
 
 

מס' 

 וועדה 

תאריך 

 הוועדה

החלטת וועדת  צירוף יועצים מהות הפניה אגף

, לאחר דיון ההתקשרויות

בהצעות שהתקבלו ובשקלול 

אמות המידה ביחס לכל 

 אחת מהפניות.

 

 סכומים

מתן שירותי יעוץ  הנדסה 2.7.2018 6

 בתחום נגישות

אושרה ההצעה של נגישות  

 למרחב. 

₪ לשעת  170

 ייעוץ

גנים   

 ועיצוב

יגאל שטיינמץ לא יכלל   מתכנני נוף

 במאגר לגבי תכנון נוף.

 

 

התקשרות עם  הנדסה 11.10.2018 7

מודד לצורך הכנה 

ורישום תצ"ר 

 בי"ס קציר

אושרה  להכנת התצ"ר 

ההצעה של אבי בן נתן 

ולרישום אושרה ההצעה של 

 מיכל קינג.

 -אבי בן נתן

20,000  ₪ 

-מיכל קינג

4,200 ₪ 

 

התקשרות עם  הנדסה  

מודד לצורך הכנה 

ורישום תצ"ר 

 בי"ס דה שליט

אושרה  להכנת התצ"ר 

ההצעה של אבי בן נתן, 

ולרישום אושרה ההצעה של 

 מיכל קינג.

-אבי בן נתן

25,000 ₪ 

-מיכל קינג

6,150 ₪ 

 

התקשרות עם  הנדסה  

מודד לצורך הכנה 

ורישום תצ"ר 

מתחם בנימין 

 יעקב

 

אושרה  להכנת התצ"ר 

ההצעה של  אבי בן נתן, 

ולרישום אושרה ההצעה של 

 מיכל קינג

 -אבי בן נתן

18,000 ₪ 

 -מיכל קינג

17,750 ₪ 

 

התקשרות עם  הנדסה  

מודד לצורך 

רישום תצ"ר 

הפרדה מפלסית 

139 

 

להכנת רישום התצ"ר אושרה  

 ההצעה של קו מדידה. 

12,000 ₪ 

 

התקשרות עם  הנדסה  

אדריכל עבור 

תכנית ראשונית 

למרכז יום 

 לתשושי נפש

 

אושרה ההצעה של רן בלנדר  

לאור ניסיון קודם ויתרון 

מבחינת זמינות והתנהלות 

 מול העירייה.

15,000  + ₪

 מע"מ

בטחון   

 וחרום

התקשרות עם 

יועץ לבדיקת 

 חיובי חשמל

 

אושרה ההצעה של חברת  

חצי נידן לתקופת ניסיון של 

 שנה.

1,800  + ₪

 מע"מ

צירוף יועצים  הנדסה  

 למאגר: 

                                                             אושר:

לצרף את היועץ 

יגאל שטיינמץ 

 בפרק נגישות.

 

 

 

 

  



 
 

מס' 

 וועדה 

תאריך 

 הוועדה

 החלטת וועדת צירוף יועצים מהות הפניה אגף

, לאחר דיון ההתקשרויות

בהצעות שהתקבלו ובשקלול 

אמות המידה ביחס לכל 

 אחת מהפניות.

 סכומים

התקשרות עם  הנדסה 25.11.2018 8

מודד לצורך 

רישום תצ"ר 

 מתחם חרל"פ

₪ +  6,150 מיכל קינגאושרה ההצעה של  

 מע"מ

התקשרות עם  הנדסה  

מודד לצורך הכנת 

מפת מדידה 

כרקע לתב"ע 

 בדרך יבנה.

ראול אושרה ההצעה של  

 מרקוביץ בע"מ

22,500  + ₪

 מע"מ

צירוף יועצים    

 למאגר: 

                                                                    אושר:

-חברת דיגי

דוק בע"מ: 

יועצי סריקה.                                            

אסף לוי: 

שמאיות.                                                    

חב' חכ"מ יעוץ 

מוניציפאלי 

אנרגיה בע"מ: 

, תאורה וסביבה

וחשמל, 

התיעלות 

אנרגית, אכה"ס 

וטיפול בפסולת. 

