
 2022רשימת מכרזים לשנת  
 

מס' 
 המכרז

מועד אחרון  שם הפרויקט
 להשתתפות

 סכום הזכיה המציע הזוכה  אומדן

פומבי  
1/2022 

עבודות שיפוץ דרכים  
 חקלאיות בעיר תמרה   

24.1.2022 
 

 ₪    249,660 שוקיר עבד עבודות עפר בע"מ  ₪ בצירוף מע"מ .   342,000
 בצירוף מע"מ 

פומבי  
2/2022 

מסגרת"   "התקשרות 
מזון    מוצרי  לאספקת 

 למוסדות העירייה   

₪    504,123 דיאב סאלם      ₪ כולל מע"מ   525,129 16.2.2022
 כולל מע"מ  

פומבי  
3/2022 

שירותי   אספקת 
לביצוע   מפורט  תכנון 
פיתוח   עבודות 
ציבוריים   בשטחים 

מס'   אל    –  4למתחם 
תוכנית    – דריג'את  

  263-0536151מס'   
מתכנית מס'    וחלק 

למתחם מס'    19444ג/
קואשף(    5 )שכונת 

 בעיר תמרה 

 ₪ בצירוף מע"מ.    1,035,000 24.2.2022
 

 
 ח.פאהום ושות' שרותים הנדסיים בע"מ 

 

776,250   ₪ 
 בצירוף מע"מ   

 

פומבי  
4/2022 

שירותי   אספקת 
יחידה   תכנון 

 להתפתחות הילד  

 מערך ביצוע המבנה.   6% 21.2.2022
 פיתוח. מערך ביצוע    3%

 

 0%הנחה  מחמוד עטא עואד   

פומבי  
5/2022 

כיתות   התאמת 
אקוסטית   לנגישות 

 בבתי ספר שונים  

 בצירוף מע"מ .    ₪    140,230 24.2.2022
 

 ח.א. מריסאת בניה ושיפוצים כלליים בע"מ  
 

119,195    ₪ 
 בצירוף מע"מ 

פומבי  
6/2022 

 מע"מ בצירוף    ₪  700        נכס 24.2.2022 סקר נכסי העירייה 
 מע"מ בצירוף    ₪ 450תשתית 

 בר טכנולוגיות )ד.ש.( בע"מ   
 

   8%הנחה 

פומבי  
7/2022 

שירותי   אספקת 
מחשבים   אחזקת 
היקפי   וציוד 

 במוסדות העירייה 

 סמארט קומפיוטר   ₪ כולל מע"מ   98,650 2.3.2022
 

4,850   ₪ 
 כולל מע"מ 

  עבור כל 
 חודש.  



 
פומבי  

8/2022 
למתן שירותי שמירה  

 ואבטחה  
במחלקת הרווחה של  

 העירייה  

 ₪    53 א.ח. מיגון בע"מ    לכל שעה  בצירוף מע"מ ₪  45.80 2.3.2022
 בצירוף מע"מ 

 שעה עבור כל  

פומבי  
9/2022 

תיקונים   עבודות 
ברחבי   אספלט  וצפוי 

 העיר  

 51-3078147בניה ופיתוח הצפון בע"מ ח"פ  י.ר.א ₪ בצירוף מע"מ .   208,150 20.3.2022
 

179,633    ₪ 
 בצירוף מע"מ 

פומבי  
9/2022   

שירותי   אספקת 
תכנית   להכנת  תכנון 

למתחם   עיר    8בניין 
 בעיר תמרה 

    ש"ח כולל מע"מ לכל דונם .   9,100 7.7.2022

פומבי  
10/2022 

מסגרת"   התקשרות 
ספורט   ציוד  אספקת 

 למוסדות העירייה   

 אולימפיה ספורט טמרה    – אחמד הינדי   כולל מע"מ   ₪163,973  20.3.2022
 

הנחה בשיעור  
12% 

פומבי  
11/2022 

כביש   ופיתוח  סלילה 
   25מס' 

  ₪ בצירוף מע"מ .   127,430של   24.3.2022
 מסלולי אספלט בע"מ  

 

96,847     ₪ 
 מע"מ בצירוף  

פומבי  
12/2022 

מסגרת   התקשרות 
עמודי   להתקנת 
ברחבי   רחוב  תאורת 

 העיר תמרה 

 ₪ בצירוף מע"מ .   176,487סך   30.3.2022
 

 ₪    174,722 בע"מ     2015ח.ע. טופ הנדסה  
 בצירוף מע"מ 

פומבי  
13/2022 

כביש   ופיתוח  סלילת 
 156מס'

