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 2021לשנת  ריכוז החלטות

 ( 8)  3וועדת יועצים בעניין פטורי מכרז לפי תקנה 

 

 ₪  50,000מעל  שהינן התקשרויות 

תאריך  

 פרוטוקול  

מס' 

 דרישה 

שם 

 היחידה 

סכום בש"ח  שם הספק החלטה 

 כולל מע"מ

טיפול   -מאושר  הנדסה 21426 10/01/2021  

משפטי וועדת 

 לתכנון ובניה 

 180,000 אבי להם ושות'

תוכנית   -מאושר  חינוך 21463 13/01/2021 

שנתית ללימוד  

אנגלית בביה"ס 

 יסודיים

ABC 188,955 

תכנית   -מאושר  חינוך 21510

תעשיידע פיתוח  

יזמות וחדשנות  

 בחטיבות 

העמותה לקשרי  

התעשייה עם  

 הקהילה  

113,902 

תוכנית   -מאושר  חינוך 21514

חינוך לבריאות,  

מנהיגות בדרך  

ארץ, מבוא 

 למשפט

 369,916 צעד קדימה 

  -מאושר  חינוך 21516

מתודיקה 

לעלומים רוטברג 

 ואלון

מתודיקה 

למידה  

אפקטיבית  

 בע"מ

53,036 

תוכנית   -מאושר  חינוך 21513 20/01/2021 

ללימוד סייבר  

 בחטיבות

סייבר סקול  

 בע"מ

187,388 

תוכנית   -מאושר  חינוך 21540

ליווי מערכת  

 החינוך 

 252,650 שי פירון

ניהול,   -מאושר  הנדסה 21648

תכנון ופיקוח 

מקצועי במח'  

 הכבישים 

 140,000 עבדו אהרון
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תאריך  

 פרוטוקול  

מס' 

 דרישה 

שם 

 היחידה 

סכום בש"ח  שם הספק החלטה 

 כולל מע"מ

מתן   -מאושר  הנדסה 21649

שירותי ממונה  

בטיחות עירייה  

 ומוס"ח 

אפקט הבטיחות  

 בע"מ

162,864 

עדכון  -מאושר  הנדסה 21688 28/01/2021 

תוכנית אב לניקוז  

עול במרחב  יות

התכנון של  

 רמה"ש

 -הידרומודול 

 פולק שמואל 

251,550 

  שצ"פ -מאושר  הנדסה 21716

מתן שרותי   301

ניהול תכנון, 

ניהול ביצוע  

 ופיקוח צמוד 

קרן גואטה 

 ניהול פיקוח  

262,080 

  -מאושר  הנדסה 21739

כביש   -1010רש/

  -עוקף מערבי 

יועץ ממוחה לקווי  

 דלק  

 213,725 לודן תשתיות 

איתור   -מאושר  הנדסה 21296

תשתיות תת  

קרקעיות דרך  

 עוקף מערבי 

מאיה מ.י אתור  

 ומיפוי תשתיות

333,450 

יועץ   -מאושר  הנדסה 21600 03/02/2021 

הבטחת איכות  

  - לליווי שלב א'

רש   532/19-מכרז 

1010 

 404,381 גיאוכום בע"מ

רחוב   -מאושר  הנדסה 21780

  -החרושת שלב ג  

תנועה, תכנון 

כבישים, ניקוז,  

הסדרי תנועה  

זמניים ותיאום  

 מערכות 

פי.ג'י.אל 

 הנדסה ותכנון

209,664 
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תאריך  

 פרוטוקול  

מס' 

 דרישה 

שם 

 היחידה 

סכום בש"ח  שם הספק החלטה 

 כולל מע"מ

מתן   -מאושר  הנדסה 21817

שרותי בדיקות  

מעבדה לביצוע  

בדיקות בביצוע 

- מכרז  -שלב א'

