
מס' שם המכרזמס' המכרז
הצעות

תאריך שם הזוכה
ועדת 

תקופת החוזה 
מס' חוזהסכום הזכייה ללא מע"מכולל אופציות

304/14 306,850  ₪ 9.4.1431.12.14יונה יעוץ וניהול הנדסי בע"מ1לביצוע מערכת לניהול מיסעות1/2014

3,647171/14  ₪ לחודש9.4.1431.5.18אביב תעשיות מיחזור בע"מ3קבלת שירותי איסוף, פינוי ומחזור של אריזות פלסטיק2/2014

אספקת ארוחות צהרים לגנ"י , מועדוניות בבי"ס3/2014
12.24156/14 למנה9.4.1430.7.18מגש פרבר בע"מ5ומועדוניות רווחה

שליס (לאנץ' טיים)
12.74157/14 למנה

אספלט אדיר - סוסן אלי בע"מ
231/14הנחה של  43% ממחירון דקל

פאדל חלבי ובניו בע"מ
43%232/14 הנחה ממחירון דקל

 אספקת אביזרים לתאורת רחובות ולאחזקת חשמל 5/2014
7במוסדות העירייה

ראש רעננה בע"מ
21.5.149.7.17

 ₪   369,940 228/14
223/14 292,937   ₪ 30.6.17 ג.גפנר בע"מ לגבי פרק א' - מוצרי נייר
גרפיטי שיווק ציוד משרדי ונייר בע"מ 
31.7.17לגבי פרק ב+ג ציוד משרדי ומצרכי מזון

  ₪  205,850    249/14

6,050235/14  ₪  לחודש21.5.1420.8.18דרור 5 בע"מ1השכרת מבנה ברח' אלחריזי 7/20149

אספקה, הקמה, התקנה ותמיכה שוטפת של יחידת 8/2014
4אחסנה המנוהלת ע"י שרתים וירטואליים

תים נטקום בע"מ
שנה ראשונה - 258,300  ₪             6.8.1431.8.19

4328/14 שנים הבאות- 312,300  ₪

9/2014
אספקה, הקמה, התקנה ותחזוקה שוטפת של מרכזיית 
טלפונים עירונית (כולל הסבה ואיחוד של מרכזיות 

קיימות) בעיריית כפ"ס
2

תדיראן טלקום שירותי תקשורת ש.מ
16.6.1431.7.19

  ₪  360,000   251/14
זוכה ראשונה - לסקום פתרונות טכנולוגים 

בע"מ
  ₪  241,460    241/14

זוכה שנייה - ארזים מערכות תקשורת 
236/14   289,980  ₪   בע"מ

זוכה שלישית - נקסטום בע"מ
  ₪  338,612    250/14

אספקה והתקנה של ריהוט לבית ספר יסודי בשכונת 11/2014
3האוניברסיטה

אופיס גולדן ליין ריהוט משרדי בע"מ
בתום האספקה21.5.14

 ₪  199,232  184/14

אספקה והתקנה של ריהוט לבית ספר יסודי בשכונת 12/2014
80/13 כ"ס

אופיס גולדן ליין ריהוט משרדי בע"מ
בתום האספקה21.5.14

 ₪  299,635  184/14

20.16%214/14 - הנחה ממחירון21.5.1430.6.19גנית פארק בע"מ6אספקת והתקנת קרוי להצללה מעל מתקני שעשועים13/2014

לביצוע עבודות שיפוצים ושדרוגים במוסדות עירייה 14/2014
בוטלבוטלבוטל16.6.14בוטל10קיימים

38,20053/15  ₪   לחודש16.6.1431.12.19בי דיוק חב' לעב' גמר בע"מ3להפעלת המטווח כפר-סבא15/2014

12%488/14 הנחה ממחירון29.7.1431.10.18תמם יוסף עב' צנרת בע"מ6ביצוע עבודות ניקוז שנתי ברחבי העיר16/2014

טיפול נועהסכומים שונים לפי מסלולים6.8.1415.8.17תשעה זוכים לפי מסלולים14הסעות17/2014

להפעלת מזנון ב"היכל התרבות" והפעלת עגלת קפה 18/2014
2ב"קרית ספיר"

עודרון גם קפה ברעננה בע"מ
29.7.1431.8.18

7,468309/14  ₪   לחודש

220326/14 ₪  לשעה חינוכית29.7.1431.7.18דיבייט בע"מ1להפעלת תוכנית  דיבייט בחטיבות ביניים בכפר-סבא19/2014

33,750536/14 ₪ לחודש18.8.1419.11.19סאסי עזרא רואים ירוק5אחזקת שטחים מגוננים בפארק כפר סבא20/2014

בוטללא הוגשו הצעות0בית קפה בפארק21/2014
ר.ב תנועה בהנאה חוגים וסדנאות בע"מ

130327/14  ₪  לשעה חינוכית
דו רה מי - דעת

133351/14  ₪  לשעה חינוכית

5,055398/14  ₪  לחודש18.8.1430.6.18רן פלדמן1הפעלת מזנון בחט"ב שרת כפר סבא23/2014

17% הנחה ממחירון21.10.1430.11.18א.א.ע שיווק למוסדות בע"מ6אספקת חומרי ניקוי למוסדות העירייה ולמוסדות חינוך24/2014
562/14        

96/16

352/14מכרז איכות18.8.1430.8.17מרכז משען1להקמה והפעלת מועדונית לילדים עם בעיות התנהגות25/2014

לאספקת תוכנה לניהול כספי של בתי הספר  בעיר  26/2014
3כפר סבא (כולל תמיכה שוטפת בתוכנות ובמשתמשים)

החב' לאוטומציה במנהל השלטון המקומי 
10.11.1430.11.19בע"מ

199594/14 ₪ לחודש לכל בית ספר

הפעלת שרותי המע"ש ותוכניות תעסוקה לאוכלוסייה 27/2014
1בוגרת עם פיגור

צ'יימס ישראל
21.10.1431.10.23

578/14מכרז איכות
אמנון שאול ובניו בע"מ,

593/14
שלום בוקטוס בניה ויזמות בע"מ

579/14
סמסום אחזקות ובניה בע"מ

578/14
א.ע. אשנב חב' לבניין ושיפוצים בע"מ

474/14
חג'ג' ציון - גלעד קבלנים ועב' בנייה 

16/15ושיפוצים

3.12.1431.12.19ד.ב.ש פיקוח גינון- שמעון בן דוד2אספקת יועצים ומפקחים בתחומי גינון, גיזום והשקייה29/2014
בתחום גינון –   14,470 ₪   לחודש  
17/15בתחום גיזום–   14,470 ₪   לחודש 

מאהר גאבר קבלן לעב' פיתוח וכבישים.
2/15

בקר משיח בע"מ
622/14

רז אחרק בניה ופיתוח בע"מ
618/14

23% הנחה ממחירון דקל

30/2014
לביצוע עבודות סלילה והרחבה של כבישים ומדרכות, 

193.12.1431.12.18תשתיות מים, ביוב,ניקוז וחשמל, גינון והשקיה

20% הנחה ממחירון

810.11.1430.11.18עב' שיפוץ ושדרוג במוסדות עירייה קיימים28/2014

31.7.19

318.8.1431.7.18הפעלת תוכנית חוגי תנועה וחוגי ריתמוסיקה בגנ"י22/2014

הסכם מסגרת להתקנה, תחזוקה ושרות של תשתיות 10/2014
416.6.14תקשורת מחשבים וטלפוניה בעיריית כ"ס

