י

מחוייבים לאיכות .מקדמים חדשנות.
מ כ ר ז י

ה ר ש ו י ו ת

מכרזים/דרושים
מס'77/2017 :

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
אשדוד
אשדוד
אשדוד

עלות
מס' המכרז המכרז

17/2017
53/2017
54/2017

2,000
1,000
1,000

אשדוד
אשדוד
בית דגן
חיפה

210/2017
211/2017
13/2017
56/2017

1,000
1,000
2,000
2,895

חיפה

57/2017

2,889

טירת הכרמל
כפר כמא
מרום הגליל

10/2017
10/2017
23/2017

2,000
1,500
1,000

נס ציונה
פתח תקוה

82/2017

500

ראשון לציון

12/2017

ראשון לציון
ראשון לציון
ראשון לציון
ראשון לציון
רמת השרון
רעננה
רעננה

67/2017
69/2017
71/2017
74/2017
473/2017
9/2017
39/2017

300
2,500
400
400
100
2,000
600

רעננה

34/2017

1,000

שדות נגב
שדות נגב
שדות נגב
שדות נגב
שהם
תל שבע

54/2017
57/2017
60/2017
59/2017
43/2017
22/2017

5,000
1,000
1,000
1,000
750

משרות
שם הרשות
המקומית

עלות
מס' המכרז המכרז

אבן יהודה
אשקלון
אשקלון
אשקלון
אשקלון
אשקלון
אשקלון
בית שמש

32/2017
76/2017
77/2017
78/2017
79/2017
82/2017
83/2017
44/2017

בית שמש

46/2017

בית שמש

49/2017

בית שמש

50/2017

בני ברק
גבעת שמואל
גבעת שמואל
נס ציונה
פתח תקוה
פתח תקוה
צפת
שדות נגב
שדרות

170615
51/2017
52/2017
89/2017
202/2017
206/2017
12/2017
58/2017

שם המכרז
אספקה והתקנת רשתות הצללה ברחבי העיר .סיור חובה  8/11/17ב ,12-בבנין העיריה
שיפוץ והפעלת קפיטריות בבתי ספר תיכוניים
אספקה ,התקנה ותחזוקת מערכת בקרה לפינוי אשפה וגזם
יצירת מאגר מתכננים ויועצים להזמנות תכנון לפרוייקטים במסגרת הסכם הגג
ופיתוח אזורי תעסוקה
הארכה  -מתן שירותים משפטיים לעיריית אשדוד
שרותי תכנון שלד מבנה לאיצטדיון הכדורגל
תכנון אספקה והתקנה של מתקני משחק בגן נווה גנים .ס.ק .חובה  14/11שעה 11:00
הצעות לאספקת דלק ושמנים )כולל ציוד( לעיריית חיפה .על המציעים חלה החובה
להתעדכן בפרסומים המופיעים באתר האינטרנט
הצעות לטיפול ותחזוקת תפרי התפשטות מכל הסוגים בגשרים ,בשטח שיפוט של עיריית
חיפה .על המציעים חלה החובה להתעדכן בפרסומים המופיעים באתר האינטרנט
מיתוג לבינוי שכונות בהסכם גג )פרטים באתר העיריה(
הארכת מועד הגשה  -עבודות לשיקום סביבתי )גינון( .מיילhalil.natho@gmail.com :
שדרוג מגרש ספורט משולב בישוב ״בר-יוחאי״ .סיווג קבלני 200 :ג' .1-סיור קבלנים
 13/11/2017שעה  ,10:30בכניסה לישוב ״בר-יוחאי״
מתן שירותי בקרת הוצאות החשמל והמים של עיריית נס ציונה .טל׳08-9383848 :
דחיית המועד האחרון להגשת בקשה  -לקבלת מידע להפעלת בית קפה/מסעדה
בהיכל התרבות העירוני פ"ת ) ,(RFIלתאריך 30/11/2017
קול קורא  -פנייה לאיתור תאגידים ללא כוונת רווח לצורך שיתוף פעולה בביצוע
מיזמים משותפים בשטח העיר או למען תושבי העיר ולגיוס תרומות .המעוניינים מתבקשים
להתעדכן בנוסח הפניה המלא המופיע באתרwww.rishonlezion.muni.il :
הארכה  -הפעלת קורס חשמלאי מוסמך
הארכה  -ביצוע סקר ותכנון לביצוע התאמות נגישות ,במקום ציבורי שאינו בניין
ביצוע הקמת גינה אקולוגית בבית ספר ״רמז״
מתן שרותים להדברת מזיקים ,במוסדות חינוך ברחבי העיר ראשון לציון
סקר עצים בשטחים ציבוריים ברחבי העיר .ס.ק .חובה  6/11ב 10-ז׳בוטינסקי 64
הארכה  -אספקה ,התקנה ותחזוקה למערכת בקרה ,ניהול שליטה ותפעול רמזורים מרכזית
ניהול והפעלת בית אוכל )בית קפה/מסעדה( ,ב"פארק רעננה"  -ליד האגם .סיור חובה
 12/11/2017שעה  ,13:00במגרש החניה ליד האגם ,רח' דרך פארק ,רעננה
הארכה  -ניהול והפעלה משותפים )עם עיריית רעננה( של בי"ס מיתרים ,תיכון שש שנתי
פלורליסטי משלב ,ברעננה
עדכון הארכה  -הרחבה ל 83-יח"ד ,במושב בית הגדי .ס.ק 30/10 .ב .10-סווג 200 :ג'3-
הקמת מגרש קט רגל במושב מלילות .ס.ק 12/11/17 .שעה  10:00סיווג 200 :ג'1-
הקמת מגרש קט רגל במושב שוקדה .ס.ק 12/11/17 .שעה  10:00סיווג 200 :ג'1-
הקמת מגרש קט רגל במושב תקומה .ס.ק 12/11/17 .שעה  10:00סיווג 200 :ג'1-
דחיית מועד  -הפעלת מערך ליווי בוגרים ,תוכנית צוערים לרשו"מ עבור מפעם השפלה
שיקום כבישים ומדרכות .סיור קבלנים חובה  6/11/2017שעה  ,12:00במשרד מהנדס
המועצה .סיווג קבלני :ענף ראשי  .200כבישים ,תשתיות ופיתוח בסיווג ג' 1-ומעלה

