דוח שנתי יועצים 2018
תאריך

שם היועץ

נושא הייעוץ

סכום מאושר

1

1/1/18

דר' מאיר אמיר

ייעוץ כלכלי לשומת הנמל החדש

 ₪ 63,000לפני מע"מ

2

9/1/18

חברת רנטד מינדס

ייעוץ בנושא חדשנות ואסטרטגיה ליחידה לתכנון
אסטרטגי

 ₪ 80,000כולל מע"מ

3

9/1/18

חברת משחק ילדים

פיקוח על ביצוע עבודות משטחי בטיחות הצללות
ומתקני משחק

 ₪ 90,000כולל מע"מ

4

9/1/18

רו"ח עמוס אליאב

השלמת ביקורת שנערכה ברשות למאבק
בהתמכרויות ובאלימות

 ₪ 10,000לפני מע"מ

5

9/1/18

אלון לוי

חקירות בתחום המשמעת

 ₪ 30,000לפני מע"מ

6

15/1/18

שלומי חדד

ליווי שמאי לתוכנית עד הלום

 ₪ 60,000לפני מע"מ

7

15/1/18

דגש הנדסה

תכנון תנועתי פיזי רמזור ותיאום מערכות כביש
גישה לרכבת

 ₪ 255,750לפני מע"מ

8

25/1/18

שאול לב

שמאי לעריכת שומה לתחנת אתגל

 ₪ 38,000לפני מע"מ

9

8/2/18

טיפ-קון בע"מ

הכנת מכרז דיגיטלי ,ליווי המכרז והכנת המפרט
הטכני

 ₪ 19,000לפני מע"מ

10

8/2/18

אספקט מהנדסים בע"מ

השלמת ביקורת הנדסית על הקמת פארק
אשדוד ים

 ₪ 15,000לפני מע"מ

11

8/2/18

תאיר אבני

ייעוץ ,חשיבה עיצובית מבוססת אנוש ופיתוח
תהליכי שינוי

 ₪ 64,864כולל מע"מ

12

8/2/18

מריאלה בן ש"ך

ייעוץ ,חשיבה עיצובית מבוססת אנוש ופיתוח
תהליכי שינוי

 ₪ 64,864כולל מע"מ

13

15/2/18

ע.טופ הנדסה וניהול
בע"מ

ניהול ופיקוח לבניית ביה"ס למחוננים

 ₪ 208,757.45לפני מע"מ

14

15/2/18

ע.טופ הנדסה וניהול
בע"מ

ניהול ופיקוח לבניית ביה"ס מקיף יא' ברובע יז'

 ₪ 143,599.28לפני מע"מ

15

15/2/18

אדמה מדעי הסביבה
והגאולוגיה בע"מ

ייעוץ סביבתי לליווי תב"ע להתחדשות אזורי
תעשייה הכבדה

 ₪ 282,000לפני מע"מ

16

15/2/18

טלי כהן אנדרסון

פיקוח עליון לעבודות נגישות במיבני ציבור

 ₪ 63,000לפני מע"מ

17

15/2/18

חברת אביב AMCG

ליווי תכנון תב"ע בנושא כלכלי להתחדשות איזור
תעשייה כבדה

 ₪ 82,000לפני מע"מ

18

15/2/18

חברת לביא נטוף
אלגביש

ליווי תכנון תב"ע בנושא מים ,ביוב וניקוז
להתחדשות אזור תעשייה כבדה

 ₪ 139,000לפני מע"מ

19

15/2/18

טובי אלפנדרי

ליווי תכנון תב"ע בנושא שיתוף ציבור
להתחדשות אזור תעשייה כבדה

 ₪ 110,000לפני מע"מ

20

15/2/18

חברת פז כלכלה

ליווי בקשת עיריית אשדוד לשינוי גבולות שיפוט
העיר

 ₪ 60,000לפני מע"מ

21

18/2/18

צור ייעוץ אסטרטגי

ייעוץ אסטרטגי תקשורתי לטיפול במשבר
התקשורתי

 ₪ 140,000כולל מע"מ

22

7/3/18

דוד בורטניק

תכהנון ופיקוח של עבודות תשתיות בשפ"פים

 ₪ 88,905לפני מע"מ

תאריך

שם היועץ

נושא הייעוץ

סכום מאושר

23

7/3/18

יעקב בן דוד

ליווי שמאי לתכנית קריית החלוצים

 ₪ 58,000לפני מע"מ

24

7/3/18

יעקב בן דוד

הוצאת שומה לתב"ע פסגת אשדוד ברובע ז'