816.6.1431.7.18 לביצוע עבודות איטום במבני חינוך וציבור4/2014

לאספקת ציוד משרדי, מוצרי נייר ומוצרי מזון 6/2014
621.5.14במוסדות עיריית כפ"ס



מס' שם המכרזמס' המכרז
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תאריך שם הזוכה
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תקופת החוזה 
מס' חוזהסכום הזכייה ללא מע"מכולל אופציות

ביצוע עב' התקנה, שיקום ותחזוקה של מתקני חשמל 31/2014
4במבני ציבור

כהן בנימין תאורה בע"מ
10.11.1430.11.17

33.6%585/14  הנחה ממחירון

4למתן שרותי אחסון, גניזה והובלה של חומר ארכיוני32/2014
אוגדנים שירותי ארכיב בע"מ

30.12.1431.1.20
103,02147/15 ₪ לשנה

1השכרת מבנה ברח' שלמה המלך 7 כפר-סבא33/2014
עמותה לילדים בסיכון

3.12.1431.12.19
7,19011/15  ₪ לחודש

2הצבת מתקנים לאיסוף טקסטיל וריקונם למיחזור34/2014
רוזניר (תל אביב) בע"מ

30.12.1431.1.19
4,70046/15  ₪ לחודש

אספקת תוכנות ושירותי תמיכה למערכות שכר, משאבי 35/2014
3אנוש ונוכחות עיריית כפ"ס

מלם שכר בע"מ

8.3.1530.6.22
עלות הקמה חד פעמי 6,187  לחודש 
עלות שימוש חודשי  1,125  לחודש 
עלות חודשית היזון חוזר 0.5625 

233/15לחודש לכל עובד

464/15ע"פ  מחירון31.3.1530.8.20דפוס ירון11מתן שירותי דפוס36/2014

6שיפוץ מועדון הנוער כיכר העיר37/2014
דלרסיז גרי פלוס בע"מ

1.2.15
סיום  7 חודשים 
ממתן צו התחלת 

17.5%79/15 הנחה מכתב כמויותעב'

אספקה, התקנה ותחזוקה של ציוד כיבוי אש, מערכות 38/2014
7גילוי וכיבוי אש אוטומטיות

משה פינק בע"מ
1.2.1528.2.20

ציוד כיבוי אש - 38% הנחה              
 מערכות גילוי וכיבוי אש אוטומטיות - 

78/15 38% הנחה

39/2014
להשכרת נכס הכולל מבנה וחצר של גן לילדים, הידוע 
כ"מעון ספיר" (לשעבר) – מחצית צפונית גוש 6440 

חלק מחלקה 147, ברח' דוד אלעזר 6
1

הבית הקסום בן טוב אתי בע"מ
8.3.1514.8.18

15,112130/15  ₪ לחודש

25%139/15  הנחה  מהמחירון31.3.1514.5.18שפיר הנדסה אזרחית וימית בע"מ4ביצוע עב' קרצוף וריבוד כבישים2/2015
  זוטא 
3/2015

מתן שרותי הוראה לתיגבור, הכוונה והדרכת תלמידים 
4% הנחה מסכום מקסימלי של 1.2.1515.11.15י.א. דעת בע"מ2לבחני הבגרות

40,00052/15 לכל קורס

אין חוזהלא נקבע זוכה31.3.15לא נקבע זוכה2למתן שרותי הפקה לחוברת עירונית4/2015

4אספקת שירותי תחזוקה ותיקון תקלות במזגנים5/2015
א.ג.א מערכות אנרגיה בע"מ

31.3.1514.5.20
770138/15 ₪  לכל יום עבודה

3לביצוע לכידה, עיקור וסירוס של חתולי רחוב6/2015
ד"ר משה סלמוביץ - רסקיו

31.3.1531.12.18
99.15163/15 לכל סירוס/עיקור

7ביצוע גיזום, גידוד וכריתת עצים ברחבי העיר כפ"ס7/2015
אדמונית חב' לגינון בע"מ

3.5.1531.5.20
31%144/15  הנחה ממחירון

הצבה, ריקון למחזור ותחזוקה של מתקנים לאיסוף נייר 8/2015
4בחדרי אשפה

לא נקבע זוכה
3.7.15

אין חוזהלא נקבע זוכה
צמתים סימון כבישים בע"מ

40.1%177/15 הנחה ממחירון
דרך חדשה בתנועה בע"מ

183/15 38.5% הנחה ממחירון

לייצור, אספקה והתקנה של ריהוט לבית ספר סאלד 10/2015
145/15  191,060   ₪ 3.5.1520.7.15אטמו א.ו.י 2000 בע"מ6בכפ"ס

11/2015
אספקת תוכנה ורישיונות לתוכנה, למערכת ניהול קשרי 

לקוחות, התקנה תחזוקה ותמיכה שוטפת, הטמעתה 
והתאמתה לצרכי העירייה

2

אוטומציה במינהל השלטון המקומי בע"מ

  עלות שנה ראשונה - 650,000 ₪     28.7.1530.9.22
    עלות שנה שנייה   - 600,000 ₪    

452/15 עלות שנה שלישית - 90,000 ₪

לאספקה, התקנה, הקמה, תחזוקה ותפעול מערכות 12/2015
2לניהול אנרגיה

גרינטופס אנרגיהבע"מ
28.7.1530.12.17

 ₪  220,330   255/15

לרכישת זכויות חכירה ברח' נחמיה 9 כ"ס בגוש 7594 13/2015
חלק מחלקה 75

לא 
הוגשו 
אין חוזהלא הוגשו הצעותהצעות

דוד רכגולד ושות חב' בע"מ
207/15הנחה של 12.1%

כ.בונוס הפצות בע"מ
198/15הנחה של 11%

לוני כהן בע"מ
209/15הנחה של 12.1%

תולעת נתניה בע"מ
208/15הנחה של 12.1%

לביצוע עבודות תחזוקת כרי דשא באצטדיון העירוני 15/2015
2ובמגרשי כדורגל בכפ"ס

דשא נוי אגרונומים בע"מ
28.7.1528.8.20

  ₪     22,900     259/15

הפעלת מזנונים בבתי"ס תיכון רבין, אולפנת הראל, 16/2015
1חט"ב שרת וחט"ב שזר

לא נקבע זוכה
אין חוזהלא נקבע זוכה

אומגה המכון להוראה מודרנית בע"מ
4,772241/15 ₪ לכיתות 12, 13 בבית רייזל

2,920 כתה מבנה צפוני ב-השכלת נויימן ערן - מכללת דעת
258/15מבוגרים

453/15א.ש.שרגאי בע"מ
478/15פלגר חב' לעב' עפר וכבישים בע"מ

30%454/15 ממחירוןא.ש.שרגאי בע"מ
29%477/15 ממחירוןחופרי השומרון בע"מ

להפעלת מזנונים בבתי ספר: תיכון רבין, אולפנת 20/2015
1הראל, חט"ב שרת, חט"ב שז"ר, חט"ב בר לב.

