
מועד 
 החלטות עיקריות התכנסות

17/01/2017 

לביצוע  12.16פתיחת מעטפות, מכרז -(02.20116 -מכרז לד )חכ"ל
פתיחת -פארק תעסוקה יואב-שירותי מדידה לצרכי פיתוח בפת"י

מעטפות, שימוע וקבלת החלטות מכרז לביצוע עבודות אחזקה של גני 
-13.16ציבוריים בתחום המועצה משחקים במוסדות חינוך ובגנים 

 נבחרה חברת מתקן גן )מ.א.( בע"מ

 01/17ומכרז גביה  15/16פתיחת מעטפות מכרז מערכות מידע  21/02/2017

28/02/2017 

פארק תעסוקה יואב -מכרז לביצוע שירותי מדידה לצרכי פיתוח בפת"י
 01/17פסילת ההצעות, מכרז לניהול מחלקת גביה ותפעולה  12/16

נבחרה חברת א.א.כ.י. שרותי  02/16חכ"ל -רה חברת מגע"ר, לדנבח
 מחשל ואחזקה בע"מ

26/03/2017 

לביצוע שירותי מדידה לצרכי פיתוח בפת"י   פתיחת מעטפות מכרזים:
, מכרז לביצוע שירותי תחזוקה ותיקונים מערכות חשמל 02/17

 03.17  ותקשורת בתחומי המועצה

04/04/2017 

, 04.17: מתן שירותי אחזקה בתיכון צפית פתיחת מעטפות מכרז
לאספקת והתקנה סככות -פתיחת מעטפות מכרז זוטא של כפר מנחם

. מכרז לביצוע שירותי מדידה לצרכי פיתוח 01.17הצללה בכפר מנחם 
אספקת ותחזוקת -נבחר א. פנקס ובנו בע"מ. מכרז 02/17בפת"י 

יה במינהל נבחרה חברת אוטומצ 15.16מערכות מידע לניהול הרשות 
 השלטון המקומי בע"מ

20/04/2017 

לקבלת שירותי איסוף פינוי תחזוקת  -פתיחת מעטפות מכרז זוטא
ניקוי שטחים  -, מכרז זוטא 05.17מתקנים ומחזור של אריזות פלסטיק 

 07.17פתוחים דרך התנ"ך 

 01.17מכרז אדריכל נוף -פתיחת מעטפות מכרז חכ"ל 25/04/2017

25/04/2017 

לקבלת שירותי איסוף פינוי תחזוקת מתקנים ומחזור של  -מכרז זוטא
 -זכתה חברת ג.א.ן תברואה בע"מ, מכרז זוטא  05.17אריזות פלסטיק 

זכתה חברת ג.א.ן תברואה  07.17ניקוי שטחים פתוחים דרך התנ"ך 
 בע"מ

09/05/2017 

, קבלת החלטות מכרז 06.17פתיחת מעטפות מכרז מסגרת שיפוצים 
אדריכל נוף זכתה חב' ינון תכנון ייעוץ ומחקר בע"מ, פסילת -01.17 חכ"ל

 01.18מכרז הצללות כפר מנחם 

04/06/2017 
פת"י,  -חכ"ל חשמל ותקשורת  - 2/  2017מכרז מס'  -פתיחת מעטפות 
 כפר מנחם הצללת כפר מנחם - 2/  2017מכרז מס'  -פתיחת מעטפות 

13/06/2017 

ביצוע שירותי  3/  2017ת פומבי מס' מכרז מסגר -קבלת החלטות 
תחזוקה ותיקונים מערכות חשמל ותקשורת בתחומי המועצה זכתה חב' 

תכנון חשמל -חכ"ל-2/17בע"מ, קבלת החלטות מכרז  2009אלקטרו בן 
פניה לקבלת  6/ 2017תאורה ותקשורת , מכרז מסגרת פומבי מס' 

ם זכו החברות הצעות לביצוע עבודות שיפוצים ותחזוקה בהיקפים קטני
הבאות: שלומי טובים, חמדת ארץ יהודה בע"מ, מ. קריאף עבודות 

 קבלנות בע"מ

14/06/2017 
שירותי תכנון תיעול ניקוז ביוב ומים  - 03.17פתיחת מעטפות מכרז 

 )כולל כיבוי אש(

27/06/2017 

לקבלת הצעות  - 10/17  פתיחת מעטפות מכרז מכרז זוטא מס'
ת מעבדה וכסאות תלמיד לתיכון לאספקת והרכבת שולחנו

 הצללות כפר מנחם-02.17פסילת מכרז -קבלת החלטות  "צפית",



06/07/2017 
לקבלת הצעות לאספקת והרכבת  - 10/17קבלת החלטות מכרז זוטא 

 ח.א.ן ריהוט-שולחנות מעבדה וכסאות תלמיד לתיכון "צפית"

18/07/2017 

 -לרכישה ואספקה של ציוד מחשוב "כיתה חכמה" -11/17מכרז זוטא 
צפית פתיחת מעטפות וקבלת החלטות. זוכה: סבן מיחשובים 

שירותי תכנון תיעול ניקוז ביוב ומים כולל -03/17מכרז חכ"ל   בע"מ,
 כיבוי אש זוכה: אפיק הנדסת סביבה והידרולוגיה

08/08/2017 
זוכים: מסיעי שקמים בע"מ, מטיילי  12/17קבלת החלטות מכרז הסעות 

 נהורה בע"מ

 תכנון מבנה פת"י-04/17פתיחת מעטפות חכ"ל  22/08/2017

29/08/2017 
פתיחת מעטפות מכרז זוטא להפעלת צהרון וקייטנות בגן הילדים ביישוב 

 13/17נחלה 

12/09/2017 

נה פת"י זוכה: ארם מהנדסים תכן מב-04/17קבלת החלטות מכרז חכ"ל 
להפעלת צהרון וקייטנות בגן  - 13/17בע"מ, קבלת החלטות מכרז זוטא 

 הילדים ביישוב נחלה זוכה: נבון פרוייקטים בחינוך בע"מ
 
 