 ₪ 35,000לפני מע"מ

25

7/3/18

מ.צרניאק מהנדסים
יועצים

ייעוץ אינסטלציה ל 6-כיתות גן במע"ר דרום

 ₪ 14,174לפני מע"מ

26

7/3/18

חברת לבטח הנדסה

קידום וטיפול בהיתרים עבור פרויקטים קטנים
במיבני ציבור

עד  ₪ 140,000לפני מע"מ

27

7/3/18

חברת VIS

הכנת מפרט לבניית מעליות במוסדות ציבור
וחינוך

עד  ₪ 140,000לפני מע"מ

28

7/3/18

מדב"א מדידות והנדסה

שירותי מדידה למתחם קריית הספורט

 ₪ 34,000לפני מע"מ

29

7/3/18

זליו דיאמנדי

ייעוץ ביסוס קרקע למתחם קריית הספורט

 ₪ 39,000לפני מע"מ

30

7/3/18

דניאל אזרד אדריכלים

תכנון אדריכלי לתוספת  12כיתות ביה"ס יעקב
חסידי

 ₪ 337,042.72לפני מע"מ

31

7/3/18

שיח אדריכלים

תכנון אדריכלי ביה"ס תלמוד תורה  8כיתות
ביה"ס ו 3-כיתות גן

 ₪ 180,801.05לפני מע"מ

32

7/3/18

אייל קראוס

תכנון תנועתי לליווי תב"ע להתחדשות אזור
תעשייה כבדה

 ₪ 693,000לפני מע"מ

33

7/3/18

מילר בלום תכנון סביבתי
בע"מ

תכנון נופי לליווי תב"ע להתחדשות אזור תעשייה
כבדה

 ₪ 425,000לפני מע"מ

34

7/3/18

אמיל אפפלבאום

ייעוץ בנושא חשמל

 ₪ 114,240לפני מע"מ

35

14/3/18

אריה שוורץ מהנדסים
יועצים בע"מ

מתן שירותי תברואה מים ביוב ניקוז וכיבוי אש
לאצטדיון כדורגל

 ₪ 570,393לפני מע"מ

36

25/3/18

ויטאלי ברודסקי

ייעוץ בתחום מניעת זיהום הנחל והים מהביוב

 ₪ 28,420לפני מע"מ

37

25/3/18

משה הורוביץ

ייעוץ שוטף בתחום הגבייה והארנונה

 ₪ 34,900לפני מע"מ

38

25/3/18

חגית דהן

מאגר פסיכולוגים ,פסיכיאטרים ומטפלים לטיפול
בילדים

 ₪ 200לפני מע"מ לשעה

39

25/3/18

לילך ממן

מאגר פסיכולוגים ,פסיכיאטרים ומטפלים לטיפול
בילדים

 ₪ 200לפני מע"מ לשעה

40

25/3/18

פסיכאטר ממכון ממדים

מאגר פסיכולוגים ,פסיכיאטרים ומטפלים לטיפול
בילדים

 ₪ 702כולל מע"מ לשעת עבודה

41

25/3/18

חיים גריידנר

שירותי ייעוץ תקשורתיים

עד  ₪ 140,000לפני מע"מ

42

25/3/18

חברת איי.טים קישרי
קהילה בע"מ

ניהול נכסים דיגיטליים במדיה החברתית

 ₪ 120,000לפני מע"מ

43

25/3/18

יצחק פינטו

בדיקת תכניות וחישובים לחיזוק מבנה פלקל

עד  ₪ 140,000לפני מע"מ

44

25/3/18

אלכס טרשיס

ניהול ופיקוח מעגל תנועה בצומת כנרת ונחל
שניר והסדרת רח' כנען לחד סיטרי

 ₪ 32,220כולל מע"מ

45

25/3/18

דורון אשל מהנדסים

הפקת סקר קרקע כולל והפעלת קודח ומעבדה
מוסמכת

 ₪ 67,500לפני מע"מ

46

25/3/18

חברת -MNSשרון
זאורבך

ייעוץ כלכלי מול הקבלן בן ארי בפרויקט הגל
הירוק

 ₪ 50,000לפני מע"מ

תאריך

שם היועץ

נושא הייעוץ

סכום מאושר

47

25/3/18

ערן טל אסף

ניהול ופיקוח צמוד לעבודות נגישות במיבני
הציבור

עד  ₪ 140,000לפני מע"מ

48

25/3/18

אסף רועי

חישוב כמויות ועריכת מכרז גני ילדים במע"ר
דרום

 ₪ 20,670לפני מע"מ

49

25/3/18

זליו דיאמנדי

ייעוץ ביסוס קרקע גני ילדים מע"ר דרום

 ₪ 8,000לפני מע"מ

50

25/3/18

חברת SIV

יועץ מעליות

 ₪ 4,304לפני מע"מ

51

25/3/18

לבטח הנדסה

יועץ בטיחות למשפחתונים בעיר

 ₪ 41,200לפני מע"מ

52

12/4/18

שלומי חדד ויעקב בן דוד

בדיקות כלכליות לפרויקטים של פינוי ובינוי

 ₪ 19,700לפני מע"מ

53

12/4/18

אולג סביצקי

יועץ נגישות גן ילדים גו' עמר

 ₪ 3,900לפני מע"מ

54

12/4/18

אורגל הנדסה

יועץ קרינה בקדם מפעליו

 ₪ 4,300לפני מע"מ

55

12/4/18

חברת פי.אר.די

ייעוץ מעליות גן ילדים גו' עמר

 ₪ 5,400לפני מע"מ

56

12/4/18

אמי מתום מהנדסים
ויועצים

תוכנית כוללת פתרון תנועה וחנייה גני ילדים גו'
עמר

 ₪ 30,000לפני מע"מ

57

12/4/18

ערן טל אסף

ניהול פיקוח ותכנון תשתיות מתחם החרגול רובע
ז'

עד  ₪ 140,000לפני מע"מ

58

12/4/18

קרן אורלי

ייעוץ קרינה גני ילדים גו' עמר

 ₪ 1,995לפני מע"מ

59

12/4/18

חברת ישראמרין

תכנון והגשת היתר לתוספת כיתות גן קרוואן
וממ"מ למבנים שונים

 ₪ 135,000לפני מע"מ

60

26/4/18

יעקב בירנבאום

עריכת שומה לבקשה להיתר להקמת מרכז
מסחרי רובע טז'

 ₪ 19,654כולל מע"מ

61

26/4/18

אשר בן-ישי

עריכת שומה לבקשה להיתר  4בינייני מגורים
ברובע ג'

