
 
 

 עיריית רמת השרון 
 
 

 ח' החשון תשפ"א  

26.10.2020 

 ריכוז החלטות  

   (8)3פטורי מכרז לפי תקנה  בעניין ועדת יועצים 

 2019לשנת 

 ₪  ,00050התקשרויות מעל 

 

 מספר 
 דרישה 

שם 
 היחידה 

סכום בש"ח  שם הספק החלטה 
 )כולל מע"מ( 

 פרוטוקול 
 ועדת

 יועצים
 מיום

22/12/2019 
 

מאשרים התקשרות   הנדסה  16166
להכנת  עם יועץ 

תכנית מתאר  
 שינויים  -כוללנית 

 ₪   282,461 בר לוי אדרי 
 

מאשרים התקשרות   הנדסה  16212 
  -באר ה'  -עם יועץ 

  -בית ספר אלי כהן 
 ביצוע קידוחי ניטור 

אתגר א.  
 הנדסה בעמ 

189,540   ₪ 

מאשרים התקשרות   הנדסה  16254 
הקמת  לעם יועץ 

אשכול מעונות יום  
וקומה רב תכליתית  

רחוב בית שמאי    -
מתן שרותי "תכנון  

 כולל" 

רונה כהן  
 אדריכלים 

282,906   ₪ 

מאשרים התקשרות   הנדסה  16279 
מסוף   -עם יועץ 

  -תחבורה ציבורית 
 "מסוף קדמה" הכנת  

 תכנית מפורטת 

 ₪   79,560 גולדברג ניר 

מאשרים התקשרות   הנדסה  16280 
הכנת  לעם יועץ 

תכנית ייזום למרחב  
"רצועת הנופש  

המזרחית" רמת  
 השרון 

 ₪   109,980 אורבניקס 



 מספר 
 דרישה 

שם 
 היחידה 

סכום בש"ח  שם הספק החלטה 
 )כולל מע"מ( 

 פרוטוקול 
 ועדת

 יועצים
 מיום

11/12/2019 
 

מאשרים התקשרות   הנדסה  16099
  - 616רש עם יועץ 

 טיפול משפטי  

 ₪   79,073 פרוכטמן 

 פרוטוקול 
 ועדת

 יועצים
   8/12/2019מיום

מאשרים התקשרות   הנדסה  15949
תכנית אב  לעם יועץ 

  –לניקוז ותיעול 
 עדכון 

 

תהל  
 מהנדסים 

257,400   ₪ 

מאשרים התקשרות   הנדסה  15979 
עבודות  לעם יועץ 

תשתית תקשורת  
מבנה מחלקת  

 הפיקוח 
 

אלקטרה  
 טכנו 

67,503   ₪ 

מאשרים התקשרות   הנדסה  15978 
פרויקט  לעם יועץ 

צומת   -רחוב השרף   
עד לגשר   - הראשנים 

יעוץ ותכנון    -"גנדי" 
פיזי , ניקוז ותאום  

 מערכות 
 
 

ירדן  
- שפירא

הנדסת  
כבישים  

 ותנועה 

514,800   ₪ 

 16076 
 
 
 

מאשרים התקשרות   הנדסה 
עם מודד מבקר  רש  

10/10 
 
 

פוטו מאפ  
 בע"מ 

73,710   ₪ 

מאשרים התקשרות   רווחה   16068 
פרויקט  לעם יועץ 

תיאטרון בימוי  
כתיבה הגברה  

 ותאורה 
 
 

 ₪   53,820 דורון צור 

 פרוטוקול 
 ועדת

 יועצים
 מיום

04/12/2019 
 

מאשרים התקשרות   הנדסה  15952
גלילות צפון  עם יועץ 

  -שלב ב' תכנון 
עבודות חשמל  

 ותאורה 

 ₪   222,476.61 קרן אור לי 

מאשרים התקשרות   הנדסה  15977 
פרויקט  לעם יועץ 

צומת   -רחוב השרף   
עד לגשר   - הראשנים 

יעוץ ותכנון    -"גנדי" 
 חשמל  

אי אס או  
 מהנדסים 

189,130   ₪ 



 מספר 
 דרישה 

שם 
 היחידה 

סכום בש"ח  שם הספק החלטה 
 )כולל מע"מ( 

מאשרים התקשרות   הנדסה  15994 
פרויקט  לעם יועץ 

צומת   -רחוב השרף   
עד לגשר   - הראשנים 

יעוץ / תכנון    -"גנדי" 
אדריכלות נוף  

 ופיתוח  

 ₪   526,500 ז'ק מתניה 

מאשרים התקשרות   הנדסה   16019 
טיפול  לעם יועץ 

משפטי ועדה לתכנון  
 ובניה. 

