
2022דוח פירוט מציעים שזכו בוועדת התקשרויות לשנת 
כ סכום "סהאגף מזמיןשם המציעתחום התקשרות'מס

שנתי מאושר 

להתקשרות 

(מ"כולל מע)

' מס

התקשרויות

46801הנדסהאהרון ברגריעוץ אגרונומי1

807302הנדסהאמי מתוםיעוץ תנועה2

191882הנדסהיוסי שחריעוץ בטיחות3

468001הנדסהנאור מימרעוץ אדריכלי4

781480.448הנדסהרונן שכנריעוץ תנועה5

1474201הנדסהציפי סלמהיעוץ נגישות6

90639.92הנדסהנתן תומריעוץ תנועה7

1993682הנדסהקראוס חןיעוץ תנועה8

אדריכל נוף9

קרני גרשטיין 

187843.53הנדסהאדריכלות נוף

יעוץ אגרונומי10

אור לי שפירא 

468003הנדסהרוטמן

יעוץ אגרונומי11

- אלעד אורי 

36433.82הנדסהאגרונום ומדביר

3299405הנדסהחגית ברגמןיעוץ נגישות12

526501הנדסהבועז גרוסיעוץ תנועה13

יעוץ רווחתי14

יעל לבנוןן הפקת 

אירועים

משאבי אנוש 

386807.851והדרכה

עוץ אדריכלי15

שחר רוזנפלד 

4709.251הנדסהאדריכלים

631802חינוךח רון פישמן"רויעוץ פיננסי16

70201הנדסהעמי פרנקל אגרונוםיעוץ אגרונומי17

1מהגביה 10%הכנסותרוזן בסיס גיא בן גליעוץ פיננסי18

1מהגביה 10%הכנסותלנקרי, רוקח, צומןיעוץ פיננסי19

יעוץ פיננסי20

, גיט, ברק

1מהגביה 10%הכנסותמיסטריאל

1מהגביה 10%הכנסותעודד מהצרייעוץ פיננסי21

יעוץ אקוסטיקה22

דרך ארץ הנדסה 

269104הנדסהאבי חמרה- מ "בע

יעוץ פיננסי23

- משרד הכלכלה

35101הנדסהאלי דוידי

א ושכר"יעוץ מש24

מנפאור ישראל 

מ"בע

משאבי אנוש 

2000001והדרכה

631801כספיםח"רו, גולדיאן אריקיעוץ פיננסי25

140401הנדסהאברגרייןיעוץ בניה ירוקה26



2022דוח פירוט מציעים שזכו בוועדת התקשרויות לשנת 
כ סכום "סהאגף מזמיןשם המציעתחום התקשרות'מס

שנתי מאושר 

להתקשרות 

(מ"כולל מע)

