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עיריית ת"א מקדמת
 3תוכניות להוספת  11אלף
דירות בעבר הירקון

תכנית קריית גת מערב
הכוללת  8,300יח"ד
אושרה להפקדה

 GESזכתה במכרז להקמת
פרויקט טיפול בפסולת אורגנית
באתר דיה

תוכניות אלו מצטרפות לשתי תוכניות שכבר
אושרו וכוללות יחד פוטנציאל לבניית
כ־ 40אלף דירות ומאות אלפי מ"ר תעסוקה,
מסחר ומלונאות בצפון מערב תל אביב...

במסגרת התוכנית יוקם רובע המתפרס על
כ 3,028-דונם .יוקם מרכז תחבורה בסמיכות
לכביש  ,40בהמשך תבנה מסילת רכבת
הכתבה המלאה בעמ' 5
קלה...

עלות הקמת הפרויקט תגיע ל 250-מיליון
שקל ומשך ההקמה נקבע ל־ 30חודשים...
הכתבה המלאה בעמ' 8

הכתבה המלאה בעמ' 2

פרויקט ענק של פינוי-בינוי
בראשל"צ יוצא לדרך
יבנו  7,200דירות

המדינה לא תקצבה כראוי
את הטיפול בנזקי
ההצפות והשיטפונות

במסגרת הפרויקט צפויים להיבנות 7,200
יחידות דיור במקום  2,600יחידות דיור
הכתבה המלאה בעמ' 4
בבנייני רכבת...

מבקר המדינה קבע שהשקעה שאינה מספקת
בתשתיות הניקוז בהווה ,עלולה לגרום
לעלויות גבוהות בהרבה בעתיד וכן לנזקים
הכתבה המלאה בעמ' 4
בנפש וברכוש...

עוד חדשות הענף בעמודים 8-2

עוד חדשות הענף בעמודים 8-2

תובענה לפיצויים שעילתה
במכרז של תאגיד מקומי -
לאיזה בית משפט
הסמכות לדון בתיק?

מאמר מאת עו"ד שי דדוש
המאמר המלא בעמ' 9

לוח קנייה
באגרים
מחפרים  /פרקיות /
ומכירה
שופלים  /חומר ומצעים ועוד...
לוח בעלי מקצוע
 17תוצאות מכרזים

ערוץ הקבלן
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עמ'
11

עמ'
9

עיריית ת"א מקדמת  3תוכניות
להוספת  11אלף דירות בעבר הירקון

חדשות הענף
התוכנית לשדרוג מרכז ערד -
התחדשות עירונית ו 2,500-דירות
הוועדה המחוזית לתכנון ובניה דרום הפקידה להתנגדויות תכנית
להתחדשות עירונית במרכז העיר ערד ,הכוללת תוספת של כ־2,500
יחידות דיור ,תוך שדרוג המרחב הציבורי ומערך מבני הציבור .מדובר
בשטח של כ־ 152דונם שיביא לתוספת של  500יחידות דיור (מתוכן 200
יחידות דיור מיוחד) שייבנו במסגרת עיבוי או התחדשות עירונית.
הדיור המיוחד (דיור מוגן או מעונות סטודנטים) מיועד לשטח שמעל
קניון ערד של אשטרום ,ובנוסף לכך ,קיימת גם תוספת זכויות בניה
לשימושים מעורבים של מסחר ,תעסוקה ,תיירות ומבני ציבור.

תכנית "מחיר מטרה" יוצאת לדרך –
 30,000יחידות דיור בהנחות לזוגות
צעירים ומחוסרי דיור
משרד הבינוי והשיכון ורמ"י הודיעו השבוע כי תכנית "דירה בהנחה"
יוצאת לדרך ,במסגרתה יוגרלו  30,000יחידות דיור בהנחות לזוגות
צעירים ומחוסרי דיור .בסבב הראשון יוגרלו כ־ 10,000יח"ד ,שיתפרסמו
לפני חג הפסח .ההגרלות יחולו על למעלה מ־ 80ישובים ברחבי הארץ,
ביניהם אשדוד ( 1,100יח"ד) ,חיפה ( 1,300יח"ד) ,באר שבע ( 900יח"ד),
יבנה ( 1,100יח"ד) ועוד .התוכנית תציע הנחה של עד ₪ 300,000
או  20%ממחיר הדירה עבור הזוכים בהגרלה.
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עיריית תל אביב פועלת להוספת  11אלף דירות בצפון מערב העיר,
בשטח שממתחם שדה דב עד מערבית למחלף גלילות ,באמצעות שלוש
תוכניות חדשות .תוכניות אלו מצטרפות לשתי תוכניות שכבר אושרו
וכוללות יחד פוטנציאל לבניית כ־ 40אלף דירות ומאות אלפי מ"ר
תעסוקה ,מסחר ומלונאות בצפון מערב תל אביב .שתי התוכניות שכבר
אושרו מאפשרות בנייה של  29אלף דירות סך הכך  -אחת היא בשטח
שבו פעל שדה דב לבניית  16אלף דירות; והתוכנית השנייה ,על רצועה
צפונית יותר בשטח של כ־ 1,900דונם ,היא תוכנית תא ,3700/לבניית
כ־ 13אלף דירות .כעת ,המתחם הדרומי יצא לתכנון מחדש ויתווספו לו
אלפי דירות ושטחי תעסוקה ומסחר .כיום שכונות עבר הירקון מהוות
 42%משטח העיר ,אך הן כוללות רק  14%משטחי התעסוקה ,ורק 22%
מהתושבים .מטרת המדיניות החדשה היא לצופף ולקרב כמה שיותר
פעילויות לאזור המגורים במסגרת החזון העירוני להנגיש הכל
ב־ 15דקות הליכה .תוכנית המתאר של תל אביב מסמנת בכל אזור את
היקף הבנייה והגובה המקסימליים ,זאת על בסיס חישוב רח”ק (רצפה
חלקי קרקע) .במקרה של רח"ק  ,1על מגרש שגודלו  1,000מ"ר אפשר
לבנות מבנה ששטחו  1,000מ"ר; ברח"ק  2על מגרש באותו גודל אפשר
לבנות מבנה ששטחו הבנוי  2,000מ"ר .בתוכנית המתאר החדשה
הרח"ק ברחובות ראשיים בצפון העיר יעלה מדרגה ,מרח"ק  3-1היום
לרח"ק  .4בנייה לגובה תתאפשר ברחובות שמדרום לבית העלמין
קריית שאול ,וגם לאורך הרחובות פנחס רוזן ,דרך נמיר ,שדרות רוקח
במקטע שממזרח לאיילון ,בני אפריים ,אינשטיין וחיים לבנון .מוקד
ציפוף נוסף יהיה ממזרח לשכונת נווה שרת ,פארק עתידים ואזור
המשרדים רמת החייל ,כאשר העירייה תקדם הקמה של אצטדיון גדול
ובנוסף מתחם תעסוקה ומגורים עם מגדלים של עד  25קומות
ומגדלי משרדים עד  40קומות.
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בעל השליטה בחברת האשראי
החוץ בנקאי מלרן פרויקטים
מתכנן להנפיק חברת תשתיות