להם אבי  
ושות' עורכי  

 דין 

70,000   ₪ 

 פרוטוקול 
 ועדת

 יועצים
מיום 

28/11/2019 
 
 

מע'   15894
 מידע 

מאשרים התקשרות  
מערכת  לעם יועץ 

לסקרי שביעות רצון  
 . לתושב 

הוואזיט  
 בע"מ 

84,240   ₪ 

 פרוטוקול 
 ועדת

 יועצים
מיום 

25/11/2019 
 
 

מאשרים התקשרות   הנדסה  15674
טיפול  לעם יועץ 
 . משפטי 

בויאר אור  
שפרנט  
 מישור 

82,820   ₪ 

מאשרים התקשרות   הנדסה  15865 
עריכת   לעם יועץ 

 . שומות ועדה
 
 
 

- דסה נייר
 שמאות 

120,000   ₪ 

 פרוטוקול 
 ועדת

 יועצים
מיום 

13/11/2019 
 
 

מע'   15611
 מידע 

מאשרים התקשרות  
שעות ליווי  לעם יועץ 

תוכן לאתר העירייה  
עבור חודשים: מרץ,  

אפריל, מאי, יוני,  
יולי, אוגוסט לשנת  

2019 

 ₪   158,301 בע"מ -וונו

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 מספר 
 דרישה 

שם 
 היחידה 

שם  החלטה 
 הספק

סכום בש"ח 
 )כולל מע"מ( 

 פרוטוקול 
 ועדת

 יועצים
מיום 

6/11/2019 
 

מאשרים   הנדסה  15490
התקשרות עם  

אשכול גנים  ליועץ 
  רחוב הנוטר -

 תכנון כולל.

יחיעם  
 יונה 

132,356   ₪ 

מאשרים   הנדסה  15519 
  לצורךהתקשרות 

יעוץ תנועה שוטף  
למחלקות  

העירייה והועדה  
 המקומית  

ע"פ מחיר לשעת  
  ש"ע 260עבודה  
ש"ע   80-ל מסגרת
 . בחודש

- עמריה
 רביע 

81,900   ₪ 

מאשרים   הנדסה  15553 
התקשרות עם  

תכנון חללי  יועץ 
גני ילדים במסגרת  

לעיצוב   קול קורא
מרחבי בגן  

 העתידי. 

איטקין  
שופן  
 דלית 

9,999   ₪ 

 פרוטוקול 
 ועדת

 יועצים
מיום 

29/10/2019 
 

מאשרים   הנדסה  15315
התקשרות עם  

פעילות  ל יועץ 
שבוע בטיחות  

בכל בתי   בדרכים
הספר היסודיים  

 וגני הילדים בעיר. 

שפיץ  
הסברה  
קולעת  

לקהילה  
 בע"מ 

67,000   ₪ 

מאשרים   הנדסה  15400 
התקשרות עם  

פרויקט  ל יועץ 
יעוץ    -צפון גלילות

פיזי ,   -תנועה 
תנועה ותאום  

 מערכות 

דגש הנדסה  
 בע"מ 

591,719   ₪ 

 פרוטוקול 
 ועדת

 יועצים
מיום 

26/09/2019 
 

מאשרים   גזברות   14938
התקשרות עם  

  לצורך יועץ 
חסכון בצריכת  

 חשמל  

גדיר  
 הנדסה 

105,592   ₪ 



 מספר 
 דרישה 

שם 
 היחידה 

שם  החלטה 
 הספק

סכום בש"ח 
 )כולל מע"מ( 

מאשרים   הנדסה  14986 
התקשרות עם  

טיפול ולווי  ל יועץ 
 . משפטי 

הררי  
טויסטר  

 ושות' עו"ד 

52,650   ₪ 

מאשרים   הנדסה  15014 
התקשרות עם  

יעוץ ולווי   יועץ 
משפטי לפרויקט  

 הקמת ארנה  

גרוס  
- קלינהנדלר 

 ד עו"

254,700   ₪ 

 