-יעוץ כללי

בדיקת הכנסות 

העירייה.                                                         

אילי סוויד: 

שמאות 

מקרקעין בע"מ, 

טבלאות 

הקצאות ואיזון, 

השבחה 

 'והיטלים, והער

 נכסוי שו

  

גנים  7.1.2019 9

ועיצוב 

 הסביבה

התקשרות עם 

אדריכל נוף לצורך 

תכנון פיתוח נופי, 

הכולל הסדרת 

שבילים ורמפה 

של שצ"פ ברחוב 

 סוקולוב

של חיה וייס אושרה ההצעה  

 אדר' נוף.

מעלות  3.5%

 הביצוע

 

 

 

 

גנים  

ועיצוב 

 הסביבה

התקשרות עם 

אדריכל נוף לצורך 

תכנון פיתוח נופי 

 של שצ"פים 

לאורך רחוב מרים 

 מזרחי.

של חיה וייס אושרה ההצעה  

 אדר' נוף.

מעלות  3.5%

 הביצוע



 
 

מס' 

 וועדה 

תאריך 

 הוועדה

החלטת וועדת  צירוף יועצים מהות הפניה אגף

, לאחר דיון ההתקשרויות

בהצעות שהתקבלו ובשקלול 

המידה ביחס לכל אמות 

 אחת מהפניות.

 סכומים

גנים  7.1.2019 9

ועיצוב 

 הסביבה

התקשרות עם 

אדריכל נוף לצורך 

 תכנון פיתוח נופי

של רחוב עירא 

 שר

חיה וייס אושרה ההצעה של  

 אדר' נוף.

מעלות  3.5%

 הביצוע

התקשרות עם  הנדסה  

יועצים בתחום 

נגישות ובטיחות 

לצורך תכנון גן בר 

 שאול

של מירווח אושרה ההצעה  

 בטיחות והנדסה בע"מ.

14,000  +  ₪

 מע"מ

 

קטגוריית יועצי  הנדסה  

 נגישות ובטיחות

הוועדה החליטה להפריד את  

הקטגוריה הקיימת במאגר 

של יועצי נגישות ובטיחות 

 לשתי קטגוריות נפרדות.

 

 צירוף יועצים   

 למאגר:                                

                                                                     אושר:

ג.נ. שירותי 

: הנדסה

מהנדס גיל 

נאמן 

לקטגוריית 

תיאום, פיקוח 

וניהול 

 פרויקטים.                     

  

התקשרות עם  אכה"ס 23.1.2019 10

יועץ בתחום 

אכה"ס לצורך 

הכנת מכרז 

לאיסוף פסולת 

 ממוטמנים.

חב' אושרה ההצעה של  

 אורבניקס בע"מ.

14,800  + ₪

 מע"מ

התקשרות עם  הנדסה 3.2.2019 11

מודד לצורך מפת 

מדידה כרקע 

לתב"ע לשינוי 

 יעוד משצ"פ

למגרש מעורב 

מגורים ומבנים 

 ומוסדות ציבור.

מזור  אושרה ההצעה של 

 מדידות בע"מ.

4,250  + ₪

 מע"מ

התקשרות עם  הנדסה  

מהנדס תנועה 

לצורך הכנת 

נספח תנועה 

לתב"ע לרחוב 

דרך יבנה בין 

רחובות הרצל 

 יורוז'נסק

 

 

אמי מתום אושרה ההצעה של  

 מהנדסים ויועצים בע"מ.

