
   2022דו"ח שנתי 

מועד התכנסות  
 הוועדה

מספר 
 הליך  

היקף כספי של ההתקשרות        היועץ     סוג העבודה    
 )לא כולל מע"מ( 

14.02.2022 18.2021 

תכנון נוף    שירותילמתן 
ופיתוח עבור תב"ע  

בפרויקט אזור התעשיה  
 החדש בנתיבות 

 

מקום אדריכלות נוף ותכנון  
 עירוני בע"מ 

248,663   ₪ 

7.03.2022 2.2022 
למתן שירותי תכנון  

 אדריכלי למרכז חוסן 
 

 ₪   140,000 ארכידרום  -מאיר קריספין 

14.03.2022 11.2022 

למתן שירותי תכנון  
קונסטרוקציה למבנה  

 היכל תרבות חרדי 
 

 ₪   220,000 א.כצמן מהנדסי בניין בע"מ 

29.03.2022 3.2022 

למתן שירותי תיאום  
ורגולציה עבור אזורי  

 תעשייה 
 

השקעות   שור  כהן  רונן 
 בע"מ 

 ₪ )סך חודשי(  16,000

7.04.2022 13.2022 

למתן שירותי ייעוץ, ליווי  
וניהול 'קולות קוראים'  

המפורסמים על ידי גופים  
 ממשלתיים ואחרים 

 

 ₪   10,000 גיא מרציאנו 

10.05.2022 14.2022 

למתן שירותי ניהול  
ופיקוח על עבודות התכנון  
והביצוע בפרויקטלהקמת  

 מרכז נופש וספורט 
 

ניהול   פרצלינה  דבלמן 
 פרויקטים בע"מ 

 מערך הפרויקט   2.97%

10.05.2022 1.2022 
למתן שירותי ניהול  
ופיקוח לפרויקטים  

 הליך מסגרת  –הנדסיים 

 היועצים הזוכים: 

טיבי ליין מהנדסים   .1

ביחס   -ויועצים בע"מ 

לתחום תשתיות  

 ופיתוח

פי.אס.אן ניהול   .2

פרויקטים ואדריכלות  

ביחס לתחום   -בע"מ 

 תשתיות ופיתוח

  -בע"מ  רמון מהנדסים  .3

ביחס לתחום מבני  

 ציבור

מייליך(  -אלאב )אלטר .4

  –מהנדסים בע"מ 

 מערך הפרויקט  4%  - 3%



מועד התכנסות  
 הוועדה

מספר 
 הליך  

היקף כספי של ההתקשרות        היועץ     סוג העבודה    
 )לא כולל מע"מ( 

 לשני התחומים  יחסב

ביחס   – אריאל כהן .5

 התחומיםלשני 

הנן  היות   והצעותיהם 
 הצעות כשרות וטובות 

14.06.2022 17.2022 

למתן שירותי תכנון נופי  
בפרויקט לביצוע מרכז  

,  603נופש וספורט מגרש 
אזור תעשייה מזרחי )שלב  

 ב'(
 

נוף   אדריכלות  בנוף  קו 

 בע"מ 
350,000   ₪ 

21.06.2022 4.2022 

למתן שירותי תכנון  
מפורט של נוף ופיתוח  

  –עבור עיריית נתיבות 
בפרויקט פארק נ.ע.מ שלב  

 ד'
 

אדריכלות   טורנר  צורנמל 

 נוף בע"מ  
290,000   ₪ 

21.06.2022 6.2022 

למתן שירותי תכנון  
מפורט לביצוע של תנועה,  

תחבורה ודרכים עבור  
בפרויקט   –עיריית נתיבות 

 פארק נ.ע.מ שלב ד' 
 

 ₪   2,611,066 מהוד הנדסה בע"מ 

21.06.2022 7.2022 

למתן שירותי תכנון קווי  
מים וביוב לפרויקט פארק  

 נ.ע.מ שלב ד' 
 

מהנדסים   אריה  שוורץ 

 יועצים בע"מ 
663,000   ₪ 

21.06.2022 8.2022 

למתן שירותי תכנון  
מפורט של רשתות חשמל,  

תאורה ותקשורת  
  –לפרויקט פארק נ.ע.מ 

 שלב ד'
 

