
דוח פירוט מציעים שזכו בוועדת התקשרויות לשנת 2019

אגף מזמיןשם המציעתחום התקשרותמס'

סה"כ סכום 
שנתי מאושר 
להתקשרות 
(כולל מע"מ)

מס' 
התקשרויות

165,110.402 ₪הנדסהרנה ביילבודק תוכניות תב"ע52
15,795.001 ₪הנדסהפורום שרתבודק תוכניות תב"ע56
75,465.001 ₪הנדסהבר טכנולוגיותבודק תוכניות תב"ע93
80,730.001 ₪הנדסהקומפלוטבודק תוכניות תב"ע94

52,650.001 ₪הנדסהקשת מהנדסיםבודק תוכניות תב"ע107
181,200.002 ₪שירות והסברהמיכל סגלדיאטן/ יעוץ תזונה10
120,200.003 ₪התאגדות ראשי רשויות מקומיותיזמות ירוקהיזמות ירוקה60
79,560.002 ₪איכות הסביבהנועם ביבייעוץ אגרונומי19
7,020.001 ₪הנדסהמידות ומעשי נוףיעוץ אגרונומי37
21,060.001 ₪איכות הסביבהדרור ניסןיעוץ אגרונומי47

43,290.003 ₪הנדסהאהרון ברגריעוץ אגרונומי115
9,243.001 ₪הנדסהגונן- עצים וסביבהיעוץ אגרונומי116

76,050.001 ₪הנדסהג'יי. איי אדריכלות נוףיעוץ אדריכל נוף4
397,800.003 ₪הנדסהברגמן חגיתיעוץ אדריכל נוף33
45,630.001 ₪הנדסהדפנה תמיריעוץ אדריכל נוף64
51,480.001 ₪הנדסהדן צור- ליאור וולף אדריכלי נוףיעוץ אדריכל נוף65

102,703.001 ₪הנדסהברקן אלחייני אדריכלות נוףיעוץ אדריכל נוף124
90,000.002 ₪הנדסהמיכל צחוריעוץ אדריכלי23
581,490.002 ₪הנדסהבועז יגוז'ינסקייעוץ אדריכלי25
157,950.001 ₪הנדסהאדם בקריעוץ אדריכלי26
56,160.001 ₪הנדסהחזקיה אדריכלות פיננסית בע"מיעוץ אדריכלי27
1,122,030.003 ₪הנדסהשירי פרץיעוץ אדריכלי28
409,500.001 ₪הנדסהגיורא גור ושות' אדריכלים בע"מיעוץ אדריכלי34
157,950.002 ₪הנדסהנתי זיו-סטודיו זיו בע"מיעוץ אדריכלי42
54,756.002 ₪הנדסהדיאנה סטארק סטודיויעוץ אדריכלי49
463,320.001 ₪הנדסהמירון לוייעוץ אדריכלי55
41,067.001 ₪הנדסהגושן אדריכליםיעוץ אדריכלי57
296,010.001 ₪הנדסהאמנון בר אוריעוץ אדריכלי58
77,220.002 ₪הנדסההדסה לביעוץ אדריכלי80
29,250.001 ₪הנדסהגולדנברג אדריכלים בע"מיעוץ אדריכלי87
117,000.001 ₪הנדסהבר לוי דיין אדריכליםיעוץ אדריכלי91
164,970.001 ₪הנדסהמימר נאור אדריכליםיעוץ אדריכלי92
251,550.001 ₪הנדסהאריק ברגנריעוץ אדריכלי95
41,698.801 ₪הנדסהמיכל פירסטוןיעוץ אדריכלי98

156,546.002 ₪הנדסהציפי סלמהיעוץ אדריכלי105
33,930.001 ₪הנדסהדניאל אזרדיעוץ אדריכלי111
1,361,642.001 ₪הנדסהפרייס פילצר יעבץ אדריכליםיעוץ אדריכלי127
140,400.001 ₪כספיםערן זילברמןיעוץ אדריכלי132
8,190.001 ₪הנדסהס.קפלון הנדסה אזרחית בע"מיעוץ אינסטלציה14
16,380.001 ₪הנדסהאיתן תכנון ואינסטלציה בע"מיעוץ אינסטלציה39
35,100.001 ₪הנדסהא.עדי אקוסטיקהיעוץ אקוסטי30