50,000  + ₪

 מע"מ 



 
 

 מס'

 וועדה

תאריך 

 הוועדה

החלטת וועדת  צירוף יועצים מהות הפניה  אגף

התקשרויות, לאחר דיון ה

בהצעות שהתקבלו ובשקלול 

אמות המידה ביחס לכל 

 אחת מהפניות

 סכומים

התקשרות עם  הנדסה 3.2.2019 11

מודד לצורך 

רישום תצ"ר מכון 

 איילון

עו"ד מיכל אושרה ההצעה של  

 קינג.

4,240 ₪ 

 +מע"מ

 

 

 

התקשרות עם  הנדסה  

מודד לצורך הכנת 

תצ"ר ורישומו 

עבור הפרדה 

 141מפלסית 

 

לצאת בפניה -הכנת התצ"ר 

חדשה למציעים שבמאגר. 

אושרה  -רישום התצ"ר

 .ההצעה של הילית נבות

9,000  + ₪

 מע"מ

התקשרות עם  הנדסה  

מודד לצורך 

רישום תצ"ר גוש 

 עציון

 

של הילית אושרה ההצעה  

 נבות.

1,000  + ₪

 מע"מ

התקשרות עם  הנדסה  

מודד לצורך 

רישום תצ"ר אחד 

 העם

 

עו"ד מיכל אושרה ההצעה של  

 קינג.

4,140  + ₪

 מע"מ 

התקשרות עם  הנדסה  

מודד לצורך 

גן  רישום תצ"ר

חלקה -הפקאן

 7ארעית 

 

של מימד אושרה ההצעה  

 פוטוגרמטריה בע"מ.

10,000  + ₪

 מע"מ 

התקשרות עם  הנדסה  

מודד לצורך הכנת 

תצ"ר עבור בי"ס 

 השיטה ורישומו.

אושרה ההצעה -הכנת התצ"ר 

של אבי בן נתן. רישום 

אושרה ההצעה של  -התצ"ר

 .הילית נבות

 –אבי בן נתן 

22,000  + ₪

מע"מ הילית 

 1,500 –נבות 

 ₪ + מע"מ

 

התקשרות עם  הנדסה  

מודד לצורך 

רישום תב"ע 

 שכונת מקוב

 

עו"ד מיכל אושרה ההצעה של  

 קינג.

5,150  + ₪

 מע"מ

התקשרות עם  הדסהנ  

יועץ/ מהנדס 

קונסטרוקציה 

לצורך הוספת פיר 

מעלית במבנה 

 טקיים בי"ס אור

 

 

לוגסי אושרה ההצעה של  

 אברהם.

9,500  + ₪

 מע"מ



 
 

מס' 

 וועדה 

תאריך 

 הוועדה

החלטת וועדת  צירוף יועצים מהות הפניה אגף

, לאחר דיון ההתקשרויות

בהצעות שהתקבלו ובשקלול 

אמות המידה ביחס לכל 

 אחת מהפניות.

 

 סכומים

תחזוקה/  3.2.2019 11

 חשמל

התקשרות עם 

מפקחי תאורה 

תאורה בתחום 

וחשמל לצורך 

פיקוח על עבודות 

אחזקה, שבר 

בחשמל, תאורת 

חוץ וחשמל במבני 

 ציבור

יוסי שמר אושרה ההצעה של  

 לשנה אחת של ניסיון, לפי

הצעתו לתשלום שכר 

 באחוזים מהיקף העבודה.

מחיר לפיקוח 

על עבודה 

בהיקף עד 

25,000  ₪-

6%  

מחיר לפיקוח 

על עבודה 

בהיקף בין 

25,001  ₪-

5%           

מחיר לפיקוח 

על עבודה 

בהיקף בין 

50,001  ₪- 

4%          

מחיר לפיקוח 

על עבודה 

בהיקף מעל 

75,000  ₪- 

3.5%         

מחיר לשעת 

עבודת פיקוח 

 ₪ +מע"מ 250

 

 

צירוף יועצים    

 למאגר:                                 

                                    אושר:

שלמה רודן 

תחת תחום 

: הנדסה

מתכנני תנועה 

וכבישים ותחום 

יועצים 

כללי:תנועה.                               