' מס

התקשרויות

יעוץ חשמל27

בי משה .יו.אי

מהנדסים יועצים 

93601הנדסהמ"לחשמל בע

70201הנדסהמ"בע' עגנון ושות.שיעוץ מיזוג אוויר28

39781הנדסהסטודיו זיויעוץ נגישות29

יעוץ כמאי30

ס מהנדסים .ב

3445652הנדסה2001

יועץ מדידות31

גלובוס מדידות 

17551הנדסהמ"והנדסה בע

מנהל פרוייקט 32

- ע מרום הנדסה .א

520651הנדסהגל מרום

2808002הנדסהד רונן כהן שור"עוייועץ משפטי33

409501הנדסהסירקין בוכנרעוץ אינסטלציה34

1404001הנדסהולדימיר לויןיעוץ הנדסי35

982802הנדסהריקי גרוזמןיעוץ אדריכלי36

אדריכל נוף37

- צור וולף 

292501הנדסהאדריכלות נוף

468001ש"יועמד אבנר ירקוני"עויעוץ משפטי38

עוץ אדריכלי39

ברקן אלחייני 

50684.41הנדסהאדריכלות נוף

348661הנדסהאמאביעוץ תנועה40

29251הנדסהח הנדסת מדידות.ממדידות41

353342הנדסהתלאווי מדידותמדידות42

יעוץ תנועה43

איסוף נתוני תנועה 

9687.61הנדסהמ''בע

יעוץ תנועה44

שירן סקרים 

78856.836הנדסהמ''ומחקרים בע

514801הנדסהDHVMEDיעוץ קרקע45

יעוץ בטיחות אש46

אירופלום מערכות 

1200421ביטחון וחירום.מ"כיבוי אש בע

יעוץ חינוכי47

edu now חינוך 

4212001חינוךפורץ גבולות

פריימסקיעוץ משפטי48

תכנון 

אסטרטגי 

315901ושיתופיות



2022דוח פירוט מציעים שזכו בוועדת התקשרויות לשנת 
כ סכום "סהאגף מזמיןשם המציעתחום התקשרות'מס

שנתי מאושר 

להתקשרות 

(מ"כולל מע)

' מס

התקשרויות

210601חזות העירדרור ניסןיעוץ אגרונומי49

יעוץ משפטי50

ד הררי "משרד עו

290161ש"יועמטויסטר

526501ש"יועמפירוןיעוץ משפטי51

פז ארבליעוץ חברתי52

יועצת ראש 

העיר לקידום 

152101מעמד האישה

12214.81כספיםאורבניקסיעוץ פיננסי53

5277875הנדסהזיו אדריכליםיעוץ אדריכלי54

12694501הנדסהחן אדריכליםיעוץ אדריכלי55

1638001הנדסהאודי בנימיניאדריכל נוף56

יועץ איטום 57

גלאור מהנדסים 

222301הנדסהמ"ויועצים בע

430561הנדסהרוט עמיתיועץ אלומיניום 58

87751הנדסההאקוסטיקאיםיעוץ אקוסטי59

245701הנדסהמ"לין בע-מכיעוץ בטיחות60

יועץ בניה ירוקה 61

WAWA אדריכלות 

280801הנדסהמ"ירוקה בע

982801הנדסהאורי אברהמייעוץ חשמל62

374401הנדסהישראל שריגיועץ כמאי63

91261הנדסהגלובוס מדידותמדידות64

111151הנדסהמ"מדידות בעיועץ מיגון 65

יועץ מיזוג 66

אוסאמה פרח 

409501הנדסהמהנדסים יועצים

9067501הנדסהמריו גולדשטייןניהול פרויקטים67

יעוץ מעליות68

הולץ קרסנר 

76051הנדסהמ"מהנדסים בע

2597402הנדסהירון קרנייעוץ קונסטרוקציה69

יועץ קרינה70

יאיר מדידות 

40951הנדסהובדיקות קרינה

128701הנדסהמ"יוגר בע. מיעוץ קרקע71

959401הנדסהמ"זיגורט תאום בעיועץ תיאום מערכות 72

יעוץ תנועה73

דרך ארץ הנדסה 

257402הנדסהמ"בע

1287001הנדסהטלי זילבריעוץ אדריכלי74

3948752הנדסהס מהנדסים.בניהול פרויקטים75



2022דוח פירוט מציעים שזכו בוועדת התקשרויות לשנת 
כ סכום "סהאגף מזמיןשם המציעתחום התקשרות'מס

שנתי מאושר 

להתקשרות 

(מ"כולל מע)

