י

מחוייבים לאיכות .מקדמים חדשנות.
מ כ ר ז י

ה ר ש ו י ו ת

מכרזים/דרושים
מס'48/2020 :

המ ק ו מ י ו ת

תנאי תשלום :כמפורט בגוף המכרזים .נוסח מלא של כל מכרז נמצא לעיון ברשות המקומית המפרסמת .מסמכי ומפרטי
המכרזים ניתן לרכוש ברשות המקומית בסכומים הנקובים בטבלה .נוסח הפרסום-באחריות הרשות המקומית המפרסמת.
שם הרשות
המקומית

אבן יהודה

עלות
מס' המכרז המכרז

15/2020

300

אשדוד
אשדוד
אשקלון

13/2020
28/2020
ק4/2020/

300
500

אשקלון
אשקלון

ק6/2020/
14/2020

5,000

אשקלון

16/2020

5,000

באר טוביה
הוד השרון
הרצליה

34/2020
221/20
23/2020/19

500
300

מנהלת מוניציפלית חברון 2/2020
18/2020
חיפה
19/2020
חיפה

500
1,337
1,337

טבריה
טירת הכרמל
יהוד מונוסון
ירושלים
לב השרון

250
4,000
500

מיתר
מעלות תרשיחא

8/2020
7/2020
7/2020
מפ100/2020/
700
6/2020
21/6/2020
11/2020

2,500
500

נוף הגליל
פרדסיה
צפת

7/2020
2/2020

1,000

צפת

4/2020

1,000

קצרין

16/2020

500

ראשון לציון
ראשון לציון
ראשון לציון

32/2020
33/2020
25/2020

1,000
1,000
1,000

שדות נגב

45/2020

משרות
שם הרשות
המקומית
אבן יהודה
אבן יהודה
גדרה
יבנה
יבנה
יבנה
כפר ורדים
לב השרון

