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ועדת השלושה 

עיריית קריית אונו יצחק רבין 41 

 

פרוטוקול ועדת השלושה 

מיום 09.02.2022 

נוכחים : מר חיים סופר, מנכ"ל העירייה  

עו"ד אלון רום , יועמ"ש העירייה   

מר ליאור בן טריה , גזבר העירייה   

 

הנדון: התקשרות עם אומדנאי משה בן בנאבו  ואיתי פרס הנדסה ייזום וניהול פרויקטים בע"מ 

הוגשה בקשה להתקשר עם הקבלן לביצוע עבודות חוות דעת אומדנים של  הסכמי פיתוח בנושא התחדשות 
עירונית ברחבי העיר. כאשר לקבלן שהוא מהנדס יש היכרות ומקצועיות. בפרויקטים המתנהלים בקרית 
אונו.  בעבר אף נמסרו לקבלן עבודות  לביצוע בהיקף של  כ – 110,000 אש"ח  כולל מע"מ באמצעות 

ההתחדשות העירונית. 

עולה כי הסכומים שסוכמו בין הקבלן להתחדשות העירונית נחזים כגבוהים ומסתכמים לכערך  ב - 350,000 
אש"ח בתוספת מע"מ. עבור כל הפרויקטים על פי צורכי העיר. 

לאחר משא ומתן עם הקבלן  כאשר אושרו 3  הזמנות חתומות כאמור שביצוען החל. 

 סוכם עם הקבלן  שיפחית את סכום ההתקשרות הכולל ל – 180,000 אש"ח  בתוספת מע"מ. 

החלטת הועדה:  

לאחר בחינה נוספת , לבקשת גזבר העירייה ומהנדס העיר להוסיף יועץ חדש אנג' איתי פרס  ל 4 – פרויקטים 
במתחם האורן, הצבר, השקד ואומדנים למבני ציבור לפטור מהשבחה על סך 17,000 אש"ח לא כולל מע"מ 

כל פרויקט.  סה"כ 68,000 בתוספת מע"מ. (ראה חומר מצ"ב). 

הוסבר לנו כי נערך מו"מ עם משה בנאבו והוא אישר שהסכום החדש מקובל עליו. שחלק מהעבודה יעשה 
ע"י איתי פרס מטעמי סד זמנים קצר ועניינים נוספים הקשורים למימון מקורות חיצוניים. 

סיכומו של יום: לאחר שבחנו את הבקשה ונימוקיה כאשר מדובר בעבודה נדרשת וחיונית מדובר בפרק זמן 
קצר ביותר להכנת אומדנים בכדי להביאם לדיון בפני מועצת העיר. כאשר המחיר שנקבע נחזה ככדאי עבור 

העירייה ומופחת משמעותית מהמחירים שסוכמו בעבר. 

מאשרים ההתקשרות עם איתי פרס כמפורט סה"כ 68.000 בתוספת מע"מ. 

משה בנאבו 37,0000 ₪ בתוספת מע"מ (זאת בנוסף לסכומים שאושרו לו בעבר ולגביהם קיימים חשבוניות 
מאושרות אשר יש לשלמן). 

 

 

 _______________    __________    ____________

עו"ד אלון רום   ליאור בן טריה    חיים סופר   

יועמ"ש  גזבר     מנכ"ל     

 