 ₪ 12,000לפני מע"מ

62

26/4/18

נתי נוימן

ליווי שמאי לתכנית מתחם בתי המשפט

 ₪ 32,000לפני מע"מ

63

26/4/18

רולי פלד

הנדסת תחבורה ותנועה תכנון קודם רמזור
צומת אלטלנה-רפואה

 ₪ 21,920לפני מע"מ

64

26/4/18

דוד בז'רנו

הנדסת תנועה ותחבורה בע"מ-רה תכנון תנועתי
צומת בני ברית-תל חי

 ₪ 17,942לפני מע"מ

65

26/4/18

אירית אלקולומברה

ניהול ופיקוח על עבודות נגישות במרחב ציבורי

 ₪ 40,000לפני מע"מ

66

26/4/18

אלכס לבדקין

פיקוח על עבודות סימון כבישים

 ₪ 76,360לפני מע"מ

67

26/4/18

דוד בורטניק

פיקוח על עבודות סלילה ופיתוח

 ₪ 64,000לפני מע"מ

68

26/4/18

אלי שורובן

פיקוח על עבודת סלילה ופיתוח

 ₪ 64,000לפני מע"מ

69

26/4/18

מאיר לוסקי

יועץ מיזוג אויר לתיכון ביה"ס כלל חסידי

 ₪ 66,000לפני מע"מ

70

26/4/18

דורון אשל

ייעוץ קרקע וביסוס ביה"ס למצוינות רובע טז'

 ₪ 14,800לפני מע"מ

תאריך

שם היועץ

נושא הייעוץ

סכום מאושר

71

26/4/18

קרן אורלי

ייעוץ קרינה לפרויקט ביה"ס תיכון כלל חסידי

 ₪ 2,990לפני מע"מ

72

26/4/18

אולג סביצקי

יועץ נגישות ביה"ס כלל חסידי

 ₪ 4,800לפני מע"מ

73

26/4/18

לבטח הנדסה

תכנון והגשת היתר לתוספת  2כיתות גן קרוואן-
ממ"מ

 ₪ 39,984לפני מע"מ

74

2/5/18

אריה שוורץ

ייעוץ אינסטלציה תיכון כלל חסידי

 ₪ 69,000לפני מע"מ

75

2/5/18

חברת P R D

תכנון מעליות לפרויקט ביה"ס תיכון כלל חסידי

 ₪ 5,400לפני מע"מ

76

2/5/18

אידלמן בטיחות

ייעוץ בטיחות כיבוי אש בטיחות וארגון אתר
לביה"ס תיכון כלל חסידי

 ₪ 11,500לפני מע"מ

77

2/5/18

אורי נחום

יועץ תקשורת לפרויקט ביה"ס כלל חסידי

 ₪ 9,700לפני מע"מ

78

2/5/18

מידבד כלכלה הנדסית

שירותי כמאי ועריכת מכרז לפרויקט ביה"ס תיכון
כלל חסידי

 ₪ 58,000לפני מע"מ

79

7/5/18

חברת י.אהרוני הנדסת
חשמל

יועץ חשמל לאצטדיון

 ₪ 533,200לפני מע"מ

80

7/5/18

גדעון שריג

תכנון אדריכלות נוף למתחם קריית הספורט
העירונית החדשה

 ₪ 652,800לפני מע"מ

81

7/5/18

רוקח אשכנזי

יועץ קונסטרוקציה לאצטדיון

 ₪ 1,611,000לפני מע"מ

82

10/5/18

חברת אינקיואל

ייעוץ בהקמת צוותי מו"פ ב 14-בתי-ספר על
יסודיים

 ₪ 106,260לפני מע"מ

83

10/5/18

חברת Alter Net

ייעוץ בבניית תכנית אב למחשוב עיר חכמה

 ₪ 40,000לפני מע"מ

84

14/5/18

חברת מ.נ.ש ייעוץ בע"מ

מתן שירותי ניהול חוזה במסגרת פרויקט אשדוד
עוברת לגל הירוק

 ₪ 318לשעה לפני מע"מ לראש
צוות  ₪ 282 ,לשעה מנהל צוות

85

16/5/18

חברת זיו האפרט ייעוץ
וניהול בע"מ

מתן שירותי ייעוץ כלכלי עבור שטחי מסחר
מניבים לאצטדיון הכדורגל

 ₪ 60,000לפני מע"מ

86

24/5/18

חברת טל אסיף

פיקוח וניהול פרויקט שיפוצים מענק פיס 2018

 ₪ 369,000לפני מע"מ

87

24/5/18

טלי כהן אנדרסון

ביצוע עבודות פיקוח עליון על עבודות הנגשה

עד  ₪ 140,000לפני מע"מ

88

24/5/18

יעקב בירנבאום

עריכת חוות דעת לתביעת  197חברת פארלי
בגין אישור תב"ע 14/118/03/3

 ₪ 50,000לפני מע"מ

89

24/5/18

שאול לב

מכרז לבחירת שמאי לרובע המיוחד

 ₪ 288,000לפני מע"מ

90

24/5/18

שלומי חדד

מכרז לבחירת בקר לרובע המיוחד

 ₪ 283,200לפני מע"מ

91

24/5/18

נתי נוימן

ליווי שמאי לתכנית חוף הים

 ₪ 32,000לפני מע"מ

92

24/5/18

נתן תומר

פרויקט פינוי בינוי רח' הדקל ,תכנון ניקוז בשצ"פ

 ₪ 21,775לפני מע"מ

93

28/5/18

אינה שטיינברג

ייעוץ תקשורת בשפה הרוסית

 ₪ 60,000לפני מע"מ

94

28/5/18

חברת וייסלר חשבונאות
וניהול בע"מ

מתן שירותי ייעוץ בתחום הכספים למנהל
שירותים חברתיים

 ₪ 140,000לפני מע"מ

תאריך

שם היועץ

נושא הייעוץ

סכום מאושר

95

28/5/18

חברת וירגונט בע"מ

ייעוץ וליווי בתחום אבטחת מידע

 ₪ 34,200לפני מע"מ

96

6/6/18

חברת א.מ ניהול ובקרה
בע"מ

ייעוץ תעריפים

 ₪ 69,000לפני מע"מ

97

6/6/18

חברת פ.ק.צ

תכנון כבישים ניקוז תיאום תשתיות ומערכות
שכונת האצטדיון מגרש האימונים ולב רובע טו'