עלות
מס' המכרז המכרז
כ״א4/2020/

לב השרון
לב השרון
לקייה
מרחבים
מרחבים
פרדסיה
פרדסיה
פרדסיה
פרדסיה
שדרות
שדרות

13/2020
11/2020
13/2020
7/2020
8/2020
9/2020
10/2020

שם המכרז

מועד שעת
להגשה הגשה

עדכון והבהרת תנאי המכרז  -העברת חוגים בגני ילדים .חוגי ריתמיקה .אורכו של שיעור 12:00 9/7/2020
ריתמיקה יעמוד על  30דקות ,ללא קשר למספר הילדים בגן המשתתפים בשיעור
מפגש מציעים נוסף  7/7/2020שעה  ,10:00במחלקת החינוך ,רחוב המייסדים 53
המפגש אינו חובה אולם מומלץ להשתתף בו
9-13 12-16/7/20
שירותי עיקור/סירוס וחיסון חתולי רחוב בעיר
9-13 12-16/7/20
הארכת מועד  -תכנית לחינוך מוזיקלי בבתי הספר היסודיים )בית ספר "מנגן״(
12:00 8/7/2020
קול קורא  -להקמת מאגר מרקידים בתחום ריקודי עם ועמים במסגרת מיזם
"הרקדות המוניות" .את מסמכי הקול קורא ניתן לראות באתר האינטרנט של העיריה
12:00 12/7/2020
קול קורא  -הפעלת ליגת כדורגל חופים באחד מחופי הים .פרטים באתר האינטרנט
12:00 15/7/2020
ביצוע עבודות פיתוח ,שיקום גינון והשקייה בשטחי מוסדות חינוך באשקלון
ישיבת הסבר הינה רשות  7/7/2020שעה  9ותתקיים במשרדי אגף פרוייקטים ,קומה א'
בבנין העירייה ,את מסמכי המכרז יש להגיש במחלקת המכרזים ,קומה א' ,לשכה
משפטית ,בבנין העירייה ,ברחוב הגבורה  ,7אשקלון
12:00 22/7/2020
טיאוט וניקוי רחובות באזור הצפון בעיר אשקלון .מסמכי המכרז יש להגיש במחלקת
המכרזים ,קומה א' ,הלשכה המשפטית ,בבנין העירייה ,רחוב הגבורה  .7פרטים באתר
הסעות תלמידים שנה"ל תשפ"א .מפגש קבלנים/מציעים  8/7/2020ב 9 -במח' תחבורה 15:30 14/7/2020
דחיית מועדים  -אספקת ציוד משרדי עבור העירייה .מועד אחרוו לשאלות הבהרה  9/7ב13:00 21/7/2020 13-
מתן שירותי ייעוץ בתחום אכיפת חניה ונת"צ ,באמצעות מצלמות .שאלות הבהרה עד 12:00 27/7/2020
ליום ) 13/7/2020כולל( הגשה :בן גוריון  ,22הרצליה ,קומה 2
אספקה והתקנת מדי מים וחשמל לקריאה מרחוק .ס.ק .לא חובה  7/7ב 12-ממערת המכפלה 15:00 12/7/2020
14:00 17/8/2020
הצעות להעסקת מפקח על עבודות סלילה
14:00 17/8/2020
הצעות לפינוי וגניזת דברי קודש ותשמישי קדושה ,מתחומי העיר חיפה ופינויים
לבית הקברות היהודי  /אתר הטמנה מורשה
12:00 9/7/2020
פינוי ואספקת חול בגני ילדים
12:00 16/7/2020
הקמת תחנת שאיבה למים .סיור קבלנים 7.7.2020
12:00 21/7/2020
ניקוי צואת כלבים .פרטים באתר העירוני
28/7/2020
הפעלת תוכנית קהילה תומכת חיים עצמאיים לנכים בקהילה
מתן שירותי טיאוט רחובות בשטח השיפוט של המועצה .שאלות הבהרה עד 12:00 30/7/2020 19/7/20
שעה  .12:00מייל , eti@-lev-hasharon.com :ניתן לעיין באתרwww.lev-hasharon.com :
הקמת מעון יום חדש במיתר כולל חידוש היתר קיים .ס.ק 12/7 .שעה  .12סיווג 100 :ג'13:00 27/7/2020 1-
13:00 16/7/2020
בדק בית בתי"ס  .2020סיור קבלנים  7/7/2020שעה  ,11:00מלובי העיריה
סיווג קבלני 100 :ג' 1-לפחות ו/או קבלן שיפוצים בעל ותק של  5שנים לפחות
הארכה  -אספקה ,התקנה ,הפעלה ותחזוקת מערכת מדחנים מבוקרת בעיר .רכישת
המכרז במדור מכרזים ,קומה  ,3בימים א׳-ה׳ בין השעות  8:30-13:30עד  9/7/2020 -ב13-
18:20 14/7/2020
מתן שירותי ניו מדיה ותקשורת .מיילkeren@pardesia.muni.il :
אספקה והתקנה של יחידות מיזוג אויר ,במוסדות חינוך וציבור .תדרוך חובה 13:00 28/7/2020 14/7/2020
שעה  .11:00רכישת מכרז החל מיום  .5/7/2020ניתן לעיין באתרwww.zefat.nuni.il :
13:00 14/7/2020
הארכה  -אספקת דלק סולר והתקני תדלוק ,עבור עיריית צפת .תדרוך אינו חובה
ולפי הצורך .פרטים במכרז באתר העיריהwww.zefat.muni.il :
12:00 16/7/2020
ביצוע עבודות אחזקת מערכות תאורת חוץ ומתקני חשמל ,במוסדות ציבור וחינוך
בקצרין .סיור קבלנים  6/7/2020שעה  ,11:00יציאה ממשרדי המועצה
12:00 20/7/2020
אחזקת טנדרים
12:00 20/7/2020
הפעלת מועדוניות לילדים עם בעיות התנהגות קשות ,בראשון לציון
12:00 13/7/2020
הארכת מועד  -השכרת נכס עירוני ,רח' משה שרת  ,13גוש  ,5033חלק מחלקה 7
 1002.5מ"ר ,מתוכם כ 822-מ"ר בנוי ,בעיר ראשון לציון
השלמת הרחבת המושב ״שוקדה״ .סיור קבלנים  14/7/2020שעה  .14:00סיווג 200 :ג'15:00 28/7/2020 1-

פנויות
שם המכרז

ברשויות
מועד שעת
להגשה הגשה

טל' ומען לפרטים

ראש הרשות
הררי אברהם

www.ashdod.muni.il
www.ashdod.muni.il
טל׳08-6748754 :

לסרי יחיאל
לסרי יחיאל
תומר גלאם

טל׳08-6748754 :
את מסמכי המכרז ניתן לראות
באתר העיריה

תומר גלאם
תומר גלאם

טל׳08-6748754 :

תומר גלאם

יעקב אביבי
08-8509793 / 08-8509863
אתר www.hod-hasharon.muni.il :אמיר כוכבי
מסמכי המכרז מפורסמים באתר פדלון משה
העירוניwww.herzliya.muni.il :
הלל הורוביץ
 052-5665281דפנה נייד
עינת קליש רותם
04-8357733
עינת קליש רותם
04-8357733
 053-3512115אייל
04-8572460
 03-5391249רחלי
www.jerusalem.muni.il
 09-7960206אתי לוי אוסי

