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מס' 
 הליך

תאריך 
 ישיבה

 היקף ההתקשרות שם הספק נושא החוזה

1 
05/01/21 

בחירת חברת אדריכלות עבור שירותי תכנון 
 בתחום האדריכלות בינוי בפרויקט גני ילדים

 מע"מ₪ +  185,000 דאטום מהנדסים בע"מ

 דאטום מהנדסים בע"מ תוספת עבור ייעוץ מיגון 18/10/21
 מע"מ ₪ + 8,000תוספת של 

 מע"מ₪ +  193,000סה"כ  

 יועץ לכתיבת תפריטים אחידים לרישיון עסק 05/01/21   2
משה בלסנהיים יועץ להטמעת רפורמת רישוי 

 עסקים
 מע"מ₪ +  18,000

בפרויקט  RAMDOR DMיישום מערכות  - 3
 מעונות וגני ילדים בשכונת "גלי ים"

  9/2021אוחד עם ועדה 

 מע"מ₪ +  9,000 חב' דקל שירותי מחשב להנדסה מכרזי מסגרת יועץ לעריכת 24/01/21 4
 4%מע"מ )₪ +  36,000 1משרד גדיש יועץ לניהול הקמה מתחם מגרשי טניס 29/04/21 5
  44/2021אוחד עם ועדה  יועץ למערכת פוטוולטאית לקירוי מגרשים - 6
 מע"מ₪ +  51,000 למען הסביבהיוזמות  גלי ים –יועץ בניה ירוקה לבי"ס וגני ילדים  24/01/21 7

 גלי ים –בי"ס וגני ילדים ומעונות  –יועץ איטום   8
 ז'אן ברקוביץ
 אולם ספורט

 מעונות יום וגני ילדים

 
 מע"מ₪ +  49,000
 מע"מ₪ +  29,000

 מע"מ₪ +  22,400 מערכת אקספונט  מערכת שיתוף קבצים לגנ"י ומעונות 24/01/21 9

10 24/01/21 

 גנ"י גלי ים – תאורה ותקשורתמל, חש –יועצים 
 יועץ קונסטרוקציה

 יועץ נגישות
 יועץ אינסטלציה

 יועץ בטיחות

 נוב מערכות
 אורית רוב –קונסטרוקציה 

 נעמי כורם
 טטיאנה יורקובסקי

 ג'יהד זועבי

 מע"מ₪ +  24,000
 מע"מ₪ +  41,000
 מע"מ₪ +  9,000

 מע"מ₪ +  14,000
 מע"מ₪ +  8,000

 

11 24/01/21 
 מיזוג אוויר, פיתוח ו –עצים יו

 גלי ים –גנ"י ומעונות  –מעליות 
 לוסטיג ויתקין –מעליות 

 א.א. מהנדסים –מיזוג אוויר 
 מע"מ₪ +  11,600
 מע"מ₪ +  20,000
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מס' 
 הליך

תאריך 
 ישיבה

 היקף ההתקשרות שם הספק נושא החוזה

 מע"מ₪ +  69,500 מילר בלום אדריכלות נוף –אדאכילות נוף 

18/10/21 
הגדלת שכ"ט עבור תוספת תכנון  –יועץ מעליות 

 שירות במעונות של מעלית
 ₪  5,800תוספת  לוסטיג ויתקין

12 - 
הגדלה // –פיקוח פרויקטי פיתוח ברחבי העיר 

 לא. אפשטיין
  בוטל

 מע"מ לשעה₪ +  195 ק.ד. תכנון ניהול ואינסטלציה יועץ תקשורת  26/01/21 13
  35/2021אוחד עם ועדה  )מהנדס( יועץ שילוט עבור מרכז אומנויות הבמה - 14

לקירוי מגרשי ספורט  P.Vבחירת ייעוץ לפרויקט  11/03/21 15
 פתוחים כולל שילוב מערכת פוטו וולטאים

 מע"מ₪ +  20,600 גל מהנדסים

 מע"מ₪ +  22,500 שלמה בן חיים בחירת יועץ להכנת מכרז מחשוב 11/02/21 16

17 29/04/21 
בחירת עורך תכנית לתב"ע מתחם ההסתדרות 

 לשעבר בקרית ים
 כולל מע"מ₪  58,500 פרידמן יונתן

 אלי שרוני בחירת יועץ קורוזיה להקמת בניין עירייה חדש 11/03/21 18
 מע"מ₪ +  15,000

 