איל זיו אדריכל 

תחת תחום 

: שימור הנדסה

 מבנים.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

מס' 

 וועדה 

תאריך 

 הוועדה

החלטת וועדת  צירוף יועצים מהות הפניה אגף

, לאחר דיון ההתקשרויות

בהצעות שהתקבלו ובשקלול 

אמות המידה ביחס לכל 

 אחת מהפניות.

 סכומים

התקשרות עם  הנדסה 26.2.2019 12

מודד לצורך מפת 

מדידה כרקע 

לתב"ע להגדלת 

זכויות מתחם 

 הורוביץ

של שלסינגר אושרה ההצעה  

 מדידות בע"מ

24,000  + ₪

 מע"מ

התקשרות עם  הנדסה  

אדריכל לצורך 

הכנת תב"ע 

ומסמך מדיניות 

 למתחם הורוביץ

תיק אושרה ההצעה של  

 פרויקטים בע"מ.

שכר טרחה 

עבור מסמכי 

-תב"ע

650,000  + ₪

 מע"מ

שכר טרחה 

להכנת מסמך 

 -מדיניות

250,000  + ₪

 מע"מ

 

התקשרות עם  הנדסה  

יועץ כלכלי לצורך 

עריכת תחשיב 

כלכלי לתעריפי 

היטל -חוק עזר

 שצ"פ

של אורבניקס אושרה ההצעה  

ה בע"מ, בכפוף למתן הנח

להצעת המחיר שנתנה. ככל 

שלא תינתן הנחה ע"י 

אורבניקס, אזי יפורסם הליך 

 תחרותי נוסף.

33,000  + ₪

 מע"מ

התקשרות עם  הנדסה  

יועץ נגישות 

לצורך תכנון 

הנגשה פרטנית 

עבור בי"ס 

נתיבות משה 

 החדש.

שרית אושרה ההצעה של  

 גיטליס.

הכנת דוח 

 –נגישות 

8,000  + ₪

 מע"מ

הכנת תכנון 

 3,500 –ותיק 

 ₪ + מע"מ

פיקוח עליון 

 –ומתן אישורים 

2,500  + ₪

 מע"מ

התקשרות עם  הנדסה  

יועץ בתחום 

בטיחות ונגישות 

לצורך אישורים 

לתוספת מעלית 

במבנה קיים של 

 מכללת רחובות..

של שרית אושרה ההצעה  

 גיטליס.

בדיקת הנדרש 

 -עבור מעלית

5,000  + ₪

 מע"מ

היתר הכנת 

 5,000–וליווי

 ₪+מע"מ

פיקוח ואישורים 

 –להיתר 

 +מע"מ2,000₪

 

 

 



 
 

מס' 

 וועדה

תאריך 

 הוועדה

החלטת וועדת  צירוף יועצים מהות הפניה אגף

ההתקשרויות, לאחר דיון 

בהצעות שהתקבלו ובשקלול 

אמות המידה ביחס לכל 

  אחת מהפניות

 

 סכומים

צירוף יועצים   26.2.2019 12

 למאגר:                                 

                                    אושר:

תיק פרויקטים  

ז.ט. בע"מ 

בתחום 

 הנדסה:

מתכנני תב"ע 

ובינוי ובתחום 

הנדסה: תיאום, 

פיקוח וניהול 

פרויקטים.                                 

לשחק על 

 בטוח בע"מ:

 בתחום הנדסה:

תיאום, פיקוח 

וניהול 

פרויקטים, 

בתחום נגישות 

ובתחום 

בטיחות.                                             

פלג חי בע"מ 

בתחום 

הנדסה: 

תיאום, פיקוח 

וניהול 

 פרויקטים.