עו"ד אלעזר במברגר ימונה
למנהל הרשות הממשלתית
להתחדשות עירונית

מואנד ריאן ,בעל השליטה והמנכ"ל של חברת האשראי החוץ בנקאי
מלרן פרויקטים ,מתכנן להנפיק יחד עם שותפיו ,אנשי העסקים מוחמד
מסארווה ושווכאת זיבידאת (בעלי חברת תוראב) ,חברת תשתיות
שתחזיק בפעילויות מלט ,מחצבות ,אספלט והובלה .מטרת השותפים
היא לגייס כ־ 100מיליון שקל לפי שווי חברה של חצי מיליארד שקל,
על מנת להגדיל את הון החברה ולהוזיל את המימון .החברה החדשה
תיקרא "תוראב" (אדמה) ,וריאן יכניס לתוכה את הפעילות של יבוא
ושיווק מוצרי מלט ,ברזל ואגרגטים באמצעות חברת מלרן צמנט
הפרטית .פעילות זו תהווה כ־ 20%מפעילות החברה החדשה .שותפיו
יכניסו לחברה את אחזקתם במחצבת כוכב השחר ,ואת הפעילות
הקבלנית בתחום התשתיות ,האנרגיה ועסקי ההובלה .ריאן ושותפיו
מקווים לנצל את הביקושים הגבוהים לפרויקטים תשתיתיים במגזר
הערבי וברחבי הארץ בכלל ,תוך הוזלה משמעותית בעלויות המימון
של הפרויקטים .מניית מלרן עלתה מאז הנפקתה בבורסה ב־ 40%והיא
נסחרת לפי שווי שוק של  405מיליון שקל .יו"ר החברה הוא דודו גרנות,
שהיה מנכ"ל הבנקים לאומי בריטניה ,אגוד ,דיסקונט והבינלאומי
ולשעבר יו"ר בזק .דיסקונט קפיטל ,זרוע ההשקעות הריאליות של
דיסקונט ,רכשה אשתקד  13%ממניות מלרן תמורת  46מיליון שקל
ומור השקעות מחזיקה ב־ 8%ממלרן .מלרן חתמה על הסכמים לשיתופי
פעולה בהעמדות הלוואות עם בנה"פ ומרכנתיל שבבעלות דיסקונט.
במלרן מתכוונים להרחיב פעילות באמצעות כניסה לליווי פרויקטים
למ גורים בערים ערביות ,מתן הלוואות גישור וחשבונות מאושרים
ליזמי תשתיות וכן כניסה למימון לעסקים קטנים ובינוניים במגזר
הערבי והחרדי.

שר הבינוי והשיכון ,זאב אלקין קיבל את המלצת ועדת האיתור ,למנות
את אלעזר במברגר לתפקיד מנהל הרשות הממשלתית להתחדשות
עירונית .בתחילת השבוע התקיים השלב הסופי בוועדת האיתור,
בסופה הועברה ההמלצה לשר .המינוי יעלה לאישור הממשלה ויקבל
תוקף באופן מיידי .במברגר מכהן בתפקיד בפועל החל ממאי .2021
קודם לכן כיהן במשך  6שנים כיועץ המשפטי של משרד הבינוי והשיכון,
וכמנכ"ל משרד הבינוי והשיכון בתקופת השרה יפעת שאשא-ביטון.
בתפקידו כמנהל הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית בפועל הוביל
במברגר שורה של מהלכים חדשים בהם :קידום הסכמי מסגרת עם
רשויות מקומיות המקדמות התחדשות עירונית בתחומן ,פיילוט
להרחבת השימוש בתקבולי קרקע משלימה ,קידום תכניות מחליפות
תמ"א  38בערים רבות וכן תיקוני חקיקה מהותיים שאושרו בחוק
ההסדרים .בנוסף הוא עומד ,יחד עם מנכ"ל משרד השיכון ,בראשות
ועדה בין-משרדית אשר תמליץ לממשלה על מנגנונים ליצירת כדאיות
כלכלית למיזמי התחדשות עירונית בערי פריפריה .מנכ"ל משרד הבינוי
והשיכון ,אביעד פרידמן :״בשנים הקרובות חלקה של ההתחדשות
העירונית בענף הדיור רק ילך ויגדל .אין לי ספק כי אלעזר ימשיך להביא
להישגים בענף ויקדם את הרשות כגוף המתכלל את הנושא ,וזאת
לטובת הענף והאזרחים במדינה.״

הלחץ עבד ? רדימיקס מכרה
את מפעלי הבטון
בעטרות ובמישור אדומים
האם הקמפיין של ארגון ה BDSנגד ישראל השפיע על הבעלים של
רדימיקס? החברה מכרה את מפעלי הבטון שלה בעטרות ובמעלה
אדומים לחברת “עתיד הבטון” ,הנמצאת בבעלות הקבלן עמירם סיון,
לאחר שבקמפיין החרם פורסם כי המלט והבטון “משמשים לבניית
התנחלויות בלתי חוקיות ושימשו להקמת גדר ההפרדה” .יצחק בז’רנו,
מנכ"ל ויו"ר רדימיקס ,אישר את דבר מכירת שני המפעלים ,אך הכחיש
כל קשר ללחצי ה־ BDSוציין כי המכירה הייתה לטובת השגת הון עבור
השקעות עתידיות .יש לציין כי אלו שני המפעלים היחידים שהחברה
מכרה בישראל בשנה האחרונה .בז'רנו הוסיף ואמר כי המכירה היא של
הקרקע והמתקנים ,אך ניהול הפעילות ,כולל הקשר עם הלקוחות,
הטכנולוגיה ובקרת האיכות נותרו בידי רדימיקס.
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חברת מגדלי הים התיכון
מקימה בית דיור מוגן ברחובות
בהשקעה של  350מיליון שקל
חברת מגדלי הים התיכון ,שבשליטת מוטי קירשנבאום ,מקימה בית
דיור מוגן ברחובות .מדובר בבית הדיור המוגן השמיני שמקימה
החברה .את הקרקע להקמת הפרויקט רכשה החברה בסוף  2017תמורת
 62מיליון שקל .ההשקעה בהקמת הפרויקט תגיע ל־ 350מיליון שקל.
הוא יכלול  250יח"ד בשטח של  35,000מ"ר ומחלקה סיעודית .הפרויקט
נמצא בשלבי בנייה מתקדמים ומומן עד כה מהון עצמי בהיקף של
כ־ 130מיליון שקל .עלות הקמת השלד וביצוע עבודות הגמר תגיע
ל־ 245מיליון שקל .השלמת הפרויקט צפויה בין סוף  2023לרבעון השני
של  .2024מגדלי הים התיכון המפעילה  7בתי דיור מוגן שבהם 1,647
יח"ד ,מקימה גם בית דיור מוגן ברחוב הופיין ליד אוניברסיטת ת"א.
הוא יכלול  45יח"ד .הקרקע להקמת הפרויקט נרכשה ב־ 27מיליון שקל.
באוקטובר  2021זכתה החברה במכרז של רמ"י ב־ 2מגרשים בשטח כולל
של  10.5דונם בשכונת פארק איילון באור יהודה ,שתוקם סמוך לצומת
מסובים .עבור הקרקע שילמה החברה  170מיליון שקל ותקים עליה
בית דיור מוגן בן  500יח"ד.
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הוועדה המחוזית תל אביב אישרה
את תוכנית "רוקח-אבן גבירול"
בסמוך לתחנת הכוח רדינג

