
דוח פירוט מציעים שזכו בוועדת התקשרויות לשנת 2020

אגף מזמיןשם המציעתחום התקשרותמס'
סה"כ סכום שנתי מאושר 
להתקשרות (כולל מע"מ)

מס' 
התקשרויות

288,000.001 ₪הנדסהשרקון בן עמייעוץ משפטי1
696,150.001 ₪הנדסהגיורא גור ושות' אדריכלים בע"מיעוץ אדריכלי2
126,360.001 ₪הנדסהרנה ביילבודק תוכניות תב"ע3
34,749.001 ₪הנדסהטופ האוסניהול פרויקטים4
678,472.472 ₪הנדסהדרמן ורבקל אדריכליםיעוץ אדריכלי6
328,945.504 ₪הנדסהסטודיו זיויעוץ אדריכלי7
138,662.552 ₪הנדסהשמרית רזאדריכל נוף8
21,060.001 ₪הנדסהעירית תכנון מערכות מזוןיעוץ אדריכלי9

204,750.001 ₪הנדסהעתיד מהנדסיםניהול פרויקטים10
108,225.001 ₪הנדסהדיאיעוץ תנועה11
8,775.001 ₪הנדסהאהרון ברגר, אגרונוםיעוץ אגרונומי12
210,038.502 ₪הנדסהדגש הנדסהיעוץ תנועה13
73,125.002 ₪יועמ"שנקדימון, קיסר, משרד עו"דיעוץ משפטי14
421,200.002 ₪הכנסותגיל סגל שמאות מקרקעין בע"משמאי15

שמאי16
קו מגוון שמאות מקרקעין ושירותי 

421,200.002 ₪הכנסותנדל"ן בע"מ
11,700.001 ₪הכנסותהררי טויסטר ושות'יעוץ משפטי17

שמאי18
ברק פרישמן קפלנר שימקוביץ 

105,275.431 ₪הכנסותושות'
1אחוז מגביה בפועלהכנסותרוזן בסיס גיא בן גליעוץ פיננסי19
1אחוז מגביה בפועלהכנסותצומן, רוקח, לנקרייעוץ פיננסי20
1אחוז מגביה בפועלהכנסותברק, גיט, מיסטריאליעוץ פיננסי21
1אחוז מגביה בפועלהכנסותעודד מהצרייעוץ פיננסי22
38,025.001 ₪כספיםשלמה פיג'ו רו"ח, עו"דיעוץ פיננסי23
49,140.002 ₪הכנסותתלאווי מדידות בע"ממדידות24
2,211.301 ₪הכנסותגל- י.מ בע"מיעוץ פיננסי25
14,274.001 ₪שירות והסברהעידו שסטליחסי ציבור26
330,654.002 ₪חינוךנ.ת.פ. - ניהול תקציבי פיתוחיעוץ פיננסי27
51,480.001 ₪הנדסהאחים רזניקוב (2012) בע"מיעוץ אינסטלציה28
33,462.001 ₪הנדסהלביא נטיף אלגביש בע"מיעוץ הנדסי29

יעוץ חשמל30
EECC הנדסת חשמל ומערכות 

56,183.401 ₪הנדסהבע"מ
110,038.501 ₪הנדסההלפרין פלוסמדידות31
149,198.404 ₪הנדסהאורבניקסיעוץ תברואה32
62,435.881 ₪הנדסהחנוך בורגר אגרונומים בע"מיעוץ אגרונומי33
32,760.001 ₪הנדסהז.ה.ב הנדסה בע"מיעוץ הנדסי34
77,395.501 ₪הנדסהדיאלוגיעוץ חברתי35
38,610.001 ₪הנדסהגאוקרטוגרפיהיעוץ בתחום שיתוף ציבור36

שמאי37
צפריר שמאות מקרקעין ויעוץ 

187,200.002 ₪הנדסהכלכלי בעמ
30,303.001 ₪הנדסהא. פנקס ובנומדידות38
17,111.251 ₪הנדסהאורי חן ציוןמדידות39
17,550.001 ₪הנדסהשחר רוזנפלד אדרכליםיעוץ אדריכלי40

