
2018דוח פירוט מציעים שזכו בוועדת התקשרויות לשנת 

אגף מזמיןשם המציעתחום התקשרות'מס
כ סכום שנתי מאושר "סה

(מ"כולל מע)להתקשרות   

' מס

התקשרויות

277,290.004 ₪הנדסהלב וקסמן- גדעון שריג אדריכל נוף1

אדריכל נוף2

ליאור וולף אדריכלי - דן צור 

23,400.001 ₪הנדסהמ"נוף בע

88,920.001 ₪הנדסהדפנה תמיראדריכל נוף3

280,800.001 ₪הנדסהחגית ברגמןאדריכל נוף4

29,250.001 ₪הנדסהיעקב פוקסאדריכל נוף5

105,300.003 ₪הנדסהמ"יעקב פוקס אדריכלי נוף בעאדריכל נוף6

17,550.001 ₪איכות הסביבהליאב שלםאדריכל נוף7

93,600.001 ₪הנדסהשגית קורןאדריכל נוף8

32,432.402 ₪הנדסהבר טכנולוגיותע"בודק תוכניות תב9

70,200.001 ₪שירות והסברהגל כהן לסיעוץ תזונה/ דיאטן10

48,672.001 ₪חינוךגלית קלקשטייןיעוץ תזונה/ דיאטן11

146,016.001 ₪חינוךשרון דבושיעוץ תזונה/ דיאטן12

21,060.001 ₪איכות הסביבהדרור ניסןהנדסאי נוף13

73,885.501 ₪איכות הסביבהקובי בוטבוליועץ השקייה14

102,141.001 ₪קיימות וחדשנותקומיוניטייועץ לחינוך סביבתי15

יזמות ירוקהיזמות ירוקה16

התאגדות ראשי 

46,800.001 ₪רשויות מקומיות

56,160.001 ₪שירות והסברהארנה פרייחסי ציבור17

'תמי שינקמן ושותיחסי ציבור18

התאגדות ראשי 

154,440.001 ₪רשויות מקומיות

11,700.001 ₪הנדסהאהרון ברגריעוץ אגרונומי19

11,349.001 ₪הנדסהש.ב.דיעוץ אגרונומי20

11,466.001 ₪הנדסהפתילת המדבריעוץ אגרונומי21

28,080.001 ₪רשות הספורטמדשאות' רונן שמואלביץיעוץ אגרונומי22

67,275.001 ₪הנדסהמ"אבירם אדריכלים בעיעוץ אדריכלי23

53,820.002 ₪הנדסהאדם בקריעוץ אדריכלי24

יעוץ אדריכלי25

אדריכלים בוני ' גורביץ-אלונים

409,500.001 ₪הנדסהערים

60,184.801 ₪הנדסהאלי פירשטיעוץ אדריכלי26

74,295.002 ₪הנדסהמ"גולדברג אדריכלים בעיעוץ אדריכלי27

174,798.002 ₪הנדסהגושן אדריכליםיעוץ אדריכלי28

140,400.001 ₪הנדסהדיאנה סטרקיעוץ אדריכלי29

159,120.003 ₪הנדסהטלי זילבריעוץ אדריכלי30

42,120.001 ₪הנדסהיעל שחריעוץ אדריכלי31

108,000.001 ₪הנדסהמיכל צחוריעוץ אדריכלי32

93,600.002 ₪הנדסהנוגה ברג נשרייעוץ אדריכלי33

32,760.002 ₪הנדסהרויטל אגוזייעוץ אדריכלי34

60,840.001 ₪הנדסהרם כרמייעוץ אדריכלי35

46,800.001 ₪הנדסהשחר רוזנפלד אדרכליםיעוץ אדריכלי36

343,629.005 ₪הנדסהשירי פרץיעוץ אדריכלי37

18,720.001 ₪הנדסהאוסאמה פרחיעוץ אינסטלציה38

50,310.001 ₪קיימות וחדשנותקריאייטיב ובניו+ יעל שפילר יעוץ אסטרטגי39

39,312.002 ₪הנדסהעדוא יאיריעוץ אקוסטי40

Lotem Sensingיעוץ ארגוני41

משאבי אנוש 

64,613.251 ₪והדרכה

Maze Globalיעוץ ארגוני42

משאבי אנוש 

17,433.001 ₪והדרכה

224,406.006 ₪שירות והסברהן"אמיעוץ ארגוני43

10,102.501 ₪ביטחון וחירוםגוזו שלויעוץ ארגוני44

307,040.762 ₪הכנסותר גלעד ארנון"דיעוץ ארגוני45

8,190.001 ₪הנדסהנ אלון בטיחות.איעוץ בטיחות46

14,976.001 ₪הכנסותאיתנים הנדסה ובטיחותיעוץ בטיחות47

יעוץ בטיחות48

