
 )כללי( 1202מכרזים 

מס. 
 מכרז

 החלטת וועדת מכרזים  שם המכרז

  ללא 
  -הליך פומבי 

לקבלת הצעות  
לשירותי אכיפת  

תביעה וליווי  
משפטי  

בתחומים  
מוניציפליים  
 )למעט תו"ב( 

 
 

לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת  המקצועית וטבלאות הבדיקה שהוצגו בפני הוועדה,  

לבחור בהצעת המציע   –עדת הבחינה וממליצה לראשת המועצה מאשרת הוועדה את מסקנות ו

₪ לחודש לא כולל מע"מ.  8,820עו"ד שגיא סיוון כהצעה הזוכה בהליך זה ע"ס   

(02/03/2021)תאריך החלטה    

 

להפקת אירוע   01/2021
  -מרוץ למיליון 
וירטואלי+  

משימות  
עצמאיות בשטח  

פתוח ובעסקי  
 המועצה 

 

בחוות הדעת המקצועית וטבלאות הבדיקה שהוצגו בפני הוועדהלאחר שמיעת הדברים ועיון   , 
לבחור בהצעת המציע "הוד גלבוע" כהצעה הזוכה במכרז זה   –ממליצה הועדה לראשת המועצה 

.₪ לא כולל מע"מ 150,000ע"ס   
 

(01/02/2021  )תאריך החלטה  

 

לקבלת הצעות   02/2021
לניהול והפעלת  
בריכת שחייה  
וחדר הכושר  

ת  ביישוב בי
 חשמונאי 

 

לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת וטבלאות הבדיקה, ממליצה ועדת המכרזים לראשת  

₪ לחודש לא   177,174לאשר את הצעת המציע סנונית בריכות בע"מ על סך   -המועצה בפה אחד

₪ לחודש לא כולל מע"מ עבור הפעלת חדר כושר כהצעה   40,000  -כולל מע"מ עבור הפעלת בריכה ו

 במכרז בהיותה ההצעה בעלת הניקוד המשוקלל הטוב ביותר. הזכה 

(24/03/2021)תאריך החלטה    

 

לשירותי ניהול   03/2021
והפעלה של בתי  
ספר על יסודיים  

  –)שש שנתי( 
-"הרצוג" ו

"איתן" בתחום  
 שיפוט המועצה 

 

לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת וטבלאות הבדיקה, ממליצה ועדת המכרזים לראשת  

לאשר את הצעת ברנקו וייס כהצעה הזוכה במכרז בהיותה ההצעה בעלת   -מועצה בפה אחד ה

 הניקוד המשוקלל הטוב ביותר.

 
(05/05/2021)תאריך החלטה    

 

לניהול מערכות   04/2021
המידע  

הממוחשבות  
 במועצה 

 

לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת  וטבלאות הבדיקה, ממליצה ועדת המכרזים לראשת  

בע"מ על סך   2013חדשנות   -לאשר את הצעת המציע אלתרנט מרעיון למציאות -מועצה בפה אחדה

 ₪ לחודש לא כולל מע"מ כהצעה הזוכה במכרז בעלת הניקוד המשוקלל הטוב ביותר  24,500של 

 (26/04/2021)תאריך החלטה  

שירותי הדברת   05/2021
מזיקים, עשביה  
ולכידת זוחלים  

במועצה  
האזורית גזר  

לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת  המקצועית וטבלאות הבדיקה שהוצגו בפני הוועדה,  

  –ולאחר עריכת שימוע למציע ארדיטי שירותי הדברה ותברואה ממליצה הועדה לראשת המועצה 

לבחור בהצעת המציע " ארדיטי שירותי הדברה ותברואה " כהצעה הזוכה במכרז בהיותה הצעת  

 מחיר המשוקללת הזולה ביותר.ה



יישובי  וב
 המועצה 

 

 (02/06/2021)תאריך החלטה  

מתן שירותי   06/2021
ראיית חשבון,  

הנהלת חשבונות  
 וחשבות שכר 

 

לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת  המקצועית וטבלאות הבדיקה שהוצגו בפני הוועדה  

  –בפה אחד  וקבלת התייחסות משפטית בעניין הצעה יחידה, ממליצה הועדה לראשת המועצה

כמציע הזוכה במכרז וזאת על אף שמדובר  –( בע"מ 1975לקבוע את  המציע מרגד חשבונאים ) 

₪ לחודש לא כולל מע"מ עומדת בדרישות   91,000בהצעה יחידה. יצוין כי  ההצעה הינה על סך של 

 המכרז וסבירה בהתייחס לאומדן המועצה. 

 (02/06/2021)תאריך החלטה  

ות  לביצוע עבוד  07/2021
 פיתוח ותשתיות 

לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת  המקצועית וטבלאות הבדיקה שהוצגו בפני הוועדה  

 וקבלת התייחסות משפטית בעניין אי עמידה בתנאי הסף 

 .הוועדה מקבלת את המלצת יועמ"ש הוועדה בנוגע לפסילת המציע מובילי הר הנגב בע"מ

לקבוע את  הצעות המציעים א.מ. הבונה במרכז  –הועדה ממליצה לראשת המועצה בפה אחד 

כהצעות הזוכות במכרז  –י.ש. רחמים תשתיות וכבישים בע"מ   -השקעות תשתיות ופיתוח בע"מ  ו

הנחה ביחס למחירון ד.ק.ל   30%בהיותן ההצעות בעלת הניקוד המשוקלל הטוב ביותר ע"ס של 

 וסבירות בהתייחס לאומדן המועצה. 

 (02/11/2021)תאריך החלטה  

 

לשירותי הסעות   08/2021
תלמידים ו/או  
עובדי הוראה  

למוסדות חינוך  
רגיל ומיוחד  

ולהסעות  
אקראיות  
 ומיוחדות 

 



  

 

 (05/08/2021)תאריך החלטה   

אספקת ריהוט   09/2021
לבית ספר כרמי  

 יוסף 
להסעות  

תלמידים לשנת  
 תשפ"ב 

ת הבדיקה וכן חוות הדעת המשפטית  לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת  המקצועית  וטבלאו

 שהוצגו בפני הוועדה ממליצה הועדה לראשת המועצה בפה אחד: 

 לפסול את ההצעות הבאות: 

 עמי סוכנויות בע"מ; -ש.  בן . 1.1.1

 דהן משה;  . 1.1.2

 אחים וקסמן תעשיות בע"מ;  . 1.1.3

 בע"מ; 1991רהיטי הכוח  . 1.1.4

כהצעה הזוכה ביחס לפרק א' בהיותה ההצעה בעלת  בע"מ  2003ולקבוע את  המציע רהיטי פיטרו 

  ₪0% המגלמת הנחה בשיעור של  435,012.97הניקוד המשוקלל הטוב ביותר ובעלות כוללת של 

( בע"מ בעלות כוללת של  2015ביחס למחיר המחירון ואת הצעת המציע ספירו מערכות מתקדמות )

 רון , ביחס למחיר המחי 6.5%המגלמת הנחה בשיעור של   680,603₪

 יצוין כי  הצעות אלו עומדות בדרישות המכרז וסבירות בהתייחס לאומדן המועצה. 

 (02/06/2021)תאריך החלטה  

למתן שירותי   10/2021
אספקה ,  

התקנה, תחזוקה  
ושירות  

למערכות  
הזעקה, גילוי אש  
וכן שירותי מוקד  
ובקרה במתקני  

 המועצה 

ת  וטבלאות הבדיקה וכן חוות הדעת המשפטית  לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת  המקצועי

 שהוצגו בפני הוועדה ממליצה הועדה לראשת המועצה בפה אחד: 

  141,968מערכות מיגון בע"מ כהצעה הזוכה במכרז, ע"ס משוקלל של  3לבחור בהצעת המציע צוות 

 ₪ לא כולל מע"מ. 

 (05/08/2021)תאריך החלטה  

לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת  המקצועית  וטבלאות הבדיקה וכן חוות הדעת המשפטית  לקבלת הצעות   11/2021



לאספקת שוברי  
ה לעובדי  מתנ

 המועצה 

לפסול את ההצעות הבאות: ח.מ   -שהוצגו בפני הוועדה ממליצה הועדה לראשת המועצה בפה אחד

טכנולוגיות  ( בע"מ ורעיונות בע"מ בשל פגם בערבות ולבחור בהצעת המציע ביי מי 1987תשורת חן )