פרויקט ענק של פינוי-בינוי בראשל"צ
יוצא לדרך  7,200 -דירות
ייבנו ברמת אליהו

הוועדה המחוזית לתכנון ובניה
תל אביב ,בראשות מ"מ יו"ר
הוועדה ,אדר' ארז בן-אליעזר,
החליטה לאשר את התוכנית
למתחם רוקח-אבן גבירול
שבסמוך לתחנת 'רידינג' בתל
אביב .המתחם בשטח כולל של
הדמיה :מנספלד קהת אדריכלים
כ־ 380דונם ,ממוקם מצפון לרחוב רוקח וממזרח לשפך הירקון והוא
כולל כיום מסוף אוטובוסים ,מגרשי חנייה ,בית הלוויות ,תחנת כיבוי
אש ומתקנים של חברת החשמל .התוכנית שמקודמת על ידי עיריית
תל אביב ,מייצרת רצף של פארק הירקון אל טיילת החוף ,ומקשרת את
מרכז העיר עם השכונות בצפון העיר ,על ידי המשך רחוב אבן גבירול
כרחוב עירוני שוקק חיים ופעילות .התוכנית כוללת שטחים נרחבים
עבור מבני ציבור בהיקף של כ־ 240,000מ"ר ,וכן מבנה תעסוקה בצמוד
לתחנת הכוח 'רידינג' .בנוסף ,התוכנית מייצרת המשך של רחוב אבן
גבירול ,שמהווה את השדרה הראשית בתוכנית ,על שטח שדה התעופה
שדה דב .לצורך כך ,תחנת כיבוי האש של תל אביב תועתק למיקום
חדש בתחום התוכנית ,לטובת המשך רחוב אבן גבירול לכיוון צפון.
בצומת שדרות רוקח ואבן גבירול ,התוכנית כוללת הקמת מרכז
תחבורה מקורה ובו מתוכננות  85עמדות אוטובוס 28 ,עמדות מוניות
שירות ותחנת רכבת קלה-קו ירוק .לאורך שפך הירקון מוצע שטח
ציבורי פתוח של כ־ 80דונם בו מצויים מיכלי הדלק ההיסטוריים של
תחנת הכוח רידינג ,כאשר התוכנית מאפשרת שימוש מחודש במיכלים
עבור תרבות ,בילוי ופנאי ,שטח זה עתיד להתחבר עם פארק הירקון,
ולהוות חלק אינטגרלי מהפארק .מתכנן מחוז תל אביב במינהל התכנון,
אדר' ארז בן אליעזר ,ציין כי "התוכנית מהווה מתחם אורבאני
ותחבורתי ממרכז תל אביב דרך רחוב אבן גבירול לעבר השכונות
החדשות ברובע שדה דב והופכת את ה"חצר האחורית" של התשתיות
הממוקמות באזור זה למרחב עירוני אינטנסיבי ,אשר כולל פארק
בהיקף של  80דונם כרצף של שטחים ירוקים מפארק הירקון ועד שדה
דב; מרכז תחבורה מקורה שיתחבר עם תחנת הרכבת הקלה של הקו
הירוק; שטחים לתעסוקה ומבני ציבור".

פרויקט ענק של פינוי-בינוי בשכונת רמת אליהו שבראשון לציון יוצא
לדרך ,עם הנחת אבן הפינה לבניינים הראשונים בשכונת נוריות,
המיועדת למפוני רמת אליהו .במסגרת הפרויקט צפויים להיבנות 7,200
יחידות דיור במקום  2,600יחידות דיור בבנייני רכבת .בשלב הראשון
ייבנו ארבעה בניינים ו־ 83יחידות דיור ,המיועדות למפוני רמת אליהו
שיזכו לדיור משופר.

אושרה להפקדה תוכנית
להקמת שכונת מגורים חדשה
בדרום-מזרח ג'לג'וליה
הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מרכז ,בראשות מ"מ יו"ר הוועדה גיא
קפלן ,אישרה להפקדה תוכנית להקמת שכונת מגורים חדשה בדרום-
מזרח היישוב ג'לג'וליה .התוכנית ,שביוזמת הרשות המקומית
ג'לג'וליה ,חלה על שטח של כ־ 60דונם ,וממוקמת לאורך נחל קנה,
מצפון לכביש  531וממערב לכביש  .6התוכנית כוללת  220יחידות דיור
שיוקמו בבינוי של עד  4קומות .מתוך כלל יחידות הדיור ,כ־ 40יוקצו
עבור דירות קטנות .בנוסף ליחידות הדיור ,התוכנית כוללת  3,500מ"ר
עבור מבני ציבור וכ־ 20דונם שטחים פתוחים צמודים לנחל קנה,
במטרה להסדירו כפארק עירוני .משני צדי הנחל יוקמו רצועות ירוקות
לנטיעות ,שבילים להולכי רגל ורוכבי אופניים .עבודות הפיתוח של
הפארק מתוכנן ,יבוצעו בתקופה הקרובה על ידי המועצה המקומית
ובליווי משרד הבינוי והשיכון .התוכנית נערכה על ידי האדר' מחמוד
עיסא.

