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לפי  2019פירוט מציעים שזכו בוועדת התקשרויות לשנת  -עירית רמלה 
  8(3תקנה )

 
      

 

מס' 
מחלקה/אגף  תחום שם הספק מספר פרוטוקול סידורי

 סכום ההתקשרות אחראי

 

אלמלם הנדסה  1/2019-15 1
כולל ₪  45,630סך  הנדסה פיקוח וניהול בע"מ

 מע"מ

 

ד.ד הנדסה  1/2019-15 2
כולל ₪  317,274סך  הנדסה ניהול ופיקוח אזרחית

 מע"מ

 

3 1/2019-15 
פי.ג'י אל הנדסה 
ותכנון תחבורה 

 בע"מ
כולל ₪  79,677סך  הנדסה יועץ תנועה

 מע"מ

 

4 1/2019-15 
שי אילון 

אדריכלות עיצוב 
 נוף בע"מ

לא ₪  115,255.8סך  הנדסה פיתוח נופי
 מע"מ כולל

 

כולל ₪  101,205סך  הנדסה תכנון ק.ן הנדסה בע"מ 3/2019-15 5
 מע"מ

 

ייעוץ וליווי לגינות  מיכל לוי פרץ 3/2019-15 6
 קהילתיות

בריאות ואיכות 
 הסביבה

כולל ₪  15,000סך 
 מע"מ

 

ליווי וייעוץ בנושא  הדס חלימי 3/2019-15 7
כולל ₪  54,990סך  קידום בריאות תזונה

 מע"מ

 

8 5/2019-15 

אורי אורלנד 
משרד יועצים 

ל סיכונים לניהו
 בע"מ

כולל ₪  56,160סך  רכש יועצי הביטוח
 מע"מ

 

יוגב הנדסה תכנון  5/2019-15 9
כולל ₪  115,830סך  הנדסה תכנון פיקוח ויעוץ בע"מ

 מע"מ

 

פז כלכלה וננדסה  5/2019-15 10
לא ₪  50,000סך  הנדסה ייעוץ כלכלי אורבני בע"מ 1996

 מע"מכולל 

 

ל מוניסיטי ישרא 5/2019-15 11
 ( בע"מ 2017)

ליווי הוצאות 
והכנסות בגין 

אבטחת מוסדות 
 חינוך

לא ₪  11,600סך  גזברות וביטחון
 מע"מ כולל 

 

כולל ₪  172,920סך  הנדסה סקר עבירות בנייה סאיטויז'ן בע"מ 7/2019-15 12
 מע"מ

 

כולל ₪  101,205סך  הנדסה תכנון ק.ן הנדסה בע"מ 8/2019-15 13
 מע"מ

 

שחם מערכות  8/2019-15 14
כולל ₪  219,960סך  הנדסה מתכנן מילניום בע"מ

 מע"מ

 

 יובל פלדי  8/2019-15 15
ייעוץ להערכת 
תכניות קידום 

 בריאות
כולל ₪  21,000סך  בריאות הציבור

 מע"מ

 

י.מלמן שירותי  10/2019-15 16
₪  2,035,800סך  הנדסה תכנון מפורט הנדסה בע"מ

 כולל מע"מ

 

17 11/2019-15 
גאל שטיינמץ י

אדריכלות נוף 
 ונגישות

לא ₪  142,800סך  הנדסה ייעוץ נגישות
 מע"מ כולל
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מס' 
מחלקה/אגף  תחום שם הספק מספר פרוטוקול סידורי

 סכום ההתקשרות אחראי

 

 הנדסה שמאות אורי כהן 11/2019-15 18
כולל ₪  175,500סך 

 מע"מ

 

19 11/2019-15 
נופר דוד 

אדריכלים ומתכנני 
 ערים

 הנדסה כנוןת
כולל ₪  595,000סך 

 מע"מ

 

ת.גב.ג'בארה  11/2019-15 20
כולל ₪  36,972סך  הנדסה מדידה הנדסה ומדידות

 מע"מ

 

יוגב הנדסה תכנון  11/2019-15 21
לא  ₪ 26,000סך  הנדסה תכנון פיזי פיקוח ויעוץ בע"מ

 מעמכולל 

 

כולל ₪  98,280סך  הנדסה תכנון וניהול  אלרם שחר 11/2019-15 22
 מע"מ

 

צמיר אדריכלים  11/2019-15 23
לא ₪  202,000סך  הנדסה תכנון ומתכנני ערים

 מע"מ כולל

 

לא  ₪ 39,360סך  הנדסה פיקוח רן מרון 13/2019-15 24
 מע"מ כולל

 