   1010רש  532/19

 292,500 איזוטופ בע"מ

שימור   -מאושר  הנדסה 21869 09/02/2021 

מגדל המים רחוב  

  -הבאר נווה גן 

אדריכלות  

 וקונסטרוקציה

 -תמר בן טובים 

 אדריכלית  

140,400 

טיפול   -מאושר  הנדסה 21923 18/02/2021 

  -וליווי משפטי 

אאורה מתחם  

על פי   -אילת 

אישור יועץ  

 המשפטי 

 105,902 הררי טויסטר 

שירותי   -מאושר  הנדסה 21953

ייעוץ ופיקוח על  

פעולת רמזורים 

ברמת השרון 

ותמרורים 

מוארים ברחבי  

 העיר 

צמתים ייעוץ  

 פיקוח ותכנון

62,478 

בית   -מאושר  הנדסה 22084 01/03/2021 

ספר יעל רום רובע 

הדר תכנון 

 אדריכלי  

גוטמן אסיף 

 אדריכלים בע"מ  

117,703 

הכנת   -מאושר  גזברות 22076 11/03/2021 

תלושי שכר  

לסייעות לשנת  

2021 

מכלול תכנון 

ובקרת הון 

 אנושי בע"מ 

138,996 
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תאריך  

 פרוטוקול  

מס' 

 דרישה 

שם 

 היחידה 

סכום בש"ח  שם הספק החלטה 

 כולל מע"מ

תכנון   -מאושר  הנדסה 22191

פיתוח שטח ונוף  

למערך שבילי  

אופניים בסביבות  

 בי"ס רוטברג,

 נווה מגן

נופים תכנון 

ניהול ועצוב 

 בע"מ

128,700 

  -מאושר  הנדסה 22222

  301 שצ"פ פיתוח

תכנון וייעוץ  -

 פיתוח ונוף 

אסיף ברמן  

 ברוט אדריכלים  

70,200 

  -מאושר   הנדסה 22224

  301שצ"פ  פיתוח 

תכנון וייעוץ  -

 קונסטרוקציה 

 58,500 אמנון נוימרק  

שירותי   -מאושר  הנדסה 22235

ייעוץ תנועה  

לוועדה המקומית  

 והעירייה  

עמריה רביע  

קאסם הנדסה  

 אזרחית 

140,400 

טיפול   -מאושר  הנדסה 22236

משפטי וועדה 

 לתכנון ובניה

 180,000 אבי להם ושות'

שבילי   -מאושר  הנדסה 22277

תכנון   -אופניים 

תנועה ותכנון פיזי 

למערך שבילי  

בסביבות  אופניים 

 בי"ס רוטברג,

 נווה מגן, רמה"ש

אריה צור  

 מהנדסים בע"מ 

105,300 

זיקוקי   -מאושר  תרבות 22294

דינור ערב 

עצמאות ארבעה  

 מוקדים 

 117,000 סילבר פרו

תכנון   -מאושר  הנדסה 22313

וליווי מקצועי 

לבריכות החורף  

 1010במתחם רש/

סטודיו אורבנוף 

 אדריכלות 

90,219 
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תאריך  

 פרוטוקול  

מס' 

 דרישה 

שם 

 היחידה 

סכום בש"ח  שם הספק החלטה 

 כולל מע"מ

איכות  22012 16/03/2021 

 הסביבה

יישום   -מאושר 

ק"ק פרק ב' 

