
#

מועד החלטת ועדת שם העסק שעמו התקשרה המועצהזוכהנושא התקשרות
ההתקשרויות

 היקף התקשרות 
מ" כולל מע2019-ב

 142,647 ₪             14.8.2018'בנימין שטיינר ושותשגית שטיינריעוץ חשבונאי1
 45,630 ₪               7.10.2018'לפידור ושותד מנחם לפידור"עודיני עבודה/א"יעוץ בנושא כ2
הכנת תשריטים להפקעה לשטחי 3

ציבור בחרוצים מדידה לצורך 
הפקעה בחרוצים

מ"פוטו מאפ בע

9.10.2018               ₪ 32,526 

ד מילי ויס ורסנו"עוד מילי ויס ורסנו"עו
             ₪ 117,966 

4 
ד רינה לפידות"עו

לפידות עורכי דין
               ₪ 12,969 

יעוץ וליווי בנושא תכנון אסטרטגי 5
ושוטף למועצה

18.10.2018אורלי הדס
             ₪ 238,680 

 369,323 ₪             18.10.2018מ"מאיק מהנדסים בעגלעד מאיקניהול פרויקטים הנדסיים6
 149,095 ₪             גלעד ארנון'  דר גלעד ארנון

כוורת יועציםגידי פייטן

ן יועצים"אמענבל גביש

 58,617 ₪               4.11.2018ורד פיירליווי כלכלי חשבונאי לחינוך8
 8.11.2018212,796אמרי מזוריועץ תקשורת ויחסי ציבור9

 186,908 ₪             20.11.2018מ"שירותי תיאום ופיקוח בע.  ס.אצביקה אדלרמפקח על עבודות הנדסיות10

יועץ חשמל להכנת מכרז לעבודות 11
ליווי פיקוח על עבודות , חשמל
חשמל

1.1.2019מ"קלינפלץ הנדסה בעאלכס דיאדקו
               ₪ 32,123 

יועץ לניהול ריכוז ותיאום תהליך 12
הקמת מרפאה אזורית

 196,560 ₪             14.1.2019ערד סלוצקי

שירותי פיקוח לעבודות בינוי בבית 13
החינוך המשותף בשפיים

 85,995 ₪               3.4.2019ב הנדסה.י.טבנימין טבריצי

שרותי מדידות לכביש השירות 14
.געש- המזרחי שפיים 

מודדים ' גטניו ושות
מ"מוסמכים בע

16.4.2019
               ₪ 79,443 

בראש סומךאיתן בראש

 395,272.80 ₪        רוזן בסיסרועי רוזן
צומן רוקח לנקרי פרידלרגיל צומן

'נעם ליברמן ושותנעם ליברמן

ברק גיט מיסטריאלדוד גיט

 11,700 ₪               עודד מהצרי משרד עורכי דיןעודד מהצרי
'ריינהרץ ושות, שפרבר,פרישאשר אילוביץ

'אופיר בוכניק ושותאופיר בוכניק

מ"ב בונוס בע.א.ר.אאריק גולדיאן

 11,716.00 ₪          אורנית עופר
 11,060.00 ₪          איריס לויט

 15,900.00 ₪          אשרת מזרחי שפירא
 10,392.40 ₪          דפנה קפה אלפא

 13,770.00 ₪          עודד לב
 11,218.00 ₪          שירן קייסי

 10,168 ₪               דנה חמו
 4,095 ₪                 מן''רוית תורג

 16,439.00 ₪          חן גיברשטיין
אייל הורבט

 16,848 ₪               גלעד גושן

 10,080 ₪               גלעד גושן

 30,240 ₪               עמית שירן
 20,160 ₪               אופיר רגב

 30,240 ₪               סאשה שוואב
 51,840 ₪               שרון ראובן

 25,920 ₪               גלית חזק

של משרד הפנים" 8/2016נוהל " על פי 2019ח היקף כספי של התקשרויות עם יועצים בשנת "דו

11.10.2018יעוץ בנושא גביה ומחיקת חובות

17

נ לבתי הספר "שירותי הדרכת תל
קול )וגני הילדים של המועצה 

קורא לרישום למאגר והגשת הצעת 
(מחיר

28.8.2019

יעוץ ארגוני 7

24.10.2018

שירותי טיפולים רגשיים 16
קול  )למטופלים תושבי המועצה

קורא לרישום למאגר והגשת הצעת 
21.8.2019.(מחיר

15

4.4.2019

ייעוץ בנושא הגדלת שומות ארנונה 
או היטלים שונים/ו
קול קורא לרישום למאגר והגשת )

.(הצעת מחיר



#

מועד החלטת ועדת שם העסק שעמו התקשרה המועצהזוכהנושא התקשרות
ההתקשרויות

 היקף התקשרות 
מ" כולל מע2019-ב

של משרד הפנים" 8/2016נוהל " על פי 2019ח היקף כספי של התקשרויות עם יועצים בשנת "דו

 22,752 ₪               דוד אביסרור
 17,280 ₪               טל עדות

 32,400 ₪               (אגלינג'ג)קשת
 56,700 ₪               ריקי מאור

 30,300 ₪               חגית חלימי
 34,749 ₪               טל נחליאלי

 54,468 ₪               זיו רז
 199,020 ₪             אומגה

פיתוח יכולות - ל"פי
למידה

                 ₪ 8,528 

 19,775 ₪               זהבית ליבר
 30,240 ₪               אלינור סלמן לוי

שירותי ניהול ופיקוח צמוד 18
לפרוייקט הנחת קו קולחים 

והקמת תחנת שאיבה במאגר תל 
יצחק

שירותי תיאום ופיקוח ניהול . ס.אגדי אדלר
ובניה

6.10.2019

                      ₪    -

קול )שרותי ייעוץ בתחום הביטוח 19
קורא לרישום למאגר והגשת הצעת 

.(מחיר

משרד יועצים – אורי אורלנד אורי אורלנד
לניהול סיכונים

4.11.2019

                 ₪ 4,680 

20
שירותי ייעוץ בתחום נגישות 

קול קורא )ס ונגישות השרות "מתו
(לרישום למאגר והגשת הצעת מחיר

4.12.2019ל"עמותת שקאבי רמות

                 ₪ 6,800 

קול קורא )מנתחת התנהגות 22
לרישום למאגר והגשת הצעות 

.(מחיר

15.12.2019רות נצר
            ₪ 3,480.00 

קול קורא )מנתחת התנהגות 
לרישום למאגר והגשת הצעות 

.(מחיר

 
אורית קסוטו

15.12.2020

            ₪ 4,668.00 

17

נ לבתי הספר "שירותי הדרכת תל
קול )וגני הילדים של המועצה 

קורא לרישום למאגר והגשת הצעת 
(מחיר

28.8.2019