רועי מורחי
ביקש לא לקבל את העבודה. אושר אין חוזה3.11.15

אין חוזהבוועדה

אספקת שירותים ומוצרים בתחום התקשורת 21/2015
3והטלפוניה הסלולארית

פלאפון תקשורת בע"מ
19.1.1630.1.21

 ₪  13,160.20   77/16

שנת    2015

9/2015

שנת    2016

30.11.19 93.11.15לביצוע עב' תחזוקת כבישים ומדרכות19/2015

לביצוע עב' סימון כבישים, אספקה והצבה של שלטים, 
619.5.1531.5.18תמרורים והתקני בטיחות

2

8לביצוע עב' פיתוח חזיתות ושינויים גאומטריים18/2015

423.6.1530.6.16אספקת ספרי לימוד לביה"ס בעיר כפר סבא14/2015

25% ממחירון

השכרת 4 כיתות לקורסי מחשבים בבית תרבות ע"ש 17/2015
28.7.1530.7.20רייזל ובמרכז להשכלת מבוגרים

3.11.1530.11.19
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תפעול מערכת לניהול נכסי עירייה, בדיקת תצ"רים 1/2016
1והפקעות

בר טכנולוגיות בע"מ
3.2.1631.3.21

100/16 16,800  ₪ לחודש

מתן שירותי מדידת קרקעות מבנים ודירות ובחינת 2/2016
3השימוש בהם עבור עיריית כפ"ס

קלימי אורן בע"מ
22.3.1630.4.24

 ₪  2,843,000  123/16

למתן שרותי הפקה, הדפסה, הפצה של חוברת עירונית  זוטא 3/2016
2עבור עיריית כפר סבא

סולומון מדיה
23.6.1630.6.19

29,500218/16  ₪ לכל חוברת

ביצוע תכנון, הקמה ותחזוקה בריכה אקולוגית בגן 4/2016
1הזיכרון בכפר-סבא.

ירדני תמיר - ירוק ומים
עבור הקמה- 518,000 ₪   עבור 15.3.1610.5.16

99/16תחזוקה - 1,800 ₪ לחודש

לייצור, אספקה והתקנה של ריהוט לבית ספר יסודי  זוטא 5/2016
2בשכונת כס/60/ב.

לא נקבע זוכה במכרז
לא נקבע זוכה במכרז, יציאה למכרז 12.4.16

אין חוזהחדש

אספקה והתקנה של ריהוט לבי"ס יסודי בשכונת   זוטא 6/2016
3כ"ס/80/ב'

ח. חמזה עב' נגרות ובנין בע"מ
12.4.161.8.16

 ₪   399,580   146/16

לאספקת חומרי ניקוי למוסדות  העירייה ולמוסדות 7/2016
4חינוך

י. נתנאל מוצרי צריכה בע"מ
23.6.1630.6.19

 ₪   261,095  219/16

לייצור, אספקה והתקנה של ריהוט לחטיבת ביניים 8/2016
2אונים

אטמו א.ו.י 2000 בע"מ
5.5.161.8.16

 ₪   227,331  174/16

לביצוע עב' תחזוקה, שיפוץ ושדרוג מערכות חשמל 9/2016
6במוסדות עירייה קיימים

נדיבי עדן אור (1994) בע"מ
11.8.1630.9.19

21%307/16 הנחה ממחירי דקל

175/16   468,000  ₪ 5.5.1630.12.18תעשיות רק לספורט בע"מ3אספקה והתקנת מתקני סל במגרשי חוץ10/2016

איןהפעלת מועדונית שיקומית לילדים בגילאי  6 - 11/201612
הצעות

אין הצעות
אין חוזהאין הצעות

זוטא 
12/2016

ייצור, אספקה והתקנה של ריהוט לבית ספר יסודי 
2בשכונת כס/60/ב

נישה פרוייקטים וספריות בע"מ
5.5.161.8.16

 ₪   470,888   
160/16

לרכישת מקרקעין לצורך הקמת קריית תקשורת  13/2016
1הכוללת בית ספר למקצועות התקשורת בכפר-סבא

חברת תיא תקשורת בע"מ
5.5.16

    ₪   2,900,005      
החברה 
הכלכלית

אספקת טרקטור תעשייתי ואספקת שירותי תחזוקה 14/2016
1עבורו

קומסקו בע"מ
23.6.1631.10.19

 ₪  314,800   
221/16

זוטא 
11.650306/16  ₪ לחודש20.7.1631.7.21אשמדון בע"מ1איתור, מניעה והדברת מזיקים15/2016

596,000286/16  ₪ 20.7.1631.8.21ארגוב איל בע"מ4גיזום, קידוד, כריתת עצים ואורתופדיה לעצים בכפ"ס16/2016

למתן שרותי אבטחה ושמירה במוסדות חינוך, מוסדות 17/2016
3ציבור, פארק, אירועים וסיור עירוני.

בן ביטחון (1989)  בע"מ
20.7.1632

פרק א' - 11,361,106                  
פרק ב' - 2,635,894                   

הנחה לפרק א' + ב'  -   0%
259/16

למתן שירותי ניקיון וטיאוט רחובות ושטחים פתוחים 18/2016
5בשטח השיפוט של העירייה

י.ב. שיא משאבים בע"מ
11.8.1631.8.21

3,451.15 ₪   ליום עבודה
329/16

הנדון: מכרז פומבי מס'  19/2016  –  לבדיקת תכניות 19/2016
2בניין עיר

בר טכנולוגיות (ד.ש) בע"ע
26.9.1631.12.21

11,200  ₪   לחודש
97/17

                     להפעלת 2 מועדוניות שיקומיות לילדים 20/2016
1בגילאי 6 -  12

מרכז משען בע"מ (חל"צ)
20.7.1630.7.21

ללא מחיר בהתאם לדרישות המכרז
258/16

21/2016

להפעלת מזנונים או הצבת מכונות אוטומטיות בבתי"ס: 
תיכון רבין, תיכון גלילי, תיכון הרצוג, תיכון כצנלסון, 
אולפנת הראל, חט"ב שרת, חט"ב שז"ר, חט"ב בר-לב 

וחט"ב אונים.
2

שאול הלבוס

20.7.1630.6.20

ן  4,005                       כון רב ת
תיכון גלילי - 4,555                     
תיכון כצנלסון - 4,555                  
תיכון הרצוג - 4,555                 
חט"ב בר לב - 4,005                

חט"ב אונים - 1,505

-252-253
-254-255

-256
257/2016

תדיראן מוצרי צריכה וטכנולוגיה בע"מ
50% הנחה ממחירון של תדיראן

445/16

50% הנחה ממחירון תדיראן      22% קדוש יצחק סופר מיזוג
הנחה ממחירון אלקטרה

462/16

מילניום קירור ומיזוג בע"מ
29% הנחה ממחירון  אלקטרה

460/16

50% הנחה ממחירון  תדיראן        שירות הוגן חיפה תכנון וביצוע בע"מ
20% הנחה ממחירון אלקטרה

461/16

א.ד. שרגא אינסטלציה ושיפוצים
57,007422/16 ₪   לחודש

לאור עבודות עפר ופיתוח בע"מ
47,700423/16  ₪   לחודש

335/16

424/16

3,95054/17  ₪ לחודש8.1.1731.12.20מים שקטים בריכות אקולוגיות בע"מ2לתחזוקת 3 בריכות אקולוגיות בקריית ספיר29/2016

31/2016
התקשרות עם גוף יישום מוכר לצורך הפרדה, איסוף 
וטיפול בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות בתחום 

שיפוט העירייה
1

אין זוכים

אין זוכיםאין זוכים

אין זוכים
אין זוכים

הזכיין חזר בו מהצעתו7.2.17הזכיין חזר בו מהצעתו2השכרת מבנה בגן המגינים32/2016
הזכיין חזר בו 

מהצעתו

החוזה הוכן וטופל ע"י סנדרוביץ7.2.18איילון חב' לביטוח בע"מ2עריכת ביטוחי העירייה33/2016

1/2017
מכירת מקרקעין חלקה 236 גוש 6435 ברח' 

445/17 ₪ 7,755,000מכירת מקרקעין3.4.17קאלש מרדכי חב' לבניין בע"מ5הראשונים  27  כפ"ס

