פרוטוקול מס' 1036
מיום 25/10/20
אישור התקשרויות עם ספקים ונותני שירות לצורך ביצוע פרוייקטים במטרופולין חיפה שהועברו
לאחריות החברה בהתאם להחלטת ממשלה

החלטה:
וועדת מכרזים והתקשרויות ,לאור הנימוקים שהוצגו בפניה ,מחליטה לאשר התקשרויות בפטור
ממכרז עם ספקים ונותני שירותים בפרויקטים של חברת יפה נוף תחבורה תשתיות ובנייה בע"מ
("יפה נוף ") אשר הועברו לטיפול החברה ,בהתאם להחלטת הממשלה מס'  421והנחיית משרד
התחבורה (ההתקשרויות תעשנה בהסכמים חדשים לביצוע אותן מטלות נשוא התקשרויותיהם עם
יפה נוף ותמורת שכר דומה) ,שכן עריכת מכרזים להתקשרויות אלה תפגע ביכולת החברה למלא את
התפקיד שהוטל עליה ,תגרום לעיכובים ניכרים בהוצאת הפרויקטים לפועל והשלמתם ותפגע
באפשרות לספק שירות חיוני לציבור.
ההתקשרויות בפטור בהתאם לתקנה  )1( 34לתקנות חובת המכרזים.
מטרונית טירת הכרמל :אביב ניהול הנדסה ומערכות מידע בע"מ ,אדיר יעוץ ופיקוח נופי ,אדריכלים
מנספלד קהת בע"מ ,אהוד לויתן הנדסה בע"מ ,אמי מתום מהנדסים יועצים בע"מ ,בר טכנולוגיות
(ד.ש) בע"מ) ,ברקן אלחייני אדריכלות נוף ,דותן דרעי – אורן נס ( )2006בע"מ) ,זייד אלדד בע"מ,
חנוך בורגר אגרונום בע"מ ,יותם הנדסה בע"מ ,פרוינד איציק ,ירון עברון ,ניצוץ הנדסת חשמל בע"מ,
פי.ג'י.אל הנדסה ותכנון תחבורה בע"מ ,פלגי מים בע"מ ,תדם הנדסה אזרחית בע"מ.
מטרונית קריית אתא :חבקין שמאים בע"מ ,אביב ניהול הנדסה ומערכות מידע בע"מ ,רוזנברג
פנינה ,ש .קרני מהנדסים בע"מ ,זאב עמית  -צבי יושע תכנון ערים ,זייד אלדד בע"מ ,סראי הנדסה
וניהול חוזי ,א.ס.ת תכנון והקמת פרויקטים בע"מ ,דקר בנין והנדסה בע"מ ,נפתלי רונן – אדריכל,
יועץ בטיחות בע"מ ,תגל  -הנדסה אזרחית ,ניהול ,יאני בע"מ ,קרבן ושות' חברה להנדסה בע"מ,
ח.ג.מ .תכנון תשתיות ( )1998בע"מ ,לוי שטרק זילברשטיין-מהנדסים יועצים בע"מ ,טיבי אריאל,
קלר ישראל יעוץ לביסוס ושרותים ,מודדי הגליל בע"מ ,חנוך בורגר אגרונומים בע"מ ,קשת בתיה,
ארם מהנדסים בע"מ.
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מטרונית נווה שאנן :אפלבאום מד' והנדסה אזרחית בע"מ ,ד.א.ל הנדסה בע"מ ,מרטון מיכאל
הנדסת איטום בע"מ ,ינון תכנון יעוץ ומחקר בע"מ ,אמי מתום  -מהנדסים ויועצים בע"מ ,אוחיון
יוני  -שמאי מקרקעין ,פי.ג'י.אל.הנדסה ותכנון תחבורה בע"מ ,גורדון אדריכלים ומתכנני ערים
בע"מ ,אמאב תחבורה ותנועה ( )2012בע''מ ,חזאן הנדסת ביסוס בע"מ ,קלר ישראל יעוץ לביסוס
ושרותים ,דנק עמוס ,תל יעקב ,ויה ברידג'ס בע"מ ,וי .אס הנדסה אזרחית בע"מ.
מטרונית קו  :4א .בלוך תשתיות בע"מ ,אמי מתום  -מהנדסים ויועצים בע"מ ,ג.איטקין מהנדסים
בע"מ ,וכמן אדריכלים בע"מ ,זמיר-גת הנדסה וניהול בע"מ ,יאני בע"מ ,מידות ומעשי נוף בע"מ,
סטאר מהנדסים בע"מ ,עשת הנדסה ,רוזן מירב.
מטרונית רכס הכרמל :אייל רוטברט הנדסה וניהול בע"מ ,אמי מתום  -מהנדסים ויועצים בע"מ,
ד.ב.ש.יעוץ ופיקוח בן דוד שמעון ,די .אר (הנדסה אזרחית) בע"מ ,ויה ברידג'ס ,מ.נ.מ .מהנדסים
בע"מ ,מקום  -אדריכלות נוף ותכנון עירוני בע"מ ,נתן תומר הנדסה  -אן.טי.אי .בעמ ,עמוס בלנק
עדי לרר מהנדסים בע"מ ,פיסקון אלאונורה ,קו מדידה בע"מ ,קנפו כלימור אדריכלים בע"מ ,תל
יעקב.
כמו כן ,ביחס לכלל הפרויקטים אשר פורטו לעיל ,מחליטה הוועדה על התקשרות עם חברות
התשתית המפורטות להלן ,אשר עמן היו קיימות התקשרויות בפרויקטים המועברים לטיפול
החברה :חברת החשמל ,בזק ,סלקום ,פרטנר ,קצא"א ,רשות העתיקות ,תש"ן;
וכן עם משרדי עורכי הדין הבאים לשם מתן יעוץ משפטי לחברה בתחומים בהם טיפלו במסגרת
התקשרויותיהם עם יפה נוף :משרד עו"ד שרקון ,יגאל ארנון וניסים את כהן – ניסן.
ההחלטה תפורסם באתר האינטרנט של החברה.

נימוקי הוועדה:
ביום  9.7.2020הונחתה החברה על ידי מת"ח לקבל לטיפולה מספר פרויקטים אשר טופלו על ידי
יפה נוף.
ביום  7.10.20התקבלה החלטת ממשלה מס'  421לעניין "העברת פרויקטים תחבורתיים מחברת יפה
נוף תחבורה תשתיות וב ייה בע"מ לחברות תשתית ממשלתיות".
הצורך לקדם את הפרויקטים באופן המיטבי וללא עיכובים נוספים מחייב התקשרות עם אותם
נותני שירותים ,המתכננים ,מנהלי הפרויקטים הספקים והיועצים שליוו את הפרויקטים והמשך
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העסקתם במסגרת הפרויקט  ,שכן ,החלפתם תאיין ,הלכה למעשה ,את התכנון שבוצע עד היום
ותגרום לביצוע מחדש של כל תהליך התכנון תוך עיכוב משמעותי ותשלום נוסף ו"כפול".
בהתאם למכתב מת"ח מיום  ,19.10.20המשך התכנון והביצוע של הפרויקטים האמורים ,הוא
אינטרס ציבורי לאומי ברמה הג בוהה ביותר ,משום שמדובר בפרויקטים תחבורתיים בדגש על
תחבורה ציבורית ,המהווים שירות חיוני לציבור ואמורים להקל על חיי התושבים ולהוות מנוף
כלכלי חשוב ביותר.
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