
2021דוח פירוט מציעים שזכו בוועדת התקשרויות לשנת 

אגף מזמיןשם המציעתחום התקשרות'מס

כ סכום שנתי "סה

מאושר 

להתקשרות 

(מ"כולל מע)

' מס

התקשרויות

355,182.752 ₪הנדסהפירשט מזור אדריכליםיעוץ אדריכלי1

52,650.001 ₪קיימות וחדשנותהראל מהנדסים- גריאגיעוץ אדריכלי2

23,400.001 ₪הנדסהדנה רצוןיעוץ אדריכלי3

52,650.001 ₪ש"יועמישגב נקדימוןיעוץ משפטי4

44,361.602 ₪הכנסותד עופר שפיר"עויעוץ משפטי5

433,134.004 ₪חינוך חינוך פורץ גבולותEDU NOWיעוץ חינוכי6

43,200.001 ₪חינוךאנהליה שפריעוץ חינוכי7

166,654.803 ₪הנדסהציפי סלמהיעוץ נגישות8

17,550.001 ₪חזות העירנוי הנדסהאדריכל נוף9

6,000.001 ₪ש"יועמד אבנר ירקוני"עויעוץ משפטי10

63,180.002 ₪ל העירייה"מנכמ"קון בע-טיפיעוץ פיננסי11

39,090.003 ₪כספיםח"רו, גולדיאן אריקיעוץ פיננסי12

43,992.001 ₪הנדסהצוק הידרולוגיהיעוץ הנדסי13

413,534.166 ₪הנדסהסטודיו זיויעוץ נגישות14

288,405.001 ₪הנדסהגורדון אדריכליםיעוץ אדריכלי15

126,360.002 ₪הנדסהס מהנדסים.בניהול פרויקטים16

72,774.002 ₪הנדסהגל מהנדסיםיעוץ חשמל17

5,850.001 ₪הנדסהנורית כספיתיעוץ תנועה18

19,305.002 ₪הנדסההאקוסטיקאיםיעוץ אקוסטי19

2,749.501 ₪הנדסהרזאור הנדסהיעוץ הנדסי20

121,680.002 ₪הנדסהשמר בטיחות והנדסהיעוץ נגישות21

125,012.161 ₪הנדסהחגמיעוץ תשתיות22

18,720.001 ₪הנדסהדור ברהוםיעוץ לעריכת מכרזים23

196,560.001 ₪חזות העירפורטל יעוץ ותכנוןיעוץ תברואה24

18,720.001 ₪קיימות וחדשנותאמפיביויזמות ירוקה25

31,590.001 ₪רשות הספורטדקל ספורטיעוץ בתחום הספורט26

31,449.602 ₪הנדסהאריק ברגנריעוץ אדריכלי27

614,250.001 ₪הנדסהמ קרייזל.יניהול פרויקטים28

147,829.501 ₪הנדסהמצוק מהנדסיםיעוץ קונסטרוקציה29

21,674.252 ₪הנדסהערן סויקהיעוץ בטיחות30

86,697.002 ₪הנדסהמ"עגנון ושות בע.שיעוץ אינסטלציה31

11,115.001 ₪הנדסהמ"יוגר בע.מ' אינגיעוץ קרקע32

4,334.851 ₪הנדסהגיוסי עבד אלמונעםיעוץ תשתיות33

5,001.751 ₪הנדסהלברוב הנדסת מעליותיעוץ מעליות34

310,576.504 ₪חזות העירצור וולף אדריכלי נוףאדריכל נוף35

20,007.001 ₪הנדסהדוד יקותיאליעוץ הנדסי36

51,187.503 ₪הנדסהגלאור מהנדסיםיעוץ הנדסי37

13,338.001 ₪הנדסהבועז גרוסיעוץ תנועה38

46,683.001 ₪הנדסהרוט עמיתיעוץ הנדסי39

8,892.001 ₪הנדסהILGBC memberיעוץ הנדסי40

44,682.301 ₪הנדסהמ"ו תכנון והנדסה בע.ד.איעוץ הנדסי41

3,112.201 ₪הנדסהיאיר מדידותיעוץ הנדסי42

20,007.001 ₪הנדסהאברגריןיעוץ הנדסי43

65,403.006 ₪הנדסהדרך ארץיעוץ הנדסי44

37,294.101 ₪הנדסהמ"אבירם אדריכלים בעיעוץ אדריכלי45

189,540.001 ₪הנדסהיעקב צפרירשמאי46

42,120.001 ₪הנדסהל'אורנה אנגיעוץ אדריכלי47

יעוץ אסטרטגי48
Zen city

תכנון אסטרטגי 

42,120.001 ₪ושיתופיות

17,901.001 ₪הנדסהיוזמותיזמות ירוקה49

908,528.401 ₪הנדסהאסף לרמןיעוץ אדריכלי50



83,481.841 ₪הנדסהדניאל אזרדיעוץ אדריכלי51

181,467.001 ₪הנדסהקורן גואטהניהול פרויקטים52

92,664.001 ₪הנדסהנתן תומר הנדסהיעוץ תנועה53

יעוץ פיננסי54
ב בונוס.א.ר.א