פתרונות הנדסה . פ.ח

178,425.003 ₪ביטחון וחירוםמ"ובטיחות בע

45,630.001 ₪הנדסהמ"סייפטי פוינט בעיעוץ בטיחות49



אגף מזמיןשם המציעתחום התקשרות'מס
כ סכום שנתי מאושר "סה

(מ"כולל מע)להתקשרות   

' מס

התקשרויות

128,700.002 ₪ביטחון וחירוםאירופלםיעוץ בטיחות אש50

14,976.001 ₪ביטחון וחירוםייעוץ ושירותים הנדסייםיעוץ ביטחון ובטיחות51

56,160.001 ₪הנדסהשיאן ספורטיעוץ בתחום הספורט52

53

יעוץ בתחום שיתוף 

63,180.001 ₪קיימות וחדשנותיניב בלייכרציבור

92,430.001 ₪הנדסהלריסה רובינשטייןיעוץ הנדסי54

133,380.001 ₪הנדסהמואב מעידייעוץ הנדסי55

13,057.201 ₪חינוךר תמי זיטלני"דיעוץ חינוכי56

176,412.605 ₪הנדסהאורי אברהמייעוץ חשמל57

162,782.107 ₪הנדסהאריאל מלכהיעוץ חשמל58

14,274.001 ₪כספיםמ"גבדין תקשורת בעיעוץ חשמל59

16,380.001 ₪הנדסהיאיר איתן מהנדסיםיעוץ חשמל60

45,396.002 ₪הנדסהנעים בדרךיעוץ חשמל61

Prodware Israelיעוץ טכנולוגי62

מחשוב ומערכות 

140,400.001 ₪מידע

63

יעוץ לכתיבת הנחיות

67,860.001 ₪הנדסהאמנון פרנקלמרחביות

760.501 ₪הנדסההולץ קרסנר מהנדסיםיעוץ מעליות64

אגמוןא ושכר"יעוץ מש65

משאבי אנוש 

24,640.201 ₪והדרכה

שחקא ושכר"יעוץ מש66

משאבי אנוש 

84,240.001 ₪והדרכה

187,200.001 ₪ל"משנה למנכ'ק ושות'וילצ, כהןיעוץ משפטי67

16,965.001 ₪הנדסהאלכס ברגמןיעוץ נגישות68

61,425.002 ₪הנדסהמ"ורשבסקי נגישות בעיעוץ נגישות69

346,027.501 ₪הנדסהסטודיו זיויעוץ נגישות70

123,552.001 ₪הנדסהעינב קווה יאיריעוץ נגישות71

168,550.201 ₪הנדסהשמר בטיחות והנדסהיעוץ נגישות72

יעוץ סביבתי73

מושל יעוץ סביבתי ואנליטי . א

3,276.001 ₪הנדסהמ"בע

20,475.001 ₪הנדסהאורבניקסיעוץ סביבתי74

יעוץ סביבתי75

ל ניתוח .י- ר דורון פינקל "ד

35,100.001 ₪ל העירייה"מנכמ"מערכות בע

יעוץ סביבתי76

שפר איכות הסביבה -לשם

48,964.501 ₪ל העירייה"מנכמ"בע

28,080.001 ₪איכות הסביבהמאיר אלקייםיעוץ סביבתי77

58,500.002 ₪איכות הסביבהפורטל ייעוץיעוץ סביבתי78

19,200.001 ₪איכות הסביבה(מ"אטיקט בע)ראדגרין יעוץ סביבתי79

23,985.001 ₪חינוךאסתר בורמןיעוץ פדגוגי80

153,316.801 ₪חינוךMYEDA- משאבי ידע יעוץ פדגוגי81

108,810.002 ₪הנדסהמ"ניהול ובקרה בע. מ.איעוץ פיננסי82

84,240.001 ₪הכנסותאהוד חסוןיעוץ פיננסי83

מ"ניהול וייעוץ בע- אילן לוין יעוץ פיננסי84

משאבי אנוש 

5,850.001 ₪והדרכה

56,511.001 ₪הכנסותאראל אבליןיעוץ פיננסי85

146,250.002 ₪הכנסותיששכר בן חייםיעוץ פיננסי86

37,206.001 ₪כספיםמידד הלוייעוץ פיננסי87

0.001 ₪הכנסותד יוסי שקד"עויעוץ פיננסי88

91,168.741 ₪ועד עובדיםפרשקונספטיעוץ פיננסי89

200,000.001 ₪כספיםפ קידום וניהול פרויקטים.נ.קיעוץ פיננסי90

13,962.781 ₪חינוךח רון פישמן"רויעוץ פיננסי91

42,120.001 ₪כספיםרונן שטריתיעוץ פיננסי92

9,898.201 ₪הכנסותרני פינצייעוץ פיננסי93

52,650.002 ₪הנדסהאהרון דניאליעוץ קונסטרוקציה94