 ₪ 700,000לפני מע"מ

98

6/6/18

לוי שטרק זילברשטיין
מהנדסים

תכנון תנועה שכונת האצטדיון ,מגרש האימונים
ולב רובע טו'

 ₪ 240,000לפני מע"מ

99

6/6/18

שלסינגר מדידות
ומערכות מידע בע"מ

מדידות בשכונת האצטדיון מגרש האימונים ולב
רובע טו'

 ₪ 540,000לפני מע"מ

100

6/6/18

שלסינגר מדידות
ומערכות מידע בע"מ

מדידות קריית פארק לכיש

 ₪ 720,000לפני מע"מ

101

6/6/18

ארקדי שיין מהנדסי
חשמל

תכנון חשמל תאורה ותקשורת בשכונת
האצטדיון מגרש האימונים ולב רובע טו'

 ₪ 182,500לפני מע"מ

102

6/6/18

אייל קראוס הנדסת
כבישים ותנועה

תכנון כבישים ותנועה קריית פארק לכיש

 ₪ 943,000לפני מע"מ

103

6/6/18

חברת גוגנהיים בלוך
אדריכלים ומתכניי ערים

אדריכלות נוף קריית פארק לכיש

 1,050,000שח לפני מע"מ

104

6/6/18

ארי כהן אדריכלים
ומתכנני ערים

אדריכלות תכנית בינוי קריית פארק לכיש

 ₪ 536,000לפני מע"מ

105

6/6/18

חברת ברבש אורלן
מהנדסי חשמל

תכנון חשמל קריית פארק לכיש

 ₪ 202,575לפני מע"מ

106

6/6/18

גבריאל דנור

תכנון אדריכלי לפרויקט שיפוץ בית אלמוג

עד  ₪ 140,000לפני מע"מ

107

6/6/18

משה בן-דוד קאסוטו

הכנת פרוגרמה ראשונית ובדיקת היתכנות
קמפוס גיל הרך

 ₪ 10,500לפני מע"מ

108

6/6/18

יעקב בירנבאום

הכנת חחות דעת שמאי לגבי תביעה נגד הועדה
המקומית

 ₪ 100,000לפני מע"מ

109

6/6/18

טלי כהן אנדרסון

התאמה ושיפוץ מרכז תעסוקה מוגן ומונגש

עד  ₪ 140,000לפני מע"מ

110

10/6/18

רויטל ואלדמן-דוידי

סקר נגישות בגנים ציבוריים בעיר

עד  ₪ 140,000לפני מע"מ

111

10/6/18

טלי כהן-אנדרסון

סקר נגישות בגנים ציבוריים בעיר

עד  ₪ 140,000לפני מע"מ

112

10/6/18

חברת  AESמערכות
אנרגיה

ייעוץ בנייה ירוקה עבור פרויקט גני ילדים גו' עמר

 ₪ 25,000לפני מע"מ

113

10/6/18

אורי נחום

ייעוץ תקשורת לפרויקט ביה"ס וגני ילדים קדם
מפעליו

 ₪ 12,000לפני מע"מ

114

10/6/18

שי ברנס

ניהול ופיקוח עבור פרויקט גני ילדים בית יעקב

 ₪ 40,108לפני מע"מ

115

10/6/18

חברת יוזמות בנייה
ירוקה

יועץ בנייה ירוקה לפרויקט ביה"ס וגני ילדים קדם
מפעליו

 ₪ 30,000לפני מע"מ

116

10/6/18

שי ברנס

ניהול ופיקוח עבור פרויקט גני ילדים ברח' הר
חרמון

 ₪ 31,590לפני מע"מ

117

10/6/18

מורטה פורמן

אדריכלות נוף ופיתוח כלל חסידי

 ₪ 30,014לפני מע"מ

118

10/6/18

חברת מכטק גאוטכניקה

ייעוץ קרקע למתחם קריית הספורט

 ₪ 104,000כולל מע"מ

תאריך

שם היועץ

נושא הייעוץ

סכום מאושר

119

10/6/18

יזמות בנייה ירוקה

יועץ בנייה ירוקה לפרויקט תיכון כלל חסידי

 ₪ 37,000לפני מע"מ

120

10/6/18

חברת אקו הנדסה

יועץ אקוסטיקה ישיבה תיכונית

 ₪ 54,454לפני מע"מ

121

10/6/18

אריה שוורץ

אינסטלציה ביה"ס נווה-חנה

 ₪ 30,000לפני מע"מ

122

10/6/18

חברת א.פ.ר הנדסה

יועץ חשמל ביה"ס נווה-חנה

 ₪ 30,000כולל מע"מ

123

10/6/18

שמרית רז

אדריכלות נוף ופיתוח ביה"ס נווה-חנה

 ₪ 15,000כולל מע"מ

124

10/6/18

חברת  AESמערכות

בנייה ירוקה ביה"ס נווה חנה

 ₪ 35,000לפני מע"מ

125

10/6/18

חברת קור עז בע"מ

מיזוג אויר ביה"ס נווה חנה

 ₪ 69,000לפני מע"מ

126

10/6/18

חברת אקו-אקוסטיקה

אקוסטיקה ביה"ס נווה חנה

 ₪ 23,864לפני מע"מ

127

10/6/18

חברת עשת הנדסה
בע"מ

הסדרי תנועה ביה"ס נווה חנה

 ₪ 39,850לפני מע"מ

128

1/7/18

חברת גיטניו

ביצוע מדידות לתב"ע במרכז רובע ו'

