החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע״מ
מכרזים/דרושים | מס'42/2022 :

מכרזי הרשויות המקומיות

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.
מס' המכרז

עלות
המכרז

שם הרשות
המקומית

אפרת
אשדוד
אשדוד
אשדוד
בית שמש

4/2022
30/2022
31/2022
207/2022
1/2022

5,000
1,000
5,000
1,000
500

בית שמש

4/2022

750

גליל עליון
גליל עליון
הרצליה

500
57/2022
500
58/2022
1,000 22/2022/19

הרצליה

800 23/2022/19

כפר ורדים

4/2022

300

לקייה
מיתר
מעלה אדומים
צפת

6,8,9,10/2022
9/5/22
8/2022
15/2022

500
1,500
2,000

קרית ארבע
ראש פינה

5/2022
2/2022

1,000

ראשון לציון

43/2022

2,500

ראשון לציון

44/2022

150

שם המכרז

מתן שירותי אבטחה ושמירה .הורדה באתר המועצהwww.efrat.muni.il :

אספקה והתקנת ריהוט לבית המדרש בבית אמית
אספקת מערכות ליבה ממוחשבת לעירייה ולמערכות הנלוות
שירותי תכנון כולל פרויקט להקמת ארנה )רב תכליתית( בעיר
הפעלת עמדת קפה בהיכל התרבות בבית שמש .ניתן לראות ולרכוש )באשראי
בלבד( את המכרז באתר העירייהbetshemes.muni.il :
שינוי תנאי סף  -התקנה ותחזוקה של מערכות  ,CRMאתר אינטרנט ואפליקציה
עירונית .ניתן לראות ולרכוש )באשראי בלבד( את המכרז באתרbetshemes.muni.il :
ביצוע תאורת בטחון בקיבוצים צמודי גדר והחלפה לפנסי לד .ס.ק .חובה  16/6שעה 10
תחזוקת תאורת בטחון ברחבי המוא"ז גליל עליון .סיור קבלנים חובה  16/6שעה 10
הפעלת מסגרות לנוער ולצעירים בסיכון בהרצליה .מפגש מציעים )חובה( יתקיים
ביום  16/6/2022שעה  14:30בצהרים ,במשרדי אגף הרווחה ,רחוב בן גוריון  ,14הרצליה
או שיתקיים באמצעות שימוש באפליקציית  .ZOOMמציע אשר מבקש להשתתף
במפגש המציעים יעביר לעיריה ,לכל הפחות  48שעות לפני מועד המפגש הנ"ל
הודעת דואר אלקטרוני לכתובת v.michrazim@herzliya.muni.il :בהתאם ליתר הוראת
המכרז .שאלות הבהרה עד ) 23/6/2022כולל( .הגשה  -בן גוריון  ,22הרצליה  -קומה 2
אספקת שירותי כוח אדם זמני לעיריית הרצליה .שאלות הבהרה עד 20/6/2022
)כולל( .הגשה  -בן גוריון  ,22הרצליה  -קומה 2
שיפוץ מבנה הצופים במו״מ .מפגש וסיור מציעים חובה .באחריות המציע לתאם סיור
במקום עם מר רשאד סראחן ,מנהל מח' פרוייקטים ,נייד .052-3897542 :שאלות
והבהרות למייל handasap@k-vradim.org.il :לידי רשאד ,מנהל מח' פרויקטים ,עד יום
 ,15/6/2022שעה  .14:00פרסום תשובות ההבהרה באתר המו״מ ביום 20/6/2022
הארכת מועד  -בניית גן דו כיתתי בשכונה  6, 17ו ,30 -ובניית שלוחת מתנ"ס בשכונה 17
תכנון ביצוע כיתת גן ילדים בשכונה כרמית .ס.ק 16/6/22 .שעה  ,10:30סיווג 100 :ג'1-
תיקון פרצים .סיור מציעים  15/6/2022שעה 12:00
סלילה ופיתוח כביש בשכונת איביקור .סיור  20/6/2022שעה  ,11:00בכניסה לשכונת
איביקור בצפת .שאלות הבהרה עד  26/6/2022שעה  04-6927492 ,12מח׳ משפטית
מכרז פומבי להשכרת נכסים לצורך הצבת אנטנות סלולריות
עצמאות אנרגטית סשיטת ליסינג )החכר( .תכנון ,אספקה והתקנה של מערכות להתייעלות
באנרגיה וטכנולוגיות ומערכות לייצור וחלוקה של אנרגיות מתחדשות .מועד אחרון
מעודכן להגשת הצעות  26/6/22שעה  .15יתר מועדי ותנאי המכרז לרבות תוקפה
של ערבות המכרז  -יישארו ללא שינוי .נוסח מודעה מלאה מפורסמת באתר המועצה
מכירת זכויות בממכר הידוע כמגרשים  3032 ,3031,3030ו 3033 -לפי תב"ע
) 413-0865725רצ 14/ 1000 1/תוספת יחידות דיור במתחם א' במתחם ה(1000-
בגוש  ,397חלק מחלקה  ,93במתחם ה 1000 -בראשל"צ .כנס מציעים  20/6/22ב12 -
היכללות במאגר גופים מוכרים לענין איתור הפניה וליווי מתנדבים בשירות לאומי

