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 2020התקשרויות לשנת  מרכז של  דוח

 לפי נוהל התקשרויות לביצוע עבודה הדורשת ידע ומומחיות או יחסי אמון מיוחדים

 
עלות ההתקשרות בש"ח  סוג העבודה שם המציע הזוכה 

 )לא כולל מע"מ(

ג'ויס אורון  
 אדריכלות

 ש"ח 215,000 מתכנן להקמת מרחב חדשנות 

חברה  גדיש 
 להנדסה בע"מ 

ניהול תכנון לפרויקט תכנון תב"עות: ניר  
עם, יכיני, כפר עזה, ברור חיל, דורות,  

   לב העוטף )תעסוקה(

  פרויקטכל מסך  7.5%
 שיתקבל 

יועץ תנועה לצורך עבודת רשות התמרור   י.ט הנדסה 
המקומית, הסדרת תמרור וקביעת 

 הסדרי תנועה בתחום המועצה

 )חודשי(ש"ח  5,000
  2שנים +  3חוזה לתקופה בת 

 אופציות בנות שנה כ"א

 ₪  190,000 מתכנן לצורך הקמת מעון  זרתא סטודיו

 ₪  112,000 מתכנן לצורך שיפוץ בית העם א.ב מתכננים 

יועץ בתחום הסדרי בטיחות  למעונות  י.ט הנדסה 
 וגנים בברור חיל 

68,600  ₪ 

על מחירון  10%הנחה של  משפטית שרותי גביה  עו"ד רון חמד
 לפי ביצוע  -לשכת עורכי הדין

ארט אדריכלות נוף 
 ועיצוב עירוני בע"מ

שבילי אופניים בתחום   5 מתכנן להקמת
 המועצה 

התקשרות במתכונת "בטריה" בה  
האדריכל מעסיק תחתיו את כלל  

היועצים והמתכננים בפרויקט ומשלם  
 את שכר טרחתם. 

1,130,000  ₪ 

גולדי הנדסה  
 ונדל"ן 

 -מפקח לצורך פרויקט ביצוע תשתיות
 נחל עוז 

136,800  ₪ 

- מתכנן לצורך פרויקט כפר סטודנטים זרתא סטודיו
 נחל עוז

602,500  ₪ 

אביאור אבוקרט  
 אברהם בע"מ 

יועץ לצורך ניהול השלמת תכנון ופיקוח 
 ניר עם -לפרויקט ביצוע תשתיות

144,000  ₪ 

פז כלכלה והנדסה 
 בע"מ

יועץ לצורך סקר היתכנות כלכלית  
 פארק ארזים 

213,075  ₪ 

אירית כוכבי 
 אדריכלים בע"מ

  -אדריכל לצורך פרויקט תכנון תב"עות 
 ברור חיל  

1,690,344  ₪ 

אירית צרף ופרח 
 פרח

  -אדריכל לצורך פרויקט תכנון תב"עות 
 דורות 

1,921,626  ₪ 

  -אדריכל לצורך פרויקט תכנון תבע"ות  מתכננים בע"מ א.ב 
 כפר עזה

698,008.83   ₪ 

אי.אס.או מהנדסים  
 בע"מ

-יועצים לצורך פרויקט תכנון תב"עות
ברור חיל, דורות, כפר עזה, בתחומים: 

 חשמל, תאורה, תקשורת 

286,295.57   ₪ 

גיאו פרוספקט 
 בע"מ

-יועצים לצורך פרויקט תכנון תב"עות
 ברור  

 חיל, דורות, כפר עזה, בתחום: גיאולוגיה 

99,707.54  ₪ 

מידבא מדידות  
 והנדסה בע"מ 

-יועצים לצורך פרויקט תכנון תב"עות
ברור חיל, דורות, כפר עזה, בתחום: 

 מדידות

1,673,201  ₪ 
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-יועצים לצורך פרויקט תכנון תב"עות ס.י.פ.ה בע"מ-א 
ברור חיל, דורות, כפר עזה, בתחום: 

 מיגון

 31,230.60 ₪ 

-יועצים לצורך פרויקט תכנון תב"עות אמפביו בע"מ
ברור חיל, דוורת, כפר עזה, בתחום: 

 סביבה

148,355.22   ₪ 

-יועצים לצורך פרויקט תכנון תב"עות ר.מ.נ סינרגיה 
עזה, בתחום: ברור חיל, דורות, כפר 

 פרוגרמה חברתית

 64,121.60   ₪ 

-יועצים לצורך פרויקט תכנון תב"עות סדן לובנטל בע"מ
ברור חיל, דורות, כפר עזה, בתחום: 

 פרוגרמה כלכלית 

65,126.59   ₪ 

  -אלרם שחר
אדריכל ומתכנן 

 ערים 

-יועצים לצורך פרויקט תכנון תב"עות
ברור חיל, דורות, כפר עזה, בתחום: 

 שימור 

109,896.58   ₪ 

-יועצים לצורך פרויקט תכנון תב"עות ר.מ.נ סינרגיה 
ברור חיל, דורות, כפר עזה, בתחום: 

 שיתוף הציבור 

156,458.70   ₪ 

 
 
 
 
 
 

 איתן  כהן                   
 סגן גזבר המועצה       
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