א.ו.ב מדידות  13/2019-15 25
כולל ₪  17,550סך  הנדסה מדידות עבור תב"ע ומיפוי בע"מ

 מע"מ

 

דנוס כהן שמאי  13/2019-15 26
לא ₪  142,800סך  הנדסה שמאות מקרקעין בע"מ

 מע"מ כולל

 

כולל ₪  126,360סך  הנדסה ייעוץ תנועה בועז גרוס 13/2019-15 27
 מע"מ

 

ברקוביץ תכנון  13/2019-15 28
כולל ₪  117,000סך  הנדסה ייעוץ פיתוח

 מע"מ

 

 אירית פנט 14/2019-15 29
נרקולגית לתחום 

 הרווח אלכוהול
כולל ₪  16,200סך 

 מע"מ לשנה

 

המרכז הישראלי  14/2019-15 30
כולל ₪  23,340סך  הנדסה הנגשת השירות לנגישות בתקשורת

 מע"מ

 

שפר את רונן  14/2019-15 31
כולל ₪  21,060סך  הנדסה שיקום מעברים מהנדסים בע"מ

 מע"מ

 

32 14/2019-15 
יגאל שטיינמץ 
אדריכלות נוף 

 ונגישות
לא ₪  142,800סך  הנדסה ישותייעוץ נג

 מע"מ כולל

 

לחודש ₪  16,000סך  עיר ללא אלימות התקנת מצלמות איציק אסרף 15/2019-15 33
 לא כולל מע"מ

 

כולל ₪  12,636סך  הנדסה מדידית שטח שוורץ מיכאל 17/2019-15 34
 מע"מ

 

אלמלם הנדסה  17/2019-15 35
לל כו₪  24,397סך  הנדסה פיקוח וניהול בע"מ

 מע"מ

 

מדידת אזור  א.א.ג אזוט בע"מ 17/2019-15 36
כולל ₪  12,425סך  הנדסה החמאם

 מע"מ
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מס' 
 תחום שם הספק מספר פרוטוקול סידורי

מחלקה/אגף 
 סכום ההתקשרות אחראי

 

כולל ₪  14,625סך  הנדסה הוצאת היתר בניה אירנה בדליאן 17/2019-15 37
 מע"מ

 

כולל ₪  12,191סך  וטרינר יות לכלביהתשת ישראמרין 18/2019-15 38
 מע"מ

 

שירותי אדריכלות  אדריכלי נוף-עד 18/2019-15 39
כולל ₪  127,928סך  הנדסה נוף

 מע"מ

 

זבולוני הנדסה  18/2019-15 40
כולל ₪  142,704סך  הנדסה ניהול ופיקוח וניהול בע"מ

 מע"מ

 

כולל ₪  292,500סך  הנדסה תכנון מרון אדריכלים 18/2019-15 41
 מע"מ 

 

סיבוס רימון בנייה  18/2019-15 42
כולל ₪  453,051סך  הנדסה חדרי טרפו 3בניית  מתועשת

 מע"מ

 

טיקטין תיכנון  19/2019-15 43
לא  ₪ 33,034סך  הנדסה תכנון תקשורת חשמל

 מע"מכולל 

 

44 19/2019-15 
סירקין בוכנר 

קורנברג מהנדסים 
 ויועצים בע"מ

ם תכנון ניקוז ותיאו
₪  15,155סך  הנדסה מערכות תקשורת

 בתוספת מע"מ

 

יועץ להגבהת קיר  מיכאל זלבה 19/2019-15 45
כולל ₪  16,965סך  איכות הסביבה אקוסטי

 מע"מ

 

46 19/2019-15 
רן וולף תכנון 
אורבני וניהול 

 פרויקטים

תכנון פרוגרמה 
וניהול פרויקט 

 פיתוח
כולל ₪  108,796סך  הנדסה

 מע"מ

 

חשמלאי בודק  יוסי שמר 21/2019-15 47
כולל ₪  32,000סך  ספורט לאירועים

 מע"מ לשנה

 

לא ₪  90,000סך  הנדסה עריכת פרוגרמה עודד גילרון 21/2019-15 48
 מע"מכולל 

 

אמנון בר אור טל  21/2019-15 49
כולל ₪  29,250סך  הנדסה הכנת תיק תיעוד גזית אדריכלים

 מע"מ

 

50 21/2019-15 BCS ות בטיח
כולל ₪  67,800סך  ספורט וקונסטרוקטור

 מע"מ

 