  -תשפ"א 

פעילויות לקידום 

חינוך לקיימות  

במע' החינוך  

 רשותי רוחבי 

קמיוניטי  

סביבה וחברה  

 בע"מ

76,720 

תרבות  22388 05/04/2021  

 תורנית 

   - לא מאושר 

קיום אירוע מרכזי  

 בחוה"מ פסח

 126,360 יצחק אשל 

טיפול   -מאושר  הנדסה 22529

  -וליווי משפטי 

חברת חשמל  

 750רש/

 63,498 פרוכטמן 

במת   -מאושר  תרבות 22617 08/04/2021 

זמר עברי חניון 

העירייה ערב  

 עצמאות 

י.ד הפקות ציוד 

 הגברה

79,560 

דוברות  22626 11/04/2021 

 ופרסום 

  ריטיינר -מאושר 

עבור עיצוב גרפי 

 יגיטל לד

ציפורה עוזיאל  

 ונטורה

59,670 

שירות   -מאושר  גלריה  22655

אוצרות לגלריה  

העירונית לאמנות  

 עכשווית 

 87,750 רוית הררי 

עריכת   -מאושר  הנדסה 22658

 שומות וועדה 

 100,000 צפריר אנדוולט

רביע   -מאושר  הנדסה 22661

דרום מזרחי תכנון  

לעריכת תכנית  

מתארית בסמכות  

וועדה מחוזית, 

בתחום הרביע  

הדרום מזרחי  

 רמה"ש

יצחק פרוינד  

 ייעוץ ותכנון

655,200 
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תאריך  

 פרוטוקול  

מס' 

 דרישה 

שם 

 היחידה 

סכום בש"ח  שם הספק החלטה 

 כולל מע"מ

ביה"ס   -מאושר  הנדסה 22706 19/04/2021 

מורשה תכנון 

הזמנה   -כולל 

לתשלום שלב  

פיקוח עליון ע"פ 

מחיר חוזה  

 קבלנים מבצעים  

קנפו כלימור 

 אריכלים 

237,548 

משאבי   22446  22/04/2021 

 אנוש

החלפה   -מאושר 

  -לחופשת לידה  

מעיין בנודיס  

  9-משאבי אנוש כ

 חודשים

מכלול תכנון 

ובקרת הון 

 אנושי בע"מ 

142,155 

דוברות  22482

 ופרסום 

שירותי   -מאושר 

תוכן לחגיגות 

המאה לרמת  

 השרון

 63,180 ישי צ'רניאק 

  -מאושר  הנדסה 22918  02/05/2021 

מתן   -  1010רש/

שרותי מדידה  

לביצוע מדידות  

בשטחים  

 ציבוריים 

גטניו ושות' 

מודדים 

 מוסמכים

73,915 

רחוב   -מאושר  הנדסה 22965

פרויקט   -השרף 

  -הרחבת הרחוב 

ליווי הפרויקט 

בעבודות מדידה 

ע"ב מחיר ליום  

מתן שרותי 

 מדידה  

שלסינגר  

 מדידות 

90,090 
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תאריך  

 פרוטוקול  

מס' 

 דרישה 

שם 

 היחידה 

סכום בש"ח  שם הספק החלטה 

 כולל מע"מ

בית   -מאושר  הנדסה 22995

  -ספר אמירים 

מתן שרותי תכנון 

כולל לשיקום,  

שיפוץ ושדרוג 

חזיתות בית  

הספר אמירים  

 נווה רסקו 

שירי פרץ  

 אדריכלים 

111,150 

בית   -מאושר  הנדסה 23005

  -ספר אור השחר 

מתן שרותי תכנון 

כולל לשיקום,  

שיפוץ ושדרוג 

חזיתות בית  

 הספר אור השחר  

שירי פרץ  

 אדריכלים  

99,450 

טיפול   -מאושר  הנדסה 23037 06/05/2021 

  -וליווי משפטי 

תביעה לפיצוי לפי  

  -  197סעיף 

פרויקט אאורה 

 רחוב אילת  

 61,425 הררי טויסטר 

פרויקט   -מאושר  הנדסה 23095

 -גלילות צפון 

  -תכנון תנועה 

תכנון כביש זמני  

הגדלת   -בפרויקט 

מסגרת 

 התקשרות 

 54,458 דגש הנדסה 

פרויקט   -מאושר  הנדסה 23251 27/05/2021 

גלילות צפון הכנת  

בה"ת )בחינת  

השלכות  

תחבורתיות(  

 ותחזיות תנועה 

גל תכנון וניהול  

מערכות 

 אורבניות

52,018 
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תאריך  

 פרוטוקול  

מס' 