יעוץ אקוסטי90
תו"פ סביבה ואקוסטיקה/אוסנת 

158,535.001 ₪כספיםארנון

יעוץ ארגוני18
אמ"ן ארגון ומדעי ניהול יועצים 

12,420.001 ₪שירות והסברהבע"מ
16,497.002 ₪הנדסהדורטל אי.די יועצים בע"מיעוץ ארגוני70
34,749.001 ₪שירות והסברהגלעד ארנוןיעוץ ארגוני72
17,316.001 ₪הנדסהאיתנים הנדסה ובטיחותיעוץ בטיחות36
11,700.001 ₪הנדסהברקןיעוץ בטיחות48
126,360.001 ₪הנדסהג.גוטמן ניהול והנדסת בטיחותיעוץ בטיחות71
33,228.001 ₪רשות הספורטיוסי שחריעוץ בטיחות78



161,460.002 ₪שירות והסברהאירית גרינברגיעוץ דוברות77
4,914.001 ₪חינוךויאפלן בע"מיעוץ דמוגרפי24
57,330.001 ₪הנדסהיהושע ורוןיעוץ הנדסי89

יעוץ חשמל17
אריאל מלכה מהנדסים ויועצים 

93,763.804 ₪שירות והסברהבע"מ
71,560.711 ₪הנדסהאורי אברהמייעוץ חשמל43
43,290.001 ₪הנדסהרמאור בע"מיעוץ חשמל66

23,357.882 ₪הנדסהג.ב מהנדסיםיעוץ חשמל112
63,265.411 ₪מחשוב ומערכות מידעהיטו מערכות בע"מיעוץ טכנולוגי83
21,060.001 ₪איכות הסביבהמשה אברהםיעוץ מכרזים74

22,230.001 ₪איכות הסביבהפורטל יעוץ ותכנוןיעוץ מכרזים104
19,305.003 ₪הנדסהש.לוסטינגיעוץ מעליות51
5,265.001 ₪משאבי אנוש והדרכהיעקב אגמוןיעוץ מש"א ושכר75
87,048.001 ₪משאבי אנוש והדרכהשחקיעוץ מש"א ושכר76
46,800.001 ₪יועמ"שעו"ד אבנר ירקונייעוץ משפטי3
52,650.001 ₪הכנסותעו"ד ישעיהו עברייעוץ משפטי6

יעוץ משפטי7
גלר, האן מרקוביץ, פרג, שוואב, 

300,000.002 ₪הכנסותזיו, דנן עו"ד
200,000.002 ₪הכנסותעו"ד עמרמי משהיעוץ משפטי8

93,600.001 ₪הכנסותעו"ד עופר שפיריעוץ משפטי44
175,500.001 ₪הכנסותגרנות ושות'יעוץ משפטי69

66,924.001 ₪הנדסהרוזן בסיס בן גל עו"דיעוץ משפטי133
8,190.001 ₪הנדסהורשבסקי נגישות בע"מיעוץ נגישות35

35,100.001 ₪הנדסהאלכס ברגמןיעוץ נגישות113
129,000.001 ₪הנדסהשמר  בטיחות והנדסהיעוץ נגישות130
5,001.751 ₪התאגדות ראשי רשויות מקומיותאמפיביויעוץ סביבתי100
16,380.001 ₪התאגדות ראשי רשויות מקומיותא.א.א ייעוץ סביבתי/ יוסי באזיסיעוץ סביבתי101
37,440.001 ₪התאגדות ראשי רשויות מקומיותאתרוג אקוסטיקהיעוץ סביבתי102
21,060.001 ₪התאגדות ראשי רשויות מקומיותד"ר אהוד נאמןיעוץ סביבתי103
84,474.001 ₪קיימות וחדשנותקומיוניטייעוץ סביבתי106
12,000.001 ₪קיימות וחדשנותביה ג'ונסוןיעוץ סביבתי114

יעוץ פדגוגי13
אורניל ניהול יזום להשקעות בע"מ- 

41,418.001 ₪חינוךרינת אורן
202,924.801 ₪חינוךענבר אופקיעוץ פדגוגי84

72,000.001 ₪חינוךהילה תשבייעוץ פדגוגי109
72,000.001 ₪חינוךליאור דה בריעוץ פדגוגי110
72,000.001 ₪חינוךגיל פולקיעוץ פדגוגי117
72,000.001 ₪חינוךנעה שרגאייעוץ פדגוגי118

40,657.501 ₪חינוךברזיק פתרונות ניהול בע"מיעוץ פיננסי2
78,975.001 ₪מנכ"ל העירייהיובל ארבליעוץ פיננסי85