הנדסת   י.אהרוני  אינג' 

 חשמל בע"מ 
480,000   ₪ 

21.06.2022 9.2022 

למתן שירותי תאום  
מערכות עבור עיריית  

בפרויקט פארק   –נתיבות 
 נועם שלב ד' 

 

 ₪   265,000 מהוד הנדסה בע"מ 

29.06.2022 16.2022 
למתן שירותי תכנון  

כוללני לשדרוג ופיתוח  
 מתחם גן הבנים שלב ב' 

אדריכלות   טורנר  צורנמל 

 נוף בע"מ 

 

550,000  ₪ 

29.06.2022 12.2022 
למתן שירותי ייעוץ ותכנון  

 תחבורתי  

מהנדסים  -אמי מתום 

 ויועצים בע"מ 

 

 ₪ )עבור כל שעת עבודה(  245



מועד התכנסות  
 הוועדה

מספר 
 הליך  

היקף כספי של ההתקשרות        היועץ     סוג העבודה    
 )לא כולל מע"מ( 

30.08.2022 23.2022 

למתן שירותי ייעוץ  
אסטרטגי, בקרה ורכש  

מדיה בתחום השיווק  
 והפרסום לעיריית נתיבות 

 ₪ )עבור כל שעת עבודה(  201 קרן אוזן תקשורת בע"מ 

18.10.2022 25.2022 

מתן שירותי קשרי קהילה  

בעיר   שונים  בפרויקטים 

 נתיבות 

 

 יסמין תקשורת   -טל סגרון
כולל מע"מ(    151 )לא  ₪ לשעת עבודה 

של   מקסימאלי  להיקף  שעות    100ועד 
 בכל חודש 

6.11.2022 26.2022 

מתן שירותי פיקוח וניהול  

ביצוע   עבודות  על 

והפיתוח   התשתית 

רמות   שכונת  בפרויקט 

 יורם, פלח ב' 

"סי.פי.אמ ניהול    -חברת 

 בניה בע"מ" 
 מחשבון הקבלן המבצע במכרז  3.25%

17.11.2022 18.2022 

תכנון   שירותי  מתן 

בפארק   לתב"ע  אדריכלי 

ה'(   )שלב  נ.ע.מ  תעשיות 

 בנתיבות 

אסיף   "גוטמן  חברת 

 אדריכלים בע"מ"  
  ₪ )לא כולל מע"מ( 1,150,000

17.11.2022 24.2022 

מתן שירותי פיקוח וניהול  

עבודות   וביצוע  תכנון  על 

הבניה, התשתית והפיתוח  

נ.ע.מ   תעשיות  בפארק 

 שלב ד'

"סי.פי.אמ ניהול    -חברת 

 בניה בע"מ" 
 מערך הפרויקט   3%

17.11.2022 20.2022 

תנועה  מתן   תכנון  שירותי 

מפורטת   תכנית  עבור 

תעשיות   בפארק  )תב"ע( 

 נ.ע.מ )שלב ה'( 

הנדסה   "מהוד  חברת 

 בע"מ"  
175,000   ₪ 

17.11.2022 33.2022 

תכנון   ניהול  שירותי  מתן 

ביצוע   על  ופיקוח  וניהול 

עבודות התשתית והפיתוח  

שכונת   להקמת  בפרויקט 

 מעלות הנחל בנתיבות  

מהנדסים   "רמון  חברת 

 בע"מ"  
 מחשבון הקבלן המבצע   3.45%

17.11.2022 27.2022 

מתן שירותי תכנון מפורט  

בשכונת   מקווה  לבניית 

מגרש   שרון,  ,  602נווה 

 נתיבות 

 

 

 

 ₪ )לא כולל מע"מ(   210,00 חברת "העין הטובה"  



