
 2022שנת  -פרסום החלטות ועדת התקשרויות 

 

מס' 

 ועדה 

תאריך  

 הוועדה 

החלטת ועדת  סוג העבודה 

ההתקשרויות,  

לאחר דיון 

בהצעות  

שהתקבלו 

ובשקלול אמות  

המידה ביחס לכל 

 אחת מהפניות 

 סכומים )ללא מע"מ( 

40 21.12.22 
ייעוץ נגישות במרחב  

 הציבורי ובמבני ציבור 

  מגי פניגשטיין

 ויגאל שטיינמץ

₪ לשעת ייעוץ,   200 -ו   190

 שעות(  300בהתאמה )סה"כ 

 יישום תכנית גפ"ן  20.11.22 39

להטמיע במאגר 

היועצים של  

העירייה את  

הספקים 

המאושרים ע"י 

 משרד החינוך

מתוקצבת על ידי משרד  

 החינוך

38 14.11.22 

סקר  בחירת יועץ ל

נגישות בגנים 

ציבוריים, שצ"פים  

 ומתקני כושר

 מאיר אטדג'י

 2,900 -דונם  4גינה עד 

 -דונם  4-10גינה בין 

2,900 

  -דונם  10-50גינה בין 

5,800 

 8,700 - דונם 50גינה מעל 

 1,495  -אישור לגן תקין 

 299 -שעת ייעוץ 
 

מודד עבור ייעוץ  

 בתחום המדידה

א. פנקס ובנו 

מודדים מוסמכים  

הארכת   - בע"מ

התקשרות לשנה  

עם אפשרות 

הארכה לשנה  

 נוספת

 

בחירת יועץ לייעוץ   22.09.22 37

וליווי מכרז למתן 

שירותי אחזקה לתחנת  

 המעבר בתחומי העיר 

חב' פורטל ייעוץ  

ותכנון אקולוגי  

 בע"מ 
20,000  ₪ 

שמאי להכנת חו"ד   14.08.22 36

לתביעה לפי סעיף  

לתכנית   - 197

 47/950רח/

דנוס כהן ושות' 

שמאי מקרקעין  

 בע"מ 

50,000  ₪ 

 



35 21.07.22 

יועץ עבור תכנון נופי  

של פארק טבע 

אקולוגי, גודל שטח של 

 דונם.  17-כ

 יגאל שטיינמיץ   

117,000 ₪ 

 

יועץ עבור תכנון נופי  

 של גן המגינים

 רפאל אורה חכם  
120,000        ₪ 

מודד עבור ייעוץ  

  -בתחום המדידה 

 התקשרות שנתית  

א. פנקס ובנו   

מודדים מוסמכים  

בע"מ לחצי שנה  

 בלבד.

18,000           ₪ 

מודד עבור הכנת תצ"ר 

חלקה:   3698בגוש: 

18 

 אבי בן נתן 
17,000  ₪ 

 

 מודד עבור הכנת תצ"ר

חלקה:   3698בגוש: 

13 

מזור מדידות   

 ₪  14,000 בע"מ 

 

מודד עבור הכנת תצ"ר 

חלקה:   3698בגוש: 

254 

 ₪    11,000 אבי בן נתן   

 

 

מודד עבור הכנת תצ"ר 

חלקות:   3705בגוש: 

499,500 

 אבי בן נתן   
12,000  ₪ 

 

רישום תצ"ר בגוש:  

 13חלקה  3698

 ₪ 4,000 הלית נבות 

 

רישום תצ"ר בגוש:  

 18חלקה  3698

 ₪ 4,000 הלית נבות 

 

רישום תצ"ר בגוש:  

 254חלקה:  3698

מימד   

 פוטוגרמטריה
10,000  ₪ 

 

רישום תצ"ר בגוש:  

חלקות:   3705

499,500 

מימד   

 ₪  10,000 פוטוגרמטריה

 

לקבלת   הכנת חוו"ד

אומדן דמי שימוש  

לזיכיון עבור הפעלת 

קפיטריה בבי"ס "דה 

 שליט"

 שקד יוגב  

3,500 ₪ 

 

 10-הכנת חוו"ד ל

 אתרים לשימור 

דנוס כהן שמאי  

 מקרקעין בע"מ
100,000 ₪ 

 



יועץ להכנת וליווי מכרז  18.05.22 34

שירות למעליות 

 מוסדות חינוך  

אפיק בקרה תכנון   

 ₪  10,000 וניהול מעליות 

 

קבלת חוו"ד  04.04.22 33

לתכנית   197בתביעות

 1/טז/ 2000רח/

אסף לוי שמאות  

 מקרקעין בע"מ
28,000  ₪ 

 

32 28.02.22 

שמאי מקרקעין עבור  

הכנת אומדן להערכת 

במקרקעין  דמי שימוש 

עבור אנטנות סלולריות 

 ברחבי העיר. 

 שקד יוגב  

8,000               ₪ 

יועץ עבור תכנון נופי  

 17-של פארק טבע כ

 דונם בפארק הורוביץ 

נופים תכנון ניהול   

 ₪           160,000 ועיצוב בע"מ

יועץ עבור תכנון נופי  

ברח' מרים  של שצ"פ

 1-מזרחי בגודל של כ

 דונם

נופים תכנון ניהול   

 ועיצוב בע"מ
40,000           ₪ 

יועץ נגישות עבור  

הכנת תכנית הנגשה  

פרטנית עבור בי"ס 

 קציר א'

יגאל שטיינמץ  

אדריכלות נוף  

 ונגישות בע"מ

15,000  ₪ 

 

יועץ נגישות עבור  

הכנת תכנית הנגשה  

פרטנית עבור בי"ס בן  

 צבי

יגאל שטיינמץ  

אדריכלות נוף  

 ונגישות בע"מ
14,500  ₪ 

 

יועץ נגישות עבור  

הכנת תכנית הנגשה  

פרטנית עבור בי"ס 

 חב"ד בנים

 מגי פניגשטיין  

22,000  ₪ 

 

מודד עבור הכנת מפת  

 מדידה כרקע לתב"ע

לשינוי יעוד מגורים  

ליעוד מבנים ומוסדות  

  3816ציבור בגוש:  

שטח   113חלקה: 

 דונם 1.001חלקה: 

 אבי בן נתן 

 ₪   4,500עבור מדידה 

 ₪   1,000עדכון מדידה 

הרחבת מאגר היועצים   06.01.22 31

ע"י הוספת קטגוריית  

 יועצים ארגוניים 

לאחר דיון בוועדה הוחלט   

להוסיף למאגר פרק העוסק 

 ביועצים ארגוניים.  

 