עיריית ראש העין עתרה לבג"ץ נגד
קידום תחנת הכוח קסם
עיריית ראש העין הגישה עתירה לבג"ץ בדרישה לבטל את קידום
התוכנית להקים את תחנת הכוח קסם בשטח שבין ראש העין וכפר
קאסם .בימים אלה עומדת ועדת השרים לענייני פנים בראשות השרה
איילת שקד לאשר את התוכנית ,לאחר שקידומה של תחנת הכוח אושר
ע"י הוועדה לתכנון ובנייה .ראש עיריית ראש העין ,שלום בן משה,
אומר שנפלו כשלים חמורים בהליך התכנוני ,אי הלימה עם מדיניות
הממשלה ,פגמים מהותיים במסמכי התוכנית ,ניגוד עניינים חריף
והיעדר תסקיר השפעה על הבריאות .גם תושבי כפר קאסם וכפר ברא
מוחים יחד עם ראש העין נגד הקמת תחנת הכוח .תחנת הכוח תוקם,
אם תאושר התוכנית ,בצומת קסם בסמוך לכפר קאסם ומעריכים
שהמרחק בינה לבין בתי הכפר הוא  80מטר .הקמת התחנה תצריך
סגירת באר המספקת מים ל־ 1/3מתושבי הכפר ולבתי העסק באזור,
והתוצאה תהיה מחסור במים .גם רעש הטורבינות יגיע לאזור נרחב
ברמה שתקשה לתפקד .מתקני הסולר יסכנו את מי השתייה ,זיהום
האוויר יפגע בבריאות תושבי האזור ועל כך ניטש המאבק.
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תכנית קריית גת מערב הכוללת
 8,300יח"ד אושרה להפקדה

הריבית הנמוכה במשכנתאות מגבילה
את הסיכוי לבלום את מחירי דיור

הועדה למתחמים מועדפים
(הותמ"ל) אישרה אתמול
( )23/02/2022להפקדה את
תכנית רשות מקרקעי ישראל-
תמל/1011/א ,קריית גת-מערב.
במסגרת התוכנית יוקם רובע
המתפרס על כ־ 3,028דונם,
בצפיפות
שיכלול כ־ 8,300יח"ד
הדמיה :יער -קורין
 תכנון וניהול פרויקטיםשל  25,000נפש לקמ"ר,
כשמתוכם כ־ 2,240דונם מיועדים לפיתוח עירוני והשאר כולל את
שטחי יער פלוגות .יתר על כן ,יוקצו כ־ 37,975מ"ר לספורט ונופש,
בנוסף ל־ 222,390מ"ר לשטחי ציבור .התכנית ממוקמת בקרבת צירי
תנועה מרכזיים המאפשרים מגוון פתרונות תחבורתיים שישתלבו
במסגרת הפיתוח המרקמי ששם דגש על החיבור לעיר באמצעות רשת
כבישים הממשיכים את רחובות העיר מערבה ,מעבר לכביש  .40כחלק
מהמארג התחבורתי יוקם מרכז תחבורה שימוקם בסמיכות לכביש ,40
היוצר חיבו ר בין העיר הוותיקה לרובע החדש .בהמשך תבנה מסילת
רכבת קלה אשר תהווה פתרון לעומס המכוניות בכבישים ותקל על
ההתניידות ברחבי העיר .התכנית תוכננה על ידי משרד האדריכלים
יער-קורין  -תכנון וניהול פרויקטים .רפי אלמליח ,מנהל בכיר באגף
תכנון ופרויקטים ברמ"י ,בירך על ההחלטה להפקיד את התכנית ואמר
"התכנית מציעה רובע מגורים חדש בקריית גת ובו היקף יחידות דיור
משמעותי .הרובע תוכנן כמוטה תחבורה ציבורית ובתחומו ישנם
תחנת רכבת עירונית ,רכבת קלה ,צירי תחבורה משמעותיים ,רשת
רחובות ושבילים לתנועת הולכי רגל ואופניים ,בנוסף לעירוב שימושים
של מגורים ,מסחר ,תעסוקה ודיור מיוחד .אלו יצרו רובע אורבני
חדשני ואיכותי לרווחת התושבים".

ב־ 2021ניטלו משכנתאות בהיקף של  116מיליארד שקל לעומת
 68מיליארד שקל ו־ 78מיליארד שקל ב־ .2019-2020בשנים שקדמו להן,
היקף המשכנתאות שניטלו לא עלה על  60מיליארד שקל .כיום קצב
נטילת המשכנתאות עומד על כ־ 10מיליארד שקל מדי חודש .את הזינוק
בנטילת המשכנתאות ב־ 2021ניתן להסביר בריבית הנמוכה .מירב
ארלוזורוב כותבת ב־ TheMarkerשאם עד כה נחשבה הריבית הנמוכה
כאחת הסיבות למשבר הדיור ,עתה מתחדדת ההבנה שכנראה מדובר
בגורם המרכזי של המשבר ,מפני שביתר הגורמים כבר טיפלה
הממשלה ,שכן היצע הקרקעות הגיע לשיא .רמ"י סיימה את  2021עם
שיווק של קרקעות לבניית  63,000יח"ד לעומת  26,000יח"ד אשתקד.
מס הרכישה על משקיעים עלה ,ובקרוב יתייקר גם מס השבח מ־25%
ל־ .35%-30%מדובר בייקור עתידי ,כדי שהמשקיעים יוכלו להקדים
ולמכור את דירותיהם לפני שהמס יעלה .צעד זה יכול לצנן עוד יותר
את ביקושי המשקיעים .זוגות צעירים לא ייפגעו מהמהלך מפני
שרוכשי דירה ראשונה פטורים מתשלום מס שבח .כל זאת במטרה
לצנן את מחירי הדיור ,אך לא בטוח שיהיה בצעד זה כדי לעצור את
השיטפון של המשכנתאות הזולות .ארלוזורוב כותבת שהעשור האחרון
נשלט בידי ריבית אפסית ,אך למרות המשכנתאות הזולות ,ירד שיעור
הבעלות על דירות בישראל ב־ .4%מרבית הירידה נרשמה החל מ־.2007
הריבית האפסית לא הפכה את הדירות לנגישות יותר ,אלא הקטינה
את הנגישות לדירות ,ושירתה את החזקים יותר מאשר את החלשים.
מאידך ,ייקור הריבית יהפוך את המשכנתאות לנגישות פחות .ייקור
הריבית עלול לפגוע בחלשים הזקוקים למשכנתא כדי לרכוש דירה
ולחזק את החזקים שיכולים לרכוש דירה באמצעות הון עצמי.
ארלוזורוב אומרת שניתן לעקוף את הדילמה באמצעות הטלת מגבלות
רק על משכנתאות למטרות השקעה.
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המדינה לא תקצבה כראוי את
הטיפול בנזקי ההצפות והשיטפונות
מבקר המדינה מצא שהמדינה לא תקצבה כראוי את הטיפול בנזקי
השיטפונות וההצפות ,והמחדל הממשלתי הנוגע לרשויות הניקוז
נמשך .רשויות הניקוז ,האחראיות על מיזעור ההצפות והשיטפונות,
מתקשות לרכוש ביטוח ,שכן לנוכח העלייה בנזקי ההצפות ,מעלות
חברות הביטוח את הפרמיות או מסרבות לבטח .בישראל יש
 11רשויות ניקוז המחולקות לפי אגני הניקוז הטבעיים ,שאמורות
למנוע הצפות ושיטפונות באמצעות הנחת תשתיות ,ניקוז ומיפוי
אזורים המועדים לאסונות .מנהלי רשויות ניקוז מזהירים שהעלייה
בתדירות השיטפונות מובילה לעלייה במספר התביעות בגין נזקים ,אך
אם אין להן ביטוח ,הן עלולות להגיע לחדלות פירעון .נכון לעכשיו
נדונות בבתי המשפט  410תביעות בסך  702מיליון שקל .אם אין כיסוי
ביטוחי לרשויות הניקוז ,המצב הנוכחי עלול להביא לשיתוקן .מבקר
המדינה קבע שהשקעה שאינה מספקת בתשתיות הניקוז בהווה ,עלולה
לגרום לעלויות גבוהות בהרבה בעתיד וכן לנזקים בנפש וברכוש ,כולל
תקציבים לתיקון נזקי שיטפונות ,לשיקום תשתיות ניקוז שנהרסו
ולתשלום תביעות פיצויים .על משרד החקלאות ורשויות הניקוז לפעול
למציאת דרכים שיבטיחו מקורות מימון מספיקים לביצוע התפקידים
המוטלים עליהם כחוק .בעיית השיטפונות גוברת בשנים האחרונות
בשל בינוי מואץ והזנחת נושא הניקוז בתכנון שכונות חדשות .במשרד
החקלאות בוחנים פתרונות למצב שנוצר בהיעדר ביטוח לרשויות
הניקוז ,ומקדמים ביטוח קולקטיבי לכלל רשויות הניקוז .המשרד
יפרסם בימים הקרובים קול קורא לקבלת הצעות לכל חברות הביטוח
בישראל.