טרקטורים וציוד  21/2019-15 51
כולל ₪  33,000סך  ספורט טכנאי גנרטור בע"מ

 מע"מ

 

כולל ₪  72,973סך  הנדסה יועץ שימור מיכל פירסטון 25/2019-15 52
 מע"מ

 

ת.גב.ג'בארה  25/2019-15 53
ולל כ₪  20,475סך  הנדסה מדידה הנדסה ומדידות

 מע"מ

 

54 27/2019-15 
א.ס. שירותי תאום 
ופיקוח ניהול ובניה 

 בע"מ
כולל ₪  33,766סך  הנדסה ניהול ופיקוח

 מע"מ

 

טיקטין תיכנון  30/2019-15 55
 חשמל

בדיקת תכנון 
לא ₪  39,720סך  הנדסה והתאמה חשמל

 מע"מ כולל
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מס' 
מחלקה/אגף  תחום שם הספק מספר פרוטוקול סידורי

 ם ההתקשרותסכו אחראי

 

56 30/2019-15 
סירקין בוכנר 

קורנברג מהנדסים 
 ויועצים בע"מ

תכנון מערכת מים 
לא ₪  36,000סך  הנדסה ביוב וניקוז

 מע"מ כולל

 

גבריאל לוטן  30/2019-15 57
 מהנדסים בע"מ

תכנון פיזי, תנועה 
רמזורים ועבודות 

 עפר
לא ₪  30,000סך  הנדסה

 מע"מ כולל

 

58 30/2019-15 
אל שטיינמץ יג

אדריכלות נוף 
 ונגישות

לא  ₪ 42,600סך  הנדסה תכנון נופי ופיתוח
 מע"מכולל 

 

קומפורט ייעוץ  30/2019-15 59
לא כולל ₪  6,000סך  הנדסה ייעוץ אקוסטיקה אקוסטי

 מע"מ

 

כולל ₪  24,850סך  הנדסה איתור תשתיות שי זכריה 30/2019-15 60
 מע"מ 

 

ן שפר את רונ 31/2019-15 61
 מהנדסים בע"מ

כולל ₪  17,550סך  הנדסה קונסטרוקטור
 מע"מ

 

כולל ₪  58,500סך  הנדסה תכנון נופי חיים כהנוביץ 33/2019-15 62
 מע"מ

 

63 35/2019-15 
נופר דוד 

אדריכלים ומתכנני 
 ערים

כולל ₪  868,725סך  הנדסה תכנון
 מע"מ

 

64 35/2019-15 
א.ס. שירותי תאום 
ופיקוח ניהול ובניה 

 בע"מ
כולל ₪  98,370סך  הנדסה פיקוח

 מע"מ

 

ייעוץ בנושא שכר,  ש.ח.ק  36/2019-15 65
 לא כולל ₪ 4,000סך  משאבי אנוש כ"א ומנהל

 מע"מ לחודש

 

כולל ₪  70,335סך  הנדסה ניהול ופיקוח א.פ.נ ניהול הנדסי  37/2019-15 66
 מע"מ

 

₪  135,000סך  הנדסה ניהול ופיקוח א.פ.נ ניהול הנדסי  37/2019-15 67
 בתוספת מע"מ

 

חידוש ביטוחי רכבי  חברת ביטוח הראל 38/2019-15 68
כולל ₪  47,502סך  קצין רכב העירייה

 מע"מ

 

פרטים אדריכלים  39/2019-15 69
 ללא₪  122,304סך  הנדסה שכ"ט לתכנון בע"מ

 מע"מ

 

ועה תחבורה ותנ 42/2019-15 70
לא ₪  48,500סך  הנדסה ייעוץ ד.א.ל בע"מ

 מע"מ כולל

 

שפר את רונן  42/2019-15 71
לא  ₪ 12,500סך  הנדסה תכנון הנדסי מהנדסים בע"מ

 מע"מ כולל

 

ספיר ניהול וסילוק  43/2019-15 72
כולל ₪  55,000סך  הנדסה פיקוח וניהול תביעות בע"מ

 מע"מ

 

אופיר בוכניק  44/2019-15 73
 'ושות

תחשיב כלכלי לחוק 
לא כולל ₪  6,500סך  הנדסה העזר שצ"פים

 מע"מ

 

כולל ₪  22,815סך  איכות הסביבה יועץ סביבתי אסף חרמון  44/2019-15 74
 מע"מ
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מס' 
מחלקה/אגף  תחום שם הספק מספר פרוטוקול סידורי

 סכום ההתקשרות אחראי

 

