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מס' 
 הליך 

תאריך 
 ישיבה

 היקף ההתקשרות שם הספק נושא החוזה

שת שירותים משפטיים הליך תחרותי לרכי 30/01/20 1
 בתחום הגביה

עו"ד פדידה יהודה, עו"ד אביה בן ארי, עו"ד 
 גבי שמואלי ועו"ד מואיז פרץ

10% 

כישת שירותים משפטיים הליך תחרותי לר 30/01/20   2
 בתחום הנזיקין

  בוטל

ייצוג בבית הדין האזורי  -שירותים משפטיים  12/03/20 3
 לעבודה

 מע"מ₪ +  25,000 עו"ד חמי לפידור

 כולל מע"מ₪  380,791.53 גושן אדריכלים תכנון אדריכלי בלכיש 16/03/20 4
 כולל מע"מ ₪  368,690 תכנון ניהול וסביבה -אתוס  ותכנון מתחם דרום לכישניהול  16/03/20 5
 מע"מ₪ +  48,000 תכנון ופיתוח הנדסה בע"מ-טופ ניהול ופיקוח על רחבת מתנ"ס מנדל 16/03/20 6
 + מע"מ29,000 לשלב א -קרן ידע אנרגיה בע"מ  שירותי יעוץ לאיתור פוטנציאל לשימור אנרגיה 02/04/20 7
דרום  -בחירת מודד לתכנון מתחם לכיש  12/05/20 8

 להתחדשות עירונית
 לתכנון מפורט₪  50,314 אלדד זייד

 לעיבוד נתונים₪  6,010+ 
 כולל מע"מ

דרום  -בחירת יועץ תנועה לתכנון מתחם לכיש  12/05/20 9
 להתחדשות עירונית

 כולל מע"מ₪  82,904 הנדסת תנועה ותחבורה -אנדריא 
 

 שירותי ייעוץ בנושא ביטוח 14/05/20 10
 

 מע"מ₪ +  5,500 ישראל הרר
02/07/20 
28/07/20 

 יועצים מתחום לכיש דרום  11

 יועץ שמאי

 יועץ תנועה

 יועץ חשמל

 יועץ נוף

 

 דרור בר לב

 הנדסת תנועה ותחבורה -חב' אנדריא 

 חיים דב צ'ובוטרו מהנדסים ויועצים

 סטודיו צורא

 

 + מע"מ ₪68,981.48  

 כולל מע"מ 113,392.67

13,770.54 ₪ 

 מע"מ₪ +  95,197.98



 עיריית קריית ים 
 הלשכה המשפטית

 

 2020ריכוז ועדות התקשרויות לשנת 
 

- 2 - 
 

מס' 
 הליך 

תאריך 
 ישיבה
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 יועץ מים וביוב

 

 מע"מ₪ +  13,353.27 סירקין בוכרנר קורנברג מהנדסים

 

 מע"מ₪ +  29,000 שלב א -קרן ידע אנרגיה בע"מ  ייעוץ לאיתור פוטנציאל לשימור אנרגיה 02/04/20 12
 לק"מ נסיעה₪  1.4לשעה + ₪  275 אינג' יעקב שיינהולץ מרכז הספורט הימיליועץ קורוזיה  12/05/20 13
ניהול ופיקוח על ביצוע עבודות תשתית בצומת  12/05/20 14

 פלמח )בוריס(-ירושלים
 +מע"מ₪  TMR 3.3% - 115,000חברת 

 תכנון -לכיש רחוב של מזרחית דופן פיתוח 02/06/20 15
  .ותאורה , תקשורת חשמל

 

 מע"מ₪ +  18,000 חברה להנדסת חשמל ותאורהטופז 

 מגידו – פים"שפ פרויקט עבור נופי תכנון שירותי 02/06/20 16
 )בוריס( 2 ותבור 10

 מע"מ₪ +  30,000 אלף בית אדריכלים

 לכיש -פים"שפ פרויקט עבור נופי תכנון שירותי 02/06/20 17
 )בוריס( 12-28

 מע"מ₪ +  60,000 אלף בית אדריכלים

ניהול ופיקוח על ביצוע עבודות תשתית בצומת   12/05/20 18
 פלמ"ח בקריית ים)בוריס( -שדרות ירושלים