' מס

התקשרויות

4182751הנדסהשירי פרץיעוץ אדריכלי76

702002הנדסהיאיר-עינב קוהיעוץ אדריכלי77

351001הנדסהאיריס יוסיף אוריעוץ אדריכלי78

1170001הנדסהפז הנדסה וכלכלהיעוץ אסטרטגי79

33754.52הנדסהפתילת המדבריעוץ אגרונומי80

1130222הנדסהצור וולףאדריכל נוף81

234001הנדסהסירקין בוכנריעוץ אינסטלציה82

52357.51הנדסהב מדידות.ת.מיעוץ הנדסי83

204751הנדסהאודת'שלאבנה גיעוץ קונסטרוקציה84

362702הנדסהשצקי את בן מאיריעוץ חשמל85

33486.571הנדסהדורון אשליעוץ קרקע86

יעוץ תנועה87

לנדיוז תכנון תנועה 

86316.751הנדסהוכבישים

351001הנדסהטליסמן הנדסהיעוץ הנדסי88

יעוץ נגישות89

לבטח הנדסה 

1655553הנדסהמ"ובטיחות בע

170527.51הנדסהרם כרמייעוץ אדריכלי90

699201כספיםליאת הרטוביועץ ביטוח91

551001ש"יועמד אשי דל"עויעוץ משפטי92

ביבי תקשורתיחסי ציבור93

שירות 

1421551והסברה

יעוץ אסטרטגי94

מ"סימונטיקס בע

אלי קלינברגר

תכנון 

אסטרטגי 

409501ושיתופיות

יועץ ביטוח95

איילון חברה 

13500981כספיםלביטוח

צ"יעוץ תקשורת ויח96

אלון - דג הזהב 

צרפתי

שירות 

245701והסברה

סימונטיקסיעוץ אסטרטגי97

תכנון 

אסטרטגי 

292501ושיתופיות

877504הנדסה'הררי טויסטר ושותיעוץ משפטי98

631801הנדסהיוסי ברקייעוץ בטיחות99

269101הנדסההמדייעוץ אדריכלי101

יעוץ אדריכלי102

גרואג הראל 

643501הנדסהאדריכלים



2022דוח פירוט מציעים שזכו בוועדת התקשרויות לשנת 
כ סכום "סהאגף מזמיןשם המציעתחום התקשרות'מס

שנתי מאושר 

להתקשרות 

(מ"כולל מע)

' מס

התקשרויות

81901הנדסהנאור מימריעוץ אדריכלי103

יעוץ אדריכלי104

דרמן ורבקל 

101888.8652הנדסהאדריכלים

526501הנדסהע מרום הנדסה.אניהול פרויקטים105

יעוץ משפטי106

' מאיר מזרחי ושות

468001ש"יועמד"משרד עו

655.21הנדסהמ"שירן סקרים בעיעוץ תנועה107

889204הנדסהאגסי רימוןיעוץ קרקע108

93601הנדסהשירי פרץ אדריכליםיעוץ אדריכלי109

יעוץ חברתי110

מדיה לינק אנשים 

מירית שקד )מ "בע

100000.00531הנדסה(ברק

801452ש"יועמהררי טויסטריעוץ משפטי111

יעוץ משפטי112

יה -ד דוד רן"עו

ד "משרד עו

1755001ש"יועמיה-אמסטר רן

יעוץ אסטרטגי113

י אר יעוץ 'ג-סי אם

מ"ארגוני בע

תכנון 

אסטרטגי 

842401ושיתופיות

יעוץ אסטרטגי114

יובל כרם גילה 

KGC

קיימות 

152101וחדשנות

ייעוץ משפטי115

ד "משרד עו

877501כספיםשניאורסון

36195.121הנדסהשמרית רזאדריכל נוף116

35101הנדסהאורי אייגנריעוץ אגרונומי117

יעוץ משפטי118

' הררי טויסטר ושות

292501ש"יועמד"משרד עו

2427758הנדסהצור יאיריעוץ חשמל119

861123הנדסהעשת הנדסהיעוץ תנועה120

376741הנדסהגרואג הראליועץ אדריכלי121

יעוץ אגרונומי122

רונן שמואלביץ 

280801רשות הספורטמדשאות

יעוץ אדריכלי123

-ליאת איינהורן 

התכנות ובינוי 

3607111הנדסהעקרוני

3607112הנדסהליאת איינהורןיעוץ אדריכלי124



2022דוח פירוט מציעים שזכו בוועדת התקשרויות לשנת 
כ סכום "סהאגף מזמיןשם המציעתחום התקשרות'מס

שנתי מאושר 

להתקשרות 

(מ"כולל מע)