 מספר 
 דרישה 

שם 
 היחידה 

סכום בש"ח  שם הספק החלטה 
 )כולל מע"מ( 

 פרוטוקול 
 ועדת

 יועצים
מיום 

26/10/2019 
 

מאשרים   חינוך  15074
התקשרות עם  

תכנית  ל יועץ 
חושבים שפה של  

  -מרכז חדד 
תכנית שנתית  

 לתש"פ 

אוניברסיטת  
 בר אילן 

50,712   ₪ 

 פרוטוקול 
 ועדת

 יועצים
מיום 

23/09/2019 
 

מאשרים   הנדסה  14898
התקשרות עם  

פרויקט  ל יועץ 
  -רחוב השרף  
נים  ו צומת הראש

עד לגשר "גנדי"   -
 ניהול ופיקוח  -
 

עדי הדר  
 בע"מ 

175,500   ₪ 

מאשרים   הנדסה  14996 
התקשרות עם  

לעניין  שמאי 
  600שמאויות עד 

 שעות. 

אומיד  
 סולימני 

140,400   ₪ 

 פרוטוקול 
 ועדת

 יועצים
מיום 

18/09/2019 
 

מאשרים   מע' מידע  14905
התקשרות עם  

שעות עבור   - יועץ 
דיגיטל חודשים: 

אפריל, מאי, יוני,  
 2019יולי שנת  

 ₪   90,922 חברת וונו 

 

 

 

 

 

 

 



 מספר 
 דרישה 

שם 
 היחידה 

סכום בש"ח  שם הספק החלטה 
 )כולל מע"מ( 

 פרוטוקול 
 ועדת

 יועצים
מיום 

09/09/2019 
 

מאשרים   מע' מידע  13017
התקשרות עם  

פריסת רשת   יועץ 
אלחוט באתרי  
העירייה: אגף  

חינוך, אגף  
רווחה, אגף  

פיקוח וביטחון,  
מחלקת תפעול,  
מבנה יד מרדכי  

)עתידי עבור  
מערכות מידע(,  

מחלקת תרבות,  
 מחלקת רכש.  

או מי  
מערכות  

תקשורת  
ומחשוב  

 מ בע"

81,373   ₪ 

מאשרים   הנדסה  14656 
התקשרות עם  

תנועה שוטף   יועץ 
למחלקות  

והועדה  העירייה  
 המקומית 

עמריה  
 רביע 

81,900   ₪ 

מאשרים   הנדסה   14755 
התקשרות עם  

בית עלמין   יועץ 
חלקות    -מורשה 

 קבורה קרקעית   

זמיר גת  
הנדסה  
וניהול  

 בע"מ 

95,159   ₪ 

מאשרים   הנדסה  14808 
התקשרות עם  

גני ילדים   יועץ 
דב   -ומעונות יום

 תכנון כולל  -הוז

ליואי  
דבוריינסקי  

אדריכלים  
 בע"מ 

190,000   ₪ 
 

מאשרים   הנדסה  14810 
התקשרות עם  

בית  לתכנון  יועץ 
ספר יסודי רובע  

 הדר

גוטמן  
אסיף  

ת  ואדריכל
 בע"מ 

700,000   ₪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 מספר 
 דרישה 

שם 
 היחידה 

שם  החלטה 
 הספק

סכום בש"ח )כולל  
 מע"מ(

 פרוטוקול 
 ועדת

 יועצים
מיום 

27/08/2019 
 

מאשרים   הנדסה  14491
התקשרות עם  

טיפול   יועץ 
משפטי ועדה  
 לתכנון ובניה 

 

אבי להם  
ושות'  

