
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 15.08.19 17

מודד לצורך הכנת 

מפת מדידה 

 כרקע לתב"ע

, 3701גוש: 

 764,765חלקות: 

ובנוסף מפת 

מדידה להגשת 

היתר בניה לתכנון 

 פיר מעלית

 

אבי בן של אושרה ההצעה  

 –נתן להכנת מפת מדידה 

 רקע להכנת תב"ע 

 

וראול מרקוביץ להכנת מפת 

 מדידה להגשת היתר הבניה

6,000  + ₪

מע"מ )+עדכון 

1,000  )₪ 

 

21,000  + ₪

מע"מ )כולל 

 מדידה(עדכון 

ות עם התקשר הנדסה  

יועץ נגישות 

לצורך תכנית 

הנגשה פרטנית 

עבור זוג הורים 

 נכים בי"ס ויצמן

 

אושרה ההצעה של שרית  

 גיטליס

15,750  + ₪

 מע"מ 

התקשרות עם  הנדסה  

מודד לצורך 

 4מדידת 

מתחמים 

המיועדים 

להפקעה בגוש: 

3697 

 

אבי בן  אושרה ההצעה של 

 נתן

5,000  + ₪

 מע"מ

 

התקשרות עם  הנדסה  

מתכנני תנועה 

לצורך תכנון 

פרויקטים 

לכבישים 

 ומדרכות

 

חברת של אושרה ההצעה  

ספיר ניהול וסילוק תביעות 

 בע"מ. 

אושרה גם הצעת חברת א. 

 לודריק בע"מ

 3.1% –ספיר 

 

 

-א.לודריק

3.1% 

התקשרות עם  הנדסה  

יועץ תנועה לצורך 

הכנת תכנית אב 

 אופנייםלשבילי 

 

אושרה ההצעה של אמאב  

 תחבורה ותנועה בע"מ

144,000  + ₪

  מע"מ 

התקשרות עם  הנדסה  

מפקח לצורך 

פיקוח על עבודות 

אחזקה שוטפת 

וקריאות מוקד 

בתחום פיתוח 

וניקוז )המשך 

 (16מועדה 

 

ספיר של  אושרה ההצעה  

 ניהול וסילוק תביעות בע"מ

20,000  ₪  +

 מע"מ 



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   15.08.19 17

 למאגר:

 אושר: 

ש.פ.י בטיחות 

 –ואיכות בע"מ 

 הנדסה:בטיחות

 מוזי בוטון

בטיחות ואיכות 

הסביבה 

הנדסה:  -בע"מ

 בטיחות

אדר' קרן 

 – מיטרני

הנדסה: שימור 

 מבנים

 ענת ברלוביץ

הנדסה:  –

יועצת שימור 

מבנים ולא 

 כאדריכלית

יובל 

כהן  ארנפרוינד

מועדון  –

 תרבות בע"מ

בתחום  –

 החינוך

פלוס  –הלפרין 

מדידות 

 והנדסה בע"מ

 –צפריר 

שמאות 

מקרקעין ויעוץ 

 כלכלי בע"מ 

 – חנוך אופיר

 שמאות

  

התקשרות עם  הנדסה 16.12.19 18

רשם לצורך 

רישום תצ"ר ע"פ 

תב"ע דרך גד 

פיינשטיין, מוטי 

קינד, קושילביץ 

 בנימין

אושרה ההצעה של קו  

 מדידה בע"מ

9,000  + ₪

מע"מ לא כולל 

אגרות 

 והעתקות

התקשרות עם  הנדסה   

מודד לצורך הכנת 

תצ"ר ע"פ תב"ע 

דרך  5/2110/ רח

גד פיינשטיין, 

מוטי קינד, 

 קושילביץ בנימין

אושרה ההצעה של אבי בן  

 נתן 

55,000  + ₪

 מע"מ



 מס'

 וועדה

תאריך 

 הוועדה

החלטת וועדת  צירוף יועצים מהות הפניה אגף

ההתקשרויות, לאחר דיון 

בהצעות שהתקבלו 

אמות המידה ובשקלול 

 ביחס לכל אחת מהפניות

 סכומים

התקשרות עם  הנדסה 16.12.19 18

-יועץ מעליות

תוספת פיר 

במבנה קיים 

בבי"ס אורט 

 חט"ב

 

אושרה ההצעה של י.ש  

 הנדסת מעליות

3,000  + ₪

 מע"מ 

התקשרות עם  הנדסה  

-יועץ בטיחות אש

תוספת פיר 

למעלית במבנה 

קיים בבי"ס אורט 

 חט"ב

₪ +  2,150 אושרה ההצעה של מומנתקן 

 מע"מ

התקשרות עם  הנדסה   

שמאי מקרקעין 

לצורך ליווי כלכלי 

בהכנת תב"ע 

לשינוי ייעוד רחוב 

 15הבנים 

אושרה ההצעה של אינג'  

 שמואל פן

7,000  + ₪

 מע"מ

צירוף יועצים    

 למאגר:

 אושר:

אדריכל דרור 

הנדסה: -ברדה 

מתכנני תב"ע 

  ובינוי

הולץ קוסנר 

מהנדסים 

יועצים  –בע"מ 

כללי: 

תחזוקה/רכש 

 מעליות בתחום:

  