 דרישה 

שם 

 היחידה 

סכום בש"ח  שם הספק החלטה 

 כולל מע"מ

בית   -מאושר  הנדסה 23261

שיקום   -בנימיני  

תכנון  -ושימור 

 אדריכלי 

יונתן כסלו 

 אדריכל 

86,873 

שיפוצי   -מאושר  הנדסה 23284

מתן   - 2021קיץ 

שרותי ניהול  

ופיקוח צמוד 

לביצוע עבודות 

קבלנים במסגרת  

חודשי חופשת  

 הקיץ  

ג.ד הנדסה 

 וניהול 

107,490 

מתן   -מאושר  הנדסה 23335

שרותי טיפול מלא  

וכולל לתכנון 

ועריכת בקשות 

להיתר להצבת /  

הקמת מבני  

ממ"ד יבילים  

 מ"ר  15בגודל 

 53,820 נוימרקאמנון 

ביצוע   -מאושר  הנדסה 23181 31/05/2021 

עבודות הריסה 

רחוב קרן  -ופנוי 

שכונת   19היסוד 

 נווה רסקו

 52,053 עץ הדקל בע"מ 

רשות   -מאושר  הנדסה 23255

פיקוח   -העתיקות 

 וחיתוכי בדיקה  

 77,500 רשות העתיקות

ביצוע   -מאושר  הנדסה 23304

  -עבודת הריסה 

   אלחריזירחוב 

י.ק.ר בראשי  

 בע"מ

52,650 
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תאריך  

 פרוטוקול  

מס' 

 דרישה 

שם 

 היחידה 

סכום בש"ח  שם הספק החלטה 

 כולל מע"מ

  -מאושר  חינוך 23216  03/06/2021 

אדריכלות לשלב  

  5ב' לביצוע 

בבתי   M21מרחבי 

קול קורא   -ספר 

שאושר במשרד  

החינוך לפי תכנון  

שלב א' של  

 האדריכלית 

אורית וטלי  

 ביכלר 

56,000 

טיפול   -מאושר  הנדסה 23370

  -וליווי משפטי 

 תיקים שונים  

 66,000 בויאר אור עו"ד

רחוב   -מאושר  הנדסה 23425

החרושת שלב ג +  

מתן   -שחב ד' 

שרותי ניהול  

 ופיקוח

 136,678 גואטהקורן 

תוספת   -מאושר  הנדסה 23495 09/06/2021 

מבנים יבילים  

  -בית ספר אלון 

מתן שרותי תכנון 

כולל וטיפול מלא  

בקבלת היתר  

 בניה  

 66,690 אמנון נוימרק

  פעילות -מאושר  רווחה 22946 17/06/2021 

  -אגודת א.ל.ה 

 אזרחים ותיקים 

אגודה  א.ל.ה

למען האזרחי  

 הוותיק

120,000 

תוכניות   -מאושר  רווחה 23080

קהילתיות לאזרח  

קמפוס  -הוותיק 

קריית הצעירים,  

קמפוס נווה גן,  

 לאישה ויחדיו

מתנ"ס מגוונים 

 רמת השרון

131,000 
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תאריך  

 פרוטוקול  

מס' 

 דרישה 

שם 

 היחידה 

סכום בש"ח  שם הספק החלטה 

 כולל מע"מ

מופע   -מאושר  תרבות 23581

אירוע קיץ בפארק  

מוש בן   -הנצח 

 ארי 

כספית ייצוג 

 אומנים

81,900 

תזמורת   -מאושר  תרבות 23585

סימפונט רעננה  

מארחת את ירדנה  

אירוע קיץ    -ארזי 

 בפארק הנצח  

תזמורת 

 סימפונט

64,755 

מופע   -מאושר  תרבות 23596

אירוע קיץ בפארק  

 אביב גפן  -הנצח 

 140,400 גורוביץ מוסיקה

  -מאושר  הנדסה 23601

תכנון   -  1010רש/

כולל להקמת גני  

  305ילדים מתחם   

הרחבת מסגרת   -

 התקשרות 

ליואי  

דבוריינסקי  

 אדריכלים 

87,750 

  - חזרה למחלקה  חינוך 23658 29/06/2021 

  -שעות אדריכלות 

  300תוספת של 

שעות לשיפוצי  

קיץ בנושא חצרות  

טבעיות בגני  

הילדים  

 העירוניים 

סיבת ההחזרה:  