שפר את רונן  45/2019-15 75
 מהנדסים בע"מ

למגדל  היתר בנייה
לא  ₪ 60,000סך  הנדסה הלבן

 מע"מ כולל

 

עו"ד ניר רוקח  45/2019-15 76
לא ₪  42,750סך  הכנסות/הנדסה שכ"ט ושות'

 מע"מ כולל

 

כולל ₪  265,000סך  הנדסה ניהול ופיקוח ארז הררי  46/2019-15 77
 מע"מ

 

עיצוב מרחבי ועיצוב  רון-הדס פילובסקי 47/2019-15 78
לא ₪  11,500סך  חינוך פנים

 מע"מכולל 

 

לא כולל ₪  6,500סך  דוברות יחסי ציבור שקד מדיה 48/2019-15 79
 מע"מ

 

ש.פובזנר ג.פובזנר  49/2019-15 80
₪  3,779,100סך  הנדסה תכנון אדריכלים

 כולל מע"מ

 

כולל ₪  14,625סך  הנדסה עריכת היתר בניה אירנה בדליאן 50/2019-15 81
 מע"מ

 

כולל ₪  9,791סך  הנדסה ניהול ופיקוח חברת ניהול שלם  51/2019-15 82
 מע"מ

 

83 51/2019-15 
סירקין בוכנר 

קורנברג מהנדסים 
 ויועצים בע"מ

בדיקת תוכניות של 
לא ₪  42,000סך  הנדסה יזמים

 מע"מכולל 

 

כולל ₪  86,463סך  הנדסה יועץ קרקע אינג' עלי מצארווה  55/2019-15 84
 מע"מ

 

שחם מערכות  55/2019-15 85
 מילניום בע"מ

הגדלת שכ"ט 
ללא ₪  30,613סך  הנדסה למתכנן

 מע"מ

 

ת.גב.ג'בארה  56/2019-15 86
כולל ₪  113,549סך  הנדסה מדידות עבור  הנדסה ומדידות

 מע"מ

 

כולל ₪  211,185סך  הנדסה מיפוי פוטוגרמטי לגעת במרחב 56/2019-15 87
 מע"מ

 

לא ₪  31,900סך  הנדסה מדידת עצים בע"מא.פנקס ובנו  61/2019-15 88
 מע"מכולל 

 

מקום אדריכלות  61/2019-15 89
 נוף ותכנון עירוני

הכנת נספח עצים 
כולל ₪  29,677סך  הנדסה עבור תב"ע

 מע"מ

 

כולל ₪  44,191סך  הנדסה תכנון ר.לוטן אדריכלים 61/2019-15 90
 מע"מ

 

91 61/2019-15 
יגאל שטיינמץ 
אדריכלות נוף 

 ונגישות
כולל ₪  30,420סך  הנדסה תכנון הנגשה

 מע"מ

 

ספיר ניהול וסילוק  62/2019-15 92
כולל ₪  80,515סך  הנדסה פיקוח תביעות בע"מ

 מע"מ

 

איי טי אס הנדסה  62/2019-15 93
כולל ₪  29,250סך  הנדסה תכנון וייעוץ

 מע"מ
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מס' 
מחלקה/אגף  תחום שם הספק מספר פרוטוקול סידורי

 סכום ההתקשרות אחראי

 

לא ₪  14,611סך  הנדסה ניהול ופיקוח א.פ.נ ניהול הנדסי  62/2019-15 94
 מע"מ כולל

 

ביצוע סקר עבירות  סאיטויז'ן בע"מ 63/2019-15 95
כולל ₪  172,920סך  הנדסה בנייה

 מע"מ

 

עבודות אומנות  ירון שרביט 63/2019-15 96
לא ₪  165,000סך  הנדסה ופיתוח

 מע"מ כולל

 

97 64/2019-15 
יגאל שטיינמץ 
אדריכלות נוף 

 ונגישות
כולל ₪  69,615סך  הנדסה תכנון הנגשה

 מע"מ

 

שירותי מיתוג, בנייה  קטי גבעוני 64/2019-15 98
 והפעלת אתר

התחדשות 
 עירונית

לא ₪  14,200סך 
שנים  3מע"מ, ל כולל

לא כולל  ₪ 68,200
 מע"מ 

 

להקמת אולפן יעוץ  מושון נחמיאס 64/2019-15 99
לא ₪  18,800סך  רכש טלוויזיה ורדיו

 מע"מכולל 

 

ג.גוטמן ניהול  66/2019-15 100
 והנדסת בטיחות 

הכנת תכנית 
לא ₪  17,000סך  הנדסה בטיחות

 מע"מ כולל

 

