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 (8)3מציעים עימם התקשרה העירייה לפי תקנה 

 2018שנת 

מועד  מהות הייעוץ שם היועץ
 ההחלטה

היקף כספי  של 
 ההתקשרות 

אנך  -יעקוב רוקח
 הנדסה בע"מ

 מעלות הפרויקט 2.95% 3.5.2018 ניהול פרויקט בית התכנון וההנדסה

 לשעת עבודה.₪  250 4.11.2018 יועץ כלכלי בתחום הפיתוח אברהם זהבי

 

 2019שנת 

מועד  מהות הייעוץ שם היועץ
 ההחלטה

היקף כספי  של 
 ההתקשרות 

מתחם  –פיקוח לשכונת מורשת  א.גולן
911 

 מעלות הפרויקט  2.97% 28.11.19

מתחם  –פיקוח לשכונת מורשת  קורן גואטה 
908 

 מעלות הפרויקט 2.97% 28.11.19

מתחם  –פיקוח לשכונת מורשת  מ.גרונסקי
905 

מעלות  3.05%  28.11.19
 הפרויקט

שי דגן השקעות 
 בע"מ 

מתחם  –פיקוח לשכונת מורשת 
 902-, ו912, 910, 909

 מעלות הפרויקט 3.1%  28.11.19

פים פרויקטים 
 בע"מ

מתחם  –פיקוח לשכונת מורשת 
904 

מעלות  2.97%  28.11.19
 הפרויקט

תכנון וייעוץ מערכת חשמל מתח  מיטרני
נמוך ומערכות נלוות בשכונת 

 מתחמים ג', ד', ה' –מורשת 

 למ"ר₪  18 29.12.19

תכנון וייעוץ מערכת חשמל מתח  קרן אורלי
נמוך ומערכות נלוות בשכונת 

 ו'-מתחמים ב' ו –מורשת 

 למ"ר₪  20.81מתחם ב  29.12.19

 למ"ר₪  22.86מתחם ו 

רפפורט הנדסת 
 חשמל בע"מ

תכנון וייעוץ מערכת חשמל מתח 
נמוך ומערכות נלוות בשכונת 

 י'-מתחמים א' ו –מורשת 

 למ"ר₪  24  29.12.19

תכנון וייעוץ הנדסי )קונסטרוקציה(  א.כנצמן
, 904מתחמים  –בשכונת מורשת 

911 ,909 ,910 ,912 

 למ"ר₪  52 -904מתחם  29.12.19

 למ"ר₪  49 -911מתחם 

909 ,910 ,912- 51  ₪
 למ"ר

תכנון וייעוץ הנדסי )קונסטרוקציה(  גלינסקי
, 902מתחמים  –בשכונת מורשת 

905 

 למ"ר₪  61 -902מתחם  29.12.19

 למ"ר₪  56 -905מתחם 

תכנון וייעוץ הנדסי )קונסטרוקציה(  ליבני מהנדסים
 908מתחמים  –בשכונת מורשת 

 למ"ר₪  50 29.12.19
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 2020שנת 

מועד  מהות הייעוץ שם היועץ
 ההחלטה

לא כולל היקף כספי  
 מע"מ 

 –ייעוץ נגישות שכונת מורשת  שרית גיטליס
 מתחמים א', ג', ו'

 למ"ר₪  2 –מתחם א  10.2.20

 למ"ר₪  2.7 –מתחם ג 

 למ"ר₪  3 –מתחם ו 

  –ייעוץ נגישות שכונת מורשת  שק"ל
 מתחם ב'

  למ"ר ₪  3 10.2.20

  –ייעוץ נגישות שכונת מורשת  פרומהס.מ. 
 מתחם ד'

 למ"ר ₪  2.5 10.2.20

 מעלות הפרויקט 2.97% 10.2.20 תיכון מור –מפקח  גוני הנדסה

ייעוץ מיזוג אוויר למתחמים  דן אביב
 מתחם א' –בשכונת מורשת 

  למ"ר ₪  20 10.2.20

ייעוץ מיזוג אוויר למתחמים  א.פ.ר
ומתחם  מתחם ה' –בשכונת מורשת 

 ב' 

 למ"ר₪  15.2 -מתחם ב 10.2.20

 למ"ר₪  12.1 -מתחם ה

ייעוץ מיזוג אוויר למתחמים  מאיר לוסקי 
מתחם ג' ומתחם  –בשכונת מורשת 

 ה'