 ייעוץ הנדסי עבור פסילת מבני חינוך 05/01/21 19
 פסילת שילה ומפלסים –חברת דאטום 
 פסילת אור אבנר ולוינסון –גדעון זולקוב 

 מע"מ₪ +  140,000
 ע"ממ₪ +  90,000

בחירת מכון התעדה לבית ספר יסודי ואולם  29/04/21 20
 ספורט בשכונת "גלי ים" 

 מע"מ₪ +  11,300 סיסטם מערכות מתקדמות

21 29/04/21 
בחירת אדריכל עבור הקמת מתחם מגרש טניס 

 בקריית ים
 V5משרד 

₪, מ' 3מהעלות הכוללת של  7.5ֵֵ%
 מע"מ₪ + א  225מוגבל ל 

 כולל מע"מ₪  9,360 אינג' מוטי יוגר גני ילדים ומעונות יום בגלי ים –קרקע יועץ  11/03/21 22

23 19/05/21 
בחירת מנהל תכנון עבור שביל האופניים ברחוב 

 תבור וגלעד 
 כולל מע"מ₪  257,400 טי.אמ.אר. 

24 29/04/21 
בחירת מנהל תכנון עבור שביל האופניים ברחוב 

 הנרייטה סולד
 כולל מע"מ₪  175,000 ר.א.ב הנדסה
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 ישיבה

 היקף ההתקשרות שם הספק נושא החוזה

25 27/07/21 
: בחירת יועץ עיצוב פנים עבור פרויקט הקמת 

 בית ספר יסודי בשכונת "גלי ים".
 מע"מ₪ +  140,000 דאטום אדריכלים

  ועדת רכש ייעוץ קרינה בבית ספר גלי ים. בוטל 26

 א.ב. אדריכלות נוף בחירת יועץ נוף למנהלת להתחדשות עירונית  29/04/21 27
שעות  30-שעה כולל מע"מ, עד לל₪  275

₪  99,000לחודש, ₪  8,250בחודש )
 לשנה(

28 29/04/21 
בחירת יועץ אדריכלות למנהלת להתחדשות 

 עירונית 
 א.ב. אדריכלות נוף

 30-לשעה כולל מע"מ, עד ל₪  292.5
 103,500לחודש, ₪  8,775שעות בחודש )

 לשנה(₪ 

29 29/04/21 
וני לבית הספר בקשה לקבלת הצעות לתכנון עקר

 "אורים"
 כולל מע"מ₪  42,120 עמית נמליך אדריכלים

30 29/04/21 
יועץ קונסטרוקציה להקמת מבנה מלתחות 

 ושירותים בחוף אלמוגים
 מע"מ₪ +  13,500 ט.א.י. הנדסה ויעוץ

31 29/04/21 
יועץ אינסטלציה להקמת מבנה מלתחות 

 ושירותים בחוף אלמוגים
 "ממע₪ +  15,500 רבקה כהן

32 29/04/21 
 12 -תכנון קונסטרוקציה עבור אודיטוריום ו

 כיתות בבית ספר רבין
 מע"מ₪ +  157,000 אורית רוב

33 21/04/21 
רכישת שירותי ייעוץ וליווי כלכלי בתי ספר רבין 

 ולוינסון
 1עמית 

₪ +  213,600מע"מ לחודש )₪ +  17,800
 מע"מ שנתי(

 מע"מ₪ +  25,000 ט.א.ר תאורה בע"מ מת בניין עירייה חדש.בחירת יועץ תאורה להק 29/04/21 34

35 29/04/21 
בחירת יועץ שילוט ומיתוג להקמת בניין עירייה 

 חדש ולקונסרבטוריון

 ארכיגרפיה       
 עירייה

 קונסרבטוריון

 
 מע"מ₪ +  40,000
 מע"מ₪ +  35,000

 הנחה 14% לבטח הנדסה שירותי יועץ בטיחות 13/06/21 36
 מע"מ₪ +  18,000 נחשון תכנון מטבחים יועץ מטבחים עבור מעונות יום גלי ים 19/05/21 37
  42/2021פרוטוקול  – ותליכפ פנחס לבון –ניהול פלמ"ח   38
  49/2021פרוטוקול  – ותליכפ ניהול מתחם נתיב ים  39
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  53/2021פרוטוקול  – ותליכפ נספח נופי פארק צפוני –אדריכל נוף   40
  43/2021פרוטוקול  – ותליכפ מתחם רחבת בית כנסת –ף אדריכל נו  41