 ₪    413,600 סאלח חסאן  ₪ בצירוף מע"מ   470,000 07.04.2022
 כולל מע"מ 

פומבי  
14/2022 

וניהול    אספקת 
 קמפיין שירות  

הגשה   היתה    – לא 
 לפרסם קול קורא 

 בוטל   בוטל  14.4.2022

פומבי  
15/2022 

פיתוח   עבודות 
 באשכול פיס  

 בניה ופיתוח הצפון בע"מ י.ר.א ₪ בצירוף מע"מ .   106,790 24.4.2022
 

105,722    ₪ 
 בצירוף מע"מ 

פומבי  
16/2022 

וציפוי   שיקום 
לכבישים   אספלטים 

 ₪ בצירוף מע"מ .    2,843,900 24.4.2022
 

 כוכב בע"מ   – מובילי המרכז  
 

2,056,140    ₪ 
 בצירוף מע"מ 



העיר   ברחבי  שונים 
 תמרה  

פומבי  
17/2022 

ניקוזים   קווי  הנחת 
בעיר   שונות  בשכונות 

 תמרה  

 י.ר.א בניה ופיתוח הצפון בע"מ ₪ כולל  מע"מ .   444,465 9.5.2022
 

408,908    ₪ 
 בצירוף מע"מ 

פומבי  
18/2022 

שידורג מערכת חשמל  
עמודי   והתקנת 
במגרש   תאורה 

 העירוני לכדורגל 

 ₪ בצירוף מע"מ .   1,053,050 16.6.2022
 

 אלקה חשמל אלקטרוניקה בע"מ  
 

863,501     ₪ 
 בצירוף מע"מ 

פומבי  
19/2022 

מבנים   ושדרוג  שיפוץ 
של   הדשא  ומשטח 
העירוני   המגרש 
תמרה   בעיר  לכדורגל 

לא היתה הגשה עד    –
האחרון    –המועד 

מכרזים   לשני  לפצל 
 מבנה ומשטח דשא 

 ₪ בצירוף מע"מ .   1,056,435 16.6.2022
 

 בוטל  

פומבי  
20/2022 

פיתוח   עבודות 
כביש     –   157וסלילת 

למגרשים   גישה 
 שכונת אלהרבה  

 20146007סאלח חסאן ת.ז.   ₪ בצירוף מע"מ .   382,065 21.6.2022
 

370,603    ₪ 
 בצירוף מע"מ 

פומבי  
21/2022 

שירותי   אספקת 
תכנון הריסה ותוספת  
בי"ס   למבנה  בניה 
חט"ב אלפראבי בעיר  

 תמרה  

 מבנה   - 7% 28.6.2022
 פיתוח    - 4%

   אבו רומי אדריכלים  מהנדסים ויועצים בע"מ
 

בשיעור   הנחה 
19% 

פומבי  
22/2022 

ספר   לבית  הצטיידות 
  " מיוחד  לחינוך 

 אלשורוק"  

 ₪ כולל מע"מ    163,100  – קבוצה א'   17.7.2022
 כולל מע"מ    45,300  – קבוצה ב'  
 כולל מע"מ    70,300  – קבוצה ג'  
 כולל מע"מ   22,400  – קבוצה ד'  
 כולל מע"מ   31,000  – קבוצה ה'  

 

 פטריק מתקני משחקים בע"מ   –קבוצה א' 
ב'   מסלמאני    -קבוצה  ע"י  ושרות  כללי  סחר  ג.ט.מ. 

 אוסמה  
 גן ומשחק בע"מ    - קבוצה ג'  

ד'   מסלמאני    - קבוצה  ע"י  ושרות  כללי  סחר  ג.ט.מ. 
 אוסמה  

ה'  מסלמאני    - קבוצה  ע"י  ושרות  כללי  סחר  ג.ט.מ. 
 וסמה  א

35% 
5% 

30% 
5% 
5% 



 
פומבי  

23/2022 
שירותי   לאספקת 

 סיור ושמירה 
 ₪   63  –סיור  30.6.2022

 ₪   49 –שמירה 
 

 .%  12.1הנחה   א.ח. מיגון ואבטחה בע"מ  

פומבי  
24/2022 

להפעלת תוכנית "בית  
 הספר של 

בעיר   הגדול"  החופש 
 תמרה 

 תקורה  7%מינימום  23.6.2022
 תקורה    15%מקסימום  

 המרכז הקהילתי בתמרה ע"ש שיך זכי דיאב ז"ל 
 

 תקורה  15%

פומבי  
25/2022 

עבודות לשדרוג אולם  
הישם  ספורט 

 אבורומי  

ההנחה   ראבי תעשיות ספורט בע"מ    ₪ בצירוף מע"מ .   510,390של   17.7.2022
479,767    ₪

 בצירוף מע"מ 
פומבי  

26/2022 
המשך     - עבודות 

אצטדיון    פרויקט 
קהילתי     – ומרכז 

 עבודות עפר 

 עבד עבודות עפר בע"מ    שוקיר  ₪ בצירוף מע"מ   2,124,500של   3.7.2022
 

ההנחה  
2,071,387    ₪

 בצירוף מע"מ 

פומבי  
27/2022 

מבנים   ושדרוג  שיפוץ 
העירוני   במגרש 

 לכדורגל בעיר תמרה 

 ₪ בצירוף מע"מ .   450,985   21.7.2022
 

 בוטל   

פומבי  
28/2022 

דשא   משטח  שיפוץ 
העירוני   במגרש 

 לכדורגל  

 בוטל   ₪ בצירוף מע"מ .   605,450   21.7.2022

פומבי  
29/2022 

עפר   עבודות  המשך 
לניקוז   ותשתיות 
ליד בי"ס   כביש עוקף 

 אלביאן  

 י.ר.א בניה ופיתוח הצפון בע"מ ₪ כולל  מע"מ   102,400   28.7.2022
 

90,624    ₪ 
 בצירוף מע"מ 

פומבי  
30/2022 

התקנה   לאספקה, 
ותחזוקה של מערכות  

 העירייה מידע לניהול  

   ראה טבלת מחירים 21.8.2022

פומבי  
31/2022 

שירותי   אספקת 
תלמידים   הסעות 
חינוך   למוסדות 

 מיוחד 

   ראה טבל  מחירים 21.8.2022



פומבי  
32/2022 

הפעלת תכנית ניצנים  
ניצנים   ותכנית 

 בחופשות  

   מכרז אמות מידה  21.8.2022

 


