שם הסיווג

שם היועץ

2018

פיקוח על שתילות

אלון ורד

510,702.76

אתגר א הנדסה בע"מ

302,091.62

גמזו-ניהולית שירותי הנדסה
דגש הנדסה תכנון דרכים

357,805.90

י.דוד מהנדסים

239,113.00

ירון ספקטור שמאות מקרקעין

35,100.00

יסקי מור סיון שות'

651,988.00

א.פפיש ושות מהנדסים יועצים בע"מ

172,246.00

פרויקט חניון דן

מ.פוגל מדידות
שלום ברנדמן  2010בע"מ

7,616.00
1,096,497.37

קרשין מהנדסים יועצים לחשמל

111,849.00

ק.א.מ.נ .יעוץ מגון

20,021.00

ד.ד.ל יעוץ וניהול פרויקטים
אדריכל פנים ועיצוב פנים
בת שבע אגוזי

103,545.00

ליווי פרויקטים יחודיים של משרד החינוך
אדריכל פנים הנגשת סמינר גור
ל .אושקי אדריכלים

1,652,677.50

אדריכל פנים
מוסדות חינוך ומוסדות ציבור

בר לוי אדריכלים ומתכננים

1,086,853.30

 IZאדריכלות ועיצוב פנים
אדריכלות פנים ועיצוב פנים
RIKISTYLE

152,978.00

רונה כהן אדריכלים
תכנון ועיצוב פנים
מוטי לוינשטיין עיצוב ואדריכלות פנים
בודק שכר מוסמך
זיו האפט יעוץ וניהול בע"מ

33,696.00

עובדי קבלן
הקמה והטמעה של תוכנות לניהול תהליכי עבודה באגף ההכנסות

מטריצה פיתוח עם חשיבה

56,160.00

הכנת מסמך עמדה בנושא תמונת מצב של הרשויות החרדיות

תאסק ת"א יעוץ אסטרטגי

289,312.00

הכנת מסמך עמדה רשויות חרדיות בנושא תקציב רווחה

ו.ר.ד וייסלר

יעוץ משפטי בנושא אכיפה סביבתית כללית

ברק שפירא משרד עורכי דין/שפירא
גרינוולד שירי

יועץ ארגוני לאגף הרווחה

גב' ורדה בר

186,073.00

שם הסיווג

שם היועץ

2018

יועץ פיתוח ארגוני BBC
שילובים יעוץ ניהול והדרכה

55,883.49

פיתוח ארגוני
לוטם אסטרטגיות לפיתוח ארגונים

תשתיות מידע וטכנולוגיות בע"מ

23,400.00

הכנת מכרז למערכות הפקה וניהול דוחות פיקוח וחניה באמצעות מסופנים

יגאל נצר/רוידון הנדסה וניהול בע"מ

96,435.00

יחסי ציבור BBC

פידבק בינה פלדשטיין אסטרטגיה פרסום
ותקשורת שיווקית בע"מ

482,486.00

יחסי ציבור לפיתוח כלכלי

גלהר תקשורת

112,320.00

יעוץ משפטי ליועץ משפטי בנושא תכנון ובניה

משרד עורכי דין רון גזית רוטנברג

420,500.00

סזר בילדר

177,573.00

הכנת כתבי כמויות
פרויקט כהנמן

סוקר בטיחות מוסדות חינוך
פרסום פרידמן

82,836.00

עו"ד בנושא כח אדם

משרד עו"ד מיכל רוזנבוים

196,465.47

הכנת תחשיבים לחוקי עזר עירוניים

אורבניקס

21,565.00

הכנת תחשיבים לחוקי עזר עירוניים – היטל סלילה ,תיעול ושצ"פ

א.ר.א.ב בונוס

134,539.00

קונסטרוקציה שיפוצים קטנים למוסדות חינוך
כמאי הריסת אגף הנדסה והריסת גג העירייה ,שיפוץ והוספת אגף למאור
ישראל
כמאי פירוק והריסת קומה א' וב' בבניין העירייה
פרויקטים הנדסיים במוסדות חינוך וציבור

שמעון חן

1,025,420.65

כמאי שיפוצים במבנה העירייה
קונסטרוקציה לצורך רשיונות מוסדות חינוך

קונסטרוקציה בינוי מוס' ציבור וחינוך ותשתיות
י .שני מהנדסים הנדסת בניין בע"מ
א.כצמן מהנדסי בנין בע"מ
קונסטרוקציה שיפוצים קטנים למוסדות חינוך