26.9.1631.10.20

31.12.22

לביצוע עבודות אחזקה יומיות לטיפול בקריאות מוקד 23/2016
4במח' עבודות ציבוריות

6שכירת 3 מזנונים באצטדיון הכדורגל בכפ"ס24/2016
שלמה אטיאס

11.8.1631.7.20

57/17

498/16

אחזקת מתקני משחקים בגני ילדים ובי"ס יסודיים 28/2016
4בכפ"ס

א.ד מתקני משחק בע"מ
8.1.17

 ₪  267,480

שנת    2017

9,999  ₪ לחודש

להפעלת תחנת מעבר לפסולת גזם מעורב ופסולית 26/2016
3גושית

426.9.1619.10.20לאספקת והתקנת מזגנים22/2016



מס' שם המכרזמס' המכרז
הצעות

תאריך שם הזוכה
ועדת 

תקופת החוזה 
מס' חוזהסכום הזכייה ללא מע"מכולל אופציות

2/2017
להפעלת תוכנית של קהילה תומכת לחיים עצמאים 

3.4.1730.4.22סקיולייף ישראל בע"מ4לנכים
משרד החינוך משלם (ללא סכום הצעה 

182/17במכרז)

3/2017

להפעלת , תוכנית של סביבה תומכת לאנשים עם
מוגבלות שכלית התפתחותית מעל גיל 21. (להלן: 

3.4.1730.4.22צ'ימס ישראל1התוכנית)
משרד החינוך משלם (ללא סכום הצעה 

169/17במכרז)

4/2017
אחזקת תאורת רחובות, תיקוני שבר, וחשמל לאירועים 

152/17 ₪  3.4.1730.4.212,049,213אי פי אי חשמל ובקרה בע"מ3בעיר כפ"ס

5/2017

הנדון: מכרז פומבי  5/2017 – לביצוע עבודות תכנון, 
הקמה, הפעלה, מסירה ותחזוקת מתקנים לייצור 
251/17הנחה  10.4%בסיום העבודה22.5.17ב.ד.ט.ח אנרגיה סולארית לישראל בע"מ5חשמלPV   (פוטו וולטאי) ע"פ הסדרת מונה נטו

6/2017
אספקה התקנה ואחזקה שוטפת של קירוי להצללה מעל 

22.5.1731.5.22קאבריט ייצור ושיווק בע"מ3גני משחק

פרק א' התקנה חדשה- 17% הנחה 
פרק ב' אחזקה חודשית- 25% הנחה 
209/17פרק ג' תחזוקה בהזמנה- 23% הנחה

7/2017
אספקה והתקנת משטחי בטיחות מדשא סינטטי למתקני 

385/17מחיר למ"ר 22.5.1731.5.22128דשא עוז בע"מ4משחק
8/2017 - 

221/17הנחה ממחירון דקל 22.5.1730.6.1823%קדמי מתכת וקבלנים בע"מ1ביצוע עב' מסגרות במוסדות העירייהזוטא

9/2017
 ביצוע עב' הריסת מבנה, תכנון והקמת מקווה טהרה 

רח' הנביאים 21 כפ"ס

הוגשה
הצעה 
בוטלבוטלבוטלאחת 

10/2017
הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה ו/או הסעות 
13לרווחה/סל תרבות ולהסעות אקראיות ומיוחדות

באשכול 1 – להמליץ על חב' שירן נסיעות  
(נתניה) בע"מ כזוכה בסעיפים: 1,  1.1,   1.2 
(ללא מתן שירותי הרווחה)  1.5,   1.7,  1.6  
 על כל סעיפיו. ועל חב' רון הסעות ואמבולנס  
בע"מ כזוכה בסעיפים 1.2 מתן שירות לאגף 

12.7.17הרווחה  1.9,  1.8,  1.4,  1.3.
הכנת החוזים 
באחריות נועה

10/2017
הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה ו/או הסעות 
12.7.17אשכול 2 :  לקבל את חברת " רן שי" כזוכה.13לרווחה/סל תרבות ולהסעות אקראיות ומיוחדות

הכנת החוזים 
באחריות נועה

10/2017
הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה ו/או הסעות 
13לרווחה/סל תרבות ולהסעות אקראיות ומיוחדות

באשכול 3 – להמליץ על חב' בר טל הסעות 
12.7.17בע"מ כזוכה.

הכנת החוזים 
באחריות נועה

10/2017
הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה ו/או הסעות 
13לרווחה/סל תרבות ולהסעות אקראיות ומיוחדות

אשכול 4 :  לקבל את חברת "בר טל" כזוכה 
12.7.17ולנהל משא ומתן להפחתת מחיר.

הכנת החוזים 
באחריות נועה

10/2017
הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה ו/או הסעות 
12.7.17אשכול 5 :  לא הוגשו הצעות.13לרווחה/סל תרבות ולהסעות אקראיות ומיוחדות

הכנת החוזים 
באחריות נועה

10/2017
הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה ו/או הסעות 
13לרווחה/סל תרבות ולהסעות אקראיות ומיוחדות

באשכול 6 – להמליץ על חב' בר טל הסעות 
12.7.17בע"מ כזוכה.

הכנת החוזים 
באחריות נועה

10/2017
הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה ו/או הסעות 
12.7.17אשכול 7 :  לקבל את חברת "אל רץ" כזוכה.13לרווחה/סל תרבות ולהסעות אקראיות ומיוחדות

הכנת החוזים 
באחריות נועה

10/2017
הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה ו/או הסעות 
12.7.17אשכול 8 :  לקבל את חברת "המפתח" כזוכה.13לרווחה/סל תרבות ולהסעות אקראיות ומיוחדות

הכנת החוזים 
באחריות נועה

10/2017
הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה ו/או הסעות 
12.7.17אשכול 9 :  לקבל את חברת "ש.ט.ס" כזוכה.13לרווחה/סל תרבות ולהסעות אקראיות ומיוחדות

הכנת החוזים 
באחריות נועה

10/2017
הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה ו/או הסעות 
12.7.17אשכול 10 : לקבל את חברת "ש.ט.ס" כזוכה.13לרווחה/סל תרבות ולהסעות אקראיות ומיוחדות

הכנת החוזים 
באחריות נועה

10/2017
הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה ו/או הסעות 
12.7.17אשכול 11 : לקבל את חברת "יהב" כזוכה.13לרווחה/סל תרבות ולהסעות אקראיות ומיוחדות

הכנת החוזים 
באחריות נועה

10/2017
הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה ו/או הסעות 
12.7.17אשכול 12 : לקבל את חברת "יהב" כזוכה.13לרווחה/סל תרבות ולהסעות אקראיות ומיוחדות

הכנת החוזים 
באחריות נועה

10/2017
הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה ו/או הסעות 
12.7.17אשכול 13 : לקבל את חברת "ש.ט.ס" כזוכה.13לרווחה/סל תרבות ולהסעות אקראיות ומיוחדות

הכנת החוזים 
באחריות נועה

10/2017
הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה ו/או הסעות 
12.7.17אשכול 14 : לקבל את חברת "אל רץ" כזוכה.13לרווחה/סל תרבות ולהסעות אקראיות ומיוחדות

הכנת החוזים 
באחריות נועה

10/2017
הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה ו/או הסעות 
13לרווחה/סל תרבות ולהסעות אקראיות ומיוחדות

אשכול 15 : לפסול את ההצעה היחידה של 
12.7.17חברת "רון גל" בשל פגם בערבות הבנקאית.

