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 בנהריית יעי
העירייהת רומזכי

23.8.2020תאריך :

23.8.2020פרוטוקול ועדת התקשרויות מיום 

נוכחים: 

דוד שטרית, מנכ"ל העירייהיו"ר הועדה, מר  מ"מ

הגב' תמר קופר, גזברית העירייה 

הגב' טובה שפירא אלטמן עו"ד, יועמ"ש העירייה 

אגף הנדסה. , חגי זינימר 

תמצית ההחלטות שהתקבלו בדיון: להלן 

אינה  ,  תכנון נופי להקמת פארק תל יבנה של  היועמ"ש מציינת כי לפי דעתה ביצוע עבודה מקצועית   .1

( לתקנות  3)8עבודה מקצועית שגרתית והיא דורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים ותקנה  

התל הינו ייחודי ונדרש משרד אדריכלות נופי אשר יתאים תכנון לצרכי  העיריות )מכרזים( חלה בעניין.  

 העירייה והמשרדים המאשרים, בהתאם לידע ומומחיות מיוחדים. 

ומוצדק  הועדה שקלה   .2 ביצוע של התקשרויות בנושא בדרך של מכרז פומבי  כי אין להעדיף  והחליטה 

חוו"ד המנהל המקצועי  ( לאור :  3)8וסביר בנסיבות העניין לבצע את ההתקשרות ללא מכרז לפי תקנה  

והם  והאחד אין שני לו  לייעוץ    אשר אינם שגרתיים,  ויחודיים  מורכבים  תכנון  קיימים נושאיוהעובדה כי  

הנדרשות  העבודות  לביצוע  והתאמה  לניסיון  ובחירה בהתאם  אמון  יחסי  ב   מצריכים  חודיות  ייובמיוחד 

 . הנושאים לייעוץ

כנדרש בנוהל משרד הפנים   .3 ופרסומם  היועצים  לעניין מאגר  מולאו תנאי הנוהל  כי  מציין  הוועדה  יו"ר 

 בעניין. 

לצאת בנוהל לקבלת הצעות להתקשרות    ובקשתו   הנדס העיר אגף מ, מזיניחגי  מר  הוועדה עיינה בחוו"ד   .4

יבנהעבודות  לביצוע   תל  פארק  להקמת  נופי  תכנון  לעניין  פניה  בחירת    .יעוץ  תיערך  אליהם  היועצים 

 שישה.  - פניה לכל היועצים במאגר , זינימר אגר הינה בהתאם להמלצת מהמ

לפניה כמו גם את תנאי הסף להגשת הצעות, אופן הבחירה    חגי זינימר  של    והועדה מאשרת את בקשת 

 ומהותה בהתאם לנוסח שצורף לה. 

והמנהל המקצועי מתבקש להעביר חוו"ד    את המציעים שעברו את תנאי הסף  הוועדה החליטה לא לראיין  .5

 . מפורטת והמלצתו בעניין בהתאם לתנאי ההצעה

בהתאם להוראות נוהל היועצים של משרד הפנים. הוועדה מורה למזכירות העירייה לפרסם פרוטוקול זה   .6

___________________________________________________________
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Accessibility Report


		Filename: 

		פרוטוקול אישור פניה ליועצים ייועץ מקצועי לתכנון נופי תל יבנה1.pdf




		Report created by: 

		, ronen@acc.org.il

		Organization: 

		




 [Personal and organization information from the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 0

		Passed manually: 2

		Failed manually: 0

		Skipped: 0

		Passed: 30

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Passed manually		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Passed manually		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Passed		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top
