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פרוטוקול ועדת השלושה 

מיום 14.9.2020 

 

נושא:  מתן שירותי ייעוץ וליווי בתחום התייעלות אנרגטית  ברחבי העיר - עיר חכמה  

 

נוכחים : מר חיים סופר, מנכ"ל העירייה  

עו"ד אלון רום , יועמ"ש העירייה   

מר ליאור בן טריה , גזבר העירייה   

מר אלדד טופל, חברת ערבה אי סי אנד טי בע"מ   

 

מתן  שירותי ייעוץ וליווי בתחום התייעלות אנרגטית בחבי העיר. היועץ ילווה את העירייה בפרויקטים 
השונים בגין הליך  ליווי והכנת המכרז וכן הליך הפיתוח. במסגרת מתן השירות יידרש היועץ בין השאר 

ולא רק לבצע פעולות בהתאם למפורט: 

סקר אתרים, בדיקות היתכנות וריכוז נתונים.   .1
הכנת תכנית עסקית, החלטה להיקף פרויקט, הגשה לגורמי מימון.   .2

הכנת מכרז לתכנון, אספקה, הקמה וליווי עד להתקשרות עם הקבלן.   .3
ניהול תיאום ומעקב אחר ביצוע הפרויקט.   .4

בקרה ופיקוח שוטף לאחר ההקמה.   .5

הועדה: ראיינה את מר אלדד טופל מחברת ערבה  אי סי אנד טי בע"מ שסקר את ניסיונו תוך התמקדות 
ברשויות אותן הוא מלווה (הוד השרון, ראשון לציון, קרית גת, כרמיאל, פרדס חנה )ומביא 
להתייעלות אנרגטית בהן. המועמד ענה לשאלות והבהיר את יכולתו לתת שירות מיידי ויעיל לעירייה 

ומותאם לה. 

הועדה:   היתה פנייה לשישה מצעים ממאגר היועצים לראיון הגיע הצעה יחידה חב' ערבה  אי סי אנד טי 
בע"מ שנבדקה ע"י יועץ המכרז ונמצאה מתאימה. התרשמנו כי המציע מתאים עבור העירייה 
לצרכים המבוקשים. המחיר שניתן נראה כדאי וניתנה הנחה בשעת עבודה שנקבעה כ – 20%. 

מנסיבות המתוארות מצאנו לאשר את ההתקשרות .   

סכום ההתקשרות  בהקיף של עד 650 אש"ח כולל מע"מ יש לשים לב כי ההתקשרות אמורה להביא 
חיסכון כספי לעירייה כשהוא שלעצמו מגלם חלק בשכר שישולם ליועץ. 

החלטה: היועץ המשפטי בנסיבות של ייעוץ אנרגטי כאשר מדובר בפיילוט של בדיקת הנושא אין מניעה 
להתקשר עם יועץ בוועדת השלושה זאת מאחר שנעשתה פנייה למס' מציעים מרשימה הקיימת 

בעירייה. 

 

 _______________    __________    ____________

עו"ד אלון רום   ליאור בן טריה    חיים סופר   

יועמ"ש  גזבר     מנכ"ל     

 


