
החלטות עיקריותמועד התכנסות

09/01/2018

מערכת -פתיחת מעטפות מכרז לביצוע עבודות שדרוג והחלפת מדי מים 

 16/17'  מכרז פומבי מס, 14/17קריאה מרחוק בתחום שיפוט המועצה 

, שירות, רישיונות שימוש: לאספקת ותחזוקת מערכות הנדסה למועצה כולל

לקבלת הצעות לאספקת מערכת -מכרז זוטא,  תחזוקה ותמיכת משתמשים

17/17קשר לרציפות תפקודית 

23/01/2018

, עבודות תכנון:ביצוע עבודות קבלניות  -15.17פתיחת מעטפות מכרז 

ביצוע ואספקה של מעלית לבניין המועצה

06/03/2018

מערכת -עבודות שדרוג והחלפת מדי מים - 14.17קבלת החלטות מכרז 

מכרז , מ "ארד בע: בתחום שיפוט המועצה נבחרה חברת-קריאה מרחוק

לא -ביצוע ואספקה של מעלית בבניין המועצה, עבודות תכנון - 15.17

02.18פתיחת מעטפות  של מכרז בית כנסת יביל נגבה , נבחרה חברה

20/03/2018

 מכרז לאספקת ותחזוקת מערכות 16.17מכרז : שימוע וקבלת החלטות

תחזוקה ותמיכת , שירות, הנדסה למועצה כולל רישיונות שימוש

, אספקת מערכת קשר לרציפות תפקודית-17.17מכרז זוטא , משתמשים

, לקבלת שירותים לטיפול בפסולת אריזות-03.18פתיחת מעטפות מכרז 

מכרז גינון במוסדות  - 01.18תכולת כלי אצירה כתומים ופתיחת מכרז  

חינוך ושטחי המועצה

10/04/2018

קבלת , פינוי פגרים ולכידת נחשים, הדברה - 04.18מכרז -פתיחת מעטפות

לקבלת שירותים לטיפול בפסולת אריזות תכולת  - 03.18החלטות מכרז 

ן תברואה.א.ג: זוכה- כלי אצירה כתומים 

01/05/2018

לביצוע שירותי תחזוקה ותיקוני מערכות -05.18פתיחת מעטפות מכרז 

חשמל ותקשורת

07/05/2018

 מכרז לאספקת 16.17מכרז :  חוות דעת בנושא מכרזים שהסתיימו2-דיון ב

תחזוקה , שירות, ותחזוקת מערכות הנדסה למועצה כולל רישיונות שימוש

-עבודות שדרוג והחלפת מדי מים - 14.17מכרז + ותמיכת משתמשים 

דיון בפניה בנושא מכרז , בתחום שיפוט המועצה-מערכת קריאה מרחוק

אספקת מערכת קשר לרציפות תפקודית-17.17זוטא 

15/05/2018

דיון וקבלת , למתן שירותי שאיבת מערכות ביוב - 06/18: פתיחת מעטפות

מכרז , פסילת המכרז - 02/18החלטות בהתחייבות בית כנסת נגבה מכרז 

דיון בהמלצה - אספקת מערכת קשר לרציפות תפקודית17/2017' זוטא מס

חוזרת של ניקוד החברות

12/06/2018

חברת דויטש ובניו : הדברה נבחרה חברת-04.18קבלת החלטות מכרז 

:  זוכים2חשמל נבחרו  - 05.18קבלת החלטות מכרז , מ"בע (הדברה)

מכרז : פתיחת מעטפות, מ" בע1987שלמה אהרונוב ,  יעקב אהרונוב

, ביצוע ואספקה של מעלית בבניין המועצה, לביצוע עבודות תכנון-07.18

לאספקת והתקנת גנרטור לגיבוי חירום-08.18מכרז זוטא 

10/07/2018

מכרז , למתן שירותי שאיבה מערכות ביוב-06.18מכרז -קבלת החלטות

ביצוע ואספקה של מעלית , לביצוע עבודות קבלניות עבודות תכנון-07.18

לאספקת והתקנת גנרטור לגיבוי חירום-08.18מכרז זוטא , לבניין המועצה

24/07/2018

 -09.18מכרז : פתיחת מעטפות, 06.18התייעצות בנושא מכרז ביוב 

פתיחת מעטפות , הקמת בית כנסת בקיבוץ נגבה: לביצוע עבודות קבלניות

התייעצות בנושא , לביצוע עבודות פיתוח ותשתיות - 10.18מכרז מסגרת 

01.18מכרז גינון 

31/07/2018

לקבלת הצעות להפעלת צהרונים בבתי -11.18מכרז : פתיחת מעטפות

 TARAFLEXאספקה והתקנת רצפת -12.18מכרז , ספר ובגני ילדים

מכרז פומבי לקבלת שירותי תחזוקה ותיקון מחשבים -13.18מכרז , באולם

במשרדי המועצה ומוסדותיה



07/08/2018

, שירותי הסעות תלמידים ועובדי הוראה-14.18מכרז : פתיחת מעטפות

דהן : למתן שירותי שאיבת מערכות ביוב זוכה-06.18מכרז : קבלת החלטות

-לביצוע עבודות קבלניות-09.18מכרז , שאיבות ביוב ושחרור סתימות

, מ"יואל הנדסה אזרחית והשקעות בע: הקמת בית כנסת בקיבוץ נגבה זוכה

הבונה במרכז השקעות . מ.א: פיתוח תשתיות כבישים זוכה – 10.18מכרז 

: קבלת החלטות+ שימוע , מ" עבודות עפר בע2001מ  ואסף "ופיתוח בע

מ"נבון פרוייקטים בחינוך בע: צהרונים זוכה- 11.18מכרז 

21/08/2018

קבלת , y parkתכנון מבנה בטון  - 01.18ל "מכרז חכ: פתיחת מעטפות

שירותי הסעות תלמידים ועובדי הוראה לחינוך  - 14.18מכרז : החלטות

מיוחד

04/09/2018

ביצוע עבודות גינון במוסדות חינוך ושטחי  - 01.18מכרז : שימועים

מכרז פומבי לקבלת שירותי -13.18מכרז : קבלת החלטות ' המועצה

סבן מחשובים : תחזוקה ותיקון מחשבים במשרדי המועצה ומוסדותיה זוכה

 באולם TARAFLEXאספקה והתקנת רצפת  - 12.18מ ומכרז זוטא "בע

גומטכניקה: הספורט בבית ניר זוכה

09/10/2018

מכרז זוטא , ס האלה"הצללה ביה - 16.18פתיחת מעטפות מכרז זוטא 

-01.18קבלת החלטות מכרז , ס צפית"עבודות להנחת קן ביוב בי - 17.18

זכתה -לקבלת שירותי תכנון מבני בטון לפארק התעסוקה יואב- ל "חכ

ביצוע עבודות גינון -01.18ומכרז , מ"ש הנדסת בניין וגשרים בע.א.ג: חברת

גני תמיר עבודות גינון : זכתה חברת- במוסדות חינוך ושטחי המועצה

ואחזקה

25/10/2018

פסילת ההצעה - ס האלה"הצללה ביה - 16.18קבלת החלטות מכרז זוטא 

ס "עבודות להנחת קן ביוב בי - 17.18קבלת החלטות מכרז זוטא , שהוגשה

מ"זכתה חברת אברהמי יואב ובניו בע- צפית

11/12/2018

 קבלת שירותי תכנון עריכה וניהול פרויקט 19.18מכרז : פתיחת מעטפות

-עבודות הצללה ביהס האלה-22.18מכרז זוטא , לתכנית בית עלמין אזורי

2' נסיון מס