 ₪ 90,750לפני מע"מ

129

1/7/18

חברת אליקים אדריכלים
ובוני ערים

ביצוע תכנון אדריכלות לתכנית בינוי במתחם לב
רובע טו'

 ₪ 126,000לפני מע"מ

130

1/7/18

חברת גרינשטיין הר גיל

ביצוע תכנון אדריכלות נוף במתחם לב רובע טו'

 ₪ 380,000לפני מע"מ

131

1/7/18

ערן מבל אדריכלים

ביצוע תכנון אדריכלות לתב"ע ברובע ו'

 ₪ 180,400לפני מע"מ

132

1/7/18

גוני הנדסה בע"מ

ניהול ליווי ופיקוח כביש גישה למחלף אשדוד
צפון

 ₪ 552,885לפני מע"מ

133

1/7/18

דוד בז'רנו

תכנון הסדרי תנועה זמניים במעגל תנועה בני
ברית-תל חי

 ₪ 26,500לפני מע"מ

134

1/7/18

חברת טיקטין הנדסת
חשמל

תכנון חשמל תאורה ותקשורת בפרויקט פינוי
בינוי-הדקל

 ₪ 51,000לפני מע"מ

135

1/7/18

דוד בורטניק

פיקוח על עבודת סלילה ופיתוח

 ₪ 88,905לפני מע"מ

136

4/7/18

חברת דגן ביקורת ובקרה

ייעוץ למתן שירותי עריכת ביקורת במועצה
הדתית אשדוד

 ₪ 48,000כולל מע"מ

137

4/7/18

חברת אביה חקירות

חקירות בתחום המשמעת

 ₪ 34,000לפני מע"מ

138

4/7/18

חברת BUILD

ייעוץ אסטרטגי ומיתוג למנהלת התחדשות
עירונית

 ₪ 88,000לפני מע"מ

139

12/7/18

שגית ונעמה

מתן שירותי ניהול ומעקב על לוחות זמנים
סיכונים ואינטגרציה הסכם הגג

 ₪ 230,400לפני מע"מ

140

24/7/18

שלומי חדד

הוצאת שומה לתב"ע פינוי ובינוי ברובע ה'-
פרויקט מרגנית

 ₪ 24,000לפני מע"מ

141

24/7/18

מקום אדריכלות נוף

ביצוע תכנון אדריכלות נוף לשכונת האצטדיון

 ₪ 188,600לפני מע"מ

142

24/7/18

יער אדריכלים ומתכנני
ערים בע"מ

תכנון אדריכלות לתוכנית בינוי בפרויקט שכונת
האצטדיון

 ₪ 133,000לפני מע"מ

תאריך

שם היועץ

נושא הייעוץ

סכום מאושר

143

24/7/18

אסיף ברמן נועה ברוט
אדריכלי נוף

ביצוע תכנון אדריכלות נוף למתחם מגרש
האימונים

 ₪ 204,000לפני מע"מ

144

24/7/18

טנדרוולד יאן ונילי חר"ג

ביצוע תכנון אדריכלות לתכנית בינוי במתחם
מגרש האימונים

 ₪ 110,600לפני מע"מ

145

24/7/18

שאול לב

שומת נמל-הגדלת שכר טירחה במידה והשומה
תהא מעל  10מיליון

טרם התקבלה החלטה לגבי
שומה

146

31/7/18

יצחק זוכמן

ייעוץ לגבי כבישים ותנועה וקידום פרויקטים
בעיריית אשדוד

עד  ₪ 140,000לפני מע"מ

147

31/7/18

שאול מהנדסים

תכנון חשמל ביה"ס כלל חסידי

 ₪ 72,000לפני מע"מ

148

31/7/18

אפיק הנדסת מעליות

הכנת מפרט מעליות למבני ציבור וחינוך

 ₪ 35,000לפני מע"מ

149

31/7/18

אלרום מעליות

הכנת מפרט מעליות למבני ציבור וחינוך

 ₪ 35,000לפני מע"מ

150

31/7/18

טלי כהן אנדרסון

פיקוח עליון

 ₪ 10,800לפני מע"מ

151

31/7/18

דוד מהנדסים

בדיקת חישובים סטטיים וססמיים לתמ"א 38

עד  ₪ 140,000לפני מע"מ

152

2/8/18

רו"ח עמוס אליאב

ביקורת קליטת עולי צרפת

 ₪ 50,000לפני מע"מ

153

14/8/18

דוד אקרשטיין

ניהול תכנון וביצוע תשתיות ופיתוח מנהלת
הסכם הגג

 ₪ 734,400לפני מע"מ

154

19/8/18

גרונר ד.א.ל מהנדסים
בע"מ

מתן שירותי תכנון לצורך הכנת תב"ע עבור
פקוירט כבשי גישה דרומי לעיר

 ₪ 550,000לפני מע"מ

155

19/8/18

אפשטיין ניהול פרויקטים

מתן שירותי ניהול ומעקב על פרויקטים
סטאטוטוריים מנהלת הסכם הגג

 ₪ 159,600לפני מע"מ

156

19/8/18

נתי נוימן

הוצאת שומה לתב"ע ולבקשה להיתר-פינוי בינוי
הרב שאולי

 ₪ 24,000לפני מע"מ

157

19/8/18

נתי נוימן

ליווי שמאי לתוכנית חוף הים ללא הסכמת בעלים
כולל בדיקת טבלאות איזון

 ₪ 40,000לפני מע"מ

158

19/8/18

אמיר חופשי

בדיקת טבלאות הקצאה ואיזון תוכנית קניון
הסימול

 ₪ 6,000לפני מע"מ

159

19/8/18

חברת מדב"א

הכנת תשריט לצורכי רישום