 

  

התקשרות עם  הנדסה 25.3.2019 13

מהנדס תנועה 

לצורך הכנת 

נספח תנועה כולל 

בה"ת כחלק 

ממסמכי תב"ע 

דלת מתחם להג

 הורוביץ

 

של אמי אושרה ההצעה  

 מהנדסים בע"מ.

195,000  + ₪

 מע"מ 

התקשרות עם  הנדסה  

מודד לצורך מפת 

מדידה כרקע 

לתב"ע להחלפה 

בין שב"צ ושצ"פ 

 עבור גן גילה

 

 

 

 

אבי בן  אושרה ההצעה של 

 נתן

8,800 + ₪ 

 מע"מ



 
 

מס' 

 וועדה 

תאריך 

 הוועדה

החלטת וועדת  יועציםצירוף  מהות הפניה אגף

, לאחר דיון ההתקשרויות

בהצעות שהתקבלו ובשקלול 

אמות המידה ביחס לכל 

 אחת מהפניות.

 

 סכומים

אישור פניה  הנדסה 17.4.2019 14

לקבלת הצעות 

מחיר מחוץ 

למאגר המציעים: 

יועצי בטיחות, 

לצורך הכנת 

תכנית בטיחות 

אש להוספת 

מעלית בבית ספר 

 בן צבי

 

 

יטה לאשר ביצוע הוועדה מחל 

פניות לקבלת הצעות מחיר 

מיועצים שאינם כלולים 

 במאגר. 

 

התקשרות עם  הנדסה 13.5.2019 15

מודד לצורך ייעוץ 

וליווי עבודת 

 העירייה

 

 

א.פנקס אושרה ההצעה של  

 ובנו מודדים בע"מ.

18,000 ₪ 

 + מע"מ

התקשרות עם  הנדסה  

יועץ בטיחות אש 

לצורך הוספת 

בבי"ס בן מעלית 

 צבי

 

 

₪ +  2,850 מומנתקן.אושרה ההצעה של  

 מע"מ

התקשרות עם  הנדסה  

מודד לצורך מפת 

מדידה כרקע 

לתב"ע להוספת 

זכויות למגורים 

 צמודי קרקע

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ראול אושרה ההצעה של  

 מרקוביץ בע"מ.

31,000 ₪ 

 + מע"מ



 
 

מס' 

 וועדה

 

תאריך 

 הוועדה

החלטת וועדת  יועציםצירוף  מהות הפניה אגף 

ההתקשרויות, לאחר דיון 

בהצעות שהתקבלו ובשקלול 

אמות המידה ביחס לכל 

 אחת מהפניות

 סכומים

צירוף יועצים   13.5.2019 15

 למאגר: 

אושרו:                                         

דקל גודוביץ: 

בתחום הנדסה: 

שימור מבנים.                                                     

גרואג הראל 

אדריכלים: 

בתחום הנדסה: 

מתכנני תב"ע 

ובינוי ושימור 

מבנים.                                        

דוד ציזלינג 

                     הנדסה בע"מ:

בתחום הנדסה: 

הנדסה 

אזרחית/ 

ונסטרוקציה ק

ביסוס קרקע/ 

בדיקות קרקע  

תיאום, פיקוח 

וניהול 

פרויקטים.                              

ר.ס.ל 

 מהנדסים:

בתחום יועצי 

 אנרגיה

וסביבה: מיזוג 

 אויר.

י.ש. הנדסת 

מעליות: 

בתחום יועצים 

כללי: תחזוקה/ 

או רכש.       