הכנת החוזים 
באחריות נועה

10/2017
הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה ו/או הסעות 
12.7.17אשכול 16 : לקבל את חברת "אל רץ" כזוכה.13לרווחה/סל תרבות ולהסעות אקראיות ומיוחדות

הכנת החוזים 
באחריות נועה

10/2017
הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה ו/או הסעות 
13לרווחה/סל תרבות ולהסעות אקראיות ומיוחדות

אשכול 17 : לקבל את חברת " רן שי" כזוכה 
12.7.17בכול ההסעות למעט רכב נכים

הכנת החוזים 
באחריות נועה

10/2017
הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה ו/או הסעות 
13לרווחה/סל תרבות ולהסעות אקראיות ומיוחדות

אשכול 17 – להמליץ על חב' רון הסעות 
12.7.17ואמבולנס בע"מ כזוכה. רכב נכים

הכנת החוזים 
באחריות נועה

10/2017
הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה ו/או הסעות 
12.7.17אשכול 18 : לקבל את חברת " רן שי" כזוכה.13לרווחה/סל תרבות ולהסעות אקראיות ומיוחדות

הכנת החוזים 
באחריות נועה

10/2017
הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה ו/או הסעות 
13לרווחה/סל תרבות ולהסעות אקראיות ומיוחדות

אשכול 19 – להמליץ על חב' אמצע הדרך 
12.7.17כזוכה.

הכנת החוזים 
באחריות נועה

10/2017
הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה ו/או הסעות 
12.7.17אשכול 20 : לקבל את חברת " רן שי" כזוכה.13לרווחה/סל תרבות ולהסעות אקראיות ומיוחדות

הכנת החוזים 
באחריות נועה

11/2017
השכרת קומת מרתף של אולם ספורט בר לב למטרת 

4,200657/17 ₪   לחודש2.8.1731.8.21בני חזן מכון 11מכון לרפואה ספורטיבית

12/2017
עב' שימור בית הבאר הראשונה הנמצאת במתחם 

382/17  902,750 ₪ 312.7.1730.12.17העירייה

13/2017
אספקת עובדים במיקור חוץ לאגף המחשוב בעיריית 

2כפ"ס

סנסורי פתרונות תוכנה בע"מ  - מקום 
ראשון                                          
10% הנחה12.7.1714.7.22מג'יק תעשיות תוכנה בע"מ  - מקום שני

378/17        
377/17

14/2017
אספקת אביזרים לתאורת רחובות ולאחזקת חשמל

376/17 416,151.95   ₪ 12.7.1731.8.20חשמל ישיר חולון בע"מ6במוסדות העירייה ומתקני ספורט

48.80392/17  ₪ לשעה2.8.1730.6.21הל"ח המרכז לרפואת חירום בע"מ1מתן שירותי חובשים בבתי הספר התיכוניים בכפ"ס15/2017

16/2017
 אספקה תמיכה ושימוש במערכת ממוחשבת לניהול 

8,800606/17  לחודש26.9.1730.10.22אי פי אר מערכות בע"מ3שירותי הרווחה עבור עיריית כפ"ס

17/2017
 ליווי תוכניות עבודה, כתיבת נהלים, ובקרה ומדידה 

2.8.1731.8.22שני חוור3בעיריית כפ"ס
תוכניות עבודה - 136   ₪ לשעה  

453/17בקרה ומדידה 99  ₪ לשעה



מס' שם המכרזמס' המכרז
הצעות

תאריך שם הזוכה
ועדת 

תקופת החוזה 
מס' חוזהסכום הזכייה ללא מע"מכולל אופציות

18/2017
הצבה איסוף נייר למחזור ממתקנים בחדרי אשפה, 
357/17    185  ₪  לכל טון נייר12.7.1731.7.22ק.מ.מ. מפעלי מיחזור בע"מ2רחובות ומוסדות ציבור, כולל תחזוקת המתקנים

19/2017
אספקת ציוד משרדי, מוצרי נייר ומוצרי מזון למוסדות 

בוטלבוטלבוטל2העירייה ולבתי הספר

הרצוג, שזר ובר לב - שי דהן
הרצוג - 3,955   שזר- 1,555          

  386.7.8/17 בר לב - 4,555

391/17 אלון - 3,300 מזנון באלון - חנה אסרף

390/17רמון - 2,055רמון -  אפריים רג'וואן
21/2017  

זוטא
אספקת מוצרי מזון עבור מפתן כפ"ס, מועדון מיתר 

447/17הנחה של 2.8.1731.8.185%יינות ביתן בע"מ1וקונדיטוריית מפתן

22/2017
ביצוע עב' הריסת מבנה, תכנון והקמה של מקווה טהרה 

26.9.17טוהר מקוואות בע"מ1ברח' הנביאים 21  כפ"ס
 10חודשים ממתן
צו התחלת עבודה

השתתפות העירייה ב- 1,400,000 ₪ 
וביתר העלות הזוכה ינציח את יקריו 

584/17על גבי המבנה

המכרז נפסלהמכרז נפסל - יצא מכרז חדשהמכרז נפסל - יצא מכרז חדש12 ביצוע עב' שיפוץ ושדרוג במוסדות עירייה קיימים23/2017

26.9.1730.11.21סי אי פי מבוא חורון בע"מ1אספקת ארוחות ל-2 מועדוני מופת לגמלאים24/2017
ארוחת בוקר 13  ₪                       

636/17ארוחת צהריים 19.20 ₪

25/2017
אספקה והתקנה של גופי תאורה במוסדות חינוך 

2,924,090599/17  ₪ 26.9.1714.11.22ח.י פתרונות חכמים בע"מ11ועירייה בכפ"ס
קל וחומר בע"מ כזוכה בפרק חומרי בנין: 

634/17הנחה של 25%קל וחומר בע"מ
בפרק ציוד טכני: די איי ויי  בע"מ וקל 

וחומר בע"מ
הנחה של 16%  די איי ויי              

635/17הנחה של  27% קל וחומר

761/18סלקום ישראל בע"מ 

512,142687/17 ₪ טופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מ

165,000645/17 ₪ 26.10.1730.12.22א.ע  אשנב  חב' לבניין בע"מ4לביצוע עב' אחזקת מוסדות עירייה בתחום כפ"ס28/2017

20,000685/17  ₪  לחודש26.10.1731.12.22ארדיטי שירותי הדברה ותברואה בע"מ3 ביצוע עב' איתור, מניעה והדברת מזיקים ומכרסמים29/2017

30/2017
להפעלת מועדונית שיקומית לילדים ומתבגרים על רצף 

30.11.1731.12.22עמותת עמיחי1האוטיזם.
המכרז ללא הצעת סכום - התשלום 

19/18מתבצע ע"י משרדי ממשלה

31/2017
שילוט  מתן שירותי הדפסה דיגיטלית לחיובי ארנונה,

וחינוך עבור עיריית כפ"ס
מכרז
מכרז בוטלמכרז בוטלמכרז בוטלמכרז בוטלמכרז בוטלבוטל

110,000129/18  ₪ לשנה18.1.1831.123עמותת נירים1הפעלת תכנית טיפולית לפעילות שטח עם נוער בסיכון32/2017

18.1.1828.7.22אגמי שאול2זוטא מתן שירותי הגברה ותאורה לאירועים33/2017

%
ארוע B הנחה של  10%             
134/18ארוע C הנחה של  10%              

254,70097/18  ₪ 18.1.1830.9.22תמיר ירדני1 זוטא תכנון שדרוג ותחזוקת בריכה אקולוגית בפארק34/2017