 ₪ כולל מע"מ לשובר.  99.6בע"מ כהצעה הזוכה במכרז, ע"ס של 

 (05/08/2021)תאריך החלטה  

לאספקת שירותי   12/2021
טיאוט מדרכות  

וכבישים ביישובי  
ובתחום המועצה  

 האזורית גזר       

לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת  המקצועית  וטבלאות הבדיקה וכן חוות הדעת המשפטית  

יצה הועדה לראשת המועצה בפה אחד לבחור בהצעת המציע ג.א.ן  שהוצגו בפני הוועדה ממל

 ₪ ליום עבודה כהצעה הזוכה במכרז. 780,1תברואה בע"מ ע"ס 

 (05/08/2021)תאריך החלטה  

עות  לקבלת הצ 13/2021
לרכש ואספקת  

 כלי אצירה 

לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת המקצועית וטבלאות הבדיקה שהוצגו בפניי הוועדה  

לקבוע   -וקבלת התייחסות משפטית בעניין הצעה יחידה, ממליצה הועדה לראשת המועצה בפה אחד

רז וזאת על אף  כמציע הזוכה במכ  -בע"מ חקלאיתאת המציע דולב מוצרי פלסטיק אגודה שיתופית 

שמדובר בהצעה יחידה. על פי מחירי ההצעה המפורטים בחוות הדעת המקצועית ולאחר שההצעה  

בהתייחס לאומדן המועצה.  נמצאה סבירה  

 (05/08/2021)תאריך החלטה  

למתן שירותי   14/2021
ייעוץ משפטי  

חיצוני קבועים  
 למועצה 

מנימוקיה,    3.11.2עדה המייעצת מיום ראשת המועצה, הגב' רותם ידלין, מאמצת את המלצת הוו

מסמכי  וממנה את עו"ד חן סומך כיועץ המשפטי של המועצה, לתקופה ובתנאים המפורטים ב 

 ההליך. 

(14/11/2021ה  )תאריך החלט  

להפעלת תכנית   15/2021
"תוך כדי  

תכנית   –תנועה" 
למניעת  

התמכרויות  
בקרב בני נוער  

באמצעות ספורט  
במועצה  

 האזורית גזר 

 



16/2021 
  להפעלת תכנית "
לקבלת הצעות  
לרכש ואספקת  
חומרי ניקיון  
וציוד מתכלה  
עבור המועצה  

ר  האזורית גז
 ויישובי המועצה 

 
בקרב לקבלת  
הצעות לרכש  

ואספקת חומרי  
ניקיון וציוד  
מתכלה עבור  

המועצה  
האזורית גזר  

ויישובי המועצה  
בני נוער      

 באמצעות ספורט 
במועצה  

 ת גזר האזורי

לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת המקצועית וטבלאות הבדיקה שהוצגו בפני הוועדה,  

לקבוע את המציע גרפיטי שיווק ציוד משרדי ונייר   -מועצה בפה אחדממליצה הועדה לראשת ה

כמציע הזוכה במכרז בהיותה ההצעה הכשרה בעלת שיעור ההנחה ביחס למחירון הגבוה   -בע"מ

 הנחה.   10%  ביותר ע"ס של

בשים לב לכך שמדובר במכרז משותף ליישובי המועצה, כל יישוב יהי רשאי להודיע אל הצטרפותו  

ז בטווח של שנה מיום פרסום החלטה זו ובאותם התנאים שנקבעו במכרז, כאשר להסדר המכר

. היישוב יחתום על הסכם נפרד מול הספק והכל בהתאם להוראות המכרז  

 

(2105/08/20טה  )תאריך החל  

17/2021 
 

לקבלת הצעות  
לרכש ואספקת  
ציוד משרדי   
עבור המועצה  
האזורית גזר  

  ויישובי המועצה 
 

(02105/08/2טה החל  (תאריך  

18/2021 
לביצוע עבודות  
החלפת מערכת  

מיזוג אוויר  
במבנה אשכול  

 פיס 
בישוב בית  

 חשמונאי 

ה שהוצגו בפני הוועדה,  לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת  המקצועית וטבלאות הבדיק

ולאחר עריכת שימוע למציע "תכלית הנדסה קבלנית ייצור והשקעות"  ממליצה הועדה לראשת  

לבחור בהצעת המציע "תכלית הנדסה קבלנית ייצור והשקעות" " כהצעה הזוכה במכרז   –צה המוע