' מס

התקשרויות

175501הנדסהמקסים סיטשקרצ"יעוץ תקשורת ויח125

110228.042ל העירייה"מנכהקבינטיעוץ תחנות הכוח126

יעוץ חינוכי127

ענבר  אופק  

819001חינוךמדריכה פדגוגית

ניהול פרויקטים128

גולן מהנדסים .א

2091961הנדסהמ"בע

יעוץ חשמל129

ב מהנדסים .ג

49027.681הנדסהמ"יועצים בע

170822הנדסהשי פרקשיעוץ אדריכלי130

יעוץ הנדסי131

שפר רונן מהנדסי 

35392.51הנדסהסקר הנדסי-שימור

נתיב הצמיחהיעוץ ארגוני132

משאבי אנוש 

9652.51והדרכה

יעוץ פדגוגי133

יעוץ -דבי  בן מאיר

40996.81חינוךוהדרכה

8482.51כספיםד אילנה סגיס"עויעוץ משפטי134

2658721חינוךליאור דה בריעוץ פדגוגי135

300001חינוךאנהליה שפריעוץ פדגוגי136

8073002הנדסהרונאל לוי אדריכליםיעוץ אדריכלי137

יעוץ נגישות138

עדי אקוסטיקה . א

819001ל העירייה"מנכמ"בע

יעוץ אסטרטגי139

: מ"סימונטיקס בע

אלי קלינברגר

תכנון 

אסטרטגי 

292501ושיתופיות

1965601הנדסה רויטל אגוזייעוץ אדריכלי140

234001הנדסהשריג וקסמןאדריכל נוף141

יחסי ציבור142

בלושטיין מפות 

105302הנדסהמ''ועוד בע

891541הנדסהאדריכל ארז צרפתייעוץ אדריכלי143

יעוץ אדריכלי144

OMA אורית 

1287001הנדסהמילבאור

יעוץ משפטי145

הררי טויסטר 

614252כספיםמשרד עורכי דין



2022דוח פירוט מציעים שזכו בוועדת התקשרויות לשנת 
כ סכום "סהאגף מזמיןשם המציעתחום התקשרות'מס

שנתי מאושר 

להתקשרות 

(מ"כולל מע)

' מס

התקשרויות

יעוץ אדריכלי146

OME אורית 

1287001הנדסהמילבאור

יעוץ פיננסי147

משרד קסלמן 

PWC463321כספים

9079.21הכנסותמ"בבע. מ.י- גל יעוץ פיננסי148

יעוץ סביבתי149

 " גלית"- הזירה  

קניגסמן

קיימות 

67813.21וחדשנות

8500.00321כספיםאריק גולדיאןיעוץ פיננסי150

יעוץ סביבתי151

שריג וקסמן 

מ"אדריכלות נוף בע

קיימות 

362701וחדשנות

351001הנדסהשירי פרץ אדריכליםיעוץ אדריכלי152

12951.91הנדסהזינגר ירוןיעוץ סביבתי153

מ"טורס בע-פרייעוץ הפקות אירועים154

משאבי אנוש 

2597401והדרכה

234002ל העירייה"מנכשרקון בן עמייעוץ משפטי155

יעוץ משפטי156

יקולב משרד -כהן

1959751ש"יועמעורכי דין

שירי חפריעוץ סביבתי157

קיימות 

7392.061וחדשנות

35101ל העירייה"מנכעדי אקוסטיקהיעוץ אקוסטי158

146251תרבותהגר רבןיעוץ תרבות ופנאי159

יעוץ תנועה160

 בלושטיין מפות 

8482.51הנדסהמ''ועוד בע

143999.8561הנדסהשרקון בן עמייעוץ משפטי161

1074062הנדסהגדי גוטמןיעוץ בטיחות162

יעוץ משפטי163

הררי טויסטר 

2106001ש"יועמד"משרד עו

1347841חינוךמיכל סגליעוץ תזונה/ דיאטן164

21000.7981חינוךיפעת כרמי לוייעוץ פדגוגי165

21000.7981חינוךטל נתןיעוץ פדגוגי166

210007.981חינוךמ"מכורפאן בעיעוץ חברתי167

יעוץ אסטרטגי168

-  תמר קונכר

234001ל העירייה"מנכאברהם



2022דוח פירוט מציעים שזכו בוועדת התקשרויות לשנת 
כ סכום "סהאגף מזמיןשם המציעתחום התקשרות'מס