נמל מספנות ישראל יקבל
שטחי אחסון בחיפה בפטור ממכרז
ובעלות מופחתת
מנכ"ל חברת נמלי ישראל ,יצחק בלומנטל ,אישר לנמל מספנות ישראל
לקבל שטחי אחסון בחיפה בפטור ממכרז ובעלות מופחתת ,כדי שיוכל
לפרוק עוד אוניות מטען כללי ולסייע בכך לצמצום הפקק בכניסה
לנמלי ישראל .נמל מספנות ישראל הפרטי ,שבשליטת משפחת שמלצר,
שלומי פוגל וסמי קצב ,מתמודד בימים אלה במכרז לרכישת מניות
חברת נמל חיפה .רשות החברות קבעה שאם מספנות ישראל תזכה
במכרז ,היא תחויב למכור את הנמל שבבעלותה בחיפה ,אלא אם
יימצא פתרון מבני אחר שיאפשר מתחרה נוסף בתחום המטען הכללי
בחיפה .מסתמן שהמגבלה תוסר מנמל מספנות ישראל לנוכח הפקק
בנמלי ישראל .חברים בוועדת הכלכלה של הכנסת לוחצים לאפשר
לנמל המפרץ ,המופעל ע"י החברה הסינית  ,SIPGלקבל היתר להפעלת
 2רציפים לפריקת מטען כללי .עפ"י ההסכם בין נמל המפרץ למדינה,
אמור נמל המפרץ להפעיל את הרציפים החדשים רק לאחר שייבנה
לנמל חיפה רציף חדש ,שישמש לפריקת מכולות (כרמל ב') .למרות
ההסכם ,דורשים חברי הכנסת שההיתר יינתן כבר עכשיו .אם יינתן
ההיתר ,יימצא פתרון מבני שיאפשר מתחרה נוסף בתחום המטען
הכללי בחיפה ,והמגבלה שהוטלה על מספנות ישראל ,תוסר לכאורה.
יואב צוקרמן ,סגן נשיא נמל המפרץ ,אומר שיש לאפשר שימוש בשני
הרציפים החדשים בנמל המפרץ ,שכן ניתן יהיה אז לפרוק  5אוניות
במקביל ,חנ"י מוסמכת לתת לנמל המפרץ את הרציפים באישור שרי
האוצר והתחבורה .מדובר בהליך פשוט שניתן לסיימו תוך שבוע.

