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  18.3.18 ת מיום פרוטוקול ועדת התקשרויו   

אגף הנדסהבנושא אישור מאגר יועצים בתחום  

נוכחים: 

 ל העירייה מר דוד שטרית. "מנכ -יו"ר

 גזברית העירייה, הגב' תמר קופר  -חברה

יועמ"ש העירייה, הגב' טובה שפירא אלטמן, עו"ד -חברה

 מר יונתן לוזר, עוזר מהנדס העיר לתכנון אורבני -חבר

 הגב' יעל יצחק פור -מזכירות העירייה

תמצית ההחלטות שהתקבלו בדיון: 

הועדה מחליטה לאשר את  ,קובי נעים, מר מהנדס העירלאחר שהוועדה עיינה בחוו"ד המקצועיות של  .1

 בקטיגוריות השונות בתחום אגף הנדסהמאגר היועצים להכנסת היועצים שעברו את תנאי הסף 

(.יועצים ומומחים 198סה"כ  – )רשימה מצ"ב

על תיקוניו, לעניין  8/2016הועדה מנחה את מזכירות העירייה לפעול בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל  .2

 הודעה למציעים והעלאת רשימת הזוכים לאתר האינטרנט. 

ניגוד העניינים בהתאם לנוהל  סוגיית תבחן את היועצת המשפטיתקבלת החלטה להתקשרות, לפני  .3

שפורסם כפי חיצוניים ברשויות המקומיות, ים עסקת יועצנים בהלבדיקה ולמניעת חשש לניגוד עניי

 .2/2011בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 

רשימת מאגר היועצים שאושרו, תקפה לשלוש  -בהתאם להוראות נוהל משרד הפנים לעניין יועצים .4

שנים. 

____________________

 דוד שטרית, יו"ר הועדה     
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 אגף הנדסה -מאושרים  מאגר יועצים ומומחים 
 

 18.3.18יום אושר ב
 

 
 

 תחום החברה/ יועץשם  מס'

 אגרונום אלומות עמיר בע"מ  .1

 םאגרונו נועם ביבי –פתילת המדבר   .2

 אגרונום, נוף לתב"ע, ועדה מקומית רימון נוף ופיתוח  .3

 אגרונומית ובוטנאית ד"ר רקפת הדר גבאי  .4

 אדריכל נוף ונגישות יגאל שטיינמץ  .5

 אדריכלות אבנר אשר  .6

 אדריכלות אריאל גושן  .7

 אדריכלות גבי נוסבאום  .8

 אדריכלות הירש ריסמן אביצור  .9

 אדריכלות י.י. גרנות אדריכלים בע"מ  .10

 אדריכלות לאה שניאור אדריכלים  .11

 אדריכלות סטרטה  .12

 אדריכלות רונה כהן אדריכלים  .13

 נגישותאדריכלות , יועץ  אי.בי. אס אדריכלות ועיצוב פנים  .14

 אדריכלות ובינוי ערים י. כהן אדריכלים  .15

 אדריכלות ובינוי ערים קנפו כלימור אדריכלים  .16

 אדריכלות ובניה ירוקה הרי ברנד אדריכלים בע"מ  .17

 אדריכלות ומתכנני ערים גוטמן אסיף אדריכלים  .18

 תיק פרויקטים ז.ט. בע"מ  .19
אדריכלות ומתכנני ערים, ליווי לתוכניות ובינוי, 

 פרויקטים מנהלי

 אדריכלות ועיצוב פנים אוהד כפיר  .20

 אדריכלות ותכנון עיר זהבי אדריכלים  .21

 אדריכלות ותכנון ערים אלונים גורביץ אדריכלות ובוני ערים  .22

 אדריכלות ותכנון ערים יובל קדמון אדריכלים  .23

 אדריכלות ותכנון ערים  שלמה ובת שבע רונן  .24

 גיאוקרטוגרפיה  .25

ערים, פרוגרמות, סקר אדריכלות ותכנון 
שביעות רצון, שיתוף ציבור, ליווי קהילתי, ייעוץ 

 כלכלי

 אדריכלות מבני ציבור ברבר אדריכלים  .26

 אדריכלות מבני ציבור גדולים גלפז אדריכלות  .27

 אדריכלות נוף אב אדריכלות נוף  .28

 ת נוףואדריכל אופירה עציון  .29

 אדריכלות נוף לב וקסמן-גדעון שריג  .30
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 תחום החברה/ יועץשם  מס'