42 19/05/21 
ניהול ופיקוח לעבודות פיתוח ותשתיות ברחובות 

 פלמח פנחס לבון ונתיב מאיר בליטי
 

 טי.אמ.אר.
 ₪.מ'  4אומדן עלויות  - 3.3%

 מע"מ₪ +  132,000עלות ניהול 

לתכנון נופי של רחבת בית כנסת הגדול בשכונת  19/05/21 43
 אג"ש.

 מע"מ₪ +  24,080 מילר בלום

 מע"מ₪ +  52,700 סאנסה אנרגיה קירוי מגרשי ספורט פתוחים PVיעוץ לפרוייקט  19/05/21 44
 מע"מ₪ +  49,420 סאנסה אנרגיה PVיעוץ להתקנת מערכות חשמל בטכנולגיה  19/05/21 45
 מע"מ₪ +  60,150 שלמה ששוני טיחות למוסדות חינוך ומבני ציבוריועץ ב 19/05/21 46
 מעמ₪ +  12,000 גיאוטק גיאופיסיקה הנדסית וסביבתית יועץ קרקע לאיתור בולענים 23/05/21 47

48 22/06/21 
 רחוב אירוס מתחם נתיב ים -מתכנן תנועה 

 /32מצ
 מע"מ₪ +  16,500 צבי נווה

49 22/06/21 
רחובות  -פרויקט נתיב ים פיתוח ותשתיות ל

 הרדוף ואירוס
 מע"מ₪ +  52,800 אי. שטרן

 מע"מ₪ +  38,000 נתן פייביש לבניין העירייה נגרות/מתכנן ריהוט 27/07/21 50

 רון פישמן יועץ למיצוי תקציבים בתחום החינוך 13/06/21 51
+ מע"מ מתוספת התקציבים  7.5%

 מפעולתו

52 22/06/21 

תכנון מערכת חשמל לטעינת יועץ חשמל לצורך 
רכבים חשמליים וכן תכנון מערכות תקשורת 

ומצלמות פרויקט נתיב ים ברחובות אירוס 
 והרדוף

 

 מע"מ₪ +  14,000 נוב מערכות

53 22/06/21 
תכנון נספח נופי לתכנית בנין עיר של הפארק 

 הצפוני
 מע"מ₪ +  42,500 מילר בלום אדריכלים

54 27/07/21 
ייצוג העירייה כנגד תובענה  –יעוץ משפטי 

 דרוגר נ' עיריית קרית ים –ייצוגית 
 מע"מ₪ +  WEB-A 7,750חסרת 

 מע"מ₪ +  140,000היקף שנתי  דף העתקות בחירת חברת העתקות לצילומים והפקת תכניות 22/06/21 55
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 העתקות ישראל 
 "ממע₪ +  19,000 ישראל קלר יועץ קרקע עבור חניון רכב כבד, 27/07/21 56

57 27/07/21 
בחירת יועץ אגרונום לשביל אופניים צאלון 

 ואילנות.
 

 כולל מע"מ₪  17,800 יורם וגשל

58 09/09/21 
בחירת יועץ תנועה ותחבורה עבור ייעוץ מקצועי 

 לוועדת תמרור
 בשיר עבד אל ראזק

 אמי מתום
 לשעה כולל מע"מ₪  243.43

 לשעה כולל מע"מ₪  269

59 27/07/21 
 הסדרה, עבור שילוט לפרויקט וץייע חירתב

 פרסום מתקני של ותפעול תחזוקה התקנה,
 הרשות בשטח

 מע"מ₪ +  59,500 אציכ

60 27/7/21 
חירת ייעוץ לפרויקט ליווי מקצועי בקידום ב

מתחם קמפינג בשטחה המוניציפאלי של הרשות 
 )רקפת( המקומית

 מע"מ₪ +  49,600 רוזנטל אדריכלות וייעוץ נדל"ן

61 09/09/21 
ועץ לבחינת יציבות מרפסות קונזוליות ברחוב י

 .5מרטין בובר 
 מע"מ₪ +  8,900 רית רובאו

62 09/09/21 
מתן שירותי ייעוץ וליווי כתיבת מכרז לסקר 

 נכסים".
 

