
  2021תוצאות זוכים בהליך נוהל יועצים 

 
מועד התכנסות 

 הוועדה

מספר 

 הליך 

 החלטת וועדת התקשרויות  מהות הפניה  

י בניית מערכת מתן שירות 35.2020 31.01.2021

אוטומציה לניהול דווח 

ובקרת ביצוע ותקציב 

לתוכניות ופרויקטים בעיר 

ובקרה ופיקוח על התוכניות 

 המשלימות למידה בעיר
 

"יעקב בנישתי"   –היועץ הזוכה 

היות והצעתו הנה הצעה כשרה 

 והטובה ביותר 

מתן שירותי ניהול תכנון  43.2020 31.01.2021

להכנת תכנית מתאר 

כוללנית אסטרטגית לעיר 

 נתיבות

אדריכלות  –"אתוס  –היועץ הזוכה 

תכנון וסביבה בע"מ" היות והצעתו 

 הנה הצעה כשרה והטובה ביותר

מתן שירותי ניהול ופיקוח  1.2021 11.2.2021

  6לפרויקט סלילת כביש 

"רמון מהנדסים  –היועץ הזוכה 

בע"מ" היות והצעתו הנה העצה 

 כשרה וטובה

מתן שירותי פיקוח וניהול  44.2020 14.2.2021

על ביצוע מבנה של מעבדות 

שוורץ/ רייסמן )מכון ויצמן( 

 בנתיבות 

" א.א הנדסה" היות   -היועץ הזוכה

ה הצעה כשרה והטובה והצעתו הנ

 ביותר 

מתן שירותי תכנון מערכות  41.2020 16.02.2021

חשמל, תקשורת, גילוי אש 

וגלאי   עשן, כריזה ותאורת 

חוץ למבנה "מעבדות לימוד 

של מרכז שוורץ / רייסמן 

 )מכון ויצמן("

"קליינפלץ הנדסה  –היועץ הזוכה 

בע"מ" היות והצעתו הנה הצעה 

 כשרה והטובה ביותר

מתן שירותי תכנון  42.2020 16.02.2021

קונסטרוקציה  למבנה 

מעבדות לימוד של מרכז 

 רייסמן )מכון ויצמן( \שוורץ

 

"א.כצמן מהנדסי  –היועץ הזוכה 

בניין בע"מ" היות והצעתו הנה 

 הצעה כשרה והטובה ביותר

להכנת שמאות מתן שירותי  3.2021 12.04.2021

תכנית מפורטת להתחדשות 

 עירונית

 

"עודד לנדאו  –היועץ הזוכה 

שמאות מקרקעין בע"מ" היות 

והצעתו הנה הצעה כשרה והטובה 

 ביותר

מתן שירותי תכנון אדריכלי  2.2021 4.05.2021

מפורט למסוף תחבורתי 

"ר.לוטן אדריכלים  –היועץ הזוכה 

בע"מ" היות והצעתו הנה הצעה 

 כשרה והטובה ביותר



  2021תוצאות זוכים בהליך נוהל יועצים 

 
מועד התכנסות 

 הוועדה

מספר 

 הליך 

 החלטת וועדת התקשרויות  מהות הפניה  

בשכונת מעלות הנחל ) עפ"י 

 ( בנתיבות1051תמל / 

מתן שירותי תכנון  6.2021 22.06.2021

קונסטרוקציה לחניון תת 

קרקעי ואלמנטים 

קונסטרוקטיביים בפרויקט 

 שדרוג השוק הישן בנתיבות

"צבי המלי  –היועץ הזוכה 

מהנדסים בע"מ" היות והצעתו הנה 

 ותרהצעה כשרה והטובה בי

מתן שירותי ניהול ופיקוח  8.2021 11.07.2021

 במתחם "רמות מאיר"

"יניב גורביץ'  –היועץ הזוכה 

מהנדסים בע"מ" היות והצעתו הנה 

 הצעה כשרה וטובה

 

תכנון מפורט מתן שירותי   9.2021 12.08.2021

למקווה בשכונת  רמות 

 יורם, נתיבות

 -ברבר אדריכלים " –היועץ הזוכה 

" היות ובינוי ערים בע"מאדריכלות 

 והצעתו הנה הצעה כשרה וטובה

 

מתן שירותי תכנון תנועה  10.2021 12.08.2021

מפורט לביצוע שבילי 

 אופניים

"לנדיוז תכנון תנועה  –היועץ הזוכה 

( בע"מ" היות 2005וכבישים )

והצעתו הנה הצעה כשרה והטובה 

 ביותר

 

מתן שירותי תכנון כוללני  7.2021 25.08.2021

לשדרוג ופיתוח מתחם 

 ז'בוטינסקי 

"קו בנוף אדריכלות  –היועץ הזוכה 

נוף בע"מ" היות והצעתו הנה הצעה 

 כשרה והטובה ביותר

 

 