מועד
להגשה

שעת
הגשה

טל׳ ומען לפרטים

ראש הרשות

 053-7491433 14:00 30/6/2022ליאור אביטן
www.ashdod.muni.il 9-13 12-16/6/22
www.ashdod.muni.il 9-13 10-14/7/22
www.ashdod.muni.il 9-13 26-30/6/22
 02-9909878 12:00 30/6/2022ניסים

רביבי עודד
לסרי יחיאל
לסרי יחיאל
לסרי יחיאל
עליזה בלוך

 02-9909878 12:00 28/6/2022ניסים

עליזה בלוך

 www.galil-elion.org.il 16:00 4/7/2022מכרזים גיורא זלץ
 www.galil-elion.org.il 16:00 4/7/2022מכרזים גיורא זלץ
 www.herzliya.muni.il 12:00 4/7/2022מסמכי משה פדלון
המכרז מפורסמים באתר העיריה

 www.herzliya.muni.il 12:00 4/7/2022מסמכי
המכרז מפורסמים באתר העיריה
 14:00 22/6/2022אתר www.kfarvradim.com :אייל שמואלי
משה פדלון

15/6/2022
30/6/2022
30/6/2022
4/7/2022

 ,08-6512369 14:00פקס  08-6512652אחמד אלאסד
שמעון מזוז
 050-7546953 13:00רומן זבורוב
בני כשריאל
073-3485530 15:00
שוקי אוחנה
 050-6779948 12:00אשר זוהר

 02-9969549 14:00 3/7/2022חגי
04-6808655 15:00 26/6/2022
rpo@rosh-punna.muni.il

אליהו ליבמן
מוטי חטיאל

 03-9547241 12:00 18/7/2022אפרת פדידה

רז קינסטליך

 03-9547241 12:00 20/6/2022אפרת פדידה

רז קינסטליך

משרות פנויות ברשויות מקומיות
למידע בדבר זכויות מועמדים בעלי מוגבלויות וייצוג הולם וכן הליכי מיון למשרה ,יש לפנות לאיש הקשר ברשות המקומית
שם הרשות
המקומית

אשקלון
אשקלון
אשקלון
בית שמש
בית שמש
גזר
גזר
גזר
חורה
רמת ישי
שדות נגב

שיעור
מס' המכרז המשרה

37/2022
72/2022
73/2022
צו22/
צז22/
42/2022
43/2022
44/2022
2/2022
29/2022
36/2022

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

שם המכרז

דרוש/ה מנהל/ת יחידת תנועה במחלקת כבישים ותשתיות ,במינהל הנדסה
דרוש/ה בודק/ת תכנית פיתוח ,באגף התכנון במינהל הנדסה
דרוש/ה רפרנט באגף חשבות ,במינהל הכספים
דרוש/ה רכז/ת חינוך וקיימות איכות הסביבה ,מועמדות מ12/6/22-
דרוש/ה מנהל/ת דיווחים בתחום חוק הנוער ,מועמדות מ12/6/22-
דרושים/ות סייעים/ות לגני ילדים ,במועצה האזורית גזר
דרוש/ה מנהל/ת מחלקת פרט וחינוך מיוחד ,למועצה האזורית גזר
דרוש/ה אחראי/ת תחום בתי"ס וקהילה לספרייה אזורית במועצה האזורית גזר
חוזר  - 2דרוש/ה מנהל/ת תכנית לאומית לילדים ונוער בסיכון  .360פרטים באתר
דרוש/ה עוזר/ת ראשי/ת רשות
דרוש/ה מנהל/ת יחידת גנים ונוף .קו"ח ותעודות למיילtenders@sdotnegev.org.il :

מועד
להגשה

שעת
הגשה

טל׳ ומען לפרטים

ראש הרשות

תומר גלאם
www.ashkelon.muni.il 12:00 16/6/2022
תומר גלאם
www.ashkelon.muni.il 12:00 16/6/2022
תומר גלאם
www.ashkelon.muni.il 12:00 16/6/2022
עליזה בלוך
פרטים באתר העירייה
29/6/2022
עליזה בלוך
פרטים באתר העירייה
29/6/2022
 12:00 29/6/2022אתר www.gezer-region.muni.il :רותם ידלין
 12:00 23/6/2022אתר www.gezer-region.muni.il :רותם ידלין
 12:00 23/6/202אתר www.gezer-region.muni.il :רותם ידלין
חבאס אלעטנאווי
 12:00 23/6/2022פרטים באתר
 04-9039814 12:00 19/6/2022אסנת שורצמן בן אליעזר עפר
עידאן תמיר
 054-5330752 15:00 26/6/2022איילת קלימי