 מע"מ₪ +  15,800 משרד חכ"מ

63 09/09/21 
יועץ לניהול ופיקוח על תכנון וביצוע תשתיות 

תחדשות מתחם ה –ופיתוח לשכונת אג"ש 
 עירונית

 בונה טל
 מע"מ₪ +  146,250אומדן 

 ויקטרביצוע מהפ 3%

64 09/09/21 

חוג  אדריכל להגשת בקשת היתר לשימוש 
 ". 79למסחר ומשרדים בשדרות ירושלים 

 
 

 מע"מ₪ +  10,000 מומא אדריכלים

 הלשנ₪  110,000 עמותת הגל שלי )זיו( קידום ספורט גלישת הגליםעמותה ל 04/10/21 65
 לשנה כולל מע"מ₪  25,740 מכון דידסון לחנוך מדעי פר"ח –הפעלת פרויקט חונכות בעיר  27/07/21 66
 מע"מ₪ +  95,000 החברה להגנת הטבע בחירת יועץ לעריכת סקר טבע עירוני ומפגעים 18/10/21 67
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  בוטל שירותי ייעוץ הסדרי תנועה שכונת סביוני ים  68
 מע"מ ₪ +  42,500 גדעון זולקוב  טרוקציה לקיר הפרדה מול רפאלקונסליועץ  18/10/21 69

70 18/10/21 
בחירת יועץ קידוחי ניסיון עבור הקמת מבנה 

 מלתחות בחוף אלמוגים
 מע"מ₪ +  14,200 אבני גרשון

 מע"מ₪ +  59,000 איליה שבת הנדסה יועץ תנועה לתב"ע מתחם ההסתדרות 18/10/21 71
 מע"מ₪ +  32,000 דוד אלחנתי לתב"ע מתחם ההסתדרות. יועץ נוף 18/10/21 72

 יועץ לקול קורא סביבטבע.  73
  67/2021פרוטוקול  – ותליכפ 

 מלתחות אלמוגים. –קידוחי נסיון   74
  70/2021פרוטוקול  – ותליכפ 

  בוטל צ זוהר –עבודות תכנון תנועה לפיתוח גן סולד   75

76 06/10/21 
דיקה לתקציב בתי שירותי יעוץ בקרה הדרכה וב

 ספר בניהול עצמי
 מע"מ לחודש לבי"ס₪ +  250 מש' רו"ח רון פישמן

 חב' נטו שכר שירותי בדיקת שכר 31/10/21 77
 35,100לשעה כולל מע"מ )סה"כ ₪  96
)₪ 

  ועדת רכש שי -תאורה במגרשי הספורט   78
 "ח לשנה(אש60לחודש ) ₪  5,000 חי פה התקשרות לסיקור אירועים 11/11/21 79

80  
הזמנת מכון בדיקות לפסילת בי"ס שילה עבור 

 משרד החינוך.
  בוטל

 כולל מע"מ לחודש₪  45,000 אלמוג בורשטיין לימודי שחמט 11/11/21 81
 לשעת עבןדה₪  230.49 פז הנדסה יועץ קונסטרוקציה עבור סקירת מבנים בעיר 08/12/21 82
  בוטל עובדים  שכר   יעוץ משפטי בנושא  29/11/21 83
 כולל מע"מ לחודש₪  5,000 פרסום מכטינגר עיצוב גרפי 15/12/21 84
 כולל מע"מ לחודש₪  1,500 יואב פרץ שביט אחזקת אתר האינטרנט 15/12/21 85
 כולל מע"מ₪  28,080 סטודיו דוב אברמסון שירותי מיתוג עירוני ויצירת שפה ויזואלית 28/12/21 86

87  
דידה בפרויקט מרכז מסחר ביצוע עבודות מ

 ותעסוקה בשד' ירושלים וקיר הפרדה רפאל .
  בוטל
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 היקף ההתקשרות שם הספק נושא החוזה

88  
יועץ חשמל, תאורה ותקשורת בפרויקט חניון 

 הבתולה
 

  בוטל

89 2/12/21 
שירותי יועץ להכנת מכרז להתקשרות עם חב' 

 גביה
 כולל מע"מ₪  14,040 ארנון רונד

     
 

 