 אדריכלות נוף אלחנתידוד   .31

 אדריכלות נוף דן פוקס  .32

 נוףות אדריכל דני יוסף  .33

 אדריכלות נוף יעקב פוקס  .34

 ת נוף ופיתוחואדריכל קרני גרשטיין  .35

 ת נוף ופיתוח סביבתיואדריכל אילנה אופיר  .36

 ת נוף, יועצת נגישות מתו"סואדריכל דפנה תמיר  .37

 ציבור אדריכלות ניהול פרויקטים מבני רייס מהנדסים  .38

 רות גוטשל  .39
אדריכלות תבע"ות ליווי תוכנית בנין עיר, 

 תדריך תכנון

 אדריכלות, יעוץ נגישות ומתכנני ערים כרמלי ונתן פלדמן אדר' בע"מ  .40

 אדריכלות, מבני ציבור, תכנון עיר אלרוד אדריכלים ומתכנני ערים  .41

 אדריכלות, מבני ציבור, תכנון עיר ד. איתן, ר. להב ריג  .42

 איגרא אדריכליםגיא   .43
אדריכלות, מתכנני ערים, תב"ע ובינוי לוועדה 

 המקומית

 ברעם אדריכלים וניהול פרויקטים  .44

אדריכלות, ניהול פרויקטים, פיקוח, נוף, 
 כבישים, תנועה, ניקוז

 אדריכלות, עיצוב פנים נופר דוד אדריכלים ומתכנני ערים  .45

 סיטי לינק  .46

המקומית, תכנון אדריכלות, תב"ע ובינוי לוועדה 
ערים, ניהול פרויקטים, תיאום ותכנון, פיקוח על 

 ביצוע

 אדריכלות, תב"ע, תכנון עיר אליאסף בר אדריכלים  .47

 אדריכלות, תכנון בנין עיר צחי יצחק לוינסקי  .48

 אדריכלות, תכנון עיר ג'ויס אורון אדריכלות ובנין ערים בע"מ  .49

 אדריכלות, תכנון ערים עבד יאסין  .50

 אדריכלות, תכנון ערים, נוף ופיתוח בן גור אדריכלים בע"מגיאו   .51

 אדריכלות, תכנון ערים, עיצוב פנים גורדון אדריכלים ומתכנני ערים  .52

 אדריכלות, תכנון ערים, תב"ע ובינוי לוועדה חן אדריכלים בע"מ  .53

54.  
 2001ארי כהן אדריכלות ובנוי ערים 

 בע"מ
לוועדה אדריכלות, תכנון ערים, תב"ע ובינוי 

 המקומית

 בר לב אדריכלים בע"מ  .55
אדריכלות, תכנון ערים, תב"ע ובינוי לוועדה 

 המקומית

 אדריכלי תכנון ערים יוסף בורשטיין אדר'  .56

 אדריכלים בינוי ערים תב"ע ובינוי גיורא גור ושות'  .57

 איטום ז'אן ברקוביץ מהנדסים יועצים בע"מ  .58

 ורעידותאקוסטיקה, בקרת רעש  ד"ר יולי קלר בע"מ  .59

 ארכיטקטורה ובינוי ערים אדר' ערן מבל  .60

 בטיחות בעבודה ואש בטיחות בעבודה ואש -א.ב. בטיחות   .61

 בטיחות בעבודה –ניצן קריסטל   .62
בטיחות בעבודה ואש, אירועים המוניים, בדיקת 

 מוסדות חינוך

 בטיחות וחשמל כדאי בטיחות בע"מ  .63
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 תחום החברה/ יועץשם  מס'

 כמאות –בקרה הנדסית  איה ש.ב.י. בע"מ  .64

 הידרולוגיה וניקוז הידרומודול פולק שמואל בע"מ  .65

 הידרולוגיה, ניקוז מיכאל דינקין - 2013מיאר   .66

 הנדסת כבישים בע"מ אייל קראוס  .67

 הנדסת כבישים ותנועה יורוברידג' הנדסת כבישים ותנועה  .68

 הנדסת קרקע, ביסוס, תכן מבנה מסעות אודי קירשנבאום –גיאומכניקה  א.  .69

 הנדסת תנועה ותחבורה תנועהקו הנדסת   .70

 הפקעות, שמאות מקרקעין שמאות מקרקעין –ראובן כהן   .71

 חשבות שכר, הנה"ח, תקציבים מזרחי רואי חשבון-דיין  .72

 חשמל ותאורה טופז חברה להנדסת חשמל ותאורה  .73

 חשמל ותאורה                                                                                                                                                                                  ת.ר.י. נתיבי אור  וחשמל בע"מ                                                                                                   .74