מועד התכנסות  
 הוועדה

מספר 
 הליך  

היקף כספי של ההתקשרות        היועץ     סוג העבודה    
 )לא כולל מע"מ( 

17.11.2022 21.2022 

נוף   תכנון  שירותי  מתן 

מפורטת   תכנית  עבור 

תעשיות   בפארק  )תב"ע( 

 בנתיבות   נ.ע.מ )שלב ה'(

טורנר   צורנמל  ורדית 

 אדריכלות נוף בע"מ" 
 ₪ )לא כולל מע"מ(   150,000

17.11.2022 19.2022   

תכנית   ניהול  שירותי  מתן 

לפארק   תב"ע  להכנת 

ה'(   )שלב  נ.ע.מ  תעשיות 

 בנתיבות 

( השקעות  (  1994סיטילינק 

 בע"מ 
  ₪ )לא כולל מע"מ( 420,000

11.12.2022 29.2022 
אדריכל להכנת תוכנית  

 דונם  4600ותמל 

דרמן ורבקל אדריכלות  

 בע"מ 
 )לא כולל מע"מ( ₪ 1,700,000

11.12.2022 30.2022 
יועץ תנועה לתוכנית ותמל  

 דונם  4600

אמי מתום מהנדסים  

 ויועצים 
 )לא כולל מע"מ(₪   1,250,000

11.12.2022 31.2022 

 

יועץ נוף לתוכנית ותמל  

 דונם  4600

 

 

צורנמל טורנר אדריכלות  

 נוף 

 

 )לא כולל מע"מ(  ₪ 685,000

13.12.2022 32.2022 
לתוכנית   תכנון  ניהול 

דונם  4600ותמל    
 ₪ )לא כולל מע"מ(  902,500   חושן ניהול פרויקטים

13.12.2022 15.2022 

מתן שירותי תכנון מפורט  

עבור   ופיתוח  נוף  של 

בפרויקט   נתיבות  עיריית 

4פלח  -נווה שרון   

צורנמל טורנר אדריכלות  

 נוף 

 

 ₪ )לא כולל מע"מ(  810,000

27.12.2022 34.2022 
  ביה"סאדריכל לתכנון 

 ר רמות מאי 402
 )לא כולל מע"מ(  ₪ 165,000 זרתא סטודיו 

27.12.2022 40.2022 
אדריכל לאולם ספורט  

 נתיבות מערב  401
 )לא כולל מע"מ(  ₪ 320,000 קריספין מאיר 

17.01.2023 47.2022 

מתן שירותי ניהול תכנון  

באזור   להכנת  תב"ע

תעשייה דרום מזרחי,   

דונם בנתיבות  900  

 

(  1994סיטי לינק השקעות )

מ "בע  
 ₪ )לא כולל מע"מ(  198,000

24.01.2023 42.2022 

תן שירותי תכנון  מ

אדריכלי לאולם ספורט  

שכ' רמות   801במגרש 

 יורם בנתיבות 

 

כרמל נתן פלדמן  ה

 אדריכלים בע"מ 
 ₪ )לא כולל מע"מ(  195,000



מועד התכנסות  
 הוועדה

מספר 
 הליך  

היקף כספי של ההתקשרות        היועץ     סוג העבודה    
 )לא כולל מע"מ( 

24.01.2023 43.2022 

מתן שירותי תכנון  מפורט  

רשתות   של  עליון  ופיקוח 

ותקשורת    תאורה  חשמל, 

מעלות    בפרויקט שכונת 

 הנחל, נתיבות 

 ₪ )לא כולל מע"מ(  284,000 אריאל מלכה 

24.01.2023 44.2022 

תן שירותי תכנון מפורט  מ

ופיקוח עליון לעבודות  

עפר, כבישים, ניקוז  

עבור  ותאום מערכות 

פרויקט שכונת מעלות  

 הנחל, נתיבות 

 

 ₪ )לא כולל מע"מ( 1,450,000 גילי אמסילי בע"מ 

24.01.2023 45.2022 

מתן שירותי תכנון מפורט  

לביצוע של פיתוח נוף  

בפרויקט שכונת "מעלות  

 הנחל", בנתיבות 

 

 טל בילינסקי אדריכלות 

 ונוף בע"מ 

 

 

 

 

 ₪ )לא כולל מע"מ( 2,600,000

24.01.2023 49.2022 

מתן שירותי תכן מבנה  

וייעוץ קרקע  בפרויקט  

שכונת "מעלות הנחל",  

 עיריית נתיבות 

 ₪  )לא כולל מע"מ(  140,000 אגסי רימון 

 


