י

מחוייבים לאיכות .מקדמים חדשנות.
מ כ ר ז י

ה ר ש ו י ו ת

מכרזים/דרושים
מס'91/2021 :

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

אור עקיבא

עלות
מס' המכרז המכרז

12/2021

500

אשקלון

44/2021

גדרה

21/2021

1.000

גליל עליון

94/2021

1,000

גליל עליון
הרצליה

96/2021
44/2021/19

800

חכ״ל גליל עליון
חוף הכרמל

5/2021
13/2021

1,000

חוף הכרמל

24/2021

כפר תבור
מעלה אדומים
מעלות תרשיחא

14/2021
13/2021
24/2021

מעלות תרשיחא

26/2021

ראשון לציון
ראשון לציון
ראשון לציון
ראשון לציון

105/2021
106/2021
107/2021
13/2021

300
500

150
150
150

משרות

שם המכרז

מועד שעת
להגשה הגשה

מכרז לבנייה ,אספקה והתקנת מעלון בבי"ס אולפנית אור עקיבא .סיור קבלנים חובה 6/1/2022 23/12/21
ב ,12-בבנין העיריה ,רח' רוטשילד  .1מועד אחרון להעברת שאלות הבהרה  28/12/21שעה 12
20/12/2021
הארכת מועד  -אספקה והתקנת ציוד מחשוב למשרדי העירייה .את חוברת המכרז ניתן
לראות באתר האינטרנט של העירייה www.ashkelon.muni.il :ובאמצעותה להגיש הצעות
הגשה במחלקת מכרזים ,רח' הגבורה  ,7מבנה לשכה משפטית ,קומה א' ,אשקלון
13/1/2022
מתן שירותי אבטחה ,שמירה וסיור במוסדות חינוך ,אבטחה ושמירה במוסדות ציבור
ובאירועים בגדרה .מועד אחרון להעברת שאלות הבהרה  30/12/2021שעה 16:00
במייל בלבד לידי המועצה המקומיתzohar.shuker@gedera.muni.il :
ביצוע מערכת מושבים טלסקופית )יציע מתקפל( באולם ספורט כפר בלום  .סיור קבלנים 3/1/2022
חובה  22/12/2021שעה 10:00
3/1/2022
ביצוע שינוי מבנה למשאית
אספקת סלי מזון לעיריית הרצליה .שאלות הבהרה עד ליום  23/12/2021שעה  10:00בבוקר 3/1/2022
הגשה  -בן גוריון  ,22הרצליה ,קומה 2
בניית  4מבנים יבילים של שירותים ומבנה יביל אחד למשרדים והצבתם בחניון לילה בגשר להבות 3/1/2022
עריכת תוכנית מתאר מפורטת למתחם  ,3.3כמוגדר בתכנית מתאר עתלית  -יעוד משולב 16/1/2022
תיירות ומוסדות ציבור ,מועצה איזורית חוף הכרמל
26/12/2021
קבלת רשות שימוש במבנה למטרת הפעלת קייטנה וצהרון בגן אורן ,מושב הבונים ,בשנת
הלימודים תשפ"ב ,פרטיםshefi@hcarmel.org.il :
2/1/2022
שירותי הנהלת חשבונות ושכר
2/1/2022
מכרז לשיפוץ והתאמה של אולם ספורט "פיס" ,במעלה אדומים
28/12/2021
הפעלת בית קפה/מסעדה בהיכל התרבות .סיור מציעים  23/12/2021שעה 12:00
מקום הסיור  -לובי היכל התרבות מעלות
שירותי קליטת גזם ופסולת גושית .שאלות הבהרה עד  20/12/2021שעה  ,13:00באמצעות 27/12/2021
מייל , yossi.levi@maltar.co.il :את מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר העיריה
3/1/2022
הפעלת תכניות חברתיות לאוכלוסיית ניצולי השואה בראשל״צ
3/1/2022
אספקת שירותי קלדנות בזמן אמת למינהל התכנון והבנייה בעיריית ראשל״צ
3/1/2022
אספקת מוצרי חשמל
קול קורא  -הודעה על כוונה להתקשר עם חב׳ ״ה .בלמוט בע"מ״ ,לצורך שירותי אח׳ מערכת קופות 3/1/2022