 חשמל תאורה ותקשורת ארקדי שיין מהנדסי חשמל  .75

 חשמל, מתח נמוך, תשתיות תקשורת י. רפפורט מהנדס חשמל  .76

 חשמל, תאורה ותקשורת טיקטין תכנון חשמל  .77

 תאורה, תקשורת ובקרה חשמל, דוד ברהום מהנדסים ויועצים  .78

 ביוב, אינסטלציה יועצי מים, אושר דוד   .79

 אינפרטק טכנולוגיות מתקדמות בע"מ  .80
יועצי מים, ביוב, ניקוז, איטום, אינסטלציה 

 ותיעול

 יחסי ציבור איי טים קשרי קהילה בע"מ  .81

 יחסי ציבור גל תקשורת  .82

 יחסי ציבור ירון מיכאלי  .83

 ייעוץ מוניציפלי, כלכלי ואסטרטגי חכם ייעוץ כלכלי  .84

 יעוץ ארגוני קו פרויקט יעוץ הנדסי  .85

 יעוץ ארגוני מחקר והדרכה, סקרי תחבורה דיאלוג יעוץ ארגוני  .86

 יעוץ בטיחות שאלתיאל צברי בטיחות בע"מ  .87

 יעוץ ותכנון מיזוג אוויר מיכאל בניטה מהנדסים  .88

 יעוץ חוזים והתקשרויות חזי מוכתר –א.מ. ניהול ובקרה   .89

 חשמל, תאורה, תקשורת יעוץ בע"מ 1996קרן אור לי   .90

 יעוץ כלכלי ושמאות מקרקעין דן וזניציר בע"מ  .91

 יעוץ כלכלי, תכנוני וסביבתי אורבניקס  .92

 יעוץ מעליות לברוב סופיה  .93

 יעוץ מעליות פי.אר.די  .94

 יעוץ נגישות, נוף ופיתוח מילר בלום תכנון סביבתי  .95

 יעוץ קונסטרוקציה, מיגון ואיטום סטאר מהנדסים  .96

 יעוץ קרקע זליו דיאמנטי בע"מאינג'   .97

 יעוץ קרקע ארם מהנדסים  .98

 יעוץ קרקע ומבנה רון בנארי בע"מ  .99

 כלכלן ושמאי מקרקעין אלון לילי  .100

 כמאות ועריכת מכרזים גרינברג מאיר  .101
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 תחום החברה/ יועץשם  מס'