35/2017
עבודות גינון, תחזוקה שוטפת ועבודות פיתוח במוסדות 

44,04462/18 ₪  לחודש18.1.1828.2.23אלומות פיתוח נופי בע"מ10העירייה

122,630 ₪  לחודשאלומות פיתוח נופי בע"מ - איזור ד
אלומות- 
61/18

 144,165 ₪  לחודש ונונו אלירן-יגל  - איזור ג
 ונונו אלירן - 

68/18

 134,640 ₪  לחודש גינון ברוך בע"מ -איזור ב
 גינון ברוך -  

69/18

 134,453 ₪  לחודש מדשאות גינון ופיתוח בע"מ -איזור א
 מדשאות גינון 

70/18 -

37/2017
עבודות תחזוקה, שיפוץ ושדרוג מערכות חשמל 

183/18      25% הנחה ממחירון דקל5.3.1831.3.22ירון לפיד    י.ל. חשמל2במוסדות עירייה קיימים

54,000219/18  ₪  לחודש1.5.1831.5.23גוון ירוק בע"מ10 אחזקת השטחים המגוננים בפארק כפ"ס38/2017

14עב'שיפוצים ושדרוגים במוסדות עירייה קיימים39/2017

שלום בוקטוס בניה ויזמות בע"מ,  
א.ע.אשנב חב' לבניין ושיפוצים בע"מ,  
סמסום אחזקות ובניה בע"מ,              

שיטל בנייה השקעות ויזמות נדל"ן בע"מ 
(מצדה מחליף את שיטל מ- 1.5.20 )   
חג'ג' ציון גלעד יעקב,                       

מקדסי ובניו חב' לבניין בע"מ,                
ק. ברון בע"מ,                                 

22%  הנחה ממחירון דקל1.5.1831.5.22ד.ניב בנייה ופיתוח בע"מ

230/18          
              

228/18          
            

229/18          
           

244/18          
         

247/18          
       239/18   

 השכרת מבנה ברח' אלחריזי 9 כפ"ס1/2018
הוגשו 
לא הוגשו הצעותהצעות

לא הוגשו 
לא הוגשו הצעותלא הוגשו הצעותהצעות

לא הוגשו 
הצעות

2/2018
 השכרת נכס הכולל מבנה וחצר של פעוטון (מחצית 

15,500170/18 ₪  לחודש5.3.1814.8.23אתי בן טוב בע"מ1צפונית) ברח' דוד אלעזר 6 כפ"ס

 השכרת נכס למטרת פעוטון ברח' דניאל  10 כפ"ס3/2018
הוגשו 
לא הוגשו הצעותהצעות

לא הוגשו 
לא הוגשו הצעותלא הוגשו הצעותהצעות

לא הוגשו 
הצעות

4/2018
אספקת ציוד משרדי, מוצרי נייר ומוצרי מזון למוסדות 

12.6.1831.7.21שרון סחר בע"מ2עירייה ולבי"ס

          פרק א'     49,537  ₪            
      פרק ב'    124,301  ₪             

392.18פרק ג'       68,539.8  ₪

22.7304/18 ₪  לכל דו"ח12.6.1830.6.25פתילת המדבר3ביצוע סקר עצים ברחבי העיר כפר סבא5/2018

29.2%245/18  הנחה ממחירון דקל1.5.1831.5.22מגדל קבלני בנייה ומתכת3 עבודות מסגרות במוסדות העירייה6/2018

7/2018
יועץ למח' ניקיון העיר, פינוי אשפה, מחזור ותברואה 

180408/18 ₪  לשעה12.6.1830.6.22מאיר אלקיים3מונעת

20/2017
הפעלת מזנונים  בתיכון הרצוג, ו- חט"ב : אלון, שז"ר, 

42.8.1730.6.21בר לב ורמון

שנת    2018

36/2017
אחזקת שטחים בגינון בר קיימא ועב' פיתוח בתחום 

1818.1.1831.1.23גינון והשקיה ברחבי העיר

526.10.1730.11.20 אספקת אביזרים לציוד טכני וחומרי בניין26/2017

818.1.1830.9.23 אספקה, התקנה ותחזוקת מצלמות במרחב הציבורי27/2017



מס' שם המכרזמס' המכרז
הצעות

תאריך שם הזוכה
ועדת 

תקופת החוזה 
מס' חוזהסכום הזכייה ללא מע"מכולל אופציות

8/2018
אספקה, התקנה, תחזוקה ושירות לתשתיות תקשורת 

17מחשבים וטלפוניה
וואן שילוב מערכות בע"מ - בפרק ב'    

12.6.1830.6.23טובי נט בע"מ -  פרק א'
588,749.74  ₪   פרק ב            

367,770   ₪   פרק א
פרק ב וואן- 

305/18

הצבת והפעלת מתקני אטרקציה בפארק העירוני בכפ"ס9/2018
הוגשו 
לא הוגשו הצעותהצעות

לא הוגשו 
לא הוגשו הצעותלא הוגשו הצעותהצעות

לא הוגשו 
הצעות

26%439/18 הנחה ממחירון דקל21.6.1814.7.22יואל שרעבי3עב' שדרוג מערכות אינסטלציה סניטרית ותשתיות מים10/2018

30%426/18 הנחה21.6.1814.7.22סקיי חלונות ודלתות שמעון חסון4עבודות אלומיניום במוסדות עירייה11/2018

11.5424/18 ₪ כולל מעמ לארוחה19.7.1830.7.22שליס אספקת ארוחות בע"מ11אספקת ארוחות לצהרונים בבתי ספר12/2018

13/2018
להפעלת ילדים ובני נוער עם מוגבלויות פיזיות 

527/18לא נדרש להגיש הצעה כספית5.8.1831.8.23כנפיים של קרמבו1ומנטליות
קבוצת ש. ניר מערכות ביטחון תחזוקה 

וניקיון בע"מ
פרק א'   16.29%    פרק ב'   48%

483/18      

  ע. ל. ניקיונות בע"מ
פרק א'   20%   הנחה
484/18פרק ב'   30%   הנחה

15/2018
 אספקה והתקנה מכשירי עזר כבדי שמיעה, כבדי 

ראייה ועיוורים
המכרז 
המכרז בוטלהמכרז בוטלהמכרז בוטלהמכרז בוטלהמכרז בוטלבוטל

30.9%409/18 הנחה ממחיר מחירון או דקל21.6.1815.7.22א. בוטון עבודות עפר כבישים ופיתוח בע"מ5קרצוף וריבוד כבישים16/2018

17/2018
סימון כבישים, אספקה והצבת שלטים תמרורים והתקני 

40.1%307/18  הנחה ממחירון21.6.1814.7.22צמתים סימון כבישים בע"מ3בטיחות

18/2018
אספקה והתקנה של מערכת מולטימדיה לאודיטוריום 

388/18  267,243  ₪ חוזה פרוייקט21.6.18ג'י וואן טכנולוגיות מיגון בע"מ9בחט"ב רמון

644/18  86,260  ₪ 23.8.1831.10.22איטייפ אומניטק בע"מ4הקלטה, תמלול וצילום של ישיבות בעירייה19/2018

23.8.18גד אל ציוד תברואה בע"מ2רכישה ואספקה של מכונה לטיאוט כבישים20/2018
בתום תקופת 

819/18  494,900 ₪ אחריות

21/2018
שדרוג מסלול אתלטיקה קלה וציפוי סינטטי במרכז 

16.8%391/18   הנחה ממחירוןחוזה פרוייקט21.6.18כרמל משטחי ספורט מקצועיים בע"מ3ספורט כצנלסון - גלילי

