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התקשרויות לפי חוזר מנכ"ל 08/2016

תאריך

מספר ועדת
התקשרויות

25/04/2018
25/05/2018
22/06/2018
29/06/2018

01/2018
02/2018
03/2018
04/2018

20/08/2018

05/2018

11/09/2018

06/2018

11/09/2018

06/2018

04/10/2018

07/2018

04/10/2018

07/2018

04/10/2018

07/2018

04/10/2018

07/2018

היקף כספי כולל
מע"מ

מהות ההתקשרות

ספק זוכה

תכנון מגרש שחבק סינטטי
תכנון מבנה רב תכלית
תכנון שני מקליטם ציבוריים
תכנון פארק תיירותי לבילוי משפחתי
חינוך מוסיקלי ישובי במגזר הערבי -שנה"ל
תשע"ט 2018-2019
השלמת המדידה לתוכנית מפורטת מספר
 258-0635862חלקה  41בגוש 18674
עדכון מצב קיים כל שטח התצ"ר ואישורו
בוועדה על רקע אישור התצ"ר בשנת ,2014
כולל הכנת תוכנית לצורכי רישום ועד לקבלת
כשר רישום מהמרכז למיפוי ישראל
תוכנית אתגרים -תכנית מס'  3102שיעורים
בהייטק
תוכנית אתגרים -תכנית מס'  2921מנהיגות
דרך טכנולוגיה ,טכנאי סמארטפונים
וטאבלטים
תוכנית אתגרים -תכנית מס'  3212האווירנוט
הצעיר
תוכנית אתגרים -תכנית מס'  3618הכנה
לבחינות הפסיכומטריה

דאטום מהנדסים בע"מ
דביאת אדריכאלים ומתכנני ערים
מהנדס וליד נאסר
אבראהים דוירי
הקונסרבטוריון קתרין לקידום
המוזיקה ע"ר

107,000 ₪

מהנדס סאדק חמיסה

8,190 ₪

מהנדס ויסאם דחבור

39,780 ₪

צפון -מרכזי טכנולוגיה עלית בע"מ

21,000 ₪

מכון אדיו קידס

22,500 ₪

שרימקס אחזקות בע"מ

31,000 ₪

אדיוגיט לחינוך EDUGATE-

42,000 ₪
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מעלות הפרוייקט 6.4%
696,150 ₪
103,370 ₪
100,000 ₪
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תאריך

מספר ועדת
התקשרויות

04/10/2018
26/10/2018

07/2018
08/2018

14/11/2018

09/2018

26/11/2018

10/2018

21/01/2019

01/2019

הפעלת תוכנית סל מדע

08/03/2019

02/2019

29/03/2019

03/2019

מתן שירותי מתגבר/ת ,דובר/ת ערבית
לתוכנית אור -תוכנית התערבות חינוכית בגנים
מתן שירותי הדרכה חינוכית ופיקוח על
צהרונים

ספק זוכה

מהות ההתקשרות
חוגים -גנגלינג ,פלסטלינה ,בובות +תיאטרון,
צליל ותנועה
הכנת חוקי עזר למועצה
הכנת תוכנית עיצוב גני ילדים לצורך הגשתה
למשרד החינוך (קול קורא)
קול קורא  9697חינוך סביבת  2019עד
2022

2

היקף כספי כולל
מע"מ

עלאא אטרקציות
אופטימל סיטי בע"מ

51,200 ₪
71,550 ₪

ליאת פלד אמנותי בע"מ

8,424 ₪

צל העץ בע"מ
ס .יזמות טכנולוגית ופתרונות
מתקדמית בתעישה בע"מ

154,000 ₪
110,000 ₪

ריהאם דחבור

לשעה 78 ₪

מרים עראף

לשעה 208 ₪