102.  
דע ניהנול ומידע מקרקעין ונכסים -גיאו

 בע"מ
ליווי תכניות בינוי, אדריכלות ותכנון ערים, ניהול 

 ניהול ותיאום התכנון.פרויקטים, 

 מדידה, צילומי אוויר סאייטויז'ן בע"מ  .103

 מדידות א.מ. ניהול פרויקטים ומדידות  .104

 מדידות בכר הנדסה ומדידות  .105

 מדידות זייד גיאומפ בע"מ  .106

 מדידות שלסינגר מדידות ומערכות בע"מ  .107

 מדידות וסקרים גיאו מאפ הנדסה ומדידות  .108

 הלפרין פלוס מדידות והנדסה  .109

מדידות שדה, מיפוי פוטוגרמטרי, אורטופוטו, 
 תכנית לצרכי רישום, הפקעות

 GISמדידות, מיפוי,  קו מדידה  .110

 GISמדידות, תכנון ערים וכבישים  גיאו פוינט  .111

 מהנדס חשמל, תאורה ותקשורת יאיר איתן מהנדסים יועצים  .112

 מודדים ומהנדסים, בקרת מכרזים אבסולוט בע"מ  .113

 מזרקות ומפלי מים אשד מזרקות בע"מ  .114

 מיזוג אוויר מאיר לוסקי מהנדסים  .115

116.  
ארגו יעוץ ניהול הטמעה ופרויקטים 

 מנהל פרויקטים, ניהול, תיאום ותכנון בע"מ

 א.ח. שנהב פרויקטים  .117
מנהלי פרויקטים ניהול תאום ותכנון ופיקוח על 

 ביצוע

 ניסים שוקר מהנדסים ויועצים בע"מ  .118
ותכנון, ניהול מנהלי פרויקטים ניהול תאום 

 ופיקוח

 מנהלי פרויקטים, ניהול ופיקוח על ביצוע ארז רובינשטיין ניהול פרויקטים בע"מ  .119

 מנהלי פרויקטים, תאום ותכנון ניהול ופיקוח תמך י.ג. הנדסה אזרחית  .120

 פרנט הנדסת מערכות וניהול פרויקטים  .121
מערכות שו"ב, מערכות תחבורה, עיר חכמה, 

 יעוץ רמזורים

 מתכנני ערים, תב"ע ובינוי לוועדה קיי אדריכלים קיסלוב  .122

 אי.אס.די  .123
מתכננים ויועצים איכות הסביבה, בניה ירוקה, 

 שכונה מאופסת אנרגיה

 נוף ופיתוח אדר' ד"ר רחל אסף  .124

 ניהול ופיקוח בניה ותשתיות הררי ארז  .125

126.  
א.ס. שרותי תאום ופיקוח ניהול בניה 

 בינוי ותשתיותניהול ופיקוח על ביצוע עבודות  בע"מ

 ניהול ופיקוח על הבניה פישל את רבינוביץ מהנדסים  .127

 ניהול ותאום התכנון, ניהול ופיקוח על הביצוע מיכאל נדלר  .128

 ניהול ותיאום התכנון א.פ.נ. ניהול הנדסי  .129

 ניהול לו"ז ניהול מכרזים שער פרויקט  .130
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 תחום החברה/ יועץשם  מס'

 אדריכלות תכנון וסביבה בע"מ –אתוס   .131

ותכנון סביבתי, תכניות ניהול פרוייקטים, יעוץ 
אב לשבילי אופניים, יעוץ אקוסטי, יעוץ לבניה 

ירוקה, מערכי פסולת ומחזור, ניהול תכנון 
תב"ע, אדריכלות ותכנון ערים, זיהומי קרקע, 

איכות אוויר, טיפול בחומ"ס, יעוץ סביבתי 
 לתעשייה, בדיקת היתכנות, חקירת התנגדויות.

 פרויקטיםניהול  אבני דרזניק מירון בע"מ  .132

 ניהול פרויקטים אורהד בע"מ  .133

 ניהול פרויקטים לביד הנדסה בע"מ  .134

 ניהול פרויקטים עידן פרו' יזום וניהול בע"מ  .135

 ניהול פרויקטים קודקוד הנדסה וניהול בע"מ  .136

 ניהול פרויקטים קורן גואטה  .137

 ניהול פרויקטים הנדסיים 770ניהול פרויקטים הנדסיים   .138

 פרויקטים ופיקוחניהול  גדי ויטנר  .139

140.  
פי.אס.אן ניהול פרויקטים אדריכליים 

 ניהול פרויקטים ופיקוח בע"מ

 א.א. הנדסה  .141
ניהול פרויקטים ופיקוח על עבודות בניה 

 ותשתית

142.  
ניהול פרויקטים ופיקוח  -גרויסמן הנדסה 

 ניהול פרויקטים פיקוח על ביצוע על ביצוע

 אתגר הנדסה וייעוץ בע"מ  .143
ניהול ופיקוח על ביצוע, ניהול ניהול פרויקטים, 

 ותאום תכנון

 פורן שרים  .144
ניהול פרויקטים, ניהול ותאום התכנון, ניהול 

 PMOופיקוח על הביצוע, יעוץ לוחות זמנים 

 ויינר הנדסה ופיקוח  .145
קטים, ניהול ותאום תכנון, פיקוח על ניהול פרוי

 הביצוע

 נאור נעים  .146
ותכנון,ניהול ניהול פרויקטים, ניהול תאום 

 ופיקוח על ביצוע

 ניהול פרויקטים, שליטה ובקרה ראמים פרויקטים בע"מ  .147

 ניהול פרויקטים, תאום ופיקוח תגל הנדסה אזרחית  .148

 אחים מרגולין הנדסה ויעוץ בע"מ  .149
ניהול פרויקטים, תאום תכנון פיקוח על ביצוע, 

 אישור תב"ע

 ניהול פרויקטים, תיאום תכנון יעל הנדסה  .150

 ניהול תאום ופיקוח על פרויקטים מ.ד.מ. ניהול פרויקטים הנדסיים  .151

 ניהול תיאום תכנון ופיקוח (1993לודן תשתיות ובינוי  )  .152

 סביבה ובניה ירוקה יוזמות למען הסביבה בע"מ  .153

 עיצוב פנים סטודיו לתכנון ועיצוב פנים -מתי חרותי   .154

 עיצוב פנים, אדריכלות ושימור גודביץ דקל  .155

156.  
טכנולוגיות ומערכות בטחוניות  טנדו

 עיר חכמה וטכנולוגיות בטחון בע"מ

 פיקוח וניהול תכנון להב ניהול פרויקטים  .157

 פיתוח נופי ומרכזי ספורט כהנוביץ חיים  .158

 קונסטרוקציה גלברג מהנדסים  .159
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 תחום החברה/ יועץשם  מס'