נמצאה  לא 

  -הצדקה ליותר מ

שעות   100

  4 -אדריכלית ל

 חצרות גן

ג.י אדריכלות  

 נוף

84,240 

בדיקת   -מאושר  גזברות 23782 29/06/2021 

תקינות בקשות  

תמיכה לשנת  

2021 

 52,650 רו"ח גזית ושות'
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תאריך  

 פרוטוקול  

מס' 

 דרישה 

שם 

 היחידה 

סכום בש"ח  שם הספק החלטה 

 כולל מע"מ

סגן ראש  22558 27/06/2021 

 העיר

  11שכר   -מאושר 

מגידי שיעור  

הפועלים בבתי  

ברחבי  הכנסת 

מחצית   -העיר 

 א'.

 87,000 תודעה 

ביטוחי   -מאושר  גזברות 23745 08/07/2021 

רכבים ואופנועים 

 2021-2022לשנת 

יובל בר  

 ביטוחים

191,734 

פרויקט   -מאושר  הנדסה 24014 20/07/2021 

שדרוג מבנה  

"רקפת" רחוב 

תכנון   - 4העבודה 

 כולל 

גריל אופנהיים  

 אדריכלות 

53,235 

שירותי   -מאושר  הנדסה 24034

ייעוץ תנועה  

לוועדה המקומית  

 והעירייה 

עמריה רביע  

קאסם הנדסה  

 אזרחית 

140,400 

רביע   -מאושר  הנדסה 24173 02/08/2021 

  -דרום מזרחי 

 תכנון תנועתי

 210,600 רעמ הנדסה 

רביע   -מאושר  הנדסה 24174

  -דרום מזרחי 

תכנון נוף וסקר 

 עצים

מאור  יעל בר 

 אדריכלות 

343,980 

רביע   -מאושר  הנדסה 24175

  -דרום מזרחי 

 שרותי מדידה 

קשר מדידות  

 ושירותי הנדסה 

61,601 

רביע   -מאושר  הנדסה 24176

דרום מזרחי תכנון  

לעריכת תכנית  

בסמכות   מתארית

וועדה מחוזית, 

בתחום הרביע  

הדרום מזרחי של  

 רמה"ש

יצחק פרוינד   

 ייעוץ ותכנון

655,200 
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תאריך  

 פרוטוקול  

מס' 

 דרישה 

שם 

 היחידה 

סכום בש"ח  שם הספק החלטה 

 כולל מע"מ

מתקן   -מאושר  הנדסה 24177

להשבת אנרגיה  

בהליך של שריפת  

פסולת בצומת 

מתן   -מורשה 

שירותי ייעוץ  

 סביבתי

אדמה מדעי  

 הסביבה

227,499 

איכות  24077

 הסביבה

ביצוע   -מאושר 

קול קורא סביב  

  2020טבע 

)בתמיכת המשרד  

 להגנ"ס( 

החברה להגנת  

 הטבע

140,000 

בית   -מאושר  הנדסה 24238 12/08/2021 

שיקום   -בנימיני  

תכנון  -ושימור 

 אדריכלי 

יונתן כסלו 

 אדריכל 

86,873 

פרויקט   -מאושר  הנדסה 24239

לליווי   - מרלו"ג

ואפיון בפרויקט  

להקמת מרכז  

 לוגיסטי עירוני  

שיפור הנדסה  

ולוגיסטיקה 

 בע"מ

67,860 

  -מאושר  הנדסה 24247

  -  1084רש/

שירותי ניהול  

תכנון לפארק  

מטרפוליני  

"רצועת הנופש" 

 מזרח 

גדיש חברה  

 להנדסה בע"מ 

175,500 

טיפול   -מאושר  הנדסה 24293

  -וליווי משפטי 

 1מש/

מיתר ליקוורניק  

 ושות' עו"ד 

150,000 
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תאריך  

 פרוטוקול  

מס' 