הכנסות

מ מגביה"מע + 10%  

1בפועל

14,040.002 ₪הכנסותד"בסיס בן גל עו, רוזןיעוץ פיננסי55

18,252.001 ₪כספיםבר טכנולוגיותיעוץ טכנולוגי56

יעוץ טכנולוגי57
טופ סולושנס

תכנון אסטרטגי 

67,078.441 ₪ושיתופיות

24,710.401 ₪רשות הספורטר בנימינה.שיעוץ בתחום הספורט58

17,550.001 ₪אחזקה ותפעולמורן הנדסת דרכיםיעוץ פיננסי59

168,012.002 ₪הנדסהד"יה עו- אמסטר רןיעוץ משפטי60

119,340.004 ₪ש"יועמ'הררי טויסטר ושותיעוץ משפטי61

5,616.001 ₪ש"יועמאליאס בן אריה משרד עורכי דיןיעוץ משפטי62

42,120.001 ₪שירות והסברהציבלין פאבליקצ"יעוץ תקשורת ויח63

175,500.001 ₪שירות והסברהאירית גרימברגצ"יעוץ תקשורת ויח64

15,048.541 ₪כספיםד גלית דיגמי"עויעוץ משפטי65

חינוך'רון פישמן ושותיעוץ פיננסי66

 אחוז מהיקף 10%

1העבודה

35,685.002 ₪ל העירייה"מנכעדי אקוסטיקה.איעוץ אקוסטי67

80,788.501 ₪ש"יועמד"ולדמן סומך עויעוץ משפטי68

17,316.001 ₪כספיםדפנה קטינאיעוץ אדריכלי69

248,400.001 ₪ל העירייה"מנכל"עמותת שקיעוץ נגישות70

23,400.001 ₪הנדסה'זמיר ושות, קורן, שפיגלמןיעוץ לעריכת מכרזים71

54,208.001 ₪חינוךענבר אופקיעוץ פדגוגי72

88,452.001 ₪הכנסותגיתית שרמןיעוץ משפטי73

14,414.401 ₪הנדסהאפלבאוםמדידות74

25,740.001 ₪הנדסהנ הנדסה תנועה.ת.מיעוץ תנועה75

58,968.001 ₪הנדסהחן הנדסהיעוץ תשתיות76

112,320.003 ₪הנדסהחגית ברגמןיעוץ אדריכלי77

73,593.002 ₪הנדסהיפי שגיאיעוץ הנדסי78

17,199.001 ₪הנדסהמ"פ יועצים והנדסה בע"תויעוץ סביבתי79

77,746.501 ₪הנדסהב מדידות ופוטו גרמטריה.ת.מיעוץ תשתיות80

40,006.492 ₪הנדסהשירן סקריםיעוץ תנועה81

61,776.001 ₪קיימות וחדשנותמ"א בע.מ.קריסטל גיעוץ סביבתי82

70,527.601 ₪קיימות וחדשנותDiscoversיעוץ חברתי83

33,228.001 ₪רשות הספורטיוסי שחריעוץ בתחום הספורט84

16,380.001 ₪אחזקה ותפעולד"אברהם עו. מיעוץ לעריכת מכרזים85

84,029.401 ₪ש"יועמסומך- בראשיעוץ משפטי86

86,580.002 ₪הנדסהאורבניקסיעוץ סביבתי87

יעוץ חשמל88

הנדסת פרוייקטים - נעים בדרך 

10,237.501 ₪הנדסהומערכות

ניהול פרויקטים89

מהנדסים - לוי שטרק זילברשטיין 

86,112.001 ₪הנדסהמ"ויועצים בע

20,000.001 ₪הנדסהמ"מהוד הנדסה בעיעוץ תנועה90

595,676.003 ₪הנדסהשירי פרץיעוץ אדריכלי91

131,040.001 ₪הנדסהיובל גולדנברגיעוץ אדריכלי92

57,330.001 ₪הנדסהמירון לוייעוץ אדריכלי93

52,650.001 ₪הנדסהע מרום הנדסה.אניהול פרויקטים94

5,850.001 ₪הנדסהמוטי יוגריעוץ קרקע95

58,500.002 ₪הנדסהמ"נר מהנדסים ויועצים בע'קיז.ליעוץ אינסטלציה96

22,230.001 ₪הנדסהיצחק למעייעוץ קונסטרוקציה97

4,563.001 ₪הנדסהאורי חן ציוןמדידות98

28,957.501 ₪הנדסהשמרית רזאדריכל נוף99

36,270.004 ₪הנדסהאוסאמה פרחיעוץ אינסטלציה100

28,080.002 ₪הנדסהמיכאל בסדובסקייעוץ חשמל101

11,700.002 ₪הנדסהישראל שריגיעוץ הנדסי102

5,850.001 ₪הנדסהמ"יוגר בע. מיעוץ קרקע103



3,276.001 ₪הנדסהיוסי עבד'גמדידות104

59,670.001 ₪הנדסהגרונסקי. מניהול פרויקטים105

33,345.001 ₪הנדסההלפרין פלוסמדידות106