 ₪ 19,600לפני מע"מ

160

19/8/18

חברת גטניו

הכנת מדידה ותצ"ר עבור תב"ע התחדשות
איזור תעשייה כבדה

 ₪ 366,080לפני מע"מ

161

19/8/18

חברת יעל הנדסה

ניהול ופיקוח עבור מע"ש שיפוץ

 ₪ 58,000לפני מע"מ

162

22/8/18

חברת pajanos

פיתוח תכנית ניהול הפרסום

 ₪ 30,000לפני מע"מ

163

22/8/18

חברת א.ט.מ.ב בנייה
והנדסה

חוות דעת מהנדס מבנים מסוכנים

 ₪ 70,000לפני מע"מ

164

22/8/18

חברת ב.ס.ב מהנדסים

חוות דעת מהנדס מבנים מסוכנים

 ₪ 70,000לפני מע"מ

165

22/8/18

יצחק פינטו

ייעוץ קונסטרוקציה שיפוץ שוק רובע ו'

 ₪ 110,000לפני מע"מ

166

22/8/18

חברת א.פ.ר הנדסה

יועץ חשמל עבור שיפוץ שוק רובע ו'

 ₪ 38,000לפני מע"מ

תאריך

שם היועץ

נושא הייעוץ

סכום מאושר

167

22/8/18

טל אסף ניהול ותכנון
פרויקטים

ניהול פרויקט M21פיתוח מרחבי למידה ב7-
בתי ספר

 ₪ 34,650לפני מע"מ

168

22/8/18

שלסינגר מדידות

מודד מרכזון רובע ו'

 ₪ 70,000לפני מע"מ

169

22/8/18

חברת ירון שמעוני שחם

תכנון קונסטרוקציה למבנה ביה"ס תיכון כלל
חסידי

 ₪ 279,000לפני מע"מ

170

22/8/18

יצחק פינטו

תכנון ופיקוח עליון קונסטרוקציה בית הכנסת
נווה-חנה ומתנ"ס

 ₪ 307,276לפני מע"מ

171

5/9/18

שמעון בי.אס שירותי יעוץ

ביצוע סיקרי נגישות ל 7-חופי רחצה

 ₪ 56,000לפני מע"מ

172

5/9/18

אחים מרגולין הנדסה
וייעוץ בע"מ

מתן שירות ניהול ופיקוח על פרויקטים להקמת
מבני ציבור הסכם הגג

 ₪ 410,130לפני מע"מ

173

5/9/18

חברת ספיר סנטר בע"מ

תכנון תאורה חשמל ותקשורת ברובע המיוחד

 ₪ 392,500לפני מע"מ

174

5/9/18

חברת א.פנקס ובנו

מתן שירות הכנת מדידה ומיפוי לפרויקט רובע
מיוחד

 ₪ 318,000לפני מע"מ

175

5/9/18

ירון שמעוני

תכנו קונסטרוקציה ואיטום מעבר תת קרקע
ברובע המיוחד

 ₪ 795,000לפני מע"מ

176

5/9/18

חברת שלסינגר

מודד שוק ברובע ב'

 ₪ 38,000לפני מע"מ

177

5/9/18

חסין דבורצ'ק

תכנון אדריכלי אבות קדושין

 ₪ 70,600לפני מע"מ

178

5/9/18

חברת דקר בניין

תכנון כבישים ניקוז ותיאום מערכות בפרויקט
אזור תעשייה צפוני חדש

 2,800,000שח לפני מע"מ

179

5/9/18

חברת מדב"א מדידות
והנדסה

ביצוע מדידות אזור תעשייה צפוני חדש

 ₪ 480,000לפני מע"מ

180

11/10/18

יעקב בן דוד

הוצא שומה לבקשה להיתר לפרויקט אחים דוניץ
בע"מ

 ₪ 24,000לפני מע"מ

181

11/10/18

רוני ברקוביץ

בדיקת פיצוי ההפקעה עבור בית אבות רובע ה'

 ₪ 18,000לפני מע"מ

182

11/10/18

גדעון קרול

הוצאת שומה לבקשה להיתר ותב"ע לבית קנדה

 ₪ 15,000לפני מע"מ

183

11/10/18

חברת מרום תובל

ייעוץ תשתיות ותיאום בתכנית הרחבת בית
העלמין

 ₪ 64,300לפני מע"מ

184

11/10/18

אקולוג הנדסה בע"מ

ייעוץ ניקוז לתכנית תב"ע הרחבת בית העלמין

 ₪ 34,000לפני מע"מ

185

11/10/18

גנון עצים וסביבה בע"מ

סקירת עצים לתכנית תב"ע הרחבת בית העלמין

 ₪ 22,500לפני מע"מ

186

11/10/18

חברת א.פ.ר הנדסה
וניהול פרויקטים

תכנון חשמל ותקשורת באזור תעשייה צפוני
חדש

 ₪ 98,280לפני מע"מ

187

11/10/18

להב הנדסת בטיחות

ייעוץ בטיחות לשכונת פארק לכיש

 ₪ 35,000לפני מע"מ

188

11/10/18

חברת יוזמות

ייעוץ אקוסטיקה לשכונת פארק לכיש

 ₪ 62,000לפני מע"מ

189

11/10/18

קרלוס דרינברג

ייעוץ בקרת תכנון אדריכלות לשכונת פארק לכיש

 ₪ 32,200לפני מע"מ

190

18/10/18

אילנה אופיר

תכנון אדריכלות נוף ואדריכלות בינוי אזור
תעשייה צפוני חדש

 ₪ 1,728,699לפני מע"מ

תאריך

שם היועץ

נושא הייעוץ

סכום מאושר

191

18/10/18

אפי כוינה

הכנת תב"ע ובינוי במתחמי צעירים רובע יג'

