
 

 

 
המועצה המקומית אבן יהודה בפטור  ידו"ח מסכם לגבי התקשרויות שבוצעו ע"

 1950-, התשי"א לצו המועצות המקומיות רביעית ה[ לתוספת 8] 3ממכרז לפי סעיף  
 

 
 2019שנת 

 
  תיוהיקף התקשרו סוג העבודה נותן השירותים

,  2019שאושרו בשנת 
 לא כולל מע"מ 

יכלות  אדר  – פזגל
 והנדסה בע"מ 

תכנון מרכז ספורט ובריכת שחייה  
 )קאנטרי( 

 ש"ח  931,000
 
 

וניהול   הנדסה א.מ 
 פרויקטים בע"מ 

ניהול ופיקוח פרויקט סלילת כיכר  
 רימון  -עצמאות

 ש"ח  103,500

  ל הנדסה.א.ד
 בע"מ 

 ש"ח  200,000 ה כנית אב לתחבורותכנון ת

 עה( ש"ח )לש 255 שוטף  תנועה ייעוץ ק לירן יצח
 350 –סה"כ שעות 

כניות בינוי והנחיות ויכת ת ער עידית מן 
כנית  וות  151 .כנית ה.צומרחביות לת

 א'  244 .ה.צ

 ש"ח  29,000

  שחק המומחים
 ע"מ לשכר ב

 ש"ח  2,000 דם ני שכר וכח אנייבע  יעוץי

 ש"ח )לשעה(  235 ת שוטף ייעוץ אדריכלו עידית מן 
 750 -סה"כ שעות 

כרמי בנימין  
הנדסה אזרחית  

 בע"מ 

פיתוח  השלמת  –תכנון תשתיות 
רחוב האלה וסיום פיתוח תשתיות  

 306 .ה.צ

 ש"ח  86,000

מתקנים  עד  גיל ל א
 בע"מ 

לעבודות שיפוצי קיץ  ייעוץ חשמל 
 לשנה"ל תש"פ 

 ש"ח  33,600

 ש"ח  29,750 ייעוץ בטיחות שיפוצי קיץ  בע"מ  יךק רי איצי
ד.י.   הנדסה האידא
 בע"מ 

מפקח לניהול ופיקוח שיפוצי קיץ  
 2019לשנת 

 ש"ח  112,000

וצי קיץ לשנת  טור לשיפ קונסטרוק צביר מהנדסים 
2019 

 ש"ח  82,900

ניהול ופיקוח הקמת תשתיות חלק   בע"מ  ניסים שוקר
, ניקוז  306תעשייה ה.צ. ה' לאזור  ב

 4על כביש 

 ש"ח  74,750

ידות  שלסינגר מד
 בע"מ 

שכונת   250מדידות מתחם ה.צ 
 הדסים 

 ש"ח  50,100

פיתוח   –ון חשמל ייעוץ ותכנ בע"מ  י.ז.ח ספיר
 250 ה.צ. תשתיות תוכנית

 ש"ח  367,000

ה.צ. מתחם  –ייעוץ קרקע וביסוס  ע"מ ב גרמ. יו אינג'  
 שכונת הדסים  250

 ש"ח  150,000

סים  ד נמהחברת 
וח  ופיק לתכנון

 ע"מ ב

 –ייעוץ ותכנון תנועה וכבישים  
 שכונת הדסים 250ה.צ. מתחם 

 ש"ח  561,000

  וולףליאור  -צורדן 
 "מ אדריכלי נוף בע

 ה.צ.  אדריכל נוף לפיתוח תוכנית
250 

 ש"ח  970,000

  באה אדריכלים
בתיה   –ובוני ערים 

 סבירסקי מלול 

בינוי פיתוח תשתיות  דריכלית א
 א  250בתחום תוכנית ה.צ. 

 ש"ח  315,000

 ש"ח  70,000צוע מעגל תנועה וחניה  תכנון לבישניידר תכנון  



 

 

כבישים ומדידות  
 בע"מ 

 בצומת הרחובות הנוטר והסביון 

ים  מהנדס ח.ג.מ
כננים  יועצים מת

 בע"מ  1980

 ש"ח  252,000 250תכנון ניקוז תוכנית ה.צ. ייעוץ ו 

-ן רונאל אית
רית לוי  דרו

 מ אדריכלים בע"

תוכנית  – קטייעוץ ותכנון פרוי
 הרחבת בית העלמין 

 ש"ח  230,000

  ניסים שוקר
מהנדסים יועצים  

 בע"מ 

ת אולם  יקט בני פיקוח וניהול פרו
 נים בבי"ס הראשו ספורט

 ש"ח  399,300

טיחות  בה  בתחום עליוןייעוץ ופיקוח  ור דרור לימ 
 250למתחם הדסים ה.צ. 

 ש"ח  61,500

למתחם הדסים ה.צ.  סביבתי ץייעו דני מאיר 
250 

 ש"ח   32,500

  תשתיות טק-די
 בע"מ 

 ש"ח   81,000 א  250  איתור תשתיות תוכנית ה.צ.

  תשתיות תוכנית פיתוח   –אגרונום  ברגר  וןאהר
 א  250

 ש"ח   51,700

ע. יפה ניהול  
 ופיקוח 

 –בודות תשתית ופיקוח עניהול 
 א  250תוכנית 

 ש"ח  270,000

שניידר תכנון  
בישים ומדידות  כ

 בע"מ 

פיתוח תשתיות בתחום תוכנית  
ה וסמטת הליל נר רחוב   – 177הצ/

 השרון 

 ש"ח  120,000

אדריכל   אילן צבי
 בע"מ 

 ש"ח  1,065,625 תכנון הרחבת בתי ספר יסודיים 

 ש"ח  48,000 טרי אניועץ לליווי כלכלי להקמת ק  אורבניקס 
 