יעוץ חשמל41
נעים בדרך הנדסת פרויקטים 

35,638.202 ₪הנדסהומערכות בעמ
40,575.602 ₪הנדסהאדיר יעוץ ופיתוח נופי בע"מיעוץ אגרונומי42
171,171.001 ₪הנדסהלודן תשתיות ובינויניהול פרויקטים43
44,460.001 ₪ביטחון וחירוםטנדויעוץ בטיחות44
21,060.001 ₪חזות העירדרור ניסןיעוץ אגרונומי45
117,000.001 ₪מנכ"ל העירייהגיורא איילנד בע"מיעוץ תחנות הכוח46
28,080.001 ₪רשות הספורטש.ר מדשאותיעוץ בתחום הספורט47
17,550.001 ₪הכנסותעופר שפיר ושות עו"דיעוץ משפטי48
15,444.001 ₪הכנסותתשתיות מידע וטכנולוגיות בע"מיעוץ לעריכת מכרזים49
60,021.001 ₪תכנון אסטרטגי ושיתופיותיניב שוורץיעוץ אסטרטגי50
40,950.001 ₪הנדסהגיאומכניקהיעוץ קרקע51
70,200.001 ₪תכנון אסטרטגי ושיתופיותD.ATEAMיעוץ אסטרטגי52
35,053.202 ₪הנדסההדסה לביעוץ אדריכלי53
80,028.002 ₪הנדסהדיאנה סטארקיעוץ אדריכלי54
66,690.002 ₪הנדסהטלי זילבריעוץ אדריכלי55
28,080.001 ₪הנדסהאריאל מלכהיעוץ חשמל56
28,080.001 ₪הנדסהIUB מהנדסיםיעוץ חשמל57
52,650.001 ₪הנדסהאגם ניהול ופיקוחניהול פרויקטים58
252,720.001 ₪הנדסהברגמן חגיתאדריכל נוף59
275,780.701 ₪הנדסהלוי שטרק זילברמןיעוץ אדריכלי60



116,567.101 ₪הנדסהקליין אילנהאדריכל נוף61
12,320.101 ₪קיימות וחדשנותאביגדור שרוןיעוץ ערים חכמות62
17,342.911 ₪הנדסהצבי כהןיעוץ קונסטרוקציה63
30,326.401 ₪אחזקה ותפעולרמה מנדלסוןיעוץ חשמל64
28,431.001 ₪הנדסהא.עדי אקוסטיקהיעוץ אקוסטי65
25,084.803 ₪הנדסהפתילת המדבר בע"מיעוץ אגרונומי66
98,280.002 ₪מנכ"ל העירייההקבינטיעוץ תחנות הכוח67
175,500.002 ₪שירות והסברהאירית גרינברגיעוץ תקשורת ויח"צ68
21,060.001 ₪כספיםטיפקון בע"מיעוץ פיננסי69
245,700.001 ₪הנדסהי.מ קרייזלניהול פרויקטים70
24,570.001 ₪הנדסהג.ב מהנדסיםיעוץ חשמל71
23,400.001 ₪הנדסהברקן-בועז ברקיעוץ בטיחות72
139,230.001 ₪הנדסהאריאל מלכה מהנדסיםיעוץ חשמל73
259,155.004 ₪הנדסהירון קרנייעוץ קונסטרוקציה74
14,040.001 ₪הנדסהגפן הנדסהיעוץ קרקע75
11,700.001 ₪הנדסהאלכס קוזינריעוץ אינסטלציה76
23,400.001 ₪הנדסהקדם יצחקיעוץ חשמל77
232,923.601 ₪הנדסהדניאל אזרדיעוץ אדריכלי78
88,218.002 ₪הנדסהורד בלוקאדריכל נוף79
39,780.002 ₪הנדסהשצקי את בן מאיריעוץ חשמל80
105,300.001 ₪תכנון אסטרטגי ושיתופיותבינות ניהול ופיתוח בע"מיעוץ אסטרטגי81
50,895.001 ₪חזות העירא. מושל יעץ סביבתי ואנליטי בעמיעוץ סביבתי82
102,667.501 ₪חזות העירעו"ד פרישטיקיעוץ משפטי83
9,009.001 ₪הנדסהיוליה פליספדריעוץ אינסטלציה84
25,389.003 ₪הנדסהיוסי שחריעוץ בטיחות85
9,360.001 ₪הנדסהשלמה שוביץיעוץ חשמל86
5,265.001 ₪הנדסהלברוביעוץ מעליות87
179,010.002 ₪הנדסהציבלין פאבליקיעוץ תקשורת ויח"צ88
91,260.001 ₪הנדסהענבר אופקיעוץ פדגוגי89
70,200.002 ₪שירות והסברהביבי תקשורת ויחסי ציבור בע"מיעוץ תקשורת ויח"צ90
106,470.001 ₪מחשוב ומערכות מידעטיפ-קון בע"מיעוץ לעריכת מכרזים91
140,400.002 ₪חינוךEDU NOW חינוך פורץ גבולותיעוץ פדגוגי92
56,160.001 ₪אחזקה ותפעוללשחק על בטוחיעוץ בטיחות93
72,000.001 ₪חינוךגיל פולקיעוץ פדגוגי94
72,000.001 ₪חינוךהילה תשבייעוץ פדגוגי95
72,000.001 ₪חינוךליאור דה בריעוץ פדגוגי96
72,000.001 ₪חינוךאלונה רוביןיעוץ פדגוגי97
1אחוז מהשכירות החודשיתקיימות וחדשנותערוגניתאדריכל נוף98
534,046.501 ₪הנדסהאריק ברגנריעוץ אדריכלי99