 ₪ 675,000לפני מע"מ

192

18/10/18

ניר קוץ אדריכלים בע"מ

אדריכלות ואדריכלות נוף מתחמי צעירים סיטי
ומע"ר

 ₪ 437,100לפני מע"מ

193

18/10/18

שלומי חדד

ליווי צוות תכנון תוכנית המתאר התחדשות אזור
תעשייה הכבדה

 ₪ 36,000לפני מע"מ

194

18/10/18

גולן דיין

ייעוץ כלכלי למינהלת הסכם הגג

 ₪ 52,200לפני מע"מ

195

18/10/18

אהוד שמשוני

פיקוח על עבדות שיקום גנים ציבוריים בשצ"פ גן
לוחמים וגן השיקמה

 ₪ 55,000לפני מע"מ

196

18/10/18

אהוד שמשוני

פיקוח על עבודות פיתוח גן ציבורי בשצ"פ קק"ל
ברח' אלטלנה

 ₪ 90,000לפני מע"מ

197

23/10/18

חברת Alter Net

ייעוץ בהגשת קול קורא

 ₪ 32,200לפני מע"מ

198

23/10/18

אושינסקי ימית

מאגר תרפיסטים ומטפלים לטיפול בילדים ונוער

לא הועסקה ב2018-

199

23/10/18

שועה אבישי יוסף

מאגר תרפיסטים ומטפלים לטיפול בילדים ונוער

 ₪ 100כולל מע"מ לשעת
הדרכה  ₪ 200כולל מע"מ
לשעת טיפול

200

25/10/18

חברת וינדקס

ביצוע קידוחי סקר גזי קרקע עפ"י מפרט איכות
הסביבה

 ₪ 48,900לפני מע"מ

201

25/10/18

דוד גוגנהיים

תכנון אדריכלי קמפוס לגיל הרך

 ₪ 142,825לפני מע"מ

202

15/11/18

רפי אנונו

קונסטרוקטור עבור שיפוץ שוק ב'

