
תוקף ערבותגובה ערבותהיקףאופציה להארכהתוקף מכרזזוכהמספרמכרז

מכרז פומבי לביצוע שירותי ניהול 

200,000 1,685,904₪ 2023₪שש שנים 15/10/2017אלקטרה אפ אם11/2015תפעול ואחזקה למבנה האצטדיון

מכרז פומבי מתן שירותי בינוי 

70,000 2020₪שנתיים 21/05/2018מונדו במות4/2015ותשתיות לחברת כיוונים

מכרז זוטא אספקת ערכות ספורט 

30,000 220,000₪ 2021₪שנתיים 14/08/2019גידיס9/2018לחוגים

מכרז זוטא עבור רכישת מערכת 

4/2019תאורה להיכל הקונכייה

חברה לביצוע - מ אור ברזילי .ג

15/04/2020מ"עבודות בע
₪ 297,882

₪ 30,00001/09/2020

2/2019מכרז שיפוצים

נ .א.נ, שש בניין ופרויקטים

06/05/2020קרניה, אלדר, מ"פרויקטים בע
י הספק"י מחירון דקל ואחוז הנחה ע"עפ

₪ 150,00001/06/2020

מכרז זוטא לרכישת רהיטים 

40,000 390,768₪ 11/06/2020₪לגן ולטף7/2018ומשחקים למעונות יום

90,00001/11/2021 ₪איןשנתיים18/06/2020ינאי10/2019מכרז פומבי מתכלה

מכרז זוטא רכישת רהיטים 

01/07/2020לגן ולטף513/2019ומשחקים למעון יום פלח 
₪ 228,752

₪ 30,00001/09/2021

מכרז זוטא לרכישת ציוד מטבח 

שנה09/07/2020גסטרוליין521/2019למעון פלח 
₪ 200,000

₪ 10,00001/10/2019

מכרז זוטא למתן שירותי ייעוץ 

אבי אבטל20/2019ליווי ושיקום מגרשי כדורגל
273,780 ₪ארבע שנים06/08/2020

₪ 25,00001/08/2022

מכרז זוטא לביצוע בדיקות 

 למתקני 5515בטיחות תקן 

ספורט

80,000 ₪שנתיים26/11/2020גבי שואף23/2019

₪ 25,00031/01/2021

מכרז פומבי לביצוע עבודות 

לציפוי אקרילי במגרשי ספורט 

60,00001/01/2021 600,000₪ ₪שנתיים26/11/2020אבו קוש. חופרי ר25/2019במוסדות חינוך

אספקה והתקנה של , רכישה

מתקני ספורט חדשים ותיקון 

25,00001/01/2022 250,000₪ ₪שנה16/12/2020ספורט ליברמן29/2019ליקויים

3/2019מכרז ניהול ופיקוח הנדסיים

+ מ "שלי אמנון הנדסה בניה בע

amp28/03/2021 הנדסה
₪ 450,000

5/2019מכרז פומבי לשירותי ניקיון למשכן

טי אנד אם אור אורלי שחקים 

שלוש שנים06/05/2021מ"בע
₪ 12,000,000

₪ 150,00001/11/2020



מכרז פומבי אספקת אביזרי 

שלוש שנים06/06/2021מ"ראש חשמל בע9/2019חשמל לחברת כיוונים
₪ 600,000

₪ 60,00001/10/2021

מכרז פומבי לאספקת אביזרי 

שלוש שנים06/06/2021מ"דרך חדשה בתנועה בע6/2019אינסטלציה
₪ 200,000

₪ 20,00001/10/2021

מכרז פומבי לאספקת מוצרי עץ 

שלוש שנים06/06/2021מ"דרך חדשה בתנועה בע7/2019ופרזול לחברת כיוונים
₪ 200,000

₪ 20,00001/10/2021

מכרז פומבי לאספקת חומרי בניין 

שלוש שנים06/06/2021מ"דרך חדשה בתנועה בע8/2019וכלי עבודה
₪ 300,000

₪ 30,00001/10/2021

מכרז פומבי למתן שירותי 

שלוש שנים18/06/2021המוביל הדרומי צביקה11/2019היסעים עבור חברת כיוונים
₪ 2,000,000

₪ 200,00001/09/2021

מכרז פומבי לאספקת מכשירי 

שלוש שנים04/03/2023פי פיטנס.אס.איי531/2019כושר עבור פלח 
₪ 985,000

₪ 70,00001/04/2021

55,00001/03/2023 1,050,000₪ ₪שלוש שנים16/12/2022שבע רכבים28/2019מכרז רכב ליסינג תפעולי

18/2019מכרז דפוס חברת כיוונים

דפוס )קשת שלטים חלק א 

דפוס דיגיטל חלק ב  - (רחב

אין12/08/2023(מוצרי נייר)

₪ 400,000

₪ 100,00001/10/2023

מכרז פומבי לרכישה ומתן שירותי 

תפעול לציוד הגברה תאורה 

אין01/08/2024קול טק16/2019ומוצרים נלווים

₪ 1,000,000

₪ 30,00001/09/2022

מכרז פומבי לרכישה ומתן שירותי 

תפעול לציוד הגברה תאורה 

01/08/2024קול טק16/2019ומוצרים נלווים

₪ 1,000,000

₪ 150,00001/01/2025

מכרז פומבי למתן שירותי תפעול 

הגברה תאורה ומערכות במה 

קול טק14/2019למשכן

22/08/2024₪ 550,000

₪ 30,00001/09/2022

מכרז אספקה והתקנת צוגים 

מ"ש בימות ובדים בע.ד19/2019באודיטוריום קרייה דתית

 יום 90 (6/8/19) 

מביצוע העבודה
₪ 398,900

₪ 40,00001/09/2020

ביצוע עבודות איטום גג אצטדיון 

טרנר
קבוצת פולימרס1/2020

לפי מועדים 

15,000 165,418₪ ₪שייקבעו בהזמנות 

מכרז זוטא עבור רכישה ואספקה 

30,00001/01/2021 300,000₪ ₪עד מועד האספקהמנופי אבי24/2019במת הרמה

מכרז פומבי ניהול מדיה דיגיטלית 

ארבע שניםשנהממתין להחלטת ועדה מקצועית2/2020ושרותי גרפיקה בחברת כיוונים

₪ 774,000

₪ 40,00001/07/2021



אחזקה ואספקת חומרים לכרי 

טרם הוכרז על זוכה3/2020דשא במגרשי כדורגל בבאר שבע

שנה מיום חתימת 

90,000 87,578₪ ₪שנתייםהסכם

מכרז פומבי למתן שירותי ייעוץ 

בטיחות , בתחומי הקונסטרוקציה

טרם הוכרז על זוכה4/2020ונגישות

שנה מיום חתימת 

30,000 ₪ארבע שניםהסכם

50,000 750,000₪ ₪ארבע שניםשנה מיום חתימת טרם הוכרז על זוכה5/2020מכרז מוצרי מזון

50,000 1,103,400₪ ₪שנתייםשנה מיום חתימת מזוז שירותי במה6/2020מכרז פומבי במות ומחסומים

50,000 750,000₪ ₪שנתייםשנה מיום חתימת יירו הפקות'ג7/2020מכרז פומבי הצללות ואוהלים

מכרז פומבי ניהול מדיה דיגיטלית 

טרם הוכרז על זוכה2/2020ושרותי גרפיקה בחברת כיוונים

שנה מיום סיום 

40,000 774,000₪ ₪ארבע שניםתקופת התארגנות


