החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע״מ
מכרזים/דרושים | מס'44/2022 :

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

אשדוד
אשדוד
בית שמש

29/2022
32/2022
12/2022

3.500
500

בית שמש

13/2022

2,500

דלית אל כרמל
הרצליה

26/2022
600 24/2022/19

הרצליה

600 25/2022/19

חורה
טירת הכרמל
לקייה
צפת
קצרין
קרית אונו

1,000
1,000

12/2022
6/2022
6,8,9,10/2022
1,500
16/2022
37/2022
18/2022

750
500

שם המכרז

הארכת מועד  -אספקת כלי רכב חשמלי עבור העיריה
עבודות שוטפות לגינון ואחזקה בגנים הציבוריים ברובעים י״א ,י״ב ,הקריה ומע"ר
אספקה והתקנה של משטח פי.וי.סי וציוד באולם ספורט בבית שמש .ניתן לראות
ולרכוש )באשראי בלבד( את המכרז באתר העיריהbetshemes.muni.il :
שירותי קליטת פסולת וגזם בתחנת מעבר )או ממית( וטיפול בהטמנתם באתרי סילוק
פסולת .ניתן לראות ולרכוש )באשראי בלבד( את המכרז באתרbetshemes.muni.il :
מפרט ביטוח כללי נכסים וחבויות .מיילdahesh@daliacc.com :
אספקת מוצרי מזון ומוצרי יסוד למסגרות ולקוחות האגף לשירותים חברתיים בהרצליה
שאלות הבהרה עד ) 22/6/2022כולל( .הגשה  -בן גוריון  ,22הרצליה ,קומה 2
מתן שירותי ניהול ,תכנון ,פיקוח והפעלת תכנית התקשוב העירונית וכן ניהול פורטל
החינוך העירוני של עיריית הרצליה .שאלות הבהרה עד  23/6/2022עד השעה 12:00
בצהרים .הגשה  -בן גוריון  ,22הרצליה ,קומה 2
הקמת גן ילדים בשכונה  ,7ביישוב חורה .סיור קבלנים  26/6/2022שעה 10:00
הארכה  -ביצוע עבודות אחזקת שבר ,שיפוצים ובנייה .ס.ק 26/6/22 .שעה 11:00
הארכה  -בניית גן דו כיתתי בשכונה  6, 17ו 30-ובניית שלוחת מתנ"ס בשכונה 17
מתן שירותי ייעוץ ,ליווי והגשת קולות קוראים עבור עיריית צפת .שאלות הבהרה
עד  .22/6/2022רכישה החל מיום  .16/6/2022מייל להבהרותoffic@drylaw.co.il :
שיפוץ קומה שלישית בבניין המועצה .סיור קבלנים  20/6/2022שעה 12:00
שירותי הסעות תלמידים למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ,הסעות פעוטות למעונות יום
שיקומיים והסעת מטופלים למסגרות תעסוקתיות .שאלות הבהרה בפורמט  WORDבמייל

מועד
להגשה

שעת
הגשה

טל׳ ומען לפרטים

www.ashdod.muni.il
www.ashdod.muni.il

9-13 26-30/6/22
9-13 26-30/6/22
 02-9909878 12:00 14/7/2022ניסים
 02-9909878 12:00 4/8/2022ניסים

ראש הרשות

לסרי יחיאל
לסרי יחיאל
עליזה בלוך
עליזה בלוך

רפיק חלבי
04-8301905 16:00 6/7/2022
 12:00 4/7/2022מסמכי המכרז מפורסמים באתר משה פדלון
העירוניwww.herzliya.muni.il :
 12:00 4/7/2022מסמכי המכרז מפורסמים באתר משה פדלון
העירוניwww.herzliya.muni.il :
6/7/2022
12/7/2022
30/6/2022
11/7/2022

14:00
12:00
14:00
12:00

חבאס אלעטנאווי
www.tirat-carmel.muni.il
טל אריה
 08-6512369פקס  08-6512652אחמד אלאסד
שוקי אוחנה
 04-6927492מח' משפטית

 04-6969664 12:00 27/6/2022א.ליבקין
 03-5300634 16:00 3/7/2022קרן חייקה

kerenh@kiryatono.muni.il

אפרצב דמיטרי
גל ישראל

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

שיעור
מס' המכרז המשרה

א.ע איכ"ס אשקלון 5/2022
קא22/
בית שמש
קו22/
בית שמש
צח22/
בית שמש
ועדה מוניציפלית חברון כ"א22/2 /
6/2022
חורה
יבנה
יבנה
יבנה
8/2022
כפר ורדים
3/2022
כפר תבור

100%
100%
100%

100%

שם המכרז

מועד
להגשה

שעת
הגשה

טל׳ ומען לפרטים

ראש הרשות

דרוש/ה מנהל/ת מחלקת חינוך קהילה והמרכז לחינוך סביבתי .מייל 15:00 30/6/2022 sagit@e-a.org.il :מסמכים באתר www.e-a.org.il :תומר גלאם
פרטי המכרזים באתר העירייה עליזה בלוך
6/7/2022
דרוש/ה מנהל/ת מרכז גיל הרך .מועמדות החל מ19/6/2022 -
פרטי המכרז באתר העירייה עליזה בלוך
6/7/2022
דרוש/ה מנהל/ת מחלקת תיירות וקשרי חוץ .מועמדות החל מ19/6/2022 -
פרטי המכרז באתר העירייה עליזה בלוך
דרוש/ה מנהל/ת אחסנה ,רכש וניהול מלאי מחסני העיריה .מועמדות החל מ6/7/2022 19/6/2022 -
הלל הורוביץ
 058-7710988אברהם
דרוש/ה למחלקת רווחה מנהל/ת מועדונית .פרטים באתר5/7/2022 pirsumim.hebron.org.il :
חבאס אלעטנאווי
 12:00 30/6/2022אתרwww.huranet.org :
מכרז חיצוני  -דרוש/ה פסיכולוג/ית חינוכי/ת
צבי גוב ארי
אתרwww.yavne.muni.il :
25/6/2022
דרוש/ה מזכיר/ת בית ספר
צבי גוב ארי
אתרwww.yavne.muni.il :
25/6/2022
דרוש/ה מנהל/ת חשבונות בבתי ספר על יסודי
אתרwww.yavne.muni.il :
25/6/2022
דרוש/ה ספרן/ית בבית ספר
צבי גוב ארי
 12:00 26/6/2022אתר www.kfarvradim.com :אייל שמואלי
דרוש/ה מנהל/ת כולל/ת לתיכון השש שנתי
עודד הלפרין
04-6769991
דרוש/ה קצין ביקור סדיר )קב"ס( .פרטים באתר המועצה3/7/2022 www.kefar-tavor.muni.il :

