
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 מודד  הנדסה 25.6.20 21

עדכון לצורך 

כשרים  תצ"רים

לרישום מספרים 

1904/2014 ,1902 

עד שלב כשר 

הפרדה -לרישום

  139מפלסית 

אבי בן של אושרה ההצעה  

 נתן 

 

38,000  + ₪

 מע"מ

 

ות עם מודד התקשר הנדסה  

לצורך הכנת תצ"ר 

על פי תב"ע 

  -/א 550רח/

 גן עומר

אושרה ההצעה של מזור  

 מדידות בע"מ 

20,000  + ₪

  מע"מ

רשם התקשרות עם  הנדסה  

לצורך רישום תצ"ר 

על פי תב"ע 

גן        –/א 550רח/

 עומר

עו"ד של אושרה ההצעה  

 מיכל קינג

 

6,150  + ₪

 מע"מ 

 התקשרות עם  הנדסה  

מודד לצורך הכנת 

תצ"ר על פי תב"ע 

/א/ב 8/1200רח/מק/

זכריה מדר ויעקב 

 מדהלה 

 

יגאל אושרה ההצעה של  

 גדסי

18,600  + ₪

 מע"מ

התקשרות עם  הנדסה  

שמאי מקרקעין 

לצורך חוו"ד עבור 

תביעה לפי סעיף 

197 

דנוס של אושרה ההצעה  

כהן ושות' שמאי מקרקעין 

 בע"מ

26,000  + ₪

  מע"מ

התקשרות עם  דסה הנ  

מנהל פרוייקט 

בתחום התחדשות 

עירונית לצורך ניהול 

פרוייקט פינוי בינוי 

 במתחם שערים

ההצעה של סיטי לינק  

סכום  – השקעות בע"מ

שכה"ט, שלבי תשלום ולו"ז 

משהב"ש  הינם עפ"י אוגדן

החל משלב "העברת 

התוכנית לועדה המחוזית" 

וכפוף לשינויים ועדכונים כפי 

 שיקבעו ע"י משהב"ש. 

הודיעו על 

הסכמתם 

לקחת על 

עצמם את 

ניהול הפרויקט 

בתנאים כפי 

שהוצגו ע"י 

עיריית 

 רחובות.

התקשרות עם יועץ  הנדסה  

הכנת -אינסטלציה

תכנית אינסטלציה 

לצורך הכנת פיר 

מעלית בבי"ס אורט 

 )חט"ב(

 

אושרה ההצעה של קופלביץ  

 .פ.מ מהנדסים בע"מ

10,000  + ₪

 מע"מ 



התקשרות עם יועץ  הנדסה  

הכנת -מעליות

תכנית לצורך 

הוספת פיר מעלית 

במבנה קיים בבי"ס 

 ויצמן 

אפיק אושרה ההצעה של  

 .בקרה ותכנון מעליות

3,500  + ₪

 מע"מ

 

התקשרות עם  הנדסה  

הכנת -קונסטרוקטור

תכנית לצורך 

הוספת פיר מעלית 

במבנה קיים בבי"ס 

 ויצמן

אושרה ההצעה של אברמוב  

 אדריכלות והנדסה בע"מ

9,000  + ₪

 מע"מ

התקשרות עם יועץ  הנדסה  

הכנת -בטיחות אש

תכנית לצורך 

מעלית הוספת פיר 

במבנה קיים בבי"ס 

 ויצמן

אושרה ההצעה של  

הנדסת איכות  מומנתקן

 ובטיחות בע"מ.

2,150  + ₪

 מע"מ

צירוף יועצים    

 למאגר:

 :אושר

 מגי פניגשטיין

הנדסה  -

 נגישות

 –לב שמואל 

ל.ש הנדסת 

  - מעליות

מעליות הנדסה 

מעשה שימור 

תכנון וקידום  

 –מיזמים 

הנדסה שימור 

 מבנים.

אקולוג הנדסה 

 הנדסה-בע"מ

 אנסטלציה

 

התאם ב

להודעתה 

. י.ש הוסרה

הנדסת 

מעליות )כהן 

יהודה+לב 

 שמואל(

ממאגר 

היועצים של 

 העירייה. 

  

 

 


