י

מחוייבים לאיכות .מקדמים חדשנות.
מ כ ר ז י

ה ר ש ו י ו ת

מכרזים/דרושים
מס'3/2022 :

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
בית שמש

עלות
מס' המכרז המכרז

2/2022
34/21

500
1,500

בית שמש

1/22

גבעת שמואל
חוף הכרמל

58/2021
13/2021

מעלות תרשיחא

3/2022

מעלות תרשיחא

1/2022

נוף הגליל

31/21

רחובות

1/2022

1,000

רמת השרון

563/21

1,000

1,000

משרות

שם המכרז

מועד שעת
להגשה הגשה

מתן שירותי גבייה .הבהרות  18/1/2022שעה 11:00
אספקת טכנולוגיות ושירותי ניהול להפעלת מערך חנייה ושמירת חוקי עזר עירוניים
ניתן לראות ולרכוש )באשראי בלבד( את המכרז באתר העירייה
20/1/2022
קול קורא  -פינוי כלובי אצירה למיכלי פלסטיק ומשטחי הבטון ,במרחבי העיר .ניתן לראות
את הקול קורא באתר העירייהbetshemes.muni.il :
26/1/2022
הבהרה לגבי תנאי סף סף  3.3בתנאי המכרז  -ניהול והפעלת אולפנה
16/1/2022
עדכון תנאי הסף  -מכרז עריכת תכנית מתאר מפורטת למתחם  3.3כמוגדר בתכנית
מתאר עתלית ,עוד משולב תיירות ומוסדות ציבור ,מוא"ז חוף הכרמל
שירותי מנהל/ת דיגיטלי רשותי .שאלות הבהרה עד  13/1/22שעה  ,13במייל17/1/2022 arie@maltar.co.il :
את מסמכי המכרז ניתן להוריד באתר העיריה תחת דף "מכרזים"
20/1/2022
הפעלת תוכנית קהילה תומכת ״חיים עצמיים לנכים״ במעלות תרשיחא ,שאלות הבהרה
 13/1/2022שעה  ,15:00במיילrevaha-49@maltar.co.il :
הארכת מועד הגשה  (1 -הוצאת היתר לבריכה על בסיס מצב תכנון מאושר כולל תכנון מפורט 10/2/2022
למכרז ביצוע (2 .הכנת תוכנית מפורטת לכל המתחם (3 .הכנת היתרים לרבות תכנון מפורט
ומפרט לביצוע מכח התב"ע והחדשה  -סעיף אופציונלי
אספקת מערכת ממוחשבת לניהול השירות הפסיכולוגי החינוכי .טפסים ניתן לרכוש באגף 15/2/2022
החינוך .הגשת ההצעות בלשכה המשפטית ,רח' ביל"ו  ,2רחובות
ביצוע תיקונים ואחזקה שנתית של כבישים ומדרכות וביצוע עבודות פיתוח לפרויקטים חדשים בשוטף 25/1/2022
מפגש מציעים חובה  16/1/2022שעה  ,10:00בחדר ישיבות ,שד' ביאליק  41רמה"ש )קומה (3
סיווג קבלני 200 :ג' 3-לפחות ,שאלות הבהרה לשלוח עד  ,18/1/2022לא יאוחר מהשעה 17:00
לדואל , baruch@hdl-law.co.il :תשובות לשאלות הבהרה יפורסמו באתר העירייה לכל המאוחר
ב ,20/1/2022-ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר העירייה תחת לשונית "מכרזים" ,וכן לשלם עבורם
באתר העירייה ולקבלם ידנית בתאום מראש בלבד בנייד  054-4336220עם לימור נסט

טל' ומען לפרטים

 04-6108810 12:00 27/1/2022מאיה
 02-9909878 12:00 15/2/2022ניסים

פנויות

ראש הרשות
מ"מ אלי אנקונינה
עליזה בלוך

 02-9909878 12:00ניסים כהן

עליזה בלוך

03-5319284 15:00
silvia@hcarmel.org.il 12:00

ברודני יוסף
אסיף איזק

 054-2397393 04-9578855 13:00אריה ארקדי פומרנץ
 04-9578915 13:00ד״ר נירית גל גוטמן

ארקדי פומרנץ

12:00

רונן פלוט

08-9392816/9 13:00

רחמים מלול

9:00

ברשויות

 03-5483800סלים עבד אל קאדר אבי גרובר

מקומיות

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

שם הרשות
המקומית
חורה
חורה
יבנה
יבנה
יבנה
לקייה

שיעור
מס' המכרז המשרה

1/2022

שם המכרז
דרוש/ה מדריך/ת רשת בוגרים .את דרישות הסף ניתן למצוא באתרwww.huranet.org :
דרושים/ת מטפלים/ות ריגשיים/ות לפרוייקט טיפולי בבתי"ס .אתרwww.huranet.org :
דרוש/ה מנהל/ת תחום חברה וקהילה במינהלת להתחדשות עירונית
דרוש/ה אחראי/ת שט"י  -תחנה לייעוץ ולטיפול בחיי משפחה
דרוש/ה רכז/ת נגישות
דרוש/ה סגן/ית מנהל/ת מחלקת חינוך .פרטי המכרז באתר האינטרנט

מועד שעת
להגשה הגשה

טל' ומען לפרטים

ראש הרשות

חבאס אלעטנאווי
050-3109136 15:00 24/1/2022
חבאס אלעטנאווי
050-3109136 15:00 24/1/2022
צבי גוב ארי
אתרwww.yavne.muni.il :
23/1/2022
צבי גוב ארי
אתרwww.yavne.muni.il :
23/1/2022
צבי גוב ארי
אתרwww.yavne.muni.il :
23/1/2022
 12:00 20/1/2022טל'  08-6512369פקס  08-6512652אחמד אלאסד