 קונסטרוקציה רובינשטיין לריסה  .160

 מקרקעין ותשמא אילי סוויד, עו"ד  .161

 מקרקעיןות שמא אמיר גלילי  .162

 שמאות מקרקעין ורד בניטה הנדסה ושמאות מקרקעין  .163

 שמאות מקרקעין זייד את זייד בע"מ  .164

 שמאות מקרקעין יעקב בן דוד  .165

166.  
דוד  -מדע חב' לשמאות מקרקעין בע"מ 

 שמאות מקרקעין דדון

 מקרקעין ותשמא רוני רווח  .167

 שמאות מקרקעין וטבלאות איזון דני כודדי  .168

 מקרקעין וטבלאות איזון שמאות סיגל יואלי  .169

 שמאות מקרקעין וניהול מעוז דראל  .170

 חיים גלנצר  .171
שמאות מקרקעין, תב"ע ובינוי לוועדה 

 המקומית, שמאות, טבלאות איזון

 תפיקון הנדסה בע"מ  .172
קטים בתחום הבניה יתאום ניהול ופיקוח על פרו

 והתשתיות

 תב"ע אדריכלות מתככני ערים ויסברג ביזנסקי אדר'  .173

 תב"ע אדריכלי נוף ופיתוח לרמן תכנון עיר ואזור  .174

 ד.ס. ניתוב מערכת הנדסה וניהול  .175
תב"ע ובינוי לוועדה המקומית, תכנון תנועה 

 לתב"ע, ניהול פרויקטים

 תב"ע ובינוי לוועדה, אדר' ותכנון ערים בר לוי אדריכלים ומתכננים בע"מ  .176

 תכנון ערים יעוץ נגישותתב"ע ובינוי, אדריכלות  ענבר שמיר אדריכלים בע"מ  .177

 ארכיטק אדריכלים ומתכני ערים  .178
תב"ע ובינוי, נוף לתב"ע, נוף ופיתוח, 

 אדריכלות, תכנון עיר

 תב"ע תכנון בינוי ופיתוח אבי ליזר אדריכלות  .179

 תכנון אורבני וניהול פרויקטים רן וולף  .180

 תכנון ויעוץ חשמל, תאורה, בקרה ותקשורת אי.טי.אס. הנדסה ויעוץ  .181

 ברקת י.ר.ד. הנדסת חשמל ותאורה  .182
תכנון ויעוץ חשמל, תאורה, תקשורת, מיזוג 

 אוויר ותאורה אדריכלית

 תכנון ויעוץ נוף, סקרי עצים נועה נוף  .183

 תכנון כבישים והנדסה פרץ סלע  .184

 תכנון מבנה כביש, והבטחת איכות סלילה מ.נ.מ. מהנדסים בע"מ  .185

 תכנון מים ביוב וניקוז פלגי מים  .186

 תכנון ניהול ופיקוח דאטום מהנדסים בע"מ  .187

 תכנון קווי מים וביוב ראדי מסארוה מהנדסים  .188

 תכנון קונסטרוקציה ( בע"מ1993סלע מהנדסים )  .189

 תכנון תנועה וכבישים נתן תומר הנדסה  .190

 תכנון תנועה כבישים וניקוז שיא חדש בע"מ  .191

 דרכים יועצי כבישים,תכנון תנועה לתב"ע,  תנועה ותחבורה ג. הנדסה אזרחית  .192

 תכנון תנועה, כבישים וניקוז שיא חדש  .193

 תכנון תנועה, כבישים ותיאום מערכות ינון תכנון יעוץ ומחקר הנדסה אזרחית  .194
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 תחום החברה/ יועץשם  מס'

 תנועה וכבישים רול הנדסת דרכים ותחבורה  .195

 פטר ליבוביץ מהנדסים  .196
תנועה, כבישים, ניקוז, תחבורה, עבודות עפר 

 ותיאום

 תנועה, עפר דרכים תיאום תיעול ניקוז אזרחית בע"מאלבז מישל הנדסה   .197

 מהנדסים ויועצים [1עי]מתוםאמי   .198

תנועה, קונסטרוקציה, תב"ע ובינוי לוועדה 
המקומית, תכנון תנועה לתב"ע, דרכים לשינוי 

 מקומי
 