יועץ לליווי הכנת  אלי דהן 67/2019-15 101
לא כולל  ₪ 2,900סך  ספורט מכרז הגברה

 מע"מ

 

102 67/2019-15 
וד ויהודה ישי ד

בנישתי ביסוס 
 מבנים ותשתיות

כולל ₪  16,380סך  הנדסה יועץ קרקע
 מע"מ

 

דן צור ליאור וולף  70/2019-15 103
כולל ₪  269,100סך  הנדסה יעוץ נופי אדריכלי נוף

 מע"מ

 

ייעוץ תשתיות  פלגי מים 70/2019-15 104
כולל ₪  154,440סך  הנדסה רטובות לתב"ע

 מע"מ

 

כולל ₪  14,625סך  הנדסה הוצאות היתר בנייה אירנה בדליאן 71/2019-15 105
 מע"מ

 

בדיקת תוכניות  שלמה רודן צמתים 71/2019-15 106
כולל ₪  58,500סך  הנדסה הסדרי תנועה

 מע"מ

 

ליואי דבוריינסקי  72/2019-15 107
₪  2,480,400סך  הנדסה תכנון אדריכלים

 כולל מע"מ

 

108 72/2019-15 
ני יהושוע שוש

אדריכל ומתכנן 
 ערים

₪  1,389,960סך  הנדסה תכנון
 כולל מע"מ

 

109 72/2019-15 
א.ס. שירותי תאום 
ופיקוח ניהול ובניה 

 בע"מ
כולל ₪  331,695סך  הנדסה ניהול ופיקוח

 מע"מ

 

110 72/2019-15 
נופר דוד 

אדריכלים ומתכנני 
 ערים

כולל ₪  912,600סך  הנדסה תכנון
 מע"מ

 

111 72/2019-15 V5 כולל ₪  994,500סך  הנדסה תכנון אדריכלים
 מע"מ



                 
            בס"ד
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מס' 
 תחום שם הספק מספר פרוטוקול סידורי

מחלקה/אגף 
 סכום ההתקשרות אחראי

 

112 72/2019-15 
ספיר ניהול וסילוק 

 הנדסה ניהול ופיקוח תביעות בע"מ
כולל ₪  93,600סך 

 מע"מ

 

תמך י.ג הנדסה  73/2019-15 113
לא  ₪ 70,800סך  הנדסה וחניהול ופיק אזרחית

 מע"מ כולל

 

מקום אדריכלות  73/2019-15 114
 נוף ותכנון עירוני

הכנת נספח עצים 
כולל ₪  24,008סך  הנדסה עבור תב"ע

 מע"מ

 

שלסינגר מדידות  74/2019-15 115
כולל ₪  26,325סך  הנדסה מדידה ומערכות מידע

 מע"מ

 

לא ₪  20,700סך  הנדסה מדידה הלפרין פלוס 74/2019-15 116
 מע"מ כולל

 

117 74/2019-15 
מתן שירותים 

משפטיים 
 חיצוניים

לא  ₪ 14,600סך  הנדסה שרקון, בן עמי ושות'
 מע"מכולל 

 

ספיר ניהול וסילוק  74/2019-15 118
לא  ₪ 12,597סך  הנדסה ניהול ופיקוח תביעות בע"מ

 מע"מ כולל

 

ש.פובזנר ג.פובזנר  75/2019-15 119
לא ₪  187,027סך  הנדסה שכ"ט למתכנן אדריכלים

 מע"מ כולל

 

₪  1,257,750סך  הנדסה הכנת תכנית  בר לוי אדריכלים 75/2019-15 120
 כולל מע"מ

 

קמינסקי  76/2019-15 121
כולל ₪  39,078סך  הנדסה הכנת תב"ע אדריכלות

 מע"מ

 

122 77/2019-15 
מקום אדריכלות 
 ההנדס יעוץ נופי נוף ותכנון עירוני

כולל ₪  175,580סך 
 מע"מ

 

ייעוץ בנושא שכר,  ש.ח.ק שחר חדש 78/2019-15 123
לא כולל  ₪ 4,000סך  משאבי אנוש כ"א ומנהל

 מע"מ לחודש

 

לא  ₪ 34,000סך  הנדסה מדידה הלפרין פלוס 79/2019-15 124
 מע"מכולל 

 

ספיר ניהול וסילוק  79/2019-15 125
לא ₪  51,250סך  הנדסה תכנון ופיקוח תביעות בע"מ

 כולל מע"מ

     
 
 
 
 
 
 
 


