעל ע"י אגף הרווחה שזקוק לשיפוץ בדחיפות ולהגשת תוכניות לביצוע ל1.7.18-
בדחיפות.
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נדרשנו למצוא מתכננים המסכימים לעבודה נקודתית ללו"ז צפוף עם תחום התמחות ספציפי למבנה מונגש
שלם.

משימות
נושא המשימה
התאמה ושיפוץ
מרכז תעסוקה
מוגן ומונגש

פעילות
לאור דחיפות הנושא ולאור
הסבריו של מהנדס העיר במכתב,
הועדה מאשרת התקשרות עד
 140,000ש"ח עם טלי כהן
אנדרסון.
רוית מויאל תודיע לחברה על צו
תחילת עבודה.

אחראי
רוית מויאל

יעד
14/06/2018

סעיף  :16חתימות
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