188623/18 ₪ לכל טיפול23.8.1830.9.23צמח בר - בוחבוט דוד1תחזוקת גינון ועב' פיתוח בגני ילדים ומועדוני רווחה22/2018

23.8.1830.9.23בועז גרוס4העסקת 2  יועצי תנועה לעיריית כפ"ס23/2018
      לשנה לפרק א ₪ 117,000

573/18לשנה לפרק ב ₪ 120,000

31%482/18   הנחה ממחירון דקל5.8.1831.8.22א.א. גומאיטום בע"מ8עבודות איטום במבנה חינוך וציבור24/2018

269,557.5751/18  ₪ 15.10.18אמקה תשלובת תעשיות מוצרי נייר בע"מ3שירותי הדפסה של חשבונות ארנונה, שילוט וחינוך25/2018

345,249456/18  ₪  לשנה5.8.1814.8.22גרפיטי שיווק ציוד משרדי ונייר בע"מ3אספקת חומרי ניקוי למוסדות העירייה ולמוסדות חינוך26/2018

100721/18  ₪  לשעה15.10.18אסתר בורמן1רפרנט לפרויקטים בחינוך היסודי27/2018

28/2018
הפעלת מסגרת יומית בבי"ס סולד ובמעון טל-לימן 

23.8.1830.8.27עמיחי לחיות בשוויון עם השוני1לאוכלוסיית מנהל מוגבלויות
לא נדרשה הצעה כספית במסמכי 

564/18המכרז

23.8.1830.6.22גיל שוורץ - לאנץ' ביקס2הפעלת מזנונים בבתי ספר תיכון הרצוג ואולפנת הראל29/2018
             הרצוג - 3,500 ₪             

הראל - 2,500 ₪
       הראל
625/18   

10%811/18  הנחה15.10.1831.10.23מ. ג. ע. ר  בע"מ2שירותי גביה ואכיפת חיובי גביה ממקורות עצמיים30/2018

10%811/18  הנחה15.10.1831.10.23מ. ג. ע. ר  בע"מ2שירותי גביה ואכיפת חיובי גביה ממקורות עצמיים30/2018

810/18ללא הצעת מחיר, נמדד באיכות15.10.1830.12.22עמותה לשובע1 הפעלת מועדונית חינוכית והעשרה לגילאי 31/20186-18

32/2018
לרכישת יחידה במבנה תעשיה מלאכה הידועה כתת 

2,900,000191/19  ₪ רכישה19.2.19חב' אופקים נסיעות ותיירות 1979 בע"מ1חלקה 4 בחלקה 90 בגוש 7606

2,300176/19  ₪  לחודש19.2.1929.2.24טיולים ואירועים 2 * 2 בע"מ1הצבת והפעלת מתקני אטרקציה בפארק33/2018

4,285154/19  ₪ לחודש19.2.1931.3.23מיזומי בע"מ2 תחזוקת 2 בריכות אקולוגיות ובריכת אמו בפארק34/2018

180249/19 ₪  לשעה19.2.1931.5.24פורום שרת 99  בע"מ1העסקת יועץ להכנת תיקי מידע למח' תכנון עיר35/2018

3,900270/19 ₪ לחודש19.2.1931.5.23משקי מרגולין בע"מ3תחזוקת 3 בריכות אקולוגיות בקריית ספיר36/2018

1,970137/19  ₪  לחודש19.2.1931.3.24גל שטיינברג2להשכרת מבנה בגן המגינים בכפר סבא37/2018

4,220157/19  ₪  לחודש19.2.1929.2.24רוזניר ת"א  בע"מ1להצבה של מתקנים לאיסוף טקסטיל וריקונם למחזור38/2018

לא נקבע זוכה2הצבת מתקנים, איסוף ופינוי פסולת קרטון למיחזור39/2018
לא נקבע 

לא נקבע זוכהלא נקבע זוכהלא נקבע זוכהזוכה

26.3.1931.5.24מפע"ת 1965 בע"מ2איסוף וסילוק פסולת ביתית, יבשה אורגנית ומעורבת40/2018

 לטון פסולת יבשה/או ₪ 315.52    
 מעורבת        269.12 ₪  לטון פסולת

239/19אורגנית

26.3.1931.5.24מפע"ת 1965 בע"מ1איסוף וסילוק פסולת גזם וגושית ע"י משאיות מנוף41/2018
 לטון פסולת גזם נקיה, גושית ₪ 234 

240/19ומעורבת

42/2018
קליטת פסולת ביתית יבשה, אורגנית עירונית, מעורבת, 

26.3.1931.5.24מפע"ת 1965 בע"מ2תעשייתית ופסולת בניין

 לטון קליטת אשפה מעורבת ₪ 295
 ויבשה     276.17 ₪ לטון קליטת

 אשפה אורגנית         116.28 ₪ לטון
253/19טיפול בחילוץ אריזות

43/2018
קליטה, מיון וטיפול בגזם ובפסולת גושית (לרבות 

26.3.1931.5.24ארושה תברואה וניקיון בע"מ2מעורבת)
  פסולת גזם גושית מעורבת  ₪ 244.4

261/19פסולת גזם נקי ₪ 199       

2,000136/19  ₪  לחודש19.2.1931.3.24ססי אנקרי1 השכרת חנות מס' 7 בשוק בשיכון עלייה44/2018

260206/19  ₪  לשעה26.3.1930.6.24טל שר3 העסקת שמאי מלווה לוועדה המקומית לתכנון ובנייה45/2018

       111/19רמי לוי שיווק השקמה 2006 בע"מ

828.6.18  מתן שירותי ניקיון במוסדות חינוך ובמבנה ציבור14/2018



מס' שם המכרזמס' המכרז
הצעות

תאריך שם הזוכה
ועדת 

תקופת החוזה 
מס' חוזהסכום הזכייה ללא מע"מכולל אופציות

112/19שופר סל בע"מ

110/19 ע.ר. צים שיווק ישיר בע"מ
  א. ב. א ויקטורי חב' לניהול ואחזקות 

109/19בע"מ

1/2019
לתכנון, הקמה והפעלה ) D.B.O.T ( של חניון ציבורי 

0לא יצא לפועללא יצא לפועללא יצא לפועלתת קרקעי במתחם השוק העירוני

96213/19  ₪ לשעה26.3.1914.4.24פתילת המדבר - נועם ביבי1 מתן שירותי אגרונום למח' גינון2/2019

לא נקבע זוכה2להצבת מתקנים, איסוף ופינוי פסולת קרטונים למיחזור3/2019
לא נקבע 

לא נקבע זוכהלא נקבע זוכהלא נקבע זוכהזוכה

4/2019
הדבקת מודעות ומתן שירותים בתחום השילוט ברחבי 

9,380275/19  ₪ לחודש26.5.1930.6.23גיל גרופ - דוד גלפרין2העיר כפ"ס

לא נקבע זוכה1טיפול בפסולת אריזות קרטון5/2019  
לא נקבע 

לא נקבע זוכהלא נקבע זוכהלא נקבע זוכהזוכה

6/2019
 זוטא -   אספקת מוצרי מזון עבור מפתן ומוסדות

6%443/19 הנחה כללית8.7.1931.8.23יינות ביתן בע"מ1עירייה

ממתין לאישור37מתן שירותי שמאות לוועדה המקומית לתכנון ובנייה7/2019

  792/19אורי חן ציון

30/20א. פנקס ובנו

793/19תלאווי מדידות

805/19 חי הנדסה גאודטית

795/19לא נדרשה הצעת מחיר30.10.1931.10.24סביון העמותה למען אזרח ותיק כפ"ס5הפעלת 4 קהילות תומכות לקשישים9/2019