רום יועצים -אל

בתחום  בע"מ:

יועצים כללי: 

או תחזוקה/ 

רכש                                     

 נעם ליברמן:

בתחום יועצים 

כללי: בדיקת 

הכנסות 

 העירייה

 

 

 

 

           



 
 

מס' 

 וועדה

תאריך 

 הוועדה

החלטת וועדת  צירוף יועצים מהות הפניה אגף

ההתקשרויות, לאחר דיון 

בהצעות שהתקבלו ובשקלול 

אמות המידה ביחס לכל 

 מהפניותאחת 

 סכומים

התקשרות עם  הנדסה 30.6.2019 16

מודד לצורך הכנת 

תצ"ר עבור 

הפרדה מפלסית 

141 

 

של ראול אושרה ההצעה  

 מרקוביץ בע"מ

49,000  + ₪

 מע"מ

התקשרות עם  הנדסה  

מודד לצורך הכנת 

תצ"ר  ורישומו 

 3704בגוש   

 414חלקה 

 

הוועדה החליטה -הכנת תצ"ר 

לאשר את הצעת אבי בן נתן  

הוועדה החליטה -רישום תצ"ר

 לאשר את הצעת מיכל קינג.

 -אבי בן נתן

16,000  + ₪

 מע"מ 

 -מיכל קינג

6,150  + ₪

 מע"מ

התקשרות עם  הנדסה  

מודד לצורך מפת 

מדידה כרקע 

לביצועי  לתב"ע

הסדרי תנועה 

וחניה במתחם 

 אורט

 

ראול  אושרה ההצעה של 

 מרקוביץ בע"מ

29,500  + ₪

 מע"מ 

 -עדכון מדידה

2000  + ₪

 מע"מ

התקשרות עם  הנדסה  

יועץ נגישות 

לצורך נגישות 

במרחב הציבורי 

ובמבני ציבור 

 קיימים

 

של יגאל אושרה ההצעה  

 שטיינמץ ולהתקשר בהסכם

מסגרת לתקופה של שנה 

 החל ממועד החלטת הוועדה.

₪ + מע"מ  190

 לשעת עבודה

התקשרות עם  הנדסה  

מפקח לצורך 

פיקוח על 

פרויקטים בתחום 

 פיתוח וניקוז

הוועדה מחליטה לאשר את  

ארבעת המציעים )ספיר, חושן 

הנדסה, ג.ד. ארד מהנדסים, 

דוד ציזלינג( אשר הגישו 

הצעה לצורך חלוקת העבודות 

לתקופה של שנה החל ממועד 

 החלטת הוועדה. 

 

 3.0% –ספיר 

  3.0% –חושן 

 3.0% –ג.ד. 

  3.0% –דוד 

התקשרות עם  הנדסה  

מפקח לצורך 

עבודות פיקוח על 

חשמל, הוט, בזק 

ותשתיות 

 תקשורת נוספות

 

של  א.ח.י אושרה ההצעה  

ניהול, לתקופה של שנה החל 

 ממועד החלטת הוועדה.

 ₪ + מע"מ  750

התקשרות עם  הנדסה  

מתכנן לצורך 

פרויקטים בתחום 

 הניקוז

 

מלין אושרה ההצעה של  

מהנדסים לתקופה של שנה 

 החל ממועד החלטת הוועדה.

4.0%  



 
 

מס' 

 וועדה

 

תאריך 

 הוועדה

החלטת וועדת  צירוף יועצים מהות הפניה אגף

ההתקשרויות, לאחר דיון 

בהצעות שהתקבלו ובשקלול 

אמות המידה ביחס לכל 

 אחת מהפניות

 סכומים

התקשרות עם  הנדסה 30.6.2019 16

מודד לצורך הכנת 

 היתר בניה

 

 

 

מזור אושרה ההצעה של  

 מדידות.

5,250  + ₪

 מע"מ 

התקשרות עם  הנדסה  

יועץ לצורך 

הטמעת תהליכי 

דיגיטציה 

במערכת מנהל 

 ההנדסה

₪ +  110,000 דורטל.אושרה ההצעה של  

 מע"מ 

שעות  370)

 עבודה(

צירוף יועצים    

 למאגר:                                    

                                    אושרו:

אמאב תחבורה 

ותנועה 

 ( בע"מ:2012)

בתחום יועצים 

כללי: תנועה,                                  

בתחום הנדסה: 

מתכנני תנועה 

 וכבישים.                 

  

 