ברוך ירמולינסקי
מפרו

מודד מוסמך

649,399.93

שם הסיווג

שם היועץ
דרונוב

2018
102,843.00

מודד מוסמך
זייד גאומפ

435,563.74

שפיגל

28,966.00

אקוסטיקה ורעש להנגשת כיתות ליקויי שמיעה

מ.ג .יועצים לאקוסטיקה

84,240.00

מתכנן רמזורים

שלמה רודן יעוץ פיקוח ותכנון

220,562.69

מתכנן מתקני תברואה וכיבוי אש

ברוך גורביץ מהנדסים בע"מ

316,208.00

בטיחות למשפחתונים

אלף בינה

55,282.50

התייעלות אנרגטית

גדיר הנדסה

382,941.00

זאולוג לכתיבת עזרי תוכן חינוכיים

דפנה לב פרויקטים חינוכיים

31,590.00

יועץ בתחומי כלכלה ותפעול

אהרון דומב רו"ח

192,474.95

מאיר לוסקי מהנדסים

130,960.00

יועץ מיזוג אויר

פרדסי ברקוביץ מהנדסים יועצים למיזוג
אויר

הנגשת מתו"ס לקלפיות
הנגשת מתו"ס
ל 22גינות ציבוריות ו 3-מבני פיס
וסאם סטודיו

65,155.50

הנגשת מתו"ס
נגישות מעברי חציה
בטיחות לתשתיות
תכנון מערכות חשמל אולם פיס רח' פתאיה
תכנון מערכות חשמל
מגרש חניה עירוני רח' הקישון דנגור

מטרה וט הנדסת חשמל ובקרה  2009ב"מ

516,199.00

בינוי מוסדות חינוך וציבור בעבודת תשתית ברחובות ובגינות ציבוריות

תכנון מערכות חשמל

ספיר י.ז.ח בע"מ

שמאות נזיקין

חיים אטקין שמאות

יועץ תעסוקתי

מאיה בקר ליבר

38,720.00

מהנדס ביסוס מבנים וקרקע

זליו דיאמנדי בע"מ

14,976.00

פרויקטים הנדסיים גנ"י תמ"א  38ומשרדי רשות

פלקסמן

קונסטרוקציה שיפוצים קטנים למוסדות חינוך
 SYשירותי הנדסה/הופמן יהושע

73,345.10

שם הסיווג

שם היועץ

פרויקטים הנדסיים גנ"י תמ"א  38ומשרדי רשות

 SYשירותי הנדסה/הופמן יהושע

2018
73,345.10

פרויקטים הנדסיים
פיקוח על עבודות במבני ציבור ומתקני הערייה

מ .דבי הנדסה

ב.ש.מ הנדסה ופיקוח

538,522.00

1,022,871.00

פרויקטים הנדסיים גנ"י תמ"א  38ומשרדי רשות
פרויקטים הנדסיים
פרויקט צפון העיר

פ .גורדי

4,677,757.05

תב"ע  572ותב"ע 708
חברת דיאגונל

658,098.00

פיקוח על עבודות תשתית עירוניות
חבת עתיר (ע.א) מהנדסים בע"מ
פיקוח בניה
א.פ.נ .פרויקטים הנדסיים
על מוסדות על"ה
הכנת מכרזים
פרנט

35,100.00

אכיפת חניה באמצעות מצלמות

הכנת מכרזים

מ .בר לב

יועץ לביטוח

עו"ד עמיצור כחלון

ניהול השמת עובדים

שלומי אלבז

139,230.00

יועץ למנהלת BBC

צ.א.ר.א

383,760.00

יוזמות הליכים מינהליים ומשפטיים למען תוספת תקציבית לגני המוכש"ר

פורום בתי ספר המוכים שאינם רשמיים

יועץ איתור ,טיפול משפטי ,ורישום נכסי העירייה

עו"ד אמיר שוהם משרד עו"ד

222,300.00

9,360.00

28,104.00

מובמנט תנועה אנכית בע"מ
יועץ ומתכנן מעליות

יועץ ומתכנן מעליות

אייל אפרתי בע"מ

111,035.00

תחזוקה שוטפת
יועץ לרישוי מקוואות

חברת גמסלי בע"מ

זאולוג

שמואל ידוב

הפקת אירועים קטנים
אביעד גיל
הפקת אירוע חנוכה

125,000.00

שם הסיווג

שם היועץ

2018

טוביה בר אילן יעוץ וביקורת פנימית
יועץ למבקרת העירייה
אליאב עמוס

35,000.00

גבית חובות ארנונה והיטלי פיתוח פעילות שוטפת
משרד עו"ד ברק גיט מיסטריאל

1,431,243.43

גבית חובות ארנונה והיטלי פיתוח תב"ע 580
יועץ איתור ,טיפול משפטי ,ורישום נכסי העירייה
גבית חובות ארנונה והיטלי פיתוח פעילות שוטפת

רוזן בסיס חברת עו"ד ונוטריון

686,455.49

גבית חובות ארנונה והיטלי פיתוח תב"ע 581
מנחם הלוי שמאות מקרקעין
שמאות להיטלי השבחה

453,653.00

יוסף ארנברג שמאי מקרקעין
ברק פרידמן פקלנר שימקביץ ושות'

372,818.00

מילר בלום
אדריכל נוף

דוד גת

114,782.00

טל רוסמן
שמאות מקרקעין

מאיר פינקלשטיין

הכנת מכרז ליסינג

יובל עוזרי

יועץ למתקני ספורט

שמר בטיחות והנדסה

יועץ לתכנון סביבתי

צעירה מרואני

366,168.00

103,994.00