10/2019
זוטא -   החלפת 4 ראשי מערכת להשקיית הגינון

30.10.19אקווה מערכות ניהול תשתיות בע"מ3בפארק
סיום העבודה 
תוך 30 יום

30%   הנחה מכתב כמויות המצורף 
794/19למכרז

 השכרת קומה א מבנה ברח' שלמה המלך 11/20197
הוגשו 
לא הוגשו הצעותהצעות

לא הוגשו 
לא הוגשו הצעותלא הוגשו הצעותהצעות

לא הוגשו 
הצעות

15.1.2028.2.24די איי ויי ישראל שיווק והדרכה בע"מ1 זוטא - אספקת אביזרים לציוד טכני וחומרי בניין12/2019
                 הנחה בשנה ראשונה 24%

78/20והחל משנה שניה 27%  הנחה       

91,265  ₪  לחודש15.1.20א.ע.אל עם יזמות בע מ2הפעלת המטווח13/2019

4.3.2014.3.24רקוטקס בע"מ אספקת והתקנת וילונות למוסדות עירייה ולבתי ספר14/2019
פרק א' וילונות הסטה וגלילה –  27% 

134/20 פרק ב' וילונות סאנסטריפ – 16%

7,00070/20 ₪ לחודש15.1.2031.1.25ש.ח.ק המומחים לשכר בע"מ3 מתן ייעוץ ובקרה לשכר עובדים ושכר קבלני כ"א15/2019

        57/20                   29% הנחה ממחירוןא.ש שרגאי בע"מ

79/20 25.6% הנחה ממחירון  נתיב הדור תשתיות והנדסה בע"מ

        69/20נתיב הדור תשתיות והנדסה בע"מ

83/20י.ק.ר בראשי

100/20לאור עב' עפר בע"מ
א. מ. הבונה במרכז השקעות תשתיות 

101/20ופיתוח בע"מ

135/20   985,725  ₪ ל- 8 שנים4.3.2030.4.28ארכיב 2000 בע"מ3 שירותי אחסון, גניזה והובלה של חומר ארכיוני18/2019

1 מפקחים בתחומי גינון, גיזום והשקיה19/2019
לא אושר

0הארכת חוזה עם ד.ב.ש עד ל- 30.11.20

         41.3%123/20 הנחהצמתים סימון כבישים בע"מ

198/20  37% הנחה  דרך חדשה בתנועה בע"מ

    2/2020
 זוטא - ניטור , פיקוח, ובקרה על ביצוע הדברות, 

יתושים, מכרסמים, חרקים ומזיקים
2

145127/20 ₪ כולל מע"מ לשעה4.3.2031.3.24שי שרעבי – אש הדברות

3/2020
זוטא -    ייצור, אספקה והתקנה של ריהוט לחטיבת 

451,500240/20  ₪ פרויקט20.5.20ז.כ. איילון פרויקטים בעץ בע"מ2ביניים בשכונת 60

     257/20   לוני כהן בע"מ

256/20  יש הפצות ספרים בע"מ

262/20ספר לכל שיווק והפצה בע"מ

שירותי תחזוקה ותיקון תקלות במזגנים5/2020
אין 

לא הוגשו הצעותלא הוגשו הצעותלא הוגשו הצעותהצעות
לא הוגשו 

הצעות

0לא הוגשה הצעת מחיר23.7.20לא הוגשה הצעת מחיר1 שירותי הובלות וסבלות6/2020

0לא נקבע זוכהלא נקבע זוכה23.7.20לא נקבע זוכה1 עב' פיתוח חצר חדשנית לימודית בבי"ס אוסישקין7/2020

23.7.2030.6.24בריא בריבוע -  הראל, הרצוג, גלילי
הרצוג - 2,550 ₪   גלילי 5,560 ₪  

326/7/8/2020הראל - 510 ₪

323/4/2020 כצנלסון - 3,000 ₪  שרת 1,500 ₪ אלונבריטן בעמ - כצנלסון, שרת

ספק ביטלספק ביטלספק ביטל   המזנון של אפרים - רבין

ספק ביטלספק ביטלספק ביטל אלונבריטן בעמ - שזר

23.7.2030.8.26מרכז משען בע"מ (חל"צ)1 להפעלת מועדונית לילדים עם בעיות התנהגות9/2020
לא נדרשה הצעת מחיר (התשלום 

303/20ממשרד הרווחה)

1,455370/20 ₪ ליום עבודה9.8.2031.8.25מורן שיווק וסחר - בועז אביעד3  שירותי תחזוקה ותיקון תקלות במזגנים10/2020

8/2020
 הפעלת מזנונים בתיכון: הרצוג, רבין, כצנלסון, גלילי, 

6הראל וחט"ב שרת ושזר

14% הנחה ממחירון משרד החינוך  אספקת ספרי לימוד לבתי ספר4/2020

4

16.6.2030.6.25

1/2020
עבודות סימון כבישים, אספקה והצבת שלטים, 

תמרורים והתקני בטיחות
6

4.3.2031.3.24

שנת    2020

25.1%    הנחה ממחירון 15.1.2031.1.24 4 עב' פיתוח חזיתות ושינויים גאומטריים17/2019

 תחזוקת כבישים ומדרכות16/2019

11מתן שירותי מודדים לעיריית כפ"ס8/2019
מכרז שכל שנה מתקיימת התמחרות 

מחדש

419.2.1929.2.24אספקת תווי שי בכרטיס מגנטי46/2018

915.1.202031.1.24

שנת    2019

ללא הצעת מחיר, בשעת הצורך 
מתקיימת התמחרות בין הזוכים

30.10.1930.11.24



מס' שם המכרזמס' המכרז
הצעות

תאריך שם הזוכה
ועדת 

תקופת החוזה 
מס' חוזהסכום הזכייה ללא מע"מכולל אופציות

22,950526/20  ₪   לחודש3.9.2030.9.25דשא נוי אגרונומים בע"מ1 אחזקת כרי דשא באצטדיון העירוני, ובמגרשי כדורסל11/2020

12/2020
 השכרת כיתות לקורסי מחשבים בבית תרבות ע"ש 

3.9.2030.9.25אומגה המכון להוראה מודרנית בע"מ1רייזל

3,250 ₪ לכיתה 12 לחודש       
2,400474/20 ₪ לכיתה 13 לחודש

49,810610/20 ₪  לחודש13.10.2030.11.24לאור עב' עפר ופיתוח בע"מ7  עב' אחזקה יומיות לטיפול בקריאות מוקד13/2020

נסגרנסגרנסגרנסגרנסגרנסגרשדרוג והחלפת גופי תאורה באצטדיון14/2020

4 שירותי אכיפה משפטיים ושירותים משפטיים נלווים15/2020

16/2020
 הפעלת מועדון חברתי לאנשים עם מוגבלויות רב 

2נכותי לבוגרים בגילאי 18+

17/2020
 לאיתור, מניעה, והדברת מזיקים, מכרסמים וטיפול 

31,330 ₪ לחודש28.1.21טבע הדברות בע"מ4במפגעים

4 מתן שירותים בתחום ניהול מדיה18/2020

19/2020
השכרת כיתה לקורסי מחשבים במרכז להשכלת 

לחודש  ₪ 28.1.213,510ערן נוימן – מכללת השרון1מבוגרים

1/2021

בתהליך מתן שירותי ניקיון, טיאוט רחובות ושטחים פתוחים2/2021

3/2021
  שירותי הוראה לתגבור, הכוונה והדרכת תלמידים 

בתהליךלמבחני בגרות

4/2021

5/2021

6/2021

שנת    2021