עם התקשרות  הנדסה 12.01.20 19

ודד לצורך הכנת מ

מפת מדידה 

כרקע לתב"ע 

להגדלת זכויות 

בניה במתחם 

 הורוביץ

אושרה ההצעה של הלפרין  

 פלוס מדידות והנדסה בע"מ

38,500  + ₪

 מע"מ  

+ שכר טרחה 

לעדכון מדידה 

6,000  + ₪

 מע"מ 

ם התקשרות ע הנדסה  

ודד לצורך הכנת מ

מפת מדידה 

כרקע לתב"ע 

רחוב איזנברג 

פינת רחוב הרצל, 

שינוי יעוד 

ממתחם לשימור 

ליעוד מבנים 

 ומוסדות ציבור

אושרה ההצעה של מזור  

 מדידות בע"מ

3,500  + ₪

 מע"מ 

+ עדכון מדידה 

1,000  + ₪

 מע"מ



 מס'

 וועדה

תאריך 

 הוועדה

החלטת וועדת  צירוף יועצים מהות הפניה אגף

ההתקשרויות, לאחר דיון 

בהצעות שהתקבלו 

ובשקלול אמות המידה 

 ביחס לכל אחת מהפניות

 

 סכומים

ם התקשרות ע הנדסה 12.01.20 19

ודד לצורך הכנת מ

מפת מדידה 

כרקע לתב"ע 

להסדרת מתחם 

 וייסגל

 

אושרה ההצעה של מימד  

פוטוגרמטריה, מדידות 

 והנדסה בע"מ

40,000  + ₪

 מע"מ 

+ עדכון מדידה 

5,000  + ₪

 מע"מ

ם התקשרות ע הנדסה  

ודד לצורך הכנת מ

מפת מדידה 

 כרקע לתב"ע

תחנת שאיבה, 

שינוי יעוד 

מתעשיה עתירת 

מדע ליעוד 

 מתקנים הנדסיים

 

אושרה ההצעה של אבי בן  

 נתן 

9,500  + ₪

 מע"מ

+ עדכון מדידה 

1,000  + ₪

 מע"מ

צירוף יועצים    

 למאגר:

 אושר:

 –רונית טורק 

הנדסה: איכות 

 הסביבה

 

 

  

התקשרות עם  הנדסה 27.2.20 20

רשם לצורך 

רישום תצ"ר ע"פ 

תב"ע 

 8/1200רח/מק/

זכריה מדר ויעקב 

מדהלה איחוד 

וחלוקה ללא 

הסכמת בעלים 

בהתאם 

לטבלאות הקצאה 

)נדון ואיזון 

 (18בוועדה 

 

אושרה ההצעה של מרקוביץ  

 ראול שרותי הנדסה בע"מ

12,000  + ₪

 מע"מ 

התקשרות עם  הנדסה  

שמאי מקרקעין 

לצורך קבלת 

אומדן לדמי 

 שכירות למרפ"ד

 

 

 

 

אינג' אושרה ההצעה של  

 שמואל פן

4,000  + ₪

 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    20

 למאגר:

 אושר:

תו"פ סביבה 

ואקוסטיקה 

 -( בע"מ1994)

הנדסה: בתחום 

אכה"ס וטיפול 

 בפסולת

ביב ניהול א

הנדסה ומע' 

 -מידע בע"מ

 בתחום אכה"ס

וטיפול בפסולת 

)יועצת דניאלה 

 וטין(.

חב' א.י.ג.ל 

הנדסה ויעוץ 

 -( בע"מ2002)

הנדסה: בתחום 

טיפול בפסולת 

 ואכה"ס

ל.ה.ד לאובר 

 -יועצים בע"מ

 בתחום הביטוח

הדס פראון 

רוזנבלום 

בתחום  -עו"ד

ביקורת פנים: 

ביצוע עבודות 

ביקורת 

וחקירות בנושא 

 טוהר מידות

עמוס אליאב 

בתחום  -רו"ח 

ביקורת פנים: 

ביצוע עבודות 

ביקורת 

וחקירות בנושא 

 טוהר מידות

רוזנבלום 

  -הולצמן רו"ח

בתחום ביקורת 

פנים: ביצוע 

עבודות ביקורת 

וחקירות בנושא 

 טוהר מידות

 

 

  



 דגן בקורת 

 -ובקרה בע"מ 

בתחום ביקורת 

פנים: ביצוע 

עבודות ביקורת 

 וחקירות 

אלון קוחלני 

בתחום  –ו"ד ע

ביקורת פנים: 

ביצוע עבודות 

ביקורת 

וחקירות בנושא 

 טוהר מידות

טארגט 

ביקורת 

פנימית בע"מ 

)יניב גוברי 

בתחום  -(רו"ח

ביקורת פנים: 

ביצוע עבודות 

ביקורת 

וחקירות בנושא 

 טוהר מידות

אופיר בוכניק 

בתחום  -רו"ח

ביקורת פנים: 

ביצוע עבודות 

 ביקורת 

 – אורי אסייג

חינוך  בתחום:

יועץ ארגוני 

 למערכות חינוך

  -עדן פוקס

 בתחום החינוך

 -אלפא ביתא

 בתחום החינוך

יועץ עיצוב 

 סביבות למידה

תשתיות מידע, 

טכנולוגיות 

יועצים  -בע"מ

 כללי: כ"א ושכר

סינקופה ביט 

בתחום:  -בע"מ

 התקשוב

 

 

 