TMR 3.3% 115,500   ₪לא כולל מע"מ 

מתחם מסחר  -קונסטרוקציה לחומת בטון תכנון  02/06/20 19
 תעסוקתי צפוני

 מע"מ₪ +  30,000 גדעון זולקוב

להנחיות מרחביות שירותי כתיבה ועריכה  02/07/20 20
 להתחדשות מתחם אגש )בוריס(

 מע"מ₪ +  95,000 מרון אדריכלים

הזמנה לקבלת הצעת מחיר להכנת תוכנית לביצוע   21
 )בוריס( סקר קרקע

  בוטל 

 שירותי ייעוץ כלכלי בתחום החינוך 08/06/20 22
 לחודש₪  18,000 1חברת עמית  שירותי ייעוץ כלכלי בתחום החינוך 09/08/20

 מע"מ₪ +  57,000 משרד אבני אפרת חינוך מבני פסילת עבור הנדסי ייעוץ 02/07/20 23
 בתוספת מע"מ לכל תלוש₪  45 נטו שכר שירותי חשבות שכר מורים ועובדי מנהלה 09/08/20 24
 כולל מע"מ₪  40,000 עמותת אחרי  תכנית לחיווי מתגייסים לשירות משמעותי  09/08/20 25
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 היקף ההתקשרות שם הספק נושא החוזה

יעוץ בנושא נגישות מבנים, תשתיות וסביבה  31/08/20 26
 )בוריס(

 מילר בלום תכנון סביבתי בע"מ
 ענבר שמיר אדריכלות בע"מ

 מע" לשעה ₪ +  280שעות בעלות  100
 מע"מ לשעה₪ +  225שעות בעלות  100

 
 (175,000)אומדן  20% כסיף אדריכלים בע"מ מייזליץ  סמוכים וחניונים זבולון חוף רצועת נופי תכנון 31/08/20 27
   ארנונה שומות הגדלת משפטי ייעוץ שירותי 31/08/20 28

 הנחה 20% רוזן בסיס ארנונה שומות הגדלת משפטי ייעוץ שירותי 07/09/20
 הנחה 20% ברק גיט

 הנחה 20% דן י. ארטן
 - מוקפאלעת עתה  הקמת מערכת למיפוי גיאוגרפי 17/08/20 29

 כולל מע"מ₪  45,419 חברת טלדור   25/10/20
 כולל מע"מ₪  22,698 אתוס אדריכלות תכנון וסביבה התחדשות עירונית דרום –שירותי ייעוץ אקלים  06/09/20 30
 כולל מע"מ₪  40,950 אמי מתו"ם בי"ס יסודי בגלי ים –יועץ תנועה  06/09/20 31
 כולל מע"מ₪  63,180 אריק בר נס בי"ס יסודי בגלי ים –יועץ פדגוגי  06/09/20 32
 כולל מע"מ₪  108,810 אבי אדריכלים בי"ס יסודי בגלי ים –יועץ נוף  06/09/20 33
 כולל מע"מ₪  16,965 ד"ר יולי קלר בע"מ מתחם לכיש דרום –יועץ אקוסטיקה  06/09/20 34
 כולל מע"מ₪  46,800 ( בע"מ2014לביא נטיף אלגביש ) יועץ ניקוז )הידרולוג( מתחם לכיש דרום 06/09/20 35
 כולל מע"מ₪  698,22 אדריכלות תכנון וסביבה  -אתוס דרום להתחדשות עירונית –בחירת יועץ אקלים  06/09/20 36
 בניין העירייה החדש –הגדלת חוזים אינסטלציה, מיזוג ואלומיניום  30/09/20 37

