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12/09/2021 

 

 לכבוד 
 עופר שרגאי 

 תפעול סמנכ"ל 
 ר ועדת מכרזים יו" 

 

 שלום רב, 
 

 ק יחידדגש הנדסה כספ יועץהרת ה להגדבקש הנדון:
 

 

כהתקשרות עם  "דגש הנדסה תכנון תנועה ודרכים בע"מ"    יועץהריני לבקש אישור הועדה לסווג התקשרות עם ה

 . ספק יחיד
 

 : וקיםלהלן הנימ

בע"מ  ודרכים  תנועה  תכנון  הנדסה  דגש  מזה  כ  רנבח משרד  התפעול  אגף  את  המלווה  תנועה  לתחום  יועץ 

ע במסגרת קו סגול והוא מהווה גורם מתכנן מטעם  "כשנתיים במספר רב של פרויקטים הקשורים בהפקעת נת

 ת רמת גן. יועירי משרד התחבורה  , האוניברסיטה מול חברת נת"ע

בהם :  בעלי יכולת וניסיון  ון  תכנית האוניברסיטה למספר רב של משרדי  התבצעה לאחר פניבחירת משרד דגש  

סיטה אולם כולם למעט  הנדרשים לאוניבר איל קראוס , נורית כספית , נועם לבנה , גבי שויער , דורון מגיד ועוד  

ים מטעם נת"ע בתכנון  דגש השיבו כי הם אינם מעוניינים לייצג את האוניברסיטה מול נת"ע בשל היותם מעורב 

 . עעניינים בתכנון וייצוג אל מול נת" ולפיכך הצהירו על ניגוד  ההקלבת מקטעים שונים לאורך תוואי הרכ

 

 

 :   דגש או שנמצאת בעיצומו של תכנון חברת רוט הפרויקטים אשר תכננהלהלן פ
 

 ( שער ראשי)   1תכנון תנועה לשער כניסת רכב מספר  .1

   10תכנון תנועה לשער  .2

 ן ספורט תכנון חניו .3

 תכנון חניון זהות יהודית  .4

 תכנון חניון כלכלה .5

 בקשה להיתר להריסה והרחבת בנק מזרחי   תכנון תנועה במסגרת .6
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ה לעיל  הפרויקטים  בין  יכל  כאמור  שנתיים  מזה  ומתואמים  הקמפוס  שטחי  הפקעת  של  יוצא  פועל  נם 

 ת רמת גן. יע ומשרד התחבורה ועירי" האוניברסיטה לרשויות נת

ולאפשר המשך  י והמידע    עדר כאשר בההתקשרות עם דגש  שנה חשיבות מכרעת לא לקטוע את רצף התכנון 

לתת    היחידי שמסוגל , משרד דגש הוא  כאמור לעילאי הסדרי התנועה  שמשרד שנכון להתמודדות מול נת"ע בנו 

השירות  האוניברסיטז  ,את  בין  כה  עד  שנצבר  הרב  והמידע  הנדרשת  הכוללת  הראייה  נוכח  לרשויות  את  ה 

 חברת דגש.  השונות וזאת באמצעות 

  ות עם ר כהתקש  דרכיםהנדסה תכנון תנועה ולפיכך אבקש אישור הועדה לסווג את ההתקשרות עם משרד דגש  

   . ספק יחיד

 

 : זו להתקשרות   כספי מבוקשיםמשך והיקף 

 שנה  –   התקשרותמשך  

    ₪  150,000 – י היקף כספ

 

 
 
 
 
 
 
 
 ב, בכבוד ר  
 , גדי בוגנים  
 
 מנהל הבינוי   
 תפעול עוזר הנדסי לסמנכ"ל ו  
 
 
 
 
 
 

  סולומון, ג'רמי רגנשטיינר   יוסף העתק: 