60,840.001 ₪הנדסהEPSTIEN ניהול פרויקטיםניהול פרויקטים100
63,882.001 ₪הנדסהקו הנדסה תנועה בע"מיעוץ תנועה101
122,387.851 ₪הנדסהמעבדות איזוטסטיעוץ קרקע102
23,985.002 ₪הנדסהשמואל גפןיעוץ קרקע103
17,550.001 ₪הנדסהקוזינר מהנדסיםיעוץ אינסטלציה104
9,360.001 ₪הנדסהיוסי ברקייעוץ בטיחות105
16,380.001 ₪הנדסהרונן שמואלוביץיעוץ סביבתי106
16,380.001 ₪הנדסהמשה אייבייעוץ חשמל107
52,650.001 ₪הנדסהמיקי קרייזלניהול פרויקטים108
46,800.001 ₪הכנסותעו"ד עופר שפיריעוץ משפטי109
83,070.001 ₪חזות העירפורטל יעוץ ותכנוןיעוץ ארגוני110
79,325.001 ₪קיימות וחדשנותשחר פלום+ טל צ'צ'קסיועץ לחינוך סביבתי111
81,900.001 ₪הנדסהאורבנוףאדריכל נוף112

יעוץ אסטרטגי113
סימונטיקס בע"מ

35,100.001 ₪תכנון אסטרטגי ושיתופיותאלי קלינברגר
94,770.001 ₪תכנון אסטרטגי ושיתופיותכוורתיעוץ אסטרטגי114
1.001 ₪תכנון אסטרטגי ושיתופיותסדנא לידע ציבורייעוץ אסטרטגי115
88,000.001 ₪קיימות וחדשנותקומיוניטייועץ לחינוך סביבתי116
1לפי אחוז שישולם ע"י מהמציע מההכנסותיועצת ראש העיר לקידום מעמד האישהימית דהרי ורחלי לושי ברקתיעוץ בתחום שיתוף ציבור117
175,500.001 ₪הנדסהא.ג.מ ניהול ופיקוחיעוץ נגישות118
513,725.941 ₪הנדסהפירשט מזור אדריכליםיעוץ אדריכלי119
119,151.632 ₪הנדסהדורון אשל-מהנדסים יועצים בע"מיעוץ תכן120
77,022.902 ₪קיימות וחדשנותגריאג- הראל מהנדסיםיעוץ אדריכלי121
2ריטיינרהנדסהרונן כהן שוריעוץ משפטי122
11,700.001 ₪הנדסהצור וולףאדריכל נוף123
18,135.001 ₪הנדסהקבוצת דאטוםמדידות124
30,420.001 ₪כספיםבר ניר שירותי מנהל בע"מיעוץ פיננסי125
67,200.001 ₪הנדסהרונן שכטריעוץ תנועה126



67,200.001 ₪הנדסהנורית כספיתיעוץ תנועה127
77,220.001 ₪הנדסהולדימיר לויןיעוץ תנועה128
52,650.001 ₪הנדסהנתן תומר הנדסה- אן.טי.אי בע"מיעוץ תנועה129
45,630.001 ₪הנדסההאקוסטיקאיםיעוץ אקוסטי130
45,630.001 ₪הנדסהסייפטי פוינט- גיל אלבויםיעוץ בטיחות131
494,910.002 ₪הנדסהב.ס מהנדסיםניהול פרויקטים132
4,299.751 ₪הנדסהמ.ח הנדסת מדידותמדידות133
23,400.001 ₪קיימות וחדשנותרשג"דיעוץ בטיחות134
58,500.001 ₪הנדסהשיאן ספורטיעוץ בתחום הספורט135
29,250.001 ₪הנדסהדרור גבאייעוץ אדריכלי136
73,920.601 ₪הנדסהשגית קורןאדריכל נוף137
86,400.001 ₪חינוךמיכל סגלדיאטן/ יעוץ תזונה138
11,700.001 ₪קיימות וחדשנותדבוש הנדסה אזרחיתיעוץ קרקע139
64,800.001 ₪כספיםגיל מיכלס ושות'יעוץ משפטי140
336,375.001 ₪הנדסהמריו גולדשטייןניהול פרויקטים141
31,590.001 ₪הנדסהד"ר חגית אולנובסקייעוץ הנדסי142
36,855.001 ₪הנדסההררי וטויסטר ושות'יעוץ משפטי143
75,816.001 ₪הנדסהתו"פ יועצים והנדסה בע"מיעוץ סביבתי144
7,296.001 ₪הנדסהmicrosimיעוץ הנדסי145