מניית חברת הנדל"ן YBOX

זינקה ב 52%-תוך חודש

מניית חברת הנדל"ן הקטנה ווייבוקס עלתה מה־ 23בינואר ב־,52%
כנראה שעל רקע רואד-שואו שהחברה החלה אצל משקיעים מוסדיים
לקראת גיוס חוב בסך 85־ 100מיליון שקל .וויי בוקס נוסדה לפני
 12שנה ,והיא נמצאת בשליטת היזם הצרפתי יעקב גורסד ( .)49%יו"ר
החברה הוא אחיו יהודה גורסד והמנכ"ל הוא יוסף תורג'מן .יעקב
גורסד מחזיק ב־ 30%ממניות  2חברות נדל"ן הנסחרות בבורסה בצרפת
ששוויין המצרפי הוא  209מיליון יורו .יעקב גורסד יזם בת"א את
פרויקט רביעיית פלורנטין .החברה מעורבת בפרויקטים איכותיים
בת"א עם פוטנציאל השבחה גבוה .בבית ההשקעות אקורד אומרים
ש"מדובר בחברה צנועה המעדיפה לפעול מתחת לרדאר ודעתם עליה
חיובית .המצגת שהוצגה ע"י וויי בוקס חיובית ,ולכן עלתה מניית
החברה בצורה חדה כל כך תוך חודש" .החברה מעורבת בפרויקטים
במתחמים חרש והאומן ,הכפר הלבן ,גת רימון ,חסן עראפה והבית
הסקוטי שבהם יוקמו  295יח"ד שיניבו הכנסות של  852מיליון שקל
ורווח של  286מיליון שקל .הפרויקטים גת רימון ,הבית הסקוטי ,חסן
עראפה וראול ולנברג הם פרויקטים למשרדים ומלונאות ,שבמסגרתם
יוקמו  53,000מ"ר שיכניסו לחברה הכנסות של  66מיליון שקל ושוויים
יעמוד על  1.2מיליארד שקל .וויי בוקס פעילה גם בתחום ההתחדשות
העירונית .בפרויקט התחדשות עירונית ביד אליהו בת"א תקים החברה
 135יח"ד .ההכנסות מהפרויקט יגיעו ל־ 447מיליון שקל והרווח הצפוי
הוא  98מיליון שקל30% .־ 40%מהדירות ימכרו ללקוחות צרפתים
והיתר ישווקו לציבור הרחב.
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נפרצה המנהרה החדשה בכביש 60
בתום  13חודשים של עבודות
כרייה ,נפרצה המנהרה החדשה
בכביש ( 60כביש המנהרות) ,בדרכו
להפוך לכביש רחב ובטוח יותר.
ממאי  2020עמלים בקבוצת אורון
אחזקות והשקעות על הכפלת כביש
המנהרות ,וסלילתה של מנהרה
צילום :קבוצת אורון
נוספת ,שתאפשר תנועה בטוחה
וזורמת יותר בציר גילה  -צומת חוסאן .לאחרונה ,נרשם צעד משמעותי
בפרויקט עם פריצתה של המנהרה החדשה בפרויקט ובימים אלה
מסתיימות עבודות הכרייה והחפירה במקום .במסגרת העבודות
בפרויקט להכפלת כביש המנהרות ,נדרשו צוותי העבודה בשטח לכרות
מנהרה חדשה ,שאורכה כ־ 900מ' ,במרחק של  3.4מ' בלבד מהמנהרה
הקיימת והפעילה .מדובר בפרויקט ראשון מסוגו בארץ ,וככל הנראה
מהבודדים בעולם ,על מנת לעמוד באתגר בצורה הטובה ביותר,
החליטו בקבוצת אורון לשלב את חברת  OSSAהספרדית ,בעלת נסיון
בביצוע פרויקטים מסוג זה ,כקבלן משנה בפרויקט .כאמור ,בימים אלה
פרצו הצוותים העובדים בשטח את המנהרה החדשה לאחר  400ימי
כרייה ,ובכך הגיעו לשלביה האחרונים של כריית המנהרה .לצד סיום
הכרייה ,נערכים בקבוצת אורון לשלב הבא ,שכולל את יציקות התימוך
הסופי למנהרה ,באמצעות תבנית פלדה ייחודית ,שיוצרה במיוחד עבור
הפרויקט באיטליה ,והובאה משם כשהיא שוקלת  160טון" .חפירת
המנהרה נערכה בשלביות שקבענו מראש ,ובהתאם לקצב ההתקדמות
שתוכנן .כעת ,מששני צידי המנהרה שנכרו במקביל התחברו ונפרצה
החזית ביניהם ,אנחנו כבר נערכים לשלבים הבאים -סיום ההעמקות
והכרייה ,כריית המנהרות המקשרות ,הנישות והחדרים הנוספים
שנדרשים במנהרה ,ובמקביל -ביצוע עבודות איטום ,הטמנת מערכות
בבטון ויציקות התימוך הסופי עם התבנית הייחודית שהובאה
מאיטליה" ,אומר מנהל פרויקט המנהור מטעם קבוצת אורון אחזקות
והשקעות .פרויקט הכפלת כביש המנהרות במקטע הדרומי ,מורכב
ברובו מעבודות המנהור ,ולצידן תבצע קבוצת אורון גם  3.5ק"מ של
כביש ,שמרחיבים אותו הן לכיוון מזרח והן לכיוון מערב ,וכן את
הסדרת צומת חוסאן מחדש ,כצומת גדולה ומרומזרת .גם המעבר התת
קרקעי ,מתחת לצומת ,המכונה 'מעבר אל ח'אדר' יורחב בעקבות
הרחבת הכביש שמעליו .מעבר תת קרקעי נוסף יבוצע מתחת לכביש
 ,60באזור הכניסה לבית ג'אלה ומחסום המנהרות.

מכרז למסחר במגרש מס' 801
בשכונת ממשית בדימונה
רשות מקרקעי ישראל [רמ"י] ומשרד הבינוי והשיכון מפרסמים מכרז
פומבי לרכישת זכויות חכירה למסחר במגרש מס'  801בשכונת ממשית
בדימונה .מספר מכרז :בש .42/2022/המכרז הוא חלק מתכנית
 607-0335448שמטרתה הסדרת שכונת ממשית בדימונה לאחר שנתגלה
באזור אתר עתיקות .השכונה משתרעת על כ־ 46דונם וכוללת כ־220
יח"ד בבניינים עד  9קומות ,ומיקומה בין רח' עלייה (המשך שד' הרצל
 דרך מס'  )4בצפון ,רח' יצחק רבין (דרך מס'  )1במערב ,שד' רוטשילד(דרך מס'  )6במזרח ודרכים  8ו־  11בדרום .לרשות התושבים יוקם מרכז
מסחרי הכולל רחבה חיצונית עם שטחי פנאי והצללה ,אשר תקשר בין
השכונה לבין האתר הארכאולוגי.

רב בריח חתמה על עסקאות
לאספקת מוצרי בנייה
בהיקף של  42מיליון שקל
קבוצת רב בריח ,חתמה בחודשיים האחרונים על עסקאות לאספקת
מוצרי הבנייה של החברה לכ־ 9,600יח"ד בפרויקטים שונים ,בהיקף של
 42מיליון שקל .הקבוצה תספק בפרויקטים אלו ,דלתות כניסה ודלתות
פנים ,דלתות אש ,מוצרי מיגון ומחסנים וכן דלתות כניסה ופנים
מקטגוריית היוקרה של החברה .מוצרי הבנייה שיסופקו ישמשו את
הפרויקטים הבאים 2,400 :יח"ד בפרויקט של חברת אפרידר באשקלון,
 2,000יח"ד בפרויקט של חברת ארזי הנגב בב"ש 704 ,יח"ד בפרויקט
גינדי  TLVבביצוע חברת דניס סיבוס ו־ 700יח"ד בפרויקט של חברת
אשטרום באור יהודה .כמו כן ,בקטגורית פרויקטי הבוטיק היוקרתיים
ניתן למצוא פרויקטים של חברת אשטרום בירושלים ותל אביב וכן
פרויקטים של החברת ישראל קנדה ,בריגה וברוש ניר.