 ₪ 70,000לפני מע"מ

203

15/11/18

בנו ברקוביץ

קונסטרוקטור שיפוץ מבנה מע"ש

 ₪ 29,800לפני מע"מ

204

15/11/18

שי ברנס

ניהול ופיקוח עבור גן ילדים הנביא עמוס

 ₪ 42,987לפני מע"מ

205

15/11/18

בנו ברקוביץ

מתכנן קונסטרוקציה ל 2-כיתות גני ילדים
חטיבת הנגב ובית יעקב

 ₪ 38,733לפני מע"מ

206

15/11/18

טלי כהן-אנדרסון

פיקוח עליון על עבודות נגישות במבני ציבור מנה
שלישית ל 42-מבנים

 ₪ 105,000לפניי מע"מ

207

15/11/18

אבי לייזר

תכנון פיקוח וליווי לפרויקט פיתוח מרחבי למידה
ב 10-כיתות

 ₪ 85,000לפני מע"מ

208

15/11/18

יעקב בן דוד

הכנת חוות דעת שמאית וליווי מקצועי בבית
מפשט בנושא אדמת הצבי

 ₪ 16,000לפני מע"מ

209

15/11/18

חברת א.פנקס

מדידת הפרויקט-כביש חיבור למחלף צפוני
אשדוד

 ₪ 12,800לפני מע"מ

210

15/11/18

זליו דיאמנדו

יעוץ לביסוס תכן מבנה מסע בפרויקט כביש
חיבור למחלף צפוני

 ₪ 32,000לפני מע"מ

211

15/11/18

חברת י.ט הנדסה

תכנון מעבר חצייה ו 2-צמתים ברח' הטיילת

 ₪ 38,300לפני מע"מ

212

15/11/18

ספיר הנדסת חשמל

סיור בשטח ובדיקות חשבונות חשמל לאגף
חשמל

 ₪ 195לשעה לפני מע"מ

213

15/11/18

אלאונורה פיקסון

יועצת אינסטלציה-תכנון וביצוע של הקפיטריה
מרכז כיוונים

 ₪ 11,700כולל מע"מ

214

15/11/18

עירית אלקולומברה

יועצת נגישות -תכנון וביצוע של הקפיטריה מרכז
כיוונים

 ₪ 6,435כולל מע"מ

תאריך

שם היועץ

נושא הייעוץ

סכום מאושר

215

15/11/18

יאנה מינץ

יועץ מיזוג אויר -תכנון וביצוע של הקפיטריה
מרכז כיוונים

 ₪ 8,424כולל מע"מ

216

15/11/18

מאיר גרינברג

כמאי -תכנון וביצוע של הקפיטריה מרכז כיוונים

 ₪ 4,095כולל מע"מ

217

15/11/18

לוי שטרק

תכנון תנועה רמזורים הסדרי תנועה לשלבי
ביצוע ברובע המיוחד באשדוד

 ₪ 244,000לפני מע"מ

218

22/11/18

טלי כהן אנדרסון

תכנון מבנה שירותים לרשות הספורט במרינה

 ₪ 72,000לפני מע"מ

219

26/11/18

קבוצת טוב הכשרות

הרצאות ופעילות בתחום בטיחות בדרכים

עד  ₪ 140,000לפני מע"מ

220

26/11/18

אלטרנטיבי חוויות נהיגה
בע"מ

הרצאות ופעילות בתחום בטיחות בדרכים

עד  ₪ 140,000לפני מע"מ

221

26/11/18

סופיה מוסטר

הרצאות ופעילות בתחום בטיחות בדרכים

עד  ₪ 140,000לפני מע"מ

222

26/11/18

חפצנו לחיים

הרצאות ופעילות בתחום בטיחות בדרכים

עד  ₪ 140,000לפני מע"מ

223

26/11/18

קו מהלב

הרצאות ופעילות בתחום בטיחות בדרכים

עד  ₪ 140,000לפני מע"מ

224

26/11/18

העמותה לקידום תאטרון

הרצאות ופעילות בתחום בטיחות בדרכים

עד  ₪ 140,000לפני מע"מ

225

26/11/18

מיקי גולדנברג

הרצאות ופעילות בתחום בטיחות בדרכים

עד  ₪ 140,000לפני מע"מ

226

26/11/18

מדריכים בדרכים בע"מ

הרצאות ופעילות בתחום בטיחות בדרכים

עד  ₪ 140,000לפני מע"מ

227

26/11/18

עו"ד רוני מצליח

הרצאות ופעילות בתחום בטיחות בדרכים

עד  ₪ 140,000לפני מע"מ

228

26/11/18

אצ'נפה גובזה

הרצאות ופעילות בתחום בטיחות בדרכים

עד  ₪ 140,000לפני מע"מ

229

26/11/18

מאיר ש.טולקוף

הרצאות ופעילות בתחום בטיחות בדרכים

עד  ₪ 140,000לפני מע"מ

230

26/11/18

תיאטרון מיליטרון

הרצאות ופעילות בתחום בטיחות בדרכים

עד  ₪ 140,000לפני מע"מ

231

26/11/18

דדי ברעם

הרצאות ופעילות בתחום בטיחות בדרכים

עד  ₪ 140,000לפני מע"מ

232

26/11/18

עו"ד אלה שוורצמן

הרצאות ופעילות בתחום בטיחות בדרכים

עד  ₪ 140,000לפני מע"מ

233

26/11/18

דר' ארנון גלעד

ליווי תכנון ועיצוב השירות האירגוני של מרכז
השירות החדש של אגף הגבייה

 ₪ 65,375לפני מע"מ

234

26/11/18

חברת אקספוטרייד
( )2011בע"מ

ליווי אירגוני וקידום פרויקטים נבחרים

עד  ₪ 45,000לפני מע"מ

235

6/12/18

חברת דיא הנדסה ובנייה

תכנון חנייה ברח' האשל

 ₪ 26,000לפני מע"מ

236

6/12/18

איזי בלאנק

אדריכלות נוף לביה"ס יסודי ממלכתי במע"ר
דרום

 ₪ 78,120לפני מע"מ

237

6/12/18

גיל מיניסטר

תכנון ועיצוב במרכז כיוונים

 ₪ 70,000לפני מע"מ

238

6/12/18

חברת אמי מתום

תכנון תנועה וביצוע כביש גישה למחלף אשדוד
צפוני

 ₪ 89,380לפני מע"מ

תאריך

שם היועץ

נושא הייעוץ

סכום מאושר

239

6/12/18

ספיר מרכז

תכנון תאורה וביצוע כביש גישה למחלף אשדוד
צפוני

 ₪ 71,000לפני מע"מ

240

6/12/18

חברת אמי מתום

בדיקת היתכנות תחבורתית במתחם ההתנעה
ברובע ו'

 ₪ 60,000לפני מע"מ

241

6/12/18

טופז הנדסה וחשמל
ותאורה בע"מ

תכנון חשמל תאורה ותקשורת במתחם ההתנעה
ברובע ו'

 ₪ 9,973לפני מע"מ

242

6/12/18

חברת גרונר ד.א.ל

יועץ תנועה ודרכים ותיאום תשתיות במתחם
ההתנעה ברובע ו'

 ₪ 90,500לפני מע"מ

243

6/12/18

שאול לב

שמאות במתחם ההתנעה ברובע ו'

 ₪ 40,000לפני מע"מ

244

6/12/18

חברת מ.רוזנטל
מהנדסים בע"מ

תכנון מים וביוב במתחם ההתנעה ברובע ו'

 ₪ 22,439.08לפני מע"מ

245

6/12/18

חברת סוסקין הנדסת
כבישים

מתן שירותי ניהול ומעקב על איכות הפרויקטים

 ₪ 100,800לפני מע"מ

246

13/12/18

חברת טיפקון

ייעוץ וליווי מכרז מערכות מידע

עד  ₪ 140,000לפני מע"מ

247

17/12/18

שמואל גפן

יועץ תוכן מבנה לפרויקט פיתוח מתחם מגורים
פארק לכיש

 ₪ 240,100לפני מע"מ

248

17/12/18

חברת שקל

יעוץ נגישות הסכם הגג

 ₪ 31,000לפני מע"מ

249

17/12/18

יותם הנדסה

יועץ קרקע ברובע המיוחד

 ₪ 210,000לפני מע"מ

250

17/12/18

חברת י.פנקס ובניו

הכנת תשריט לצורכי רישום לתוכנית מאושרת

 ₪ 59,000לפני מע"מ

251

27/12/18

אורי פישוץ-נתן

ניהול ופיקוח ממ"ד רובע טו'

 ₪ 217,782לפני מע"מ

252

27/12/18

מילר בלום

תכנון אדריכלות נוף ברובע המיוחד

 ₪ 1,694,812.13לפני מע"מ

253

27/12/18

אמי מתום

תכנון פיזי  ,ניקוז ותיאום מערכות לכביש גישה
מחלף צופני

 ₪ 138,187לפני מע"מ

254

27/12/18

חברת נהרא ופשטיה
בע"מ

ייעוץ הידרולוגי בפארק לכיש

 ₪ 62,000לפני מע"מ

255

27/12/18

חברת שלפ מעבדה

ייעוץ אגרונומי ברובע המיוחד

 ₪ 34,500לפני מע"מ

256

27/12/18

חברת זליו דיאמנד

ייעוץ קרקע וביסוס פארק לכיש

 ₪ 82,500לפני מע"מ