 מע"מ₪ +  16,970 וייסברגאהוד  יועץ מיזוג ואינסטלציה
 מע"מ₪ +  BRAVO 15,000חבר ת  יועץ אלומיניום

 כולל מע"מ₪  90,657 ד"ר יואב לרמן הגדלת התקשרות תוכנית אב לניידות 30/09/20 38
הגדלת חוזה תכנון יעוץ ומחקר להסדרת רחובות  30/09/20 39

 יוספטל, גולדה מאיר ופנחס לבון
 מע"מ₪ +  176,500 בע"מינון תכנון יעוץ ומחקר 

בניין עירייה  –הגדלת התקשרות עם אדריכל  30/09/20 40
 חדש

 מע"מ₪ +  85,000 פייביש

 אחוז מהאומדן 1.85 דאטום מהנדסים )בוריס( תחרות אדריכלים -בית ספר גלי 10/11/20 41
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 מע"מ₪ +  370,000
 לחודש כולל מע"מ₪  50,000 -כ 10/06/21הארכה עד ליום  SIHהארכת חוזה עם חברת  25/10/20 42

 חודשים 6 חברת קרוקט הארכת הסכם שכירות עם חברת קורקט )יעקב(  43
 כולל מע"מ₪  14,040 אדריכל רם שועל עריכת תב"ע לשינוי ייעוד רחוב מצדה 10/11/20 44
 מע"מ₪ +  18,000 מיקומים א.ג. בע"מ )בוריס( תב"ע לתוספת זכויות במתחם לכיש 06/12/20 45
בחירת אדריכל נוף לתכנון הפיתוח של גינות   46

 )בוריס( בשכונה ד'
  ועדת רכש

 מע"מ₪ +  36,000 פה-אתר חי רכישת פרסומים בתקשורת )אורית( 06/12/20 47
 מתכננים לבי"ס בשכונת גלי ים 06/12/20 48

 מע"מ₪ +  18,000 ג'האד זועבי יועץ בטיחות
 מע"מ + ₪  17,400 לוסטיג ויתקין 9/09/21מעליות עדכון ביום יועצי 

 מע"מ₪ +  52,560 נוב מערכות יועצי חשמל
 מע"מ₪ +  245,000 משה פאר יועץ קונסטרוקטור

 מע"מ₪ +  15,000 אגסי רימון יועץ קרקע
 מע"מ₪ +  16,000 יולי קלר יועץ אקוסטיקה

 מע"מ₪ +  9,000 מתי רחמני יועץ נגישות
 מע"מ₪ +  12,800 עצים וסביבה –גונן  יועץ אגרונום

 מע"מ₪ +  48,000 א.א. מהנדסים יועץ מיזוג אויר
 מע"מ₪ +  93,632 רבקה כהן 09/09/21עדכון ביום  –יועץ אינסטלציה 
 מע"מ₪ +  13,365 יורם גדיש חברה להנדסה אולם ספורט -יועץ בקרה לטוטו

 מהאומדן( 3.3%מע"מ )₪ +  297,000 א.אפשטיין ניהול ופיקוח מעונות יום וגני"י שכונת גלי ים 06/12/20 49
 ₪  20,400 פסנתר רחוב בע"מ רכישת פסנתר רחוב 06/12/20 50
 מע"מ₪ +  70,000מעלות,  3.5% קידן  חברת ניהול ופיקוח הקמת מקווה בסביוני ים 06/12/20 51
 מע"מ₪ +  100,000 א.אפשטיין ופיקוח תשתיות בגלי יםהגדלת חוזה ניהול   52
הגדלת חוזה ועדכון התקשרות ניהול ופיקוח  24/12/20 53

 בי"ס בגלי ים
 מע"מ₪ +  172,500 א.אפשטיין
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 היקף ההתקשרות שם הספק נושא החוזה