עיכוב נוסף ל־ 104אלף דירות במרכז
גרם לזינוק חד במחירי הדירות
בנייתן של כ־ 104אלף דירות בתל אביב ,הרצליה ורמת השרון ,תתעכב
עד סוף העשור ,בשל שלושה חסמים מרכזיים שמונעים את קידום
התוכניות :היעדר תשתיות ,התנגדות עזה של ראשי הערים והתנגדות
התושבים .העיכובים הללו מגבירים את המחסור החמור בהיצע
הדירות ,מה שמסביר את הזינוק החד במחירי הדירות בשנה האחרונה.
על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,ברחבי הארץ מחירי הדירות
עלו באותה תקופה בכ־ 10%בממוצע .עפ"י דיווחים של אפריקה ישראל
מגורים וישראל קנדה ,שעיקר פעילותן היא בלב אזורי הביקוש ,מחיר
ממוצע לדירה שמכרה אפריקה ישראל עמד על  3.39מיליון שקל,
 54%יותר מאשר ב־ .2020בדיווח של ישראל קנדה הוצגה עלייה של
43%־ .48%אחת הבעיות הגדולות היא פער של שנים בין קצב התכנון
למגורים לקצב תכנון התשתיות ,ובמיוחד תשתיות תחבורה ,ניקוז
ומכוני טיהור שפכים (מט"ש) .ההערכות הן כי פער זה ימשיך והצפי
הוא שרק החל מ־ 2030יתקיים תיאום בתכנון בין כלל המערכות.
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•

ארגיל זכתה במכרז לפינוי בזלת
מהישוב כחל
ועדת המכרזים של רשות מקרקעי ישראל הכריזה על 'ארגיל שרותי
תובלה ( )1993בע"מ' כזוכה במכרז פומבי לחכירת מתחם אחד ולרכישת
זכויות לרכישה ופינוי עודפי בזלת בתחום חלקות הישוב כחל .הזוכים
ישלמו לרשות מקרקעי ישראל  2,275,000שקלים לא כולל מע"מ ,ולא
כולל הוצאות פיתוח .למכרז התקבלו  4הצעות.

פדקס אקספרס ישראל בונה מרכז
פעילות באזה"ת של קריית אתא
מדובר בפרויקט שיוקם בהשקעה של  36מיליון שקל וישתרע על 3,000
מ"ר ויעסיק עשרות עובדים שיטפלו בעשרות אלפי חבילות מדי שבוע,
המהוות כ־ 30%מכלל הפעילות של פדקס בישראל .מרים צור ,מנכ"לית
פדקס אקספרס ישראל ,אומרת שלאור הביקוש ההולך וגובר בענף
הלוגיסטיקה והשילוח בישראל ובעולם ,תוכנן המרכז החדש לעמוד
בביקושים ובצורכי הלקוחות באמצעות הטכנולוגיה העדכנית ביותר.

•

חדשות ירוקות
 GESזכתה במכרז להקמת פרויקט
טיפול בפסולת אורגנית באתר דיה

צינור האיסט־מד מישראל לאירופה
ירד כנראה מהפרק
לפני שנה וחצי חתמו ישראל ,קפריסין ויוון על שיתוף פעולה בהנחת
צינור תת־ימי (איסט־מד) שיעביר גז לאירופה מישראל דרך קפריסין
ויוון בעלות של  6מיליארד דולר .המטרה היתה להפחית את התלות
של אירופה בגז הרוסי .התוכנית נתמכה ע"י הנשיא לשעבר טראמפ.
הפרויקט צבר תאוצה לאחר שטורקיה ,צרכנית הגז הגדולה באזור ,לא
הביעה עניין ברכישת גז מישראל או מקפריסין .עפ"י התוכנית ,אורך
הצינור היה אמור להיות  1,900ק"מ 550 .ק"מ מתוכם יבשתיים ו־1,350
תת־ימיים .הקיבולת של הצינור היא  10מיליארד קוב עם אפשרות
להכפלה .והוא היה אמור להתחיל לפעול עד  .2025בינתיים הודיעה
ארה"ב לממשלת יוון שהיא חוששת מהפרויקט בשל סיבות כלכליות
וסביבתיות ,אך ברקע עומדת המתיחות מול רוסיה ,ספקית הגז
העיקרית לאירופה והרצון לרצות את ארדואן ,שמתנגד להנחת הצינור,
שכן ארה"ב זקוקה לתמיכתו בשל משבר שיחות הגרעין מול איראן.
מחירי הגז באירופה האמירו והובילו לזינוק במחיר החשמל וביבשת
שואפים לגוון את מקורות האנרגיה ,כך שנמצא שלפרויקט הצינור יש
היתכנות כלכלית ,למרות שכמות הגז שישראל תוכל להזרים לאירופה
היא מזערית לעומת הצרכים .מאידך מחירי הגז באירופה עשויים לרדת
לרמות של  2020והפרויקט הענק יאבד אז את כדאיותו הכלכלית.
בנוסף עומד על הפרק המאבק במשבר האקלים ,ולכן תמיכה בהקמת
צינור גז מישראל לאירופה מנוגדת למאמצים לאיפוס פליטות הפחמן
עד  .2050בישראל לא מגיבים להודעה שנמסרה ליוון ועדיין מחויבים
לפרויקט.
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חברת  GESשבבעלות קרן התשתיות ג'נריישן ,זכתה במכרז של המוא"ז
אשכול לתכנון ,הקמה והפעלה של פרויקט לטיפול בפסולת אורגנית
באתר דיה .עלות הקמת הפרויקט תגיע ל־ 250מיליון שקל ומשך
ההקמה נקבע ל־ 30חודשים GES .מחזיקה יחד עם קבוצת אחים יעקובי
בחלקים שווים בחברת דקל תשתיות .היא תעביר את הזכייה במכרז
לדקל תשתיות ,שתקים חברה ייעודית שתהיה בבעלותה המלאה
לצורך מימוש הזכייה במכרז האמור .לאחר הקמת הפרויקט ,תפעיל
 GESאת הפרויקט למשך  22שנה .הפרויקט צפוי להניב כ־ 55מיליון שקל
בשנה ,כך שלאורך שנות הזיכיון הוא יניב כ־ 1.35מיליארד שקל .הקמת
הפרויקט כפופה לקבלת אישור מהמשרד להגנת הסביבה להשתתפות
ב־ 100מיליון שקל בהקמתו .כמו כן כפוף מימוש הזכייה במכרז,
בפרסום תנאי תמיכת המדינה בתפעול השוטף של המתקן ,קבלת היתר
בנייה והסכם בין המוא"ז אשכול לרמ"י .רשות החשמל התחייבה
לרכוש את החשמל שייוצר באתר מגז המתאן במחיר של  53.15אגורות
לקוט"ש .מדובר במחיר הגבוה פי שלושה מהמחיר במכרז האחרון של
חשמל פוטו וולטאי משולב באגירה .הזוכה תידרש להקים מתקן
סולארי פוטו וולטאי בהספק של  1.8מגה ואט לצרכיו של הפרויקט.
כמו כן תידרש  GESלהקים מתקן שיבצע טיפול מקדים ויוציא מתכות
וחומרים לא אורגניים מהפסולת .המתקן יטפל ב־ 500טון פסולת
אורגנית ביום .מדובר בפסולת שעברה מיון במתקן של חברת נגב
אקולוגיה באתר דודאים .הפסולת האורגנית תעבור טיפול בתהליך
עיכול אנאירובי .תהליך העיכול יימשך  20יום והתוצר שלו הוא גז
המתאן שישמש להפקת חשמל בתחנת כוח שהספקה יהיה  6.3מגה
ואט ,וכן קומפוסט לדישון מטעים בלבד .וזאת ,לאחר שהפסולת
האורגנית המעוכלת תעבור תהליך קומפוסטיזציה בתאי בטון אטומים.
הזכיין יקבל תמיכה בסך  50שקל לטון ב־ 7שנות ההפעלה הראשונות
של הפרויקט ,אך ייקח על עצמו את הסיכון שערים ויישובים לא יעבירו
את הפסולת לאתר .היזם יגבה דמי טיפול עבור כל טון פסולת וזה יניב
 24מיליון שקל בשנה .מכירת חשמל לרשת תכניס  26מיליון שקל
לשנה.
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חוק מס ומשפט
תובענה לפיצויים שעילתה