₪ לא כולל מע"מ  350,000בהיותה הצעת המחיר הזולה ביותר ע"ס של    

 (02/11/2021)תאריך החלטה  

 

מתן  ל מכרז זוטא 19/2021
שירותי ייעוץ  

ליווי חשבונאי,  
פיקוח ובקרה  

בבתי ספר  
 יסודיים 

 

 (05/08/2021)תאריך החלטה  

 



לקבלת הצעות   20/2021
למתן שירותי  

גבייה משפטית  
למועצה  
 האזורית 

  המקצועית וטבלאות הבדיקה שהוצגו בפני הוועדה   יעת הדברים ועיון בחוות הדעתלאחר שמ

י עמידה בתנאי הסף ותיקון הצעות המחיר, מאשרת הוועדה  וקבלת התייחסות משפטית בעניין א 

את תיקון הצעות המחיר וחילוץ אחוז ההנחה מתוך המחירים שהוצגו ביחס למציעים ח. כהן חברת  

 מרקוביץ, פרג, שוואב, זיו דנן ושות' משרד עורכי דין . -עורכי דין גלר, האן

 

 ע לפסילת המציע חמד ושות' עורכי דין. כמו כן,  הוועדה מקבלת את המלצת יועמ"ש הוועדה בנוג 

כמציע  –בן יעקב שווימר דולב המציע לקבוע את    – בפה אחד המועצה  תלראשממליצה הועדה 

שוקלל הטוב ביותר וסבירה בהתייחס לאומדן  הזוכה במכרז בהיותה ההצעה בעלת הניקוד המ

 המועצה. 

 (02/11/2021)תאריך החלטה  

 

לביצוע עבודות   21/2021
מרכזי  שדרוג 

מחזור ביישובי  
 המועצה 

  המקצועית וטבלאות הבדיקה שהוצגו בפני הוועדה   לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת

  – בפה אחד המועצה ת הועדה לראשממליצה וקבלת התייחסות משפטית בעניין הצעה יחידה, 

כמציע  – ₪ לא כולל מע"מ למטר רץ  518מגוון מערכות שילוט בע"מ ע"ס של המציע לקבוע את  

הזוכה במכרז וזאת על אף שמדובר בהצעה יחידה ולאחר שההצעה נמצאה סבירה בהתייחס  

 לאומדן המועצה. 

(05/10/2021תאריך החלטה  )  

לקבלת הצעות   22/2021
ת  לרכש ואספק 

רישיונות תוכנה  
עבור המועצה  
האזורית גזר  

 ויישובי המועצה 
 

  וטבלאות הבדיקה שהוצגו בפני הוועדההמקצועית     לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת

  – בפה אחד המועצה ת ממליצה הועדה לראשוקבלת התייחסות משפטית בעניין הצעה יחידה, 

כמציע הזוכה במכרז וזאת על אף שמדובר  –נטקור פתרונות תקשורת בע"מ המציע לקבוע את  

 בהצעה יחידה ולאחר שההצעה נמצאה סבירה בהתייחס לאודמן המועצה. 

(12/12/2021החלטה   תאריך)  

לקבלת הצעות   23/2021
למתן שירותי  
 מוקד טלפוני 

 בוטל 

24/2021  
לקבלת הצעות  
למתן שירותי  

תחזוקה ותדלוק  
של  גנרטורים 
 המועצה 

 

2022לשנת ביצוע המכרז נדחה   

עריכת סקר טבע   25/2021
עירוני עבור  

המועצה  
 האזורית  גזר 

 

 מכרז פעיל / טרם נסגר 

 

 

וע עבודות  לביצ 26/2021
אחזקה  

ותחזוקה שוטפת  
של מערכת  
התאורה  
הציבורית  

בתחום שיפוט  

 מכרז פעיל / טרם נסגר 



 המועצה 
לקבלת הצעות   27/2021

למתן שירות  
דיגום שפכים  

  ובדיקות מעבדה 
(23/12/2021תאריך החלטה  )  

ארגון ניהול   28/2021
ותפעול "טור  

 2022גזר" 

 מכרז פעיל / טרם נסגר 

לת הצעות  לקב 29/2021
לאספקת מתנות  

ושוברי מתנה  
לחג עבור ועד  

 העובדים

 מכרז פעיל / טרם נסגר 

 