 עורכי דין 

170,000   ₪ 

מאשרים   הנדסה  14510 
התקשרות עם  

אשכול   יועץ 
רחוב   -גנים 

תכנון   -הנוטר  
 כולל 

יחיעם  
נועה  

 אדריכלים 

234,877   ₪ 

מאשרים   הנדסה  14582 
התקשרות עם  

  5מבנן  יועץ 
הכנת   -נווה גן  

תכנית מתארית  
עם הוראות  

 מפורטות 

ערן מבל  
 אדריכלים 

475,897   ₪ 

מאשרים   הנדסה  14608 
התקשרות עם  

רחוב   יועץ 
תכנון   -שרף ה

 תנועתי מפורט 

אופק  
הנדסת  
תנועה  

 בעמ

109,512   ₪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 מספר 
 דרישה 

שם 
 היחידה 

סכום בש"ח )כולל   שם הספק החלטה 
 מע"מ(

 פרוטוקול 
 ועדת

 יועצים
מיום 

27/08/2019 
 

מאשרים   הנדסה  14608
התקשרות עם  

  -רחוב שרף  יועץ 
תכנון תנועתי  

 מפורט 

אופק הנדסת  
 תנועה בע"מ 

109,512   ₪ 

מאשרים   הנדסה  14613 
התקשרות עם  

נווה   5מבנן  יועץ 
הכנת תכנית   -גן 

מתארית עם  
הוראות  

 מפורטות 
 

ערן מבל  
אדריכלים  

 ארכיטקטורה 

475,897   ₪ 

מאשרים   חינוך  14428 
התקשרות עם  

ליווי ובניית   יועץ 
חזון בבתי הספר  
 עלומים ורוטברג 

מתודיקה  
למידה  

 אפקטיבית  

70,000   ₪ 

מאשרים   חינוך  14429 
התקשרות עם  

שחמט   יועץ 
  -לכיתות א' 

תכנית שנתית  
 לתש"פ  

אלתרמן  
 שחמט

65,573   ₪ 

 14464 
 
 
 
 
 

  םמאשרי   חינוך
התקשרות עם  

לבורנטים   יועץ 
  - לתיכון אלון 
  -חברת גוונים 

דרך קול קורא  
לגיוס חברות  

השמה  
 ללבורנטים  

משרה מלאה  
לכימיה + שליש  
  -משרה לפיזיקה  

ש"ח לשעה   110
 אפקטיבית 

גוונים לחינוך  
 וידע 

87,981   ₪ 

 

 

 

 

 



 מספר 
 דרישה 

סכום בש"ח  שם הספק החלטה  שם היחידה 
)כולל  

 מע"מ(

 פרוטוקול 
 ועדת

 יועצים
מיום 

08/08/2019 
 

מאשרים התקשרות   הנדסה  14307
בנושא  עם יועץ 

טיפול בתביעות  
 משפטיות. 

בויאר אור  
שפרנט  
  מישור

משרד עורכי  
 דין 

62,072   ₪ 

מאשרים התקשרות   הנדסה  14342 
התחדשות  -עם יועץ 
שרותי    -עירונית

חברה מנהלת  
לתכנון מתחמי  

 עירונית התחדשות  

פז כלכלה  
והנדסה  

 בעמ  1996

99,450   ₪ 

מאשרים התקשרות   הנדסה  14357 
רחוב השרף   עם יועץ

 2019עריכת תצ"ר   -
 

דב בן נתן  
 מדידות 

93,600   ₪ 

מאשרים התקשרות   הנדסה  14359 
הכנת תב"ע   עם יועץ
 מפורטת 

 

דן צור  
 ליאור וולף 

111,150   ₪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 מספר 
 דרישה 

שם 
 היחידה 

שם  החלטה 
 הספק

סכום בש"ח 
 )כולל מע"מ( 

 פרוטוקול 
 ועדת

 יועצים
מיום 

04/08/2019 
 

מאשרים   חינוך  14124
התקשרות עם  

  לליווי יועץ 
  של החינוך מערכת

 השרון  רמת

 ₪   97,402 שי פירון 

מאשרים   חינוך  14282 
התקשרות עם  

במסגרת   יועץ 
מסלולים  

בחטיבות ובהמשך  
לועדת יועצים  

שאושרה בתחילת  
שנת הלימודים  

תשע"ט כתכנית  
 שנתית 

מבקשים את  
אישור הועדה  

להמשך פעילות  
מסלול בריאות  

ומסלול מנהיגות  
 בחט"ב קלמן.  

 

צעד 
 קדימה  

139,420   ₪ 

מאשרים   חינוך  14310 
התקשרות עם  

במסגרת   יועץ 
תכנית המסלולים  
בחטיבות הביניים  

 תעשיידע  -
 

העמותה  
לקשרי  

התעשייה  
עם 

 הקהילה 

81,120   ₪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 מספר 
 דרישה 

שם 
 היחידה 

שם  החלטה 
 הספק

סכום בש"ח 
 )כולל מע"מ( 

 פרוטוקול 
 ועדת

 יועצים
יום מ

11/07/2019 
 

מאשרים התקשרות   הנדסה  13945
  -רחוב השרף  עם יועץ

עבודת מדידה    2019
 לצורך תכנון 

 