במכרז של תאגיד מקומי -

לאיזה בית משפט
הסמכות לדון בתיק?
מאת עו"ד שי דדוש

ביום  ,02.02.2022ניתן פסק דין על ידי בית המשפט
המחוזי מרכז בלוד בהליך שמספרו ת"א (מרכז)
עוה"ד שי דדוש
 40465-05-21דוד עזרא עבודות בע"מ נ' החברה
למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ ומשרד הפנים ,המורה על
סילוק על הסף של תובענה לפיצויים שעילתה במכרז בהיעדר סמכות
עניינית ,והעברת הדיון בתובענה לבית המשפט לעניינים מנהליים.
העובדות-
התובעת (דוד עזרא) ,הינה חברה שעיסוקה במתן שירותי בניה למגזר
הפרטי והציבורי .הנתבעת  ,1החברה למשק וכלכלה של השלטון
המקומי (משכ"ל) ,עוסקת בארגון פעולות משקיות וכלכליות לטובת
הרשויות המקומיות בישראל ,בין היתר באמצעות פרסום "מכרזי
מסגרת" פומביים.
התובעת השתתפה במכרז שפורסם על ידי משכ"ל לעבודות חידוש,
שיפוץ ותוספות בניה למבני חינוך וציבור ברחבי הארץ .כחלק מהליך
זה ,זומנה התובעת לשימוע בפני נציגי משכ"ל על מנת לערוך בירור
בנוגע לניסיונה של התובעת במכרזים קודמים ,כאשר במסגרת
השימוע הועלו בפני התובעת טענות ביחס להתנהלותה במכרז קודם
בדגש על חובתה להעסיק מהנדס ביצוע ,מנהל עבודה ,וממונה
בטיחות .חרף השימוע ,זכתה התובעת כאחת משמונה החברות
הזוכות במכרז במסגרת.
התובעת טענה ,כי לא היתה למשכ"ל כל סמכות לזמן אותה לשימוע,
מאחר והיא אינה צד לחוזה ,כאשר במסגרת השימוע ,ניסתה משכ"ל
להכפיף את התובעת לתנאים מכשילים ובלתי סבירים כתנאי
לעבודתה במכרז .היינו ,בכל חוזה התקשרות שהתובעת תחתום עם
רשות מקומית מסוימת יהיה עליה להתחייב להעסיק באותו אתר
מהנדס ,מנהל עבודה וממונה בטיחות .התובעת טענה ,כי עקב כך לא
תוכל לממש את זכייתה ,ולכן היא תובעת פיצוי כספי בסך של
 7.8מיליון  ₪בגין הרווח הקבלני שלטענת התובעת נמנע ממנה בשל
השימוע והתנאים שנקבעו להמשך העסקתה .התובעת טענה ,כי
משכ"ל היא חברה פרטית ולא ניתן להגיש נגדה תובענה מנהלית.
מנגד טענה משכ"ל ,כי יש להורות על סילוק התביעה על הסף ,מדובר
בתובענה לפיצויים שעילתה במכרז ,ועל כן הסמכות הייחודית לדון
בתובענה הינה של בית המשפט לעניינים מנהליים.
משכך ,המחלוקת בין הצדדים במסגרת הליך זה נסבה סביב השאלה
האם מדובר ב"תובענה לפיצויים שעילתה במכרז".
המשך המאמר ...

המשך המאמר  ...בית המשפט בחן את הדברים בהתאם להלכה
הפסוקה לפיה "אציע את המבחן הבא לקביעת הסמכות העניינית:
ברגיל ,תביעת פיצויים בעקבות זכייה של התובע במסגרת הליכי מכרז
מקומה בבית המשפט האזרחי .ואילו תביעת פיצויים בעקבות אי זכייה
במכרז או בעקבות מכרז שבוטל או בעקבות מכרז שלא התקיים,
מקומה בבית המשפט לעניינים מנהליים ,כחליפו של בית המשפט
האזרחי ,לגביו נאמר כי הוא מוסמך לפסוק פיצויים "לתובע שאמור
היה לזכות במכרז ולא זכה בו שלא כדין".
בית המשפט הבהיר ,כי על פי מבחן זה ,לדעתו ענייננו בתובענה
שמקומה בבית המשפט לעניינים מנהליים .נכון שהתובעת על אף הליך
השימוע עדיין זכתה במכרז המסגרת ,אולם זכייה במכרז איננה חוזה
לביצוע עבודה כלשהי .הזוכה במכרז צריך לשם כך לזכות בהליך נוסף,
הליך של תחרות על המחיר מול הקבלנים האחרים ,שגם הם זכו במכרז
המסגרת באזור המרכז .לצד מבחן זה הציע בית המשפט שני מבחנים
נוספים ,האחד  -הבחנה בין שלב המכרז לשלב החוזה ,שלדעת בית
המשפט משתלב היטב עם המבחן הקודם שהוצע .השני  -בחינת עילת
התביעה האם היא בעלת "צליל" מדיני המכרזים או מתחום המשפט
הפרטי.
בית המשפט סבר ,כי התובעת זכתה במכרז המסגרת ,אולם היא עדיין
מצויה בשלב המכרזי ,מאחר ומדובר במהלך דו-שלבי ,הכולל מכרז
מסגרת ולאחריו הליך תחרות על המחיר בין זכייני המסגרת .אין כל
משמעות לזכייה במכרז המסגרת ,אם הזוכה בשלב שלאחר מכן ,מדיר
את רגליו ונמנע מלהשתתף בתיחור .רק מי שזכה בתיחור עובר מן
השלב המכרזי לשלב החוזי.
באשר למבחן השלישי ,הבוחן את השאלה האם עילת התביעה היא
בעלת "צליל" מדיני המכרזים או מתחום המשפט הפרטי ,התשובה לכך
ברורה ,מאחר ומדובר בשימוע לפני