23,400.001 ₪הנדסה(גיורא בוס)מחשבת ישראל יעוץ אדריכלי107

11,232.001 ₪הנדסהקיו טי אייעוץ תנועה108

יעוץ אסטרטגי109

מ"סימונטיקס בע

אלי קלינברגר

תכנון אסטרטגי 

26,325.001 ₪ושיתופיות

40,014.001 ₪ביטחון וחירוםטנדויעוץ ביטחון ובטיחות110

28,220.401 ₪קיימות וחדשנותפה-חוציועץ לחינוך סביבתי111

495,000.001 ₪הנדסהזמיר גת הנדסהניהול פרויקטים112

88,920.001 ₪הנדסהAMCGאביב יעוץ אגרונומי113

46,800.001 ₪הנדסהשירה הספרייחסי ציבור114

מ"יעל דורון מכון זוגות בעיעוץ בתחום שיתוף ציבור115

יועצת ראש העיר 

8,190.001 ₪לקידום מעמד האישה

28,080.001 ₪קיימות וחדשנותשרון זימרמןיעוץ פיננסי116

30,420.002 ₪אחזקה ותפעולIUBיעוץ חשמל117

10,530.001 ₪הנדסהלי שפירא-אוריעוץ אגרונומי118

20,475.001 ₪הנדסהאודת'שלאבנה גיעוץ קונסטרוקציה119

21,469.501 ₪הנדסהשימרית רזאדריכל נוף120

204,783.932 ₪ל העירייה"מנכמיכל סגליעוץ תזונה/ דיאטן121

15,093.001 ₪ל העירייה"מנכמיטל מינסטריעוץ תזונה/ דיאטן122

35,100.001 ₪כספיםח"יוספי שאוער רויעוץ פיננסי123

140,754.283 ₪הנדסהרונן שכנריעוץ תנועה124

39,485.632 ₪הנדסהמ''שירן סקרים ומחקרים בעיעוץ תנועה125

16,380.001 ₪הכנסותטיפ קוןיעוץ טכנולוגי126

29,250.001 ₪הנדסהריקי גרוזמןיעוץ אדריכלי127

68,620.503 ₪הנדסהגיל אלבויים- סייפטי פוינט יעוץ בטיחות128

79,998.751 ₪קיימות וחדשנותשחר פלוםיועץ לחינוך סביבתי129

110,214.001 ₪קיימות וחדשנותקומיוניטייועץ לחינוך סביבתי130

5,577.391 ₪הנדסהדוידובסקי אחזקות.ימדידות131

יעוץ בטיחות132

גוטמן ניהול והנדסת בטיחות .ג

42,120.001 ₪הנדסהמ"בע

ימית דהרי ורחלי לושי ברקתיעוץ בתחום שיתוף ציבור133

יועצת ראש העיר 

9,000.001 ₪לקידום מעמד האישה

61,776.001 ₪כספיםPWC- משרד קסלמן יעוץ פיננסי134

293,836.141 ₪חינוךפוקסיה הפקותיעוץ חינוכי135

27,904.501 ₪ל העירייה"מנכלתת פהיעוץ חינוכי136

20,475.001 ₪ל העירייה"מנכמרכז מצמיחיםיעוץ חינוכי137

33,927.661 ₪ל העירייה"מנכמרכז סיוע לנפגעי לתקיפה מיניתיעוץ חינוכי138

11,477.701 ₪ל העירייה"מנכר עמיר גפן"דיעוץ חינוכי139

8,339.761 ₪ל העירייה"מנכרן בראוןיעוץ חינוכי140

54,112.001 ₪הנדסהאריאל מלכה מהנדסיםיעוץ חשמל141

99,450.001 ₪הנדסהעמי יפה ניהול פרוייקטיםניהול פרויקטים142

354,553.291 ₪הנדסהסטודיו אורבנוףאדריכל נוף143

33,930.002 ₪הנדסהשצקי את בן מאיריעוץ חשמל144

7,956.001 ₪הנדסהאפלבאום מדידותניהול פרויקטים145

15,795.001 ₪הנדסהשריג וקסמןניהול פרויקטים146

35,000.002 ₪הנדסהנאור מימריעוץ אדריכלי147

56,862.001 ₪כספיםדבורה הררייעוץ פיננסי148

56,862.001 ₪כספיםאופר בוכניקיעוץ פיננסי149

56,862.001 ₪כספיםאורי בארי רואה חשבוןיעוץ פיננסי150

56,862.001 ₪כספיםאופיר אוני ושותיעוץ פיננסי151

65,520.001 ₪ל העירייה"מנכהקבינטיעוץ תחנות הכוח152

176,904.001 ₪חינוךתהילה גפני קלייןיועץ תנועה153

א ושכר"יעוץ מש154

הכוונה תעסוקתית - אר .'שווה אייץ

1משכר עובד 50%משאבי אנוש והדרכהמ"בע

12,326,882.46214 ₪סהכ


