
 מס'
 וועדה

תאריך  
 הוועדה

 צירוף  מהות הפניה  אגף
 יועצים

החלטת וועדת  
ההתקשרויות, 

לאחר דיון  
בהצעות 

שהתקבלו  
ובשקלול אמות  

המידה ביחס  
לכל אחת  
 מהפניות

 סכומים

נכסים  28.02.22 32
 ושכירויות

התקשרות עם שמאי  
מקרקעין עבור הכנת  
אומדן להערכת דמי  

שימוש במקרקעין עבור  
אנטנות סלולריות ברחבי  

 העיר. 

אושרה ההצעה של   
 שקד יוגב

8.000               ₪
 )לא כולל מע"מ( 

התקשרות עם יועץ עבור  גנים ונוף   
נופי של פארק טבע תכנון 

דונם בפארק  17-כ
 הורוביץ 

אושרה ההצעה של   
נופים תכנון ניהול  

 ועיצוב בע"מ 

160,000           ₪
 )לא כולל מע"מ( 

התקשרות עם יועץ עבור  גנים ונוף   
תכנון נופי של שצ"פ ברח' 

- מרים מזרחי בגודל של כ
 דונם 1

אושרה ההצעה של   
נופים תכנון ניהול  

 ועיצוב בע"מ 

40,000          ₪
 )לא כולל מע"מ( 

 הנדסה  
 פיקוח בניה 

התקשרות עם יועץ 
נגישות עבור הכנת תכנית 
הנגשה פרטנית עבור בי"ס 

 קציר א' 

אושרה ההצעה של   
יגאל שטיינמץ  
אדריכלות נוף  
 ונגישות בע"מ 

15,000  ₪ 
 )לא כולל מע"מ( 

 הנדסה  
 פיקוח בניה 

התקשרות עם יועץ 
נגישות עבור הכנת תכנית 
הנגשה פרטנית עבור בי"ס 

 בן צבי

אושרה ההצעה של   
יגאל שטיינמץ  
אדריכלות נוף  
 ונגישות בע"מ 

14,500  ₪ 
 )לא כולל מע"מ( 

 הנדסה  
 פיקוח בניה 

התקשרות עם יועץ 
נגישות עבור הכנת תכנית 
הנגשה פרטנית עבור בי"ס 

 חב"ד בנים

אושרה ההצעה של   
 מגי פניגשטיין 

22,000  ₪ 
 )לא כולל מע"מ( 

 הנדסה  
 

התקשרות עם מודד עבור  
הכנת מפת מדידה כרקע 

לשינוי יעוד   לתב"ע
מגורים ליעוד מבנים  

ומוסדות ציבור בגוש: 
שטח   113חלקה:  3816

 דונם  1.001חלקה: 

אושרה ההצעה של   
 אבי בן נתן 

עבור מדידה 
₪ )לא   4,500

 כולל מע"מ( 
עדכון מדידה 

ש"ל (לא  1,000
 כולל מע"מ( 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 אושר:  צירוף יועצים למאגר: 
דיאלוג יעוץ 

מחקר , ארגוני
  והדרכה בע"מ

בקטגוריה:  –
יועצים  

 ארגוניים 
חברת "ארא" 
 – יועצים בע"מ

בקטגוריה:  
יועצים  

 ארגוניים  
יעדים א.מ. 
 – ייעוץ בע"מ
בקטגוריה:  

יועצים  
 ארגוניים 

ד"ר גלעד ארנון  
  – בע"מ

בקטגוריה:  
יועצים  

 ארגוניים 
התקשרות עם שמאי   הנדסה 04.04.22 33

לצורך קבלת חוו"ד 
לתכנית   197בתביעות

 1/טז/ 2000רח/

אושרה ההצעה של   
אסף לוי שמאות  

 מקרקעין בע"מ

28,000  ₪ 
 )לא כולל מע"מ( 

התקשרות עם יועץ להכנת   חינוך  18.05.22 34
וליווי מכרז שירות 

 למעליות מוסדות חינוך 

אושרה ההצעה של   
אפיק בקרה תכנון  

 וניהול מעליות

10,000  ₪ 
 )לא כולל מע"מ( 

 

 