 דרישה 

שם 

 היחידה 

סכום בש"ח  שם הספק החלטה 

 כולל מע"מ

מתן   -מאושר  הנדסה 24304

שרותי ליווי ניהול  

ופיקוח של  

פרויקטים 

שוטפים 

בהיקפים שונים  

 ברחבי העיר 

ג.ד הנדסה 

 וניהול 

61,074 

פרויקט   -מאושר  הנדסה 24359 19/08/2021 

עריכת   -השתיל 

חו"ד שמאי  

 מומחה

אומיד עודד 

 סולימני  

158,038 

תכנית   -מאושר  חינוך 24368 25/08/2021 

זכויות הילד  

שגרירים צעירים  

בבתי ספר 

תכנית   -יסודיים 

 שנתית בתשפ"ב 

ABC 93,080 

פרויקט   -מאושר  הנדסה 24396

  -מובל ניקוז 

מתן  - 301 שצ"פ

שרותי ניהול  

ניהול   -תכנון 

ביצוע ופיקוח 

 צמוד 

 238,493 קורן גואטה

פיתוח   -מאושר  הנדסה 24398

תכנון  - 301שצ"פ 

 וייעוץ פיתוח ונוף 

אסיף ברמן  

 ברוט אדריכלים  

70,200 

  שצ"פ -מאושר  הנדסה  24406

ושלב ד' רחוב   301

החרושת פרויקט 

  -מובל ניקוז 

שרותי תכנון 

 ניקוז ותיעול  

 128,588 מ.מלין 
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תאריך  

 פרוטוקול  

מס' 

 דרישה 

שם 

 היחידה 

סכום בש"ח  שם הספק החלטה 

 כולל מע"מ

  -מאושר  חינוך 24473 13/09/2021 

לברונטים לתיכון 

אלון ולחטיבת  

קלמן מחברת כ"א  

 זמני  

גוונים לחינוך  

 וידע בע"מ

186,088 

שירותי   -מאושר  הנדסה 24552

ליווי מקצועי , 

ניהול, תכנון 

ופיקוח במחלקת  

 הכבישים  

 140,400 עבדו אהרון

תכנון   -מאושר  הנדסה 24620

כולל להקמת  

אולם ספורט 

בשכונת נווה גן 

 רמת השרון

ר.לוטן  

 אדריכלים בע"מ 

1,200,000 

עבור   -מאושר  חינוך 24504 03/10/2021 

הקמפוס העירוני 

לתלמידי שכבת ז'  

קולטורה מסע  -

תכנית   -תרבות 

ייחודית שנכתב  

לקמפוס של  

 רמה"ש

קולטורה תרבות 

 אומנות קהילה  

112,360 

פרויקט   -מאושר  הנדסה 24675

תכנון תנועה 

ותכנון פיזי 

לפרויקט פיתוח 

וסלילה רחוב  

 למרחב 

צ'צ'יק 

 מהנדסים

88,920 

עריכת   -מאושר  הנדסה 24693

 שומות וועדה 

 100,000 צפריר אנדוולט

טיפול   -מאושר  הנדסה 24856 14/10/2021 

  -וליווי משפטי 

 תיקים שונים  

 137,475 עו"ד בויאר אור
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תאריך  

 פרוטוקול  

מס' 

 דרישה 

שם 

 היחידה 

סכום בש"ח  שם הספק החלטה 

 כולל מע"מ

ליווי   -מאושר  הנדסה 24936 24/10/2021 

אסטרטגי 

לעיריית רמת  

השרון , ניהול 

מחזיקי עניין ,  

 ותכנוןקהילה 

דרך פורייה 

 בע"מ

167,357 

מנחת   -מאושר  הנדסה 25056  27/10/2021 

מסוקים צבאי  

בסמוך לרמת  

 השרון 

תו"פ 

 אקוסטיקה

53,820 

יומיים   -מאושר  חינוך 24873 31/10/2021 

סמינר עירוני  

מועצות תלמידים  

 באכסניית נוער 

ריפרש תיירות  

 והפקות

53,140 

גלילות   -מאושר  הנדסה 25234 11/11/2021 

צפון שלב ב' תכנון 

תכנון פיתוח   -

 ונוף 

 126,093 תכנון נוף בע"מ

הגדלת   -מאושר  חינוך 23641 25/11/2021 

הזמנת עבודה בגין  

מחסור במורי 

תש"ר אנגלית  

בתקופת הקורונה 

ובמבצע שומר 

 החומות 

ובגין פעילות 

שבוע החינוך  

 תשפ"א

ABC 101,639 
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סכום בש"ח  שם הספק החלטה 