שנתי מאושר 

להתקשרות 

(מ"כולל מע)

' מס

התקשרויות

1599.99841חינוךטובי רופאיעוץ חינוכי169

1599.99841חינוךאדריאנה  מלניקיעוץ חינוכי170

יעוץ חינוכי171

ליאן בודאגה בן 

1599.99841חינוךחביב

1599.99841חינוךרווית רבידיעוץ חינוכי172

1599.99841חינוךמיכאלה יונהיעוץ חינוכי173

1599.99841חינוךלירן גבאייעוץ חינוכי174

1599.99841חינוךאולגה קריאצקויעוץ חינוכי175

1599.99841חינוךמורן פפולריעוץ חינוכי176

1599.99841חינוךאביבה ברטיעוץ חינוכי177

1599.99841חינוךעדי נוימןיעוץ חינוכי178

1599.99841חינוךרווית רונפלד פלדיעוץ חינוכי179

175501ל העירייה"מנכתומר שרייבריעוץ חינוכי180

49220.731הנדסהרונן שכנריעוץ תנועה181

1684801הנדסהאורבנוףאדריכל נוף182

2223001הנדסהקריזל. מ.יניהול פרויקטים183

4247101הנדסהגולן מהנדסים. אניהול פרויקטים184

2106001חינוךנטע ביתן כפרייעוץ חינוכי185

819001הנדסהשטרן. אניהול פרויקטים186

351001ל העירייה"מנכח"רו-אירית יהל יעוץ פיננסי187

1599.99841חינוךיפעת סרנהיעוץ חינוכי188

1599.99841חינוךשרית ארפייעוץ חינוכי189

1599.99841חינוךשירה פינטויעוץ חינוכי190

יעוץ חינוכי191

ר שולמית "ד

1599.99841חינוךביסמנובסקי

1599.99841חינוךחדווה ילינקיעוץ חינוכי192

1599.99841חינוךירדן אסיעוץ חינוכי193

1599.99841חינוךרונית אורןיעוץ חינוכי194

יעוץ אדריכלי195

ליואי דבוריינסקי 

9360001הנדסהמ"אדריכלים בע

יעוץ אדריכלי196

טלי זילבר 

1146601הנדסהאדריכלית

994501הנדסהיוזמותיעוץ סביבתי197

יעוץ בטיחות198

על - יפעת מצקין 

734761הנדסהבטוח



2022דוח פירוט מציעים שזכו בוועדת התקשרויות לשנת 
כ סכום "סהאגף מזמיןשם המציעתחום התקשרות'מס

שנתי מאושר 

להתקשרות 

(מ"כולל מע)

' מס

התקשרויות

702001הנדסהמ מהנדסים.ג.חיעוץ אדריכלי199

128701הנדסהגיא מזןיעוץ נגישות200

יעוץ קונסטרוקציה201

נאמת מהנדסים 

105301הנדסה(שפר)

702001הנדסהזליו דיאמנדייעוץ קרקע202

44534.881הנדסהמהנדסים. ב.גיעוץ חשמל203

269101הנדסהבן חיים רם מדידותמדידות204

יעוץ אדריכלי205

גולדשמיט ארדיטי 

11583001הנדסהבן נעים

יעוץ הנדסי206

ניצה )חן הנדסה 

1123201הנדסה(חן

2871181הנדסהרועי קלעיעוץ קונסטרוקציה207

351002הנדסהסטאל הנדסהיעוץ הנדסי208

234001הנדסהשי מורןיעוץ הנדסי209

יעוץ אדריכלי210

ארי ,ינסקי'בועז יגוז

1088101הנדסה'צבי סגל אדר

יעוץ הנדסי211

קונוב הנדסת 

21828.47941הנדסהחשמל

22815781.76207סהכ