 למ"ר₪  16 -מתחם ג 10.2.20

 למ"ר₪  14 -מתחם ה

 מהיקף הפרויקט 3.5% 10.2.20 מתחם ד' -פיתוח נוף מורשת דוד גת

 מהיקף הפרויקט  3.8% 10.2.20 מתחם ה' -נוף מורשתפיתוח  עומר יינוביץ

 מהיקף הפרויקט 3.96% 10.2.20 מתחם ב' -פיתוח נוף מורשת נתי בלוקא

 מהיקף הפרויקט 3.98% 10.2.20 מתחם ג' -פיתוח נוף מורשת נאוה סימון

  מהיקף הפרויקט 4% 10.2.20 מתחם א' -פיתוח נוף מורשת טל רוסמן

יעוץ בטיחות למבני ציבור בשכונת  י.ש. אשל 
 מתחמים א, ב, ו –מורשת 

 למ"ר₪  3 –מתחם א  5.4.20

 למ"ר₪  4 –מתחם ב 

 למ"ר ₪  3 -מתחם ו

יעוץ בטיחות למבני ציבור בשכונת  מומנתקן
 מתחמים ג', ד', ה  –מורשת 

 למ"ר₪  3.65 –מתחם ג'   5.4.20

 למ"ר₪  3.65 –מתחם ד' 

 למ"ר₪  3.65 –מתחם ה' 

 מהיקף הפרויקט  4.8% 5.4.20 מתכנן לבריכה טיפולית  אבי מדינה 

 -יועצי אינסטלציה לשכונת מורשת ניר צייזל
 ו-מתחם א, ב, ה' ו

 למ"ר₪  29.5 -ב-מתחם א ו 23.4.20

 למ"ר₪  26.2 -מתחם ה

  למ"ר₪  36 -מתחם ו
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 -יועצי אינסטלציה לשכונת מורשת גרוסמן
 מתחם ג', ד'

 למ"ר₪  28 -מתחם ג 23.4.20

 למ"ר₪  26 -מתחם ד

רובל אסולין 
 אשכנזי

לשעה לא כולל ₪  200 6.5.20 שמאי לוועדה לתכנון ובנייה
 מע"מ 

קמיל טרשנסקי 
 רפאל

לשעה לא כולל ₪  300 6.5.20 שמאי לוועדה לתכנון ובנייה
 מע"מ 

לא כולל ₪  150,000עד  14.6.20 מדידות א.פנקס
לביצוע מתוך  כתב מע"מ 

 הכמויות. 

מכטה גאוטכניקה 
 בע"מ

 לא כולל מע"מ ₪  451,351 14.6.20 ייעוץ קרקע לשכונת מורשת

 

 2021שנת 

מועד  מהות הייעוץ שם היועץ
 ההחלטה

 היקף כספי  

קורן גואטה ניהול 
 ייעוץ ופיקוח בע"מ

ניהול ופיקוח על בניית בית ספר 
 בשכונת נופים 601יסודי במגרש 

 קטהיקף הפרוי 2.97% 17.2.21

הוועדה מאשרת 
להתקשר באופן 
שוויוני עם כלל 
המטפלים אשר 
נכללים במאגר 

להתקשרויות 
מסגרת לפי רשימת 

המטפלים 
המצורפת כנספח א 
לפרוטוקול הוועדה 

 . 15.7.21מיום 

טיפול רגשי/משפחתי/ אלימות/ 
 משפחתי

ההתקשרות עם כל מטפל  15.7.21
מצטבר לא תעלה על סך 

 כולל מע"מ. ₪  140,000של 

לא כולל לחודש, ₪  5,500 5.12.21 ייעוץ ביטוח לעירייה  יגאל שגיא ושות'
 מע"מ. 

 

 2022שנת 

מועד  מהות הייעוץ שם היועץ
 ההחלטה

 היקף כספי  

רועי יצחקי 
 אדריכלים בע"מ 

אדריכלות עבור תוספת לתיכון יחד 
 לרבות הכנת תב"ע 

מהיקף  2.7%ע"ס  8.3.22
הפרויקט עבור התכנון 

עבור ₪  39,780וע"ס 
 התב"ע וההיתר. 
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