פנויות
שם המכרז

מועד שעת
להגשה הגשה

טל' ומען לפרטים

 04-6108826 12:00 22/11/2017לשכה משפטית
www.ashdod.muni.il 9-13 28-30/11
www.ashdod.muni.il 9-13 28-30/11
www.ashdod.muni.il 9-13 12-16/11

ראש הרשות
אדרי יעקב
לסרי יחיאל
לסרי יחיאל
לסרי יחיאל

לסרי יחיאל
www.ashdod.muni.il 9-13 12-16/11
לסרי יחיאל
www.ashdod.muni.il 9-13 28-30/11
 03-9602111 12:00 28/11/2017חן חוכימא ,מ״מ מזכיר תנעמי רחמים
יונה יהב
04-8357420 14:00 30/11/2017
04-8357041 14:00 18/1/2018

יונה יהב

www.tcarmel.org.il 12:00 23/11/2017
04-6760772/5 14:00 7/11/2017
 054-7009008 14:00 23/11/2017אמיר סולרסקי

טל אריה
נאבסו זכריא
סופר עמית

 - www.nzc.org.il 11:00 29/11/2017כפתור מכרזים יוסף שבו
ברוורמן איציק
03-9052687
30/11/2017
 03-9547241 12:00 20/11/2017אפרת פדידה
12:00 27/11/2017
12:00 13/11/2017
12:00 13/11/2017
12:00 20/11/2017
9:00 15/11/2017
15:00 15/11/2017
15:00 22/11/2017

צור דב

 03-9547241אפרת פדידה
 03-9547241אפרת פדידה
 03-9547241אפרת פדידה
 03-9547241אפרת פדידה
 03-5496264ג׳קי בן מרג'י
 09-7610252לשכה משפטית
 09-7610252לשכה משפטית

צור דב
צור דב
צור דב
צור דב
אבי גרובר
בילסקי זאב
בילסקי זאב

 09-7610252 15:00 15/11/2017לשכה משפטית

בילסקי זאב

15:00 9/11/2017
15:00 26/11/2017
15:00 26/11/2017
15:00 26/11/2017
16:30 21/11/2017
13:00 15/11/2017