קובי רון
אריה טל
מקליס יעלה
משה לאון
ריטוב עמיר

 050-7546953רומן זבורוב
 04-9578820/48מינהל הנדסה

שמעון מזוז
ארקדי פומרנץ
רונן פלוט

 09-8302704קרן שמחי
050-6666570 / 04-69237515

גורקי טל
שוקי אוחנה

050-6666570 / 04-69237515

שוקי אוחנה

 04-6969650אסי קצירו

אפרצב דמיטרי

 03-9547241אפרת פדידה
 03-9547241אפרת פדידה
 03-9547241אפרת פדידה

רז קינסטליך
רז קינסטליך
רז קינסטליך

 08-9938959צחי

עידאן תמיר

מקומיות
טל' ומען לפרטים

ראש הרשות

דרוש/ה מפקח/ת גינון  100% -מ' ,דירוג מנהלי  8-10או דירוג הנדסאים  09-8915002 .38-40מרים  mazkir@even-yehuda.muni.il 12:00 12/7/2020הררי אברהם
 mazkir@even-yehuda.muni.il 12:00 12/7/2020הררי אברהם
דרוש/ה פסיכולוג/ית חינוכי/ת  100%-50% -משרה .דירוג פסיכולוגים 37-41
גמליאל יואל
 ,08-8593550/12 12:00 14/7/2020ורד/פנינה
דרוש/ה רכז/ת תחום מיצוי הכנסות ,דיווחים וקולות קוראים  100% -משרה
צבי גוב ארי
אתרwww.yavne.muni.il :
דרוש/ה עו״ס/ית אחראי/ת על מניעה ,טיפול בתחום הזנחה ואלימות באזרחים ותיקים 15/7/2020
צבי גוב ארי
אתרwww.yavne.muni.il :
15/7/2020
דרוש/ה עו״ס/ית שיקום
צבי גוב ארי
אתרwww.yavne.muni.il :
15/7/2020
דרוש/ה עו״ס/ית לאזרחים ותיקים
 12:00 29/7/2020פרטים באתר kfarvradim.com :אייל שמואלי
דרוש/ה מבקר/ת הרשות וממונה על תלונות הציבור  50% -משרה .טל׳04-9076700 :
ריטוב עמיר
דרוש/ה עו״ס/ית מרכז/ת היח' למניעת התעללות בזקנים עו״ס/ית מרחבי/ת  75% -מ׳ 29.15 ,ש"ש  09-7960206 12:00 16/7/2020אתי לוי אוסי
דרישות ותאורי תפקידים באתר , www.lev-hasharon.com :הגשהwww.lev-hashron.co.il :
ריטוב עמיר
 09-7960206 12:00 16/7/2020אתי לוי אוסי
דרוש/ה עו״ס/ית לתחום מוגבלויות עו״ס/ית מרחבי/ת  75% -מ׳ 29.15 ,ש"ש
דרישות ותאורי תפקידים באתר , www.lev-hasharon.com :הגשהwww.lev-hashron.co.il :
ריטוב עמיר
דרוש/ה מקדם/ת תעסוקת צעירים  -תוכנית יתד 93 .שעות חודשיות ,העסקה בחשבונית  09-7960206 12:00 16/7/2020אתי לוי אוסי
דרישות ותאורי תפקידים באתר , www.lev-hasharon.com :הגשהwww.lev-hashron.co.il :
 12:00 14/7/2020מרעי אלסאנע ,מנכ״ל מועצה אחמד אלאסד
דרוש/ה מהנדס/ת מועצה  100% -משרה .מיילmankal@laqye.muni.il :
חג'ג' שי
 08-9929411 15:00 30/7/2020מזכירות
דרוש/ה רכז/ת מתנדבים  50% -משרה .פרטים באתר המועצה ,קטגורית מכרזים
חג'ג' שי
 08-9929411 15:00 30/7/2020מזכירות
דרוש/ה מנהל/ת מחלקת חינוך  100% -משרה .פרטי מכרז באתר המועצה
 judit@pardesia.muni.ilיהודית גורקי טל
20/7/2020
דרוש/ה מנהל/ת שירות ,פסיכולוג/ית חינוכי/ת .פקס09-8945553 :
 judit@pardesia.muni.ilיהודית גורקי טל
20/7/2020
דרוש/ה פסיכולוג/ית מתמחה חינוכי/ת
 judit@pardesia.muni.ilיהודית גורקי טל
20/7/2020
דרוש/ה פקח/ית
 judit@pardesia.muni.ilיהודית גורקי טל
20/7/2020
דרוש/ה רכז/ת שפ"ע ואכיפה
דוידי אלון
 08-6620210משאבי אנוש
14/7/2020
דרוש/ה מנהל/ת מחלקת פיקוח ושיטור עירוני  100% -משרה .פרטים באתר
דוידי אלון
 08-6620210משאבי אנוש
דרוש/ה מנהל/ת מחלקת משל"תים )מרכזי שירות חתושב(  100% -משרה .פרטים באתר 14/7/2020