ן  דן בן נת
 מדידות 

70,200   ₪ 

מאשרים התקשרות   מידע מע'  13974 
מיפוי וסיווג   עם יועץ

מערכות ומאגרי מידע  
בעיריית רמת השרון,  

הכנת תיקי מאגרי  
מידע, סיווג, הכנת  

תהליכי דיווח,  
הדרכת עובדים  
בתחום אבטחת  

 המידע 
 

פי.סי.אס  
בקרה  
 בע"מ 

87,750   ₪ 

מאשרים התקשרות   הנדסה  13975 
ממונה   עם יועץ

  -בטיחות עירייה 
טיפול בנושאי  

 בטיחות 
 

יוסי שחר  
בטיחות  

וניהול  
 סיכוים 

84,240   ₪ 

 פרוטוקול 
 ועדת

 יועצים
מיום 

22/07/2019 
 

מאשרים התקשרות   חינוך  14120
עבור שירותי  

תקציבנות וניהול  
עצמי בבתי הספר  

עד   יולילחודשים  
 .  2019 דצמבר

ו.ר.ד. 
ויסלר  

 חשבונאות 

112,320   ₪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 מספר 
 דרישה 

שם 
 היחידה 

שם  החלטה 
 הספק

סכום בש"ח 
 )כולל מע"מ( 

 פרוטוקול 
 ועדת

 יועצים
מיום 

20/06/2019 
 

מאשרים התקשרות   הנדסה  13604
  -  10/10רש  עם יועץ

קידוחי נסיון  
ובדיקות מעבדה  

 לצורך ביסוס 

אגסי  
רימון  

הנדסת  
קרקע  

 וביסוס 

151,892   ₪ 

 פרוטוקול 
 ועדת

 יועצים
מיום 

24/06/2019 
 

מאשרים התקשרות   גזברות  13653
עבור בדיקת תיקי  

 2019תמיכות לשנת 

גזית בן גל  
ושות'  
רואי  

 חשבון 

58,500   ₪ 

 פרוטוקול 
 ועדת

 יועצים
מיום 

16/06/2019 
 

מאשרים התקשרות   הנדסה  13519
עריכת    עם יועץ

 שומות ועדה 

דסה נייר  
 שמאות 

120,000   ₪ 

התקשרות  מאשרים  הנדסה  13520 
עריכת    עם יועץ

 שומות ועדה 

עמיר  
- סיוון 

שמאי  
 מקרקעין 

70,000   ₪ 

מאשרים התקשרות   הנדסה  13521 
עריכת    עם יועץ

 שומות ועדה 

אבירן  
 שמאות 

70,000   ₪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 מספר 
 דרישה 

שם 
 היחידה 

סכום בש"ח  שם הספק החלטה 
 )כולל מע"מ( 

 פרוטוקול 
 ועדת

 יועצים
מיום 

10/04/2019 
 

מע'   12391
 מידע 

מאשרים התקשרות  
שדרוג   עם יועץ

והחלפה שעוני  
יחידות   35נוכחות 

בעירייה חברת  
 סינאל 

סינאל מלל  
 פיווי בעמ 

80,694   ₪ 

מאשרים התקשרות   מח' גביה  12404 
לקבלת  עם יועץ 
מדידות  שירותי  
 ארנונה. 

 ₪   64,524 מטרופולין 

מאשרים התקשרות   רווחה  12605 
הנחיית  עם יועץ 

קבוצות בתחום  
מרכז למניעת  

 אלימות 

אביחי  
 אבידור 

54,176   ₪ 

 פרוטוקול 
 ועדת

 יועצים
מיום 

24/01/2019 
 

מאשרים התקשרות   הנדסה  11145
הכנת תכנית  עם יועץ 

בניית עיר לשכונת  
מגורים בצפון מערב  

רמת השרון רחוב  
 יבנה. 

 

גורדון  
 אדריכלים 

959,000   ₪ 

 פרוטוקול 
 ועדת

 יועצים
מיום 

2/01/2019 
 

מאשרים התקשרות   פיקוח  10929
לטיפול   עם יועץ

ומתן מענה למכלול  
תחומי הפעילות  

 שהמחלקה מבצעת 

עופר א.ב.  
 בע"מ 

231,660    ₪ 

מאשרים התקשרות   חינוך  11023 
עבור שירותי  

תקציבנות וניהול  
עצמי בבתי הספר  

לחודשים ינואר עד  
 .  2019יוני  

ו.ר.ד ויסלר  
 חשבונאות  

133,864   ₪ 
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