
 2022בהליך נוהל יועצים תוצאות זוכים 

 
מועד התכנסות 

 הוועדה

מספר 

 הליך 

 החלטת וועדת התקשרויות  מהות הפניה  

תכנון נוף  שירותילמתן  18.2021 14.02.2022

ופיתוח עבור תב"ע 

בפרויקט אזור התעשיה 

 החדש בנתיבות

"מקום אדריכלות  –היועץ הזוכה 

נוף ותכנון עירוני בע"מ"  היות 

והצעתו הנה הצעה כשרה והטובה 

 ביותר

 
 

למתן שירותי תכנון  2.2022 7.03.2022

 אדריכלי למרכז חוסן

 -"מאיר קריספין  –היועץ הזוכה 

ארכידרום" היות והצעתו הנה 

 הצעה כשרה והטובה ביותר

 

למתן שירותי תכנון  11.2022 14.03.2022

קונסטרוקציה למבנה היכל 

 תרבות חרדי

"א.כצמן מהנדסי  –היועץ הזוכה 

בניין בע"מ" היות והצעתו הנה 

 הצעה כשרה וטובה

 

למתן שירותי תיאום  3.2022 29.03.2022

ורגולציה עבור אזורי 

 תעשייה

"רונן כהן שור  –היועץ הזוכה 

השקעות בע"מ" היות והצעתו הנה 

 הצעה כשרה והטובה ביותר

 

למתן שירותי ייעוץ, ליווי  13.2022 7.04.2022

'קולות קוראים'  וניהול

המפורסמים על ידי גופים 

 ממשלתיים ואחרים

"גיא מרציאנו"  –היועץ הזוכה 

היות והצעתו הנה הצעה כשרה 

 וטובה

למתן שירותי ניהול ופיקוח  14.2022 10.05.2022

על עבודות התכנון והביצוע 

בפרויקטלהקמת מרכז 

 נופש וספורט

"דבלמן פרצלינה  –היועץ הזוכה 

ניהול פרויקטים בע"מ" היות 

והצעתו הנה הצעה כשרה והטובה 

 ביותר

 

למתן שירותי ניהול ופיקוח  1.2022 10.05.2022

 –לפרויקטים הנדסיים 

 הליך מסגרת

 היועצים הזוכים:

טיבי ליין מהנדסים ויועצים  .1

ביחס לתחום תשתיות  -בע"מ 

 ופיתוח

פי.אס.אן ניהול פרויקטים  .2

ביחס  -ואדריכלות בע"מ 

 לתחום תשתיות ופיתוח

ביחס  -בע"מ רמון מהנדסים  .3

 לתחום מבני ציבור



 2022בהליך נוהל יועצים תוצאות זוכים 

 
מועד התכנסות 

 הוועדה

מספר 

 הליך 

 החלטת וועדת התקשרויות  מהות הפניה  

מייליך( -אלאב )אלטר .4

לשני  יחסב –מהנדסים בע"מ 

 התחומים

ביחס לשני  – אריאל כהן .5

 התחומים

היות והצעותיהם הנן הצעות 

 כשרות וטובות

 

שירותי תכנון נופי למתן  17.2022 14.06.2022

בפרויקט לביצוע מרכז נופש 

, אזור 603וספורט מגרש 

 תעשייה מזרחי )שלב ב'(

 

"קו בנוף אדריכלות  –היועץ הזוכה 

נוף בע"מ" היות והצעתו הנה הצעה 

 כשרה והטובה ביותר

 

למתן שירותי תכנון מפורט  4.2022 21.06.2022

של נוף ופיתוח עבור עיריית 

בפרויקט פארק  -נתיבות 

 נועם שלב ד'

 

נמל טורנר צור" –היועץ הזוכה 

אדריכלות נוף בע"מ" היות והצעתו 

 הנה הצעה כשרה וטובה

למתן שירותי תכנון מפורט  6.2022 21.06.2022

צוע של תנועה, תחבורה לבי

ודרכים  עבור עיריית 

בפרויקט פארק  -נתיבות 

 נועם שלב ד'

 

 מהוד הנדסה" –היועץ הזוכה 

בע"מ" היות והצעתו הנה הצעה 

 כשרה וטובה

למתן שירותי תכנון קווי  7.2022 21.06.2022

מים וביוב לפרויקט פארק 

 שלב ד' -נ.ע.מ  

שוורץ אריה " –זוכה היועץ ה

" היות מהנדסים יועצים בע"מ

כשרה והטובה הצעה והצעתו הנה 

 ביותר

 

למתן שירותי תכנון מפורט  8.2022 21.06.2022

של רשתות חשמל,    

תאורה ותקשורת לפרויקט 

 שלב ד' -פארק נ.ע.מ  

י.אהרוני אינג' " –היועץ הזוכה 

" היות והצעתו הנדסת חשמל בע"מ

 הנה הצעה כשרה והטובה ביותר

 

 



 2022בהליך נוהל יועצים תוצאות זוכים 

 
מועד התכנסות 

 הוועדה

מספר 

 הליך 

 החלטת וועדת התקשרויות  מהות הפניה  

למתן שירותי תאום  9.2022 21.06.2022

עבור עיריית  מערכות

בפרויקט פארק  -נתיבות 

 נועם שלב ד'

 

מהוד הנדסה " –היועץ הזוכה 

יות והצעתו הנה הצעה בע"מ"ה

 טובה ביותרכשרה וה

 