ברשויות
מועד שעת
להגשה הגשה

12:00 12/11/2017
דרוש/ה מנהל/ת שירות פסיכולוגי חינוכי  80% -משרה .פקס 08-8997315 :למרים
12:00 16/11/17
דרושים/ות סטודנטים/יות לעבודה במשמרות ,במוקד העירוני .פקס08-6792556 :
דרוש/ה עו"ס/ית בית חם ,מסגרת יומית-טיפולית ,לנערות  75% -משרה .באגף הרווחה 12:00 16/11/17
דרוש/ה עו"ס/ית מט"ל )מרכז טיפולי לנוער(  75% -משרה .באגף הרווחה .פרטים באתר 12:00 16/11/17
12:00 16/11/17
דרוש/ה אחראי/ת נושא  100% -משרה .ביח' ספקים ,אגף חשבות ,במינהל הכספים
דרוש/ה עו"ס/ית במשפחה ,בצוות שכונתי  75% -משרה .באגף הרווחה .פרטים באתר 12:00 16/11/17
12:00 16/11/17
דרוש/ה עו"ס/ית נוער וצעירים במחלקה לטיפול בנוער ,אגף הרווחה  100% -משרה
דרוש/ה מרכז/ת נושא שיקום .דרישות :עו״ס/ית רשום/ה בפנקס העו״סים  3 +שנות ניסיון 12/11/2017
 75%משרה .ניתן לראות את המכרזים באתר העירייה .הגשה החל מ2/11/2017-
דרוש/ה עו״ס/ית מיצוי זכויות קהילה  -עוצמה .דרישות :עו״ס/ית רשום/ה בפנקס הקבלנים 12/11/2017
 50%משרה .ניתן לראות את המכרזים באתר העיריה .הגשה החל מ2/11/2017-
דרוש/ה עו״ס/ית משטרה  -עיר ללא אלימות .דרישות :עו״ס/ית רשום/ה בפנקס העו״סים 12/11/2017
 75%משרה .ניתן לראות את המכרזים באתר העירייה .הגשת המכרז החל מ2/11/2017-
דרוש/ה עו״ס/ית קהילתי/ת  -עיר ללא אלימות .דרישות :עו״ס/ית רשום/ה בפנקס העו״סים 12/11/2017
 75%משרה .ניתן לראות את המכרזים באתר העירייה .הגשה החל מ2/11/2017-
14:00 9/11/2017
דרוש/ה תובע/ת הועדה המקומית לתכנון ובניה
15:00 14/11/2017
דרוש/ה טכנאי/ת מחשבים
15:00 14/11/2017
דרוש/ה מזכיר/ת מתי"א
דרוש/ה מנהל/ת רשת אגף מערכות מידע www.nzc.org.il .כפתור מכרזים  -״קישורים שימושיים״ 12:00 30/11/2017
16/11/2017
דרוש/ה רכז/ת הדרכה והשתלמויות באגף הנוער והצעירים
16/11/2017
דרוש/ה פסיכולוג/ית מומחה/ית ,באגף החינוך התורני
12:00 16/11/2017
דרוש/ה מרכז/ת טיפול לנוער בצפת.שרלי 054-6669941
15:00 19/11/2017
דרוש/ה עוזר/ת ראש הרשות במשרת אמון .מיילnurit@sdotnegev.org.il :
12/11/2017
דרוש/ה רכז/ת פיתוח קהילתי/ת-תעסוקתי/ת ,באגף הרווחה .פרטים באתר העירייה

 08-9938959צחי
 08-9938959צחי
 08-9938959צחי
 08-9938959צחי
 03-9724716יוסי פרץ
08-6293912/01

עידאן תמיר
עידאן תמיר
עידאן תמיר
עידאן תמיר
גיל ליבנה
אבו רקייק טומאן

מקומיות
טל' ומען לפרטים

ראש הרשות

mazkir@even-yehuda.muni.il
michrazim@ashkelon.muni.il
michrazim@ashkelon.muni.il
michrazim@ashkelon.muni.il
michrazim@ashkelon.muni.il
michrazim@ashkelon.muni.il
אתר העיריה  -מכרזי דרושים/כ"א
 02-9909807/8רחל

הררי אברהם
תומר גלאם
תומר גלאם
תומר גלאם
תומר גלאם
תומר גלאם
תומר גלאם
אבוטבול משה

 02-9909807/8רחל

אבוטבול משה

 02-9909807/8רחל

אבוטבול משה

 02-9909807/8רחל

אבוטבול משה

פרטים באתר העירוני
03-5319282
03-5319282
08-9383738
www.petah-tikva.muni.il
www.petah-tikva.muni.il
04-6927492
 08-9938903נורית כהן-חדד
 08-6620210משאבי אנוש

זייברט חנוך
ברודני יוסף
ברודני יוסף
יוסף שבו
ברוורמן איציק
ברוורמן איציק
שוחט אילן
עידאן תמיר
דוידי אלון