157,950.001 ₪הנדסהמ"גבי שואף בעיעוץ קונסטרוקציה95

64,350.001 ₪הנדסהדניאל אהרוןיעוץ קונסטרוקציה96

48,227.403 ₪הנדסהדורון אשליעוץ קרקע97

203,217.301 ₪הנדסהמוטי יוגריעוץ קרקע98

198,198.001 ₪הנדסהמכטה גיאוטכניקהיעוץ קרקע99



אגף מזמיןשם המציעתחום התקשרות'מס
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82,923.751 ₪ל העירייה"מנכאילנה שרייבמןיעוץ רווחתי100

105,300.001 ₪הנדסההנדסה. נ.ביעוץ תנועה101

200,713.503 ₪הנדסההראל מהנדסיםיעוץ תנועה102

37,440.001 ₪שירות והסברהדור אלדרצ"יעוץ תקשורת ויח103

58,500.001 ₪הנדסהאורי חן ציוןמדידות104

58,500.001 ₪הנדסהאפלבאוםמדידות105

100,620.001 ₪הנדסה'גטניו ושות- דטהאמפמדידות106

51,480.001 ₪הנדסהחלוקי נחל פתרונותמדידות107

37,950.122 ₪הנדסהדוידובסקי.ימדידות108

58,500.001 ₪הנדסהקבוצת דאטוםמדידות109

195,131.432 ₪הנדסהקנה מידה מדידותמדידות110

58,500.001 ₪הנדסהתילאוימדידות111

659,380.006 ₪הנדסהפורום שרתמידען112

311,220.001 ₪הנדסהמ"אפשטיין ובניו בע. אניהול פרויקטים113

81,900.002 ₪הנדסהמ.ג.אניהול פרויקטים114

63,180.001 ₪הנדסהכ ניהול פרוייקטים הנדסיים.אניהול פרויקטים115

59,670.001 ₪הנדסהאגםניהול פרויקטים116

ניהול פרויקטים117

אייל רוטברט הנדסה וניהול 

244,899.992 ₪הנדסהמ"בע

ניהול פרויקטים118

ארז רובינשטיין ניהול 

421,154.987 ₪הנדסהמ"פרוייקטי בע

198,000.001 ₪הנדסהמ"ס מהנדסים בע.בניהול פרויקטים119

187,654.615 ₪הנדסהגוני הנדסהניהול פרויקטים120

108,000.001 ₪ל"משנה למנכי הנדסה.חניהול פרויקטים121

30,069.001 ₪הנדסהיובל גרינוולד- טופהאוס ניהול פרויקטים122

40,014.001 ₪ביטחון וחירוםטנדוניהול פרויקטים123

ניהול פרויקטים124

יצחק ברבי מהנדסים ויעוץים 

71,604.001 ₪הנדסהמ"בע

134,550.001 ₪הנדסהלודןניהול פרויקטים125

24,500.001 ₪ל העירייה"מנכמוטי סנסינוניהול פרויקטים126

300,000.001 ₪הכנסותמ"אחיקם ביתן בעשמאי127

117,000.001 ₪הכנסותאסף לוישמאי128

שמאי129

גיל סגל שמאות מקרקעין 

200,000.001 ₪הנדסהמ"בע

168,480.002 ₪הנדסהטל שרשמאי130

23,400.001 ₪הנדסהעודד לנדאושמאי131

שמאי132

קו מגוון שמאות מקרקעין 

200,000.001 ₪הכנסותמ"ן בע"ושירותי נדל

14,040.002 ₪הנדסהאור מהנדסיםתכנון תנועה133

128,700.001 ₪הנדסהמהנדסי תנועה- אייל קראוס תכנון תנועה134

תכנון תנועה135

אמי מתום מהנדסים ויעוץ 

423,540.007 ₪הנדסהמ"בע

20,439.901 ₪הנדסהרנו דוד'בזתכנון תנועה136

60,372.001 ₪הנדסהגל תכנוןתכנון תנועה137

174,330.001 ₪הנדסהל.א.גרונר דתכנון תנועה138

143,859.693 ₪הנדסהדגש הנדסהתכנון תנועה139

70,824.782 ₪הנדסהלוי שטראק זילברשטייןתכנון תנועה140

310,050.002 ₪הנדסהלוי שטרקתכנון תנועה141

32,175.001 ₪הנדסהמורן הנדסת דרכיםתכנון תנועה142

9,418.501 ₪הנדסהקו הנדסת תנועהתכנון תנועה143

14,705,052.48 143₪כ"סה