פנויות

טל' ומען לפרטים

ראש הרשות

 04-6108826 12:00לשכה משפטית

מ"מ אלי אנקונינה

12:00

תומר גלאם

 050-3334605 12:00רחלי קזלקופי

גמליאל יואל

 www.galil-elion.org.il 16:00מכרזים גיורא זלץ
16:00
12:00

 www.galil-elion.org.ilמכרזים גיורא זלץ
מסמכי המכרז מפורסמים באתר פדלון משה
העירוניwww.herzliya.muni.il :
 www.galil-elion.org.ilמכרזים גיורא זלץ
אסיף איזק
silvia@hcarmel.org.il

12:00

אסיף איזק

13.30
12:00

 12:00אתר www.kefar-tavor.muni.il :עודד הלפרין
בני כשריאל
073-3485625 15:30
ארקדי פומרנץ
 054-4706926 13:00דפנה
 04-9578952 13:00יוסי ,מחלקת שפ"ע ארקדי פומרנץ
12:00
12:00
12:00
12:00

ברשויות

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

רז קינסטליך
רז קינסטליך
רז קינסטליך
רז קינסטליך

מקומיות

למידע בדבר זכויות מועמדים בעלי מוגבלויות וייצוג הולם וכן הליכי מיון למשרה ,יש לפנות לאיש הקשר ברשות המקומית

שם הרשות
המקומית

שיעור
מס' המכרז המשרה

אשקלון

114/2021

100%

אשקלון

115/2021

50%

אשקלון

116/2021

100%

בית שמש
גדרה

קכז21/
79/2021

100%
100%

גזר
כפר תבור

118/2021
17/2021

100%

שם המכרז
דרוש/ה סגן/ית מנהל/ת אגף לתכנון ואדריכלות ,במינהל הנדסה .ניתן לעיין בפרטי המכרז
באתר האינטרנט של עיריית אשקלוןmichrazum@ashkelon.muni.il :
דרוש/ה מדריך/ה טיפולי/ת חברתי/ת במית"ר )מרכז יום לנוער( ,באגף הרווחה .ניתן לעיין
בפרטי המכרז באתרmichrazim@ashkelon.muni.il :
דרוש/ה מנהל/ת מבנים מסוכנים ,במינהל הנדסה .ניתן לעיין בפרטי המכרז באתר האינטרנט
של עיריית אשקלון  -מכרזי דרושים/כ"אmichrazim@ashkelon.muni.il :
הארכה  -דרוש/ה סגן/ית מנהל/ת מחלקת חשמל .פרטי מכרז באתר העיריה
דרוש/ה סגן/ית מנהל/ת אגף שפ"ע ומנהל/ת מחלקת גנים ונוף במו״מ גדרה
דרגה  39-41בדירוג המח"ר או בחוזה אישי  40%-50%משכר מנכ"ל
דרוש/ה פקח/ית סביבתי/ת
דרוש/ה עובד/ת מינהל וזכאות במחלקה לשירותים חברתיים .דירוג מינהלי .עיון בפרטי המכרז
המלאים והגשת מועמדות דרך אתר המועצהwww.kefar-tavor.muni.il :

מועד שעת
להגשה הגשה

טל' ומען לפרטים

ראש הרשות

 12:00 30/12/2021פקס08-6792556 :

תומר גלאם

 12:00 30/12/2021פקס08-6792556 :

תומר גלאם

 12:00 30/12/2021פקס08-6792556 :

תומר גלאם
עליזה בלוך
גמליאל יואל

 02-9909772מיכל
26/12/2021
08-8593550/548 12:00 26/1/2022
ורד בסון/הילה בן דוד
 12:00 27/12/2021אתר www.gezer-region.muni.il :רותם ידלין
עודד הלפרין
 04-6769991שלוחה 8
28/12/2021

