
מס' 
 וועדה

תאריך  
 הוועדה

צירוף  מהות הפניה  אגף
 יועצים

החלטת וועדת  
ההתקשרויות, 

לאחר דיון בהצעות  
שהתקבלו  

ובשקלול אמות  
המידה ביחס לכל  

 אחת מהפניות 

 סכומים

בטחון  12.07.21 27
)מחלקת 
 תקשוב(

יועץ התקשרות עם 
כללי בתחום תקשוב, 

ייעוץ וליווי מכרז 
מערכות ליבה של 

 עיריית רחובות

      אושרה ההצעה של  
 טיפ קון בע"מ

200   ₪ 
מחיר לשעה לא  

 כולל מע"מ 

 בטחון  
)מחלקת 

 (תקשוב

 יועץהתקשרות עם 
כללי בתחום תקשוב, 

ייעוץ להכנת מכרז  
דיגיטל וליווי התהליך  

לאחר זכיית הזוכה 
 במכרז  

אושרה ההצעה של   
 סטרטג'קליר בע"מ

 )עמי גורן( 

36,000  ₪ 
 כולל מע"מ לא 

יועץ  התקשרות עם חזות העיר   
בתחום אנרגיה וסביבה 

בהכנת וליווי מכרז 
לאספקת והצבת 

מכולות בעיר ואיסוף  
והובלת פסולת 

מהמכולות לתחנת 
מעבר, שינוע והובלת  

אשפה מתחנת המעבר 
ומאתרים נוספים 

בתחומי העיר לאתרי 
סילוק והטמנה מחוץ 

 לעיר 

אושרה ההצעה של   
פורטל ייעוץ ותכנון  

 אקולוגי בע"מ.   

17,900  ₪ 
 לא כולל מע"מ 

  

יועץ  עםהתקשרות  חזות העיר   
בתחום אנרגיה וסביבה 
 טיפול בפסולת ואכה"ס

ליווי והכנת מכרז 
לפינוי כלי אצירה  
לפסולת נייר עיתון  
ונייר לבן ופינוי כלי  

אצירה לפסולת  
 טקסטיל 

אושרה ההצעה של   
 אורבניקס בע"מ 

12,750  ₪ 
 לא כולל מע"מ 

התקשרות עם יועץ  המיסים  
כללי בתחום רו"ח,  
כלכלה, יועץ להכנת  
מכרז למתן שירותי  
ראיית חשבון וייעוץ  
חשבונאי לעיריית  

 רחובות

אושרה ההצעה של   
חכ"מ ייעוץ  

 מוניציפאלי בע"מ

18,200  ₪ 
 לא כולל מע"מ 

 אושר:  צירוף יועצים למאגר:    
אורי לביא  

  –חלבי 
הנדסה 

בתחום: 
תיאום, פיקוח 

 על פרויקטים 

  



 מס'
 וועדה

תאריך  
 הוועדה

 צירוף  מהות הפניה  אגף
 יועצים

החלטת וועדת  
ההתקשרויות, 

לאחר דיון בהצעות  
שהתקבלו  

ובשקלול אמות  
המידה ביחס לכל  

 אחת מהפניות 

 סכומים

התקשרות עם יועץ  ביטחון 14.09.21 28
כללי עבור הכנת 

תחשיב אגרת שמירה  
לפי חוק העזר לרחובות  

 שירותי שמירה

אושרה ההצעה של   
אופיר בוכניק ושות'  

 רואי חשבון

9,500  ₪ 
 לא כולל מע"מ 

 אושר:  צירוף יועצים למאגר:    
דיר יעוץ א

ופקוח נופי 
  – בע"מ

נדסה ה
בתחום: 

 אגרונומיה 
נופים תכנון, 
ניהול ועיצוב 

  – בע"מ
הנדסה 

בתחום: 
מתכנני נוף  

 תיאום
פתילת 

  המדבר בע"מ 
הנדסה  –

בתחום: 
 אגרונומיה 

  

 