 כולל מע"מ₪  132,250 אלהדי הנדסה ופרוייקטים בע"מ הגדלת הסכם ביצוע מלתחות במגרש כדורגל 24/12/20 54
 מע"מ₪ +  24,000 ז.י.ו. מערכות לניהול בניה מערכת לניהול ידע בניין העירייה 24/12/20 55
  יועצים להקמת שביל אופניים לרחובות יגאל אלון, צאלון ואילנות  24/12/20 56

 כולל מע"מ₪  49,140 א.ד. שירי ברלב בע"מ רחובות צאלון ואילנות -יועץ תנועה  
 כולל מע"מ₪  126,360 אב אדריכלות נוף רחובות צאלון ואילנות –יועץ נוף 

 כולל מע"מ₪  11,170 פאור מדידות בע"מ רחובות צאלון ואילנות –מודד לתכנון 
 כולל מע"מ₪  10,530 סלימן וישאחי מהנדסים יועצים בע"מ רחובות צאלון ואילנות –יועץ חשמל 
 כולל מע"מ₪  11,146 נתיבי אור וחשמל בע"מתרי  רחוב יגאל אלון –יועץ חשמל 

 כולל מע"מ₪  7,488 טכנו מד מדידות תכנון ושירותים הנדסיים  רחוב יגאל אלון –מודד לתכנון 
 כולל מע"מ₪  23,400 א.ד. שירי ברלב בע"מ רחוב יגאל אלון –יועץ תנועה 

 כולל מע"מ₪  87,750 סביבתיארט אדריכלות נוף ועיצוב  רחוב יגאל אלון –יועץ נוף 
 כולל מע"מ₪  119,340 אנדריא הנדסת תנועה ותחבורה רחוב צאלון –יועץ תנועה ושביל אופניים  18/10/21

 כולל מע"מ₪  7,254 זיבק את סבאג בע"מ מודד לרחבת בית הכנסת באג"ש )עדן 24/12/20 57
  בוטל שירותי ייעוץ בהכנת מכרז מחשוב לעירייה 22/12/20 58
לקרית ים ע"ש נתי  80פרויקט הגלשנים לציון  24/12/20 59

 זילברמן
  בוטל

 כולל מע"מ₪  154,849.5 מרכז קהילתי ע"ש מנדל קרית ים יועץ חברתי במתחם לכיש 24/12/20 60
 מע"מ₪ +  98,900 א.ב. אדריכלי נוף תכנון נוף פארק אתגרי בחוף הים 24/12/20 61
 כולל מע"מ₪  46,000 אלמוג בורנשטיין ג-לימוד שחמט לכיתות בשירותי  24/12/20 62
 מע"מ₪ +  13,365 יורם גדיש חברה להנדסה בע"מ אולם ספורט בבי"ס גלי ים –יועצי בקרה לטוטו  24/12/20 63
 לכיש תעשייה לאזור יועצים בחירת 05/01/21 64

 מע"מ₪ +  83,000 א.ד. שירי ברלב יועץ תנועה
 מע"מ₪ +  45,000 א.ב. אדריכלות נוף פיתוח נוףיועץ 

 מע"מ₪ +  15,000 א.א. מהנדסים ויועצים בע"מ יועץ חשמל, תאורה ותקשורת
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 שמעון וונדה אומנות במרחב הציבורי 31/12/20 65
 יונתן מלצב

 איגור מיקוצקי

28,080 ₪ 
18,000 ₪ 
32,130 ₪ 

 מע"מ₪ ( +  75,000הנחה ) 25% עו"ד שלמה ברעוז ל"רפא כנגד משפטיים בהליכים העירייה ייצוג 24/12/20 66
רחל ברהסקי, ליאורה קליין, ד"ר מיכל  שירותי הדרכה לפסיכולוגים בשפ"ח 24/12/20 67

אלמגור, ד"ר צביה אהרון, אפרת ארי, נטע 
 פינטו, מירב כהנא לבון

 לשעה כולל מע"מ₪   354.7

     

 


