
החברה הזוכהמכרזמכרז' מס

מ"בע (ש.ד)בר טכנולוגיות אספקה ותחזוקה של מערכות מידע לניהול הועדה לתכנון ובניה19.12

מ"אמניר תעשיות מחזור בעפינוי ומחזור מוצרי נייר בלבד, איסוף, הצבת מתקנים- מכרז לפינוי נייר 23.13

מ"אן תברואה בע.ג איסוף קרטון1/2014מכרז 1.14

מ"בר ניר שרותי מינהל בעח ושכר" למתן שרותי הנה02/14מכרז 2.14

שמש חברה שמירה ואבטחה.א מכרז נקיון וכח עזר5/15מכרז 5.15

אילו פנחס יהונתן שירותי תחזוקה ותיקוני מזגנים06/15מכרז 6.15

שמש חברה שמירה ואבטחה.אמכרז שירותי אבטחה למתחם  המועצה7.15

מ"שבלת פתרונות ניהול ושירות בעס צפית"מכרז לשירותי הסעדה והפעלת חדר אוכל ביה10.15

יוסף חזןמכרז לביצוע עבודות שיפוצים ותחזוקה בהיקפים קטנים

שלומי טוביםמכרז לביצוע עבודות שיפוצים ותחזוקה בהיקפים קטנים

מ"וויזקום תקשורת בעמכרז זוטא מרכזיה למועצה1.16

7.16
ביטוח רכוש וחבויות

מ "מנורה חברה לביטוח בע

באמצעות הסוכן אורי מרקוביץ

8.16

למתן שירותי דיגום ובדיקות מעבדה בשפכי תעשיה ומכוני טיפול 

מילודע את מיגל שותפות מוגבלתבשפכים

מ"מידות שירותים מוניציפאליים בעמסגרת ביצוע שירותי מדידה בתחום שיפוט המועצה ארנונה10.16

13.16
ביצוע עבודות אחזקה של גני משחקים במוסדות חינוך ובגנים ציבוריים 

בתחום המועצה
מ"בע (.א.מ)מתקן גן 

מ" בע2002חברת אמקה ביט רכש ואספקת ציוד משרדי14.16

אוטומציה החדשהאספקת ותחזוקת מערכות מידע לניהול הרשות15.16

ולדמן סומך משרד עורכי דיןיועץ משפטי חיצוני16.16

ר"מגעגביה ושירותים1.17

מ" בע2009אלקטרו בן מכרז מסגרת לביצוע עבודות חשמל3.17

חביב פרץמתן שירותי אחזקה בתיכון אזורי צפית4.17

5.17
לקבלת שירותי איסוף פינוי תחזוקת מתקנים ומחזור של -מכרז זוטא

אריזות פלסטיק
מ"ן תברואה בע.א.ג

חמדת ארץ יהודה 

קריאף עבודות קבלניות בעמ. מ
שלומי טובים

14.17

מערכת קריאה מרחוק -מכרז לביצוע עבודות שדרוג והחלפת מדי מים 

14.17בתחום שיפוט המועצה 
מ"ארד בע

16.17

, לאספקת ותחזוקת מערכות הנדסה למועצה כולל רישיונות שימוש

מ"אינטרטאון בע(gis)תחזוקה ותמיכת משתמשים , שירות

מוטורולה סלושנס ישראלמכרז זוטא לקבלת הצעות לאספקת מערכת קשר לרציפות תפקודית17.17

גני תמיר עבודות גינון ואחזקהביצוע עבודות גינון במוסדות חינוך ושטחי המועצה1.18

3.18
תכולת כלי אצירה , מכרז לקבלת שירותים לטיפול בפסולת אריזות

מ"ן תברואה בע.א.גבתחום שיפוט המועצה,  כתומים

4.18
לקבלת שירותי הדברה פינוי פגרים ולכידת נחשים מזיקים עשביה 

מ"בע (הדברה)דויטש ובניו ומכרסמים

מ"בע (1987)שלמה אהרונוב 

חשמל יעקב אהרונוב

דהן שאיבות ביוב ושחרור סתימות שירותי שאיבה-מכרז לביצוע עבודות אחזקת מערכות ביוב6.18

מ"נעמן מעליות הרכבה ושיווק בעביצוע ואספקה של מעלית בבניין המועצה, מכרז לביצוע עבודות תכנון7.18

9.18
הקמת בית כנסת בקיבוץ נגבה-לביצוע עבודות קבלניות

יואל הנדסה אזרחית ותשתיות 

מ"בע

 עבודות עפר2001אסף 

נבון פרוייקטים בחינוךלקבלת הצעות להפעלת צהרונים בבתי ספר ובגני ילדים11.18

מ"סבן מיחשובים בעקבלת שירותי תחזוקה ותיקון מחשבים במשרדי המועצה ומוסדותיה13.18

פיתוח תשתיות כבישים10.18

13.15

מכרז מסגרת לביצוע עבודות שיפוצים ותחזוקה בהיקפים קטנים6.17

לביצוע שירותי תחזוקה ותיקוני מערכות חשמל ותקשורת5.18



החברה הזוכהמכרזמכרז' מס

איסוף ופינוי - מ "ן תברואה בע.א.ג

פסולת גושית , פסולת גזם

.וגרוטאות

איסוף והובלת - מ "חן המקום בע

פסולת מעורבת ביתית מסחרית 

.ותעשייתית

מ"שטאנג בניה והנדסה בעביצוע עבודות אחזקה והפעלת תחנות סניקת ביוב תחנות שאיבה1.19

4.19
מכרז לקבלת שירותי תכנון מערכות חשמל של תחנות שאיבה

וט הנדסת חשמל ובקרה -מטרה

מ" בע2009

6.19

, ניקוז, מים)או הקמה של תשתיות רטובות /ביצוע עבודות תחזוקה ו

(ביוב
מ"אברהמי יואב ובניו בע

איסוף פינוי וטיפול בפסולת ברחבי המועצה25.18