 כולל מע"מ

הארכת   -מאושר  גזברות 25307

התקשרות עבור 

ייעוץ לרה"ע, 

טיפול וקידום 

נושאים הנוגעים  

למתקנים  

ביטחוניים של  

משרד רוה"מ, 

משרד הביטחון  

 ואחרים

מנשה בן חיים  

 יועצים

300,540 

ייעוץ   -מאושר  הנדסה 25411

וטיפול בנושאי 

מבני   -בטיחות 

עירייה ומוסדות 

 חינוך

קינן בטיחות  

 בע"מ

52,416 

יעוץ,    -מאושר  חינוך 24841 16/12/2021 

ליווי, פיתוח, 

חדשנות והנחיה  

בהקמת קריית  

חינוך חדשה  

 ברמה"ש

 130,221 ענת מאור 

מתן   -מאושר  הנדסה 25565

שרותי ליווי ניהול  

ופיקוח של  

פרויקטים 

שוטפים 

בהיקפים שונים  

 ברחבי העיר 

ג.ד הנדסה 

 וניהול 

61,074 
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 כולל מע"מ

ביצוע   -מאושר  חינוך 25622

בדיקות חוזרות 

למסגרות החינוך  

לאחר דו"ח וביצוע  

תיקונים, הקמת  

וועדות בטיחות 

בית ספריות 

 ובגנים, 

נוהלי עבודה, 

הכשרת נאמני  

בטיחות במוסדות 

החינוך )בכל בית  

 ספר(

אפקט הבטיחות  

 בע"מ

98,392 

טיפול   -מאושר  הנדסה 25642

  -וליווי משפטי 

 תיקים שונים  

 98,471 עו"ד בויאר אור

מתן   -מאושר  הנדסה 25697

שרותי בדיקת  

תכניות בניה,  

חריגות בניה  

והיתרים, חישובי  

שטחים והיטלי  

פיתוח למחלקת  

 אישורי טאבו 

 110,565 הנדסה ברמה 

מתן   -מאושר  הנדסה 25702

שרותי בדיקת  

תכניות בניה,  

חריגות בניה  

והיתרים, חישובי  

שטחים והיטלי  

פיתוח למחלקת  

אישורי טאבו  

ולמחלקת רישוי  

 בניה  

פורם שרת 

 בע"מ

113,724 
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מתן   -מאושר  הנדסה 25703

שרותי ייעוץ  

מדידות במנהל  

ההנדסה רמת  

 השרון 

א.א.ה.מ הנדסה  

 ומדידות בע"מ

65,988 

-נכסים ו 25281 27/12/2021 

GIS 

חידוש    -מאושר 

חוזה אחזקה  

שנתי לתוכנות  

GIS  עדכוני +

 מפה

סיסטמטיקס 

 טכנולוגיות

68,519 

תשלום   -מאושר  רווחה 25805

שכר למרכזת  

הלמידה  מרכז 

 לנוער

א.ל.ה אגודה 

למען האזרחי  

 הוותיק

75,000 

קבוצות   -מאושר  חינוך 25848

סייבר לילדי  

  5 -היסודי 

קבוצות מכל העיר  

 באשכול הפיס  

טק -וואי

טכנולוגיות 

 בע"מ

56,000 

דוברות  25849 30/12/2021 

 ופרסום 

סיוע   -מאושר 

ביחסי ציבור,  

מאבקים, ניהול  

 תקשורת

יעד תקשורת  

 גריילסמר בועז 

105,300 

-נכסים ו 23571 01/07/2021 

GIS 

הזמנת   -מאושר 

עבודה עבור מתן 

שירותי כח אדם  

לסריקת תיקי  

 הנכסים

גאודע ניהול  

 ומידע

70,200 
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