
זוכהמחלקה/אגףמספרמכרז
היקף 

התקשרות
תוקף מכרז

סכום ערבות 

לביצוע
תוקף ערבות

165,418 ₪פולימרסספורט1/2020ביצוע עבודות איטום גג אצטדיון טרנר
עד . י הזמנות עבודה"עפ

 שבועות6
₪ 15,00005/09/2020

ווב מדיה

אביב פרסום

לאבה

די.אס.פי

עיצובי הנגב

אחזקה ואספקת חומרים לכרי דשא 

במגרשי כדורגל בבאר שבע
90,000 ₪שנתיים+ שנה 1,050,936 ₪נ ספורט.ה.חספורט3/2020

מכרז פומבי למתן שירותי ייעוץ 

בטיחות , בתחומי הקונסטרוקציה

ונגישות

המכרז בוטלארבע שנים+ שנה י מחירון"עפהמכרז בוטלאירועים/ תפעול 4/2020

50,00031/08/2021 ₪ארבע שנים+ שנה 750,000 ₪מחסני השוקמטה5/2020מכרז מוצרי מזון

50,00001/04/2021 ₪שנתיים+ שנה 1,103,400 ₪מזוז שרותי במהאירועים6/2020מכרז פומבי במות ומחסומים

50,00024/05/2023 ₪שנתיים+ שנה 750,000 ₪יירו הפקות'גאירועים7/2020מכרז פומבי הצללות ואוהלים

לביצוע עבודות לציפוי אקרילי במגרשי 

ספורט במוסדות חינוך
המכרז בוטלהמכרז בוטלספורט8/2020

לביצוע עבודות לציפוי אקרילי במגרשי 

ספורט במוסדות חינוך
60,00031/07/2022 ₪שנתיים+ שנה 600,000 ₪ספורט ליברמןספורט9/2020

המכרז בוטל20,000 ₪שלוש שנים+ שנתיים 200,000 ₪המכרז בוטלתפעול10/2020אספקת אביזרי אינסטלציה

המכרז בוטל30,000 ₪שלוש שנים+ שנתיים 300,000 ₪המכרז בוטלתפעול11/2020אספקת חומרי בניין

המכרז בוטל20,000 ₪שלוש שנים+ שנתיים 200,000 ₪המכרז בוטלתפעול12/2020אספקת מוצרי עץ ופרזול

01/07/2021 40,000 ₪ארבע שנים+ שנה 774,000 ₪
מכרז פומבי ניהול מדיה דיגיטלית 

ושרותי גרפיקה בחברת כיוונים
שיווק2/2020



150,00001/09/2021 ₪שנתיים+ שנה 1,500,000 ₪אורבניקסספורט13/2020פארקי כושר

מכרז זוטא לשירותי אדריכלות במבני 

ספורט
30,00001/09/2021 ₪שנה+ שנה 338,130 ₪אודי ונועה אדריכליםספורט14/2020

אספקת מוצרי מזון למעונות יום של 

חברת כיוונים
50,00001/09/2021 ₪ארבע שנים+ שנה 750,000 ₪עדהגןחינוך15/2020

התקנה , אספקה, למתן שירותי ייצור

5והרכבת ריהוט אמנותי פלח 
50,00001/09/2021 ₪שנה+ שנה 495,000 ₪מרוםפנאי וקהילה16/2020

-50,000 ₪ארבע שנים+ שלוש שנים -פנאי וקהילה17/2020יחידה התפתחותית- מכרז פומבי 

--שנתיים+ שנה 30,000 ₪שכטר מסהנהלה18/2020מכרז לראיית חשבון

למתן שירותי הדרכה חינוכית במעונות 

היום
-אין ערבותשנה+ שנתיים 168,000 ₪מרים כהןחינוך19/2020

התקנה , אספקה, למתן שירותי ייצור

5והרכבת ריהוט אמנותי פלח 
495,000 ₪נגריית מרוםפנאי וקהילה20/2020

מיום חתימת ההסכם עד 

סיום העבודה
₪ 50,0001/9/21

חטיפים וממתקים , אספקת מוצרי מזון

לקפיטריות
-50,000 ₪שלוש שנים+ שנה 160,000 ₪-פנאי וקהילה21/2020

מכרז פומבי למתן שירותי ייעוץ 

בטיחות , בתחומי הקונסטרוקציה

ונגישות

המכרז בוטלהמכרז בוטלתפעול22/2020

מכרז זוטא לרכישת ריהוט משרדי 

(ותרבות תורנית) 5למוקד פלח 
226,058 ₪מ"בן עמי סוכניות בע. שפנאי וקהילה23/2020

מיום התחלת העודה ועד 

סיום העבודה
₪ 20,0001/3/21

טרם התקבל30,000 ₪שנתיים+ שלוש 150,000 ₪מ"גטר גרופ בעמטה24/2020מכרז לאספקת מכונות צילום

מכרז פומבי להפעלת יחידה 

התפתחותית
לא הוגשו הצעותפנאי וקהילה25/2020

מכרז פומבי לרכישה ואספקת חומרי 

ניקוי
המכרז בוטלהמכרז בוטלתפעול26/2020



מכרז פומבי לרכישה ואספקת חומרי 

ניקוי
30,0001/2/22 ₪שלוש+שנתיים 500,000 ₪קלירתפעול27/2020

מכרז לפירוק והתקנת כיסאות 

באולמות המשכן
150,000 ₪שנה1,539,000 ₪משכן29/2020

 01/02/2021 

ערבות הגשה
טרם הוכרז זוכה

החלפה , מכרז פומבי לאספקה

והתקנת שטיחים במשכן לאמנויות 

הבמה

50,000 ₪שנה+ שנה + שנה581,399 ₪משכן30/2020
01/03/2021 

ערבות הגשה

הגשת המכרז 

טרם נסתיימה

שליטה ובקרה , מכרז מערכות שמע

עבור המשכן
100,000 ₪משכן28/2020

01/02/21 

ערבות הגשה
שנתיים+ שנה1,200,000 ₪לייטון


