
מס' 
 וועדה

החלטת וועדת  צירוף יועצים מהות הפניה אגף תאריך הוועדה
ההתקשרויות, לאחר דיון 

בהצעות שהתקבלו ובשקלול 
אמות המידה ביחס לכל 

 אחת מהפניות
 

 סכומים

התקשרות עם  הנדסה 07.12.20 23
אדריכל שימור 

לצורך הכנת תכנית 
שימור עירונית. וכן, 
לצורך שירותי ייעוץ 

בתחום שימור שוטף 
 מבנים

דקל אושרה ההצעה של  
 גודוביץ 

 

תכנית 
מפורטת: 

220,000 ₪ 
תכנית 

מתארית: 
125,000 ₪ 

יעוץ שעתי: 
ייעוץ     ₪ 200

 8000ריטיינר: 
₪   

מודד התקשרות עם  הנדסה  
לצורך הכנת תצ"ר 

עפ"יי תב"ע 
בשטח  6/10/1200רח

דונם ברחוב  2-של כ
 3705עזרא )גוש 

 (252חלקה 

ההתקשרות עם אושרה  
שירותי מרקוביץ ראול 

  הנדסה בע"מ

עבור הארכת 
תוקף התצ"ר 

לא  ₪ 4,300
כולל מע"מ   

עבור עדכון 
התצ"ר 

והגשתה מחדש 
לא  ₪ 9,000

 כולל מע"מ
רשם/ התקשרות עם  הנדסה  

מודד לצורך רישום 
תצ"ר עפ"י תב"ע 

 7/401רח/ -ו 401רח/
 39-בשטח של כ

דונם, ברחוב 
 3704גוש  גורודסקי

 

מיכל אושרה ההצעה של  
 קינג

 

לא      ₪ 8,000
 כולל מע"מ 

רשם/ התקשרות עם  הנדסה  
לצורך רישום מודד 

 3705תצ"ר בגוש 
עפ"י  252חלקה 

  6/10/1200תב"ע רח/
 

לא        ₪ 7,000 הלית נבותאושרה ההצעה  
 כולל מע"מ

מודד התקשרות עם  הנדסה  
לצורך הכנת מפת 

לתב"ע מדידה כרקע 
ברחוב מנדלי מוכר 
-ספרים בשטח של כ

 דונם  20
 

ראול אושרה ההצעה של  
מרקוביץ שירותי הנדסה 

 בע"מ 

עבור מדידה 
לא  ₪ 27,000

 כולל מע"מ

התקשרות עם מודד  הנדסה  
לצורך הכנת מפת 

מדידה כרקע לתב"ע 
תכנית לאיחוד 

וחלוקה ללא הסכמת 
-בעלים בשטח של כ

 דונם 2.2

ל אבי בן אושרה ההצעה ש 
 נתן

עבור מדידה: 
לא  ₪ 5,000

כולל מע"מ 
עבור עדכון 

 1,000מדידה:  
לא כולל  ₪

 מע"מ 
 

התקשרות עם שמאי  הנדסה  
לצורך הכנת טבלאות 

הקצאה ואיזון 
לתב"ע לאיחוד 

וחלוקה ללא הסכמת 
שטח הבעלים, 

 דונם 2.2-התכנית כ

אושרה ההצעה של שמואל  
 פן 

לא  ₪ 20,000
 כולל מע"מ 



התקשרות עם שמאי  הנדסה  
מקרקעין לצורך 

ביצוע הערכת דמי 
שימוש ראויים 
לשימוש זמני 

בשטחים עירוניים 
לשטחי התארגנות 

כגון: אחסנה, 
משרדים ומשרדי 

 מכירות

  ₪ 4,000 אושרה ההצעה של שקד יוגב 
 לא כולל מע"מ 

התקשרות עם שמאי  הנדסה  
מקרקעין הערכת 
שווי נכס לצורך 

הכנת אומדן למכירת 
דירה בבעלות 

העירייה, ברחוב 
, בשטח 32ארלוזורוב 

 מ"ר  30-של כ

 ₪ 3,000 אושרה ההצעה של שקד יוגב 
 לא כולל מע"מ 

התקשרות עם מפקח  הנדסה  
לביצוע שירותי 

תיאום, ניהול ופיקוח 
על פרויקטים בתחום 

 פיתוח נופי

 אושרה הצעתם של: 
ספיר ניהול וסילוק תביעות 

 בע"מ.
א.לודריק פיקוח וניהול 

 פרויקטים.
 אנך הנדסה.

 אחוז הנחה 3%

התקשרות עם יועץ  הנדסה  
נגישות לצורך נגישות 

במרחב הציבורי 
ובמבני ציבור 

התקשרות -קיימים
 שנתית

אושרה ההצעה של יגאל  
 שטיינמץ

לשעת  ₪ 200
ייעוץ, לא כולל 

 מע"מ.

צירוף יועצים    
 למאגר:

 אושר:
  -מנחם קציר 

בתחום  הנדסה:
תיאום, פיקוח 

וניהול 
פרויקטים 
ובתחום: 
 בטיחות 

מ. דבי הנדסה 
 –וניהול בע"מ 

בתחום הנדסה: 
תיאום, פיקוח 

וניהול 
  פרויקטים

  

רשם/ התקשרות עם  הנדסה 07.01.21 24
מודד לצורך רישום 

תצ"ר ברחוב רמז לפי 
תכנית 

 1/א/8/750רח/מק/
חלקות:  3702גוש: 

367,366,105-109  

עו"ד אושרה ההצעה של  
 מיכל קינג

 

לא  ₪ 6,480
כולל אגרות 

   ולא כולל מע"מ 



התקשרות עם מפקח  הנדסה  
לביצוע שירותי 

תיאום, ניהול ופיקוח 
על פרויקטים בתחום 

עבודות שיפוצים 
במוסדות חינוך 

 וציבור בעיר

 אושרו הצעותיהם של:  
ספיר ניהול וסילוק תביעות 

 בע"מ.
 דוד ציזלינג הנדסה בע"מ.

 אנך הנדסה בע"מ.
 פלג חי בע"מ.
 חושן הנדסה.

א.לודריק פיקוח וניהול 
 פרוייקטים בע"מ.

מעלות  3%
הפרוייקט    לא 

 כולל מע"מ

חזות   
 העיר 
 )שפ"ע(

התקשרות עם יועץ 
למכרז איכות 

הסביבה וטיפול 
בפסולת )שבבים 
 בפחים מוטמנים(

אושרה ההצעה של  
 אורבניקס בע"מ

12,500 ₪  
 לא כולל מע"מ

צירוף יועצים    
 למאגר:

 אושר:
מ.ג. יועצים 

לאקוסטיקה 
אנרגיה  – בע"מ

וסביבה:  
בתחום: 

 אקוסטיקה.
לברוב סופיה 

הנדסת מעליות 
הנדסה:  –

בתחום: 
 מעליות

אלי הנדסה 
הנדסה:  –ויעוץ 

בתחום: 
 מעליות

קמיל 
טרשנסקי 

 –רפאל 
שמאות: 
בתחום: 
, 197תביעות 

טבלאות 
הקצאות 

ואיזון, השבחה 
והיטלים, 

הערכת שווי 
 נכס.

עודד לנדאו 
שמאות 

 –מקרקעין 
שמאות: 
בתחום: 
, 197תביעות 

טבלאות 
הקצאות 

ואיזון, הערכת 
 שווי נכס.

  

 


