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 נוכחים:

 יו"ר הוועדה –מר חיים מסינג 

מ"מ וסגן רה"ע חבר ועדה –ד"ר אהוד ויצמן 

 סגן רה"ע חבר ועדה –מר רפאל )פאלי( כהן 

 חבר ועדה –עו"ד רם שרון 

 חבר ועדה –עו"ד מאיר דהן 

 גזברית העירייה –גב' תמר קופר 

 יועצת משפטית –עו"ד טובה אלטמן שפירא 

 מח' גינון –מר חן סלוצקי 

 מזכירות העירייה –גב' יעל יצחק פור 

 חסרים:

חברת ועדה –עו"ד דורית בן מאיר 

 חבר ועדה –מר משה חזות 

 חבר ועדה –עו"ד דורון מלכה 

על סדר היום:

 אישור קיום הוועדה באמצעים חזותיים. .1

אישור התקשרות עם חב' אגם בקרה ניטור ושליטה בע"מ כספק יחיד לצורך אחזקת מערכות מחשוב  .2

 של מערכת הגינון.

אישור התקשרות עם חב' אקווה מערכות ניהול תשתיות בע"מ כספק יחיד לצורך תחזוקה קבועה   .3

ות מחשוב הגינון והציוד הנלווה.כשל מער

אישור קיום הוועדה באמצעים חזותיים.. 1 

 :1החלטה מס' 

ועדת המכרזים מאשרת פה אחד לקיים את הישיבה באמצעים חזותיים.

תחזוקת מחשוב גינון–חב' אגם בקרה ניטור ושליטה בע"מ  ספק יחידאישור  .2
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וקת מחשוב גינוןתחזחב' אקווה מערכות ניהול תשתיות בע"מ  ספק יחידאישור  .  3

 מתוצרת מוטורולה מערכות 320מערכות השקייה. חב' אקווה מתחזקת  350 -בעיר פועלות כחן סלוצקי: 

שתי  ת שלה.וכל חברה יודעת לתת שירות רק למערכ. תוצרת אגם מערכות 30וחב' אגם מתחזקת 

 החברות הן היחידות שמתאימות לתחום המוניציפאלי.

האם אין חברות נוספות בארץ המסוגלות לתת את אותו השירות ?חיים מסינג: 

יש ניסיון של חברות קטנות לפתח מערכות דומות,  אך עדיין לא הצליחו ואינן יכולות לתת חן סלוצקי: 

 לסדר גודל של מערכות הנדרש ברשויות מקומיות.  עיקר עבודתן  הוא במגזר הפרטי. מענה

וויסות ההשקייה בהתאם לצורך ולעונות השנה. ע"י  מדובר במערכות מעולות המאפשרות חסכון במים

 ממוקמת במשרדי.מבוצע מתחנה מטאורולוגית ההוויסות 

 יחיד ? להערכתי לעיתון המבשר אין תפוצה רחבה.: לפי מה נקבע היכן לפרסם את נושא ספק רם שרון

, גלובס והמבשר וכן באתר האינטרנט העירוני.יומיים : בוצע פרסום בשני עיתונים ארצייםיעל יצחק פור

אכן : לאחר הפרסום פנו אלי מספר חברות לקבלת פרטים. מבחינתי זו אינדיקציה שהפרסום חן סלוצקי

 עובד. 

ועם חב' אקווה  : מעלה להצבעה אישור התקשרות עם חב' אגם בקרה ניטור ושליטה חיים מסינג

 .כספק יחיד  לאחזקת מערכות מחשוב של מערכת הגינוןמערכות ניהול ותשתיות 

: 2החלטה מס' 

  : הוחלט פה אחד להמליץ לראש העיר לאשר התקשרות עם הספקים היחידים הבאים

ניהול ותשתיות בע"מ כספק יחיד לצורך אחזקה ואספקת ציוד  אישור התקשרות עם "אקווה מערכות .1

 מיחשוב למערכות הבקרה המרכזיות מתוצרת "מוטורולה".

לצורך אחזקה ואספקת ציוד כספק יחיד אישור התקשרות עם "אגם בקרה, ניטור ושליטה בע"מ"  .2

מיחשוב למערכות בקרה מתוצרת "אגם".

_______________
 חיים מסינג

 הוועדהיו"ר 

אישור ראש העיר:


