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 2021תוצאות מכרזים 

 תוצאות מכרז נושא מס' מכרז

לאספקת תכשירי הגנה מהשמש עבור עיריית  1-2021-19
 הרצליה

 בע"מ פישר תעשיות פרמצבטיות

 

לאספקת  מערכות ממוחשבות וערכות פקח ומנהל  2-2021-19
לניהול האכיפה, החניה והפיקוח העירוני )לרבות 

 דו"חות עירוניים ומנהליים(. 

 בע''מ 92מלאון 

 

 3להפעלת תחנת מוניות ללא משרד הכוללת  3-2021-19
מקומות חניה בניצב למדרכה במפרץ החניה ברחוב 

בהרצליה  יורדי ים, מצפון לקניון "ארנה" במרינה
 (6516בגוש  29)חלק מחלקה 

- 

להפעלת קהילה תומכת חיים עצמאיים לאנשים  4-2021-19
 עם צרכים מיוחדים בהרצליה

נטלי )החברה לשירותי רפואה דחופה 
 בע"מבישראל( 

למתן שירותי ביקורת בנושא שמירה על זכויות  5-2021-19
 קבלן בעיריית הרצליה

 רואי חשבון –ספורטה פן חן 

 

להתקשרות בהסכם מסגרת למתן שירותי עזרה  6-2021-19
 ראשונה בחופי הרחצה בעיר הרצליה

 הל"ח המרכז לרפואת חרום בע"מ

 

לבודק תוכניות להיתרי בניה ופרויקטים בתחום  7-2021-19
התנועה עבור אגף תשתיות, תנועה ותחבורה 

 במינהל הנדסה 

 מ.ג הנדסת תנועה -גולדנברג משה 

מ"ר אליה  48 -להשכרת  יחידה בשטח של כ 8-2021-19
מ"ר,  117-צמודה רחבת ישיבה בשטח של כ

המצויים בצד המערבי של מבואת השרון בחוף הים 
 .6668בגוש  760בהרצליה חלקה 

- 

למתן שירותי ייעוץ, ליווי והכנה להתעדת תקן   9-2021-19

ISO ותחזוקתו לעיריית הרצליה. 

 לניהול בע"מ מכון אופק  -מ.א.ן 

 

 בע"מ מגדל חברה לביטוח למתן שירותי ביטוח לעיריית הרצליה. 10-2021-19

למתן שירותי נגרות ושירותי תיקונים לעיריית  11-2021-19
 הרצליה.

 ויג צחי לנגר ולחובב

למתן שירותי לייעוץ ותכנון פרוגרמתי לתב"עות,  12-2021-19
תוכניות תוכניות פינוי בינוי, תוכניות אב, 

אסטרטגיה, מתחמי פינוי בינוי ובדיקת התכנות 
    .מנהל הנדסהבלפרויקטים 

 שי אדרעי .1

 אורבניקס בע"מ. .2

ד"ר עמליה רימלט תכנון  .3
 חברתי.

ויאפלן תכנון חברה סביבה  .4
 בע"מ.

ניהול הנדסה ומערכות  אביב .5
 .מידע בע"מ

 ארץ )א.ר.צ(  ניהול ותיאום .6
 .פרויקטים בע"מ
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 תוצאות מכרז נושא מס' מכרז

למתן שירותי ייעוץ ובקרה הנדסית לפרויקטים  13-2021-19
 .לעיריית הרצליה  38מכח תמ"א 

 בזיני מהנדסים בע"מ

 

להפעלת מועדונית לילדים המוכרים בשירות לילד  14-2021-19
 .ונוער  עבור עיריית הרצליה

העמותה לתפנית בחינוך מיסודה של 
 קרן רש"י )ע"ר(

 

יסודיים )לרבות להפעלת צהרונים בבתי ספר  15-2021-19
 חטיבות צעירות( וגני ילדים בעיר הרצליה

 

בקטגוריית בתי ספר יסודיים )לרבות 
 חטיבות צעירות(:

 אתגרים הדרכות בע"מ .1
משכיל פרוייקטים חינוכיים ה .2

 בע"מ.

 .בע"מ אדיוסיסטמס .3
 

 :בקטגוריית גני הילדים

 אתגרים הדרכות בע"מ .1
רשת תיכוני טומשין בע"מ  .2

 .)חל"צ(

 .אם המושבות בע"מ צהרוניות .3
 

לאפיון, עיצוב, הקמה והפעלה )לרבות הסבת  16-2021-19
נתונים( של אתר אינטרנט, מערכת לניהול פניות 

 .ופורטל ארגוני עבור עיריית הרצליה

 צילומעתיק בע"מ

 

לאפיון, עיצוב, הקמה והפעלה )לרבות הסבת  17-2021-19
 נתונים( של אתר אינטרנט, מערכת לניהול פניות

 .ופורטל ארגוני עבור עיריית הרצליה

- 

 החנות של יגאל –מרכז החשמל  .לאספקת מוצרי חשמל ביתיים 18-2021-19

במרכז המסחרי ברח'  1300להשכרת חנות מס'  19-2021-19
בגוש  269חלק מחלקה  לוטם, נוף ים בהרצליה

6670. 

 בע"מ מרכז וטרינרי נוף ים

 - .ותווי קנייה לעיריית הרצליהאספקת מוצרי מזון ל 20-2021-19

בדבר הפעלת מסעדה בפארק הרצליה שלב א'  21-2021-19
וניהולה וכן הפעלת דוכן "פוד טראק" בפארק 

)המסעדה(  6523בגוש  30ים חלק מחלקה -גליל
 .)דוכן המכירה( 6422בגוש  263וחלק מחלקה 

- 

במרכז המסחרי דגניה  62להשכרת חנות מס'  22-2021-19
 .6558בגוש  829בהרצליה חלק מחלקה 

 משה עקיבא

למתן שירותי ייעוץ בנושא שכר עובדים וחריגות  23-2021-19
 .עבור עיריית הרצליה

 המומחים לשכר בע"מ -שחק

 - לאספקת מוצרי מזון ותווי קנייה לעיריית הרצליה 24-2021-19



 4מתוך  3עמוד 

 

 4מתוך  3עמוד 

 

 תוצאות מכרז נושא מס' מכרז

מ"ר אליה צמודה  48 -להשכרת יחידה בשטח של כ 25-2021-19
מ"ר, המצויים בצד  117-רחבת ישיבה בשטח של כ

המערבי של מבואת השרון בחוף הים בהרצליה חלקה 
 .6668בגוש  760

- 

לתחזוקת מתקני ספורט ואספקת ציוד ספורט עבור  26-2021-19
 עיריית הרצליה.

 ספורט הדרום בע"מ –סגולה 
 

 בדבר הפעלת מזנון בבית ספר תיכון היובל וניהולו 27-2021-19
והפעלת קיוסק באולם ספורט היובל וניהולו חלק 

)המזנון( וחלק מחלקה  6526בגוש  285-286מחלקות 
 )הקיוסק(. 6526בגוש  288

 איתי פאר

 - לאספקת תווי קנייה לעיריית הרצליה 28-2021-19

 - לאספקת מוצרי מזון לעיריית הרצליה 29-2021-19

30-2021-19 
במוסדות חינוך וציבור לאספקת והתקנת וילונות 

 עבור עיריית הרצליה
 אורגון מעצב החלונות בע"מ

למתן שירותי ליווי חשבונאי לבתי הספר בניהול  31-2021-19
 עצמי 

 בעיריית הרצליה

 ברניר שירותי מינהל בע"מ
 

 הפעלת מזנון בספורטק העירוני הרצליה  32-2021-19
 1חלקה  6525בגוש 

- 

במרכז המסחרי "נורדאו",  10להשכרת חנות מס'  33-2021-19
 בהרצליה  1רחוב נורדאו 

 6520בגוש  33וחלקה  16חלק מחלקה 

- 

להפעלת תכנית למנהיגות עירונית לעיריית  34-2021-19
 הרצליה

 בע"מ אתוס ניהול

למתן שירותי כביסה לחיילים תושבי העיר  35-2021-19
 הרצליה

 דורוןאמיד  -לב" מכבסה וניקוי יבש

ניקוז להיתרי בניה לעיריית לבודק תוכניות  36-2021-19
 הרצליה

 ( בע"מ1995רזניק מערכות תשתית)

 

בדבר הפעלת מסעדה בפארק הרצליה שלב א'  37-2021-19
וניהולה וכן הפעלת דוכן "פוד טראק" בפארק 

)המסעדה(  6523בגוש  30ים חלק מחלקה -גליל
 .המכירה()דוכן  6422בגוש  263וחלק מחלקה 

- 

 הפעלת מזנון בספורטק העירוני הרצליה  38-2021-19
 1חלקה  6525בגוש 

- 

להכנת סקר תשתיות למיפוי מערכת הניקוז  39-2021-19

 GISהעירונית והטמעת הנתונים במערכת 

 פוינט בע"מ-גיאו

התקנה ותחזוקה של מערכות ממוחשבות  לאספקה 40-2021-19
 .לשכר, משאבי אנוש, נוכחות ובקרת מעסיקים

 חילן בע"מ

למתן שירותי ניהול בתחום הערכה ומדידה באגף  42-2021-19
 החינוך.

- 



 4מתוך  4עמוד 

 

 4מתוך  4עמוד 

 

 תוצאות מכרז נושא מס' מכרז

לשכירות בית קפה בסמוך ומצפון למרכז הספורט  43-2021-19
פינת רחוב  27החדש אפולוניה ברחוב אלתרמן 

הפעלתו, ניהולו ואחזקתו חלק  שמעוני הרצליה,
 6526בגוש  276חלקה מ

 בבקה בייקרי בע"מ

 לב )ע"ר( -פתחון  לאספקת סלי מזון לעיריית הרצליה. 44-2021-19

-להפעלת דוכני מזון ושתייה ומשאיות אוכל )"פוד 45-2021-19
טראקס"( באירועים עירוניים ברחבי העיר 

 הרצליה.

- 

)אספקת ציוד טכני ו/או צבעים לאספקת ציוד  46-2021-19
 .וציוד צביעה(

 - אספקת ציוד טכני 1תחום מס' 
 אלמוג ציוד טכני בע"מ  

צבעים וציוד אספקת  2תחום מס' 
 "מבעדרך חדשה בתנועה  -הצביע

להפעלת מזנון בבית ספר תיכון חדש וניהולו גוש  47-2021-19
 .61חלקי חלקה  6525

 אסתר פלדמן

 

 