33,813.001 ₪כספיםרו"ח אריק גולדיאן- א.ר.א.ב בונוס בע"יעוץ פיננסי131
11,700.001 ₪הנדסהקרני ירון מהנדס בע"מיעוץ קונסטרוקציה40
91,845.004 ₪הנדסהירון קרנייעוץ קונסטרוקציה50
53,820.001 ₪הנדסהי.שני מהנדסיםיעוץ קונסטרוקציה62
54,990.001 ₪הנדסהמצוק מהנדסיםיעוץ קונסטרוקציה63
7,605.001 ₪הנדסהא.גיאומכניקהיעוץ קרקע41
55,434.601 ₪הנדסהסיסטםיעוץ קרקע45
85,544.552 ₪הנדסהגאוטסטיעוץ קרקע46
19,890.001 ₪הנדסהמכטה גאוטכניקהיעוץ קרקע79
73,710.001 ₪שח"קאילנה שרייבמןיעוץ רווחתי15
1,053.001 ₪שירות והסברהעולם הרפואהיעוץ רפואי16
18,397.082 ₪שירות והסברהדורית פרייעוץ שיתוף ציבור68
35,138.611 ₪הנדסהאחיקם ביתןיעוץ שמאי21
70,200.001 ₪הנדסהז.כ למדידות והנדסה בע"מיעוץ שמאי59
163,800.001 ₪כספיםאסף לוייעוץ שמאי99

יעוץ תנועה1
גל תכנון וניהול מערכות אורבניות 

222,300.001 ₪הנדסהבע"מ
47,127.601 ₪הנדסהדוד בז'רנויעוץ תנועה9



35,100.001 ₪הנדסהמ.ת.נ הנדסה תנועהיעוץ תנועה20
194,220.004 ₪הנדסהמורן הנדסת דרכים בע"מיעוץ תנועה61
137,475.002 ₪הנדסהנחמה הירשברגיעוץ תנועה67
34,983.001 ₪הנדסהא.ס.ט טליסמן הנדסה בע"מיעוץ תנועה82
429,390.002 ₪הנדסהלנדיוז תכנון תנועה וכבישיםיעוץ תנועה96
185,328.001 ₪הנדסהיוסי וייסיעוץ תנועה97

137,526.001 ₪הנדסהקו הנדסה תנועה בע"מיעוץ תנועה123
45,892.081 ₪הנדסהדגש הנדסהיעוץ תנועה128
237,510.001 ₪שירות והסברהרן וולףיעוץ תקשורת88

65,520.001 ₪מנכ"ל העירייההקבינטלובינג122
33,696.004 ₪הנדסהאורי חן ציוןמדידות108
96,750.003 ₪הנדסהתלאווי מדידות בע"ממדידות121
175,500.001 ₪שירות והסברהאורי פסמנהל ניו מדיה73
23,400.001 ₪שירות והסברהיריב מדיהמנהל ניו מדיה86

ניהול פרויקטים11
ארז רובינשטיין ניהול פרוייקטי 

1,151,478.904 ₪הנדסהבע"מ
827,927.104 ₪הנדסהגוני הנדסהניהול פרויקטים12
161,460.001 ₪הנדסהא. אפשטיין ובניוניהול פרויקטים22
87,750.001 ₪הנדסהאגם ניהול בניהניהול פרויקטים29

ניהול פרויקטים31
א.כ הנדסה ניהול פרויקטים- 

204,936.152 ₪הנדסהאלעזר כהן
298,350.393 ₪הנדסהיוליה אבטןניהול פרויקטים38
372,272.721 ₪הנדסהב.ס מהנדסים 2001ניהול פרויקטים53
117,000.011 ₪הנדסהטופהאוס- יובל גרינוולדניהול פרויקטים54
379,080.002 ₪הנדסהא.גולן מהנדסיםניהול פרויקטים81

74,518.761 ₪הנדסהפאדי בשארהניהול פרויקטים119
196,560.001 ₪הנדסהאיציק פאריינתי ייזום יעוץ וניהולניהול פרויקטים126
351,000.001 ₪הנדסהת.ל.ן להנדסהניהול פרויקטים129
46,215.001 ₪שירות והסברהacvocaשירות נתב קולי32

147,888.001 ₪הנדסהז.כ למדידות והנדסהשמאי125
17,704,941.60 131₪סה"כ


