
   2020תוצאות זוכים בהליך נוהל יועצים 

 

מועד התכנסות  

 הוועדה

מספר 

 הליך  

 החלטת וועדת התקשרויות  מהות הפניה   

מדידה   27/2019 23.2.2020 שירותי  מתן 

מפות   להכנת  קרקעית 

מגרשים   וסימון  למשתכן 

רמות   בשכונת  למסירה 

 יורם 

הזוכה   מהנדסים    –היועץ  "אלקא 

והצעתו   היות  בע"מ("   ויעקב  )עמי 

 הנה הצעה כשרה והטובה ביותר  

וניהול   1/2020 1.3.2020 פיקוח  שירותי  מתן 

עבודות   ביצוע  על  ביצוע  על 

והפיתוח   התשתית  הבניה, 

המזרחי   התעשייה  באזור 

 בנתיבות , שלב ב'.  

"טיבי ליין מהנדסים    -היועץ הזוכה 

הנה   והצעתו  היות  בע"מ"  ויועצים 

 הצעה כשרה והטובה ביותר  

וליווי   7/2020 31.3.2020 ייעוץ  שירותי  מתן 

שמאות    -פרוגרמה  -כלכלה

מפורטת   תכנית  להכנת 

 להתחדשות עירונית 

הזוכה   -"גיאוקרטוגרפיה    -היועץ 

המכון למחקר מרחבי בע"מ" היות  

והטובה   כשרה  הצעה  הנה  והצעתו 

 ביותר 

מתן שירותי תכנון אדריכלי   19/2019 26.4.2020

חדשני   ירוק  לביה"ס 

מגרש   שרון,  נווה  בשכונת 

807   

אדריכלים    "נופר דוד   -היועץ הזוכה 

ומתכנני ערים בע"מ" היות והצעתו  

 הנה הצעה כשרה והטובה ביותר  

רעיוני   17/2019 04.05.2020 תכנון  שירותי  מתן 

הבבא   לפארק  חזון  ויצירת 

בתא   הקבר  ולציון  סאלי 

   608שטח 

הזוכה אדריכלים    -היועץ  "מוריה 

והצעתו   היות  בע"מ"  מ.א  סטודיו 

 הנה הצעה כשרה והטובה ביותר  

תיאום   2/2020 04.5.2020 שירותי  מתן 

 ורגולציה  

הזוכה  שור    -היועץ  כהן  "רונן 

והצעתו   היות  בע"מ"  השקעות 

 הצעה כשרה וטובה   

06.5.2020 14/2020   / כלכלי  ייעוץ  שירותי  מתן 

 תקציבי 

הזוכה  היוע  השקעות    –ץ  "זליכה 

והצעתו   היות  בע"מ"  פיננסי  וליווי 

 הנה הצעה כשרה והטובה ביותר 

מתן שירותי תכנון אדריכלי   8/2020 17.05.2020

כביש   על  גשר  משולב    8של 

מעל   רגל,  והולכי  רכב  כלי 

בשכונת   בוהו  נחל  ערוץ 

 נתיבות מערב 

הזוכה   מליס    –היועץ  "נעמה 

בע"מ"   ערים  ובינוי  אדריכלות 

כשרה  הצעה  הנה  והצעתו  היות 

 והטובה ביותר 

תכנון   9/2020 17.05.2020 שירותי  הזוכה  מתן  מתום    –היועץ  "אמי 



   2020תוצאות זוכים בהליך נוהל יועצים 

מועד התכנסות  

 הוועדה

מספר 

 הליך  

 החלטת וועדת התקשרויות  מהות הפניה   

ותיאום   קונסטרוקציה 

כביש   על  גשר  של  מערכות 

והולכי  8 רכב  כלי  משולב 

בוהו   נחל  ערוץ  מעל  רגל, 

 בשכונת נתיבות מערב 

ויועצ היות  מהנדסים  בע"מ"  ים 

והטובה   כשרה  הצעה  הנה  והצעתו 

 ביותר 

מתן שירותי תכנון אדריכלי   6/2020 7.07.2020

מתאר   תכנית  להכנת 

 כוללנית 

הזוכה   אסיף    –היועץ  "גוטמן 

והצעתו   היות  בע"מ"  אדריכלים 

 הצעה כשרה וטובה 

מתן שירותי תכנון מפורט   17/2020 23.07.2020

לביצוע של פיתוח נוף  

בפרויקט שצ"פ מרכזי  

 בשכונת נתיבות מערב ב' 

הזוכה   טורנר    –היועץ  "צורנמל 

אדריכלות נוף בע"מ" היות והצעתו  

 הנה הצעה כשרה והטובה ביותר 

מתן שירותי מדידה ברחבי   15/2020 18.08.2020

 העיר נתיבות 

הזוכים   "אלקא    –היועצים 

בע"מ"   ויעקב(  )עמי  מהנדסים 

גיאולוגיה   מדידות,  ו"מ.ג.ה 

והצעותיהם   היות  בע"מ"  והנדסה 

 כשרות והטובות ביותר 

מתן שירותי תיאום תכנון   19/2020 15.09.2020

וביצוע לפרויקטים בעיריית  

 נתיבות 

"שמעון עזריאל   –היועצים הזוכים 

תיאום וניהול פרויקטים בע"מ", 

י", "טיבי ליין  "בוריס ברגינסק

בע"מ" ו"אספקט מהנדסים  

בע"מ", היות והצעותיהם כשרות  

 והטובות ביותר 

מתן שירותי תכנון נופי   21/2020 26.10.2020

להכנת תכנית מתאר  

 כוללנית 

"שלמה אהרונסון   –היועץ הזוכה 

( בע"מ" היות 2001אדריכלים ) 

והצעתו הנה הצעה כשרה והטובה  

 ביותר 

מתן שירותי תכנון מפורט   28/2020 26.10.2020

לביצוע של תנועה, דרכים,  

ניקוז ועבודות עפר  

לפרויקט שדרוג אזור השוק  

 הישן 

"לנדיוז תנועה  –היועץ הזוכה 

( בע"מ" היות 2005וכבישים )

 כשרה והטובה ביותר והצעתו הנה 

מתן שירותי תכנון אדריכלי   22/2020 27.10.2020

לבית ספר לחינוך מיוחד  

 603במגרש 

"זרתא סטודיו   –היועץ הזוכה 

בע"מ" היות והצעתו הנה הצעה  

 כשרה והטובה ביותר 



   2020תוצאות זוכים בהליך נוהל יועצים 

מועד התכנסות  

 הוועדה

מספר 

 הליך  

 החלטת וועדת התקשרויות  מהות הפניה   

מתן שירותי תכנון אדריכלי   23/2020 27.10.2020

לבית ספר יסודי במגרש  

812 

"מסילטי   –היועץ הזוכה 

אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ"  

היות והצעתו הנה הצעה כשרה 

 והטובה ביותר 

מתן שירותי תכנון אדריכלי   24/2020 27.10.2020

לבית ספר יסודי במגרש  

804 

"אדריכל מאיר   –היועץ הזוכה 

ארכידרום אדריכלים"   –קריספין 

היות והצעתו הנה הצעה כשרה 

 והטובה ביותר 

מתן שירותי תכנון אדריכלי   25/2020 27.10.2020

לבית ספר יסודי במגרש  

817 

"ש.פובזנר ג.פובזנר   –היועץ הזוכה 

אדריכלים" היות והצעתו הנה 

 הצעה כשרה והטובה ביותר 

מתן שירותי תכנון אדריכלי   26/2020 27.10.2020

לבית ספר יסודי במגרש  

821 

"ר. לוטן אדריכלים   –היועץ הזוכה 

בע"מ" והצעתו הנה הצעה כשרה 

 והטובה ביותר 

מתן שירותי תכנון תנועה   20/2020 29.10.2020

להכנת תכנית מתאר  

 כוללנית 

"מורן הנדסת  –היועץ הזוכה 

דרכים בע"מ" היות והצעתו הנה  

 הצעה כשרה והטובה ביותר 

מתן שירותי תכנון אדריכלי   34/2020 29.10.2020

לבית ספר לחינוך מיוחד  

 821במגרש 

"ש.פובזנר ג.פובזנר   –היועץ הזוכה 

אדריכלים" היות והצעתו הנה 

 הצעה כשרה והטובה ביותר 

מתן שירותי תכנון אדריכלי   36/2020 29.10.2020

לבית ספר יסודי "נעם  

 1000אליהו" במגרש  

"אדריכל זאב גור"   –היועץ הזוכה 

היות והצעתו הנה הצעה כשרה 

 וטובה 

מפורט  מתן שירותי תכנון  29/2020 2.11.2020

לביצוע  של פיתוח נוף  

בפרויקט שדרוג תשתיות  

וחניון ציבורי באזור השוק  

 הישן 

"רימון סביבה ונוף   –היועץ הזוכה 

בע"מ" היות והצעתו הנה כשרה 

 והטובה ביותר 

מתן שירותי תכנון מפורט   30/2020 2.11.2020

לחשמל, תאורה, תקשורת  

וטל"כ לפרויקט שדרוג  

ציבורי באזור תשתיות וחניון 

 השוק הישן 

 

אינג' י.אהרוני  "  –היועץ הזוכה 

" היות והצעתו  הנדסת חשמל בע"מ

 הנה הצעה כשרה וטובה 

 



   2020תוצאות זוכים בהליך נוהל יועצים 

מועד התכנסות  

 הוועדה

מספר 

 הליך  

 החלטת וועדת התקשרויות  מהות הפניה   

שירותי תכנון אדריכלי  מתן  38/2020 4.11.2020

 3התעשיה מתחם לאזור 

"מסילטי   –היועץ הזוכה 

אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ"  

היות והצעתו הנה הצעה כשרה 

 והטובה ביותר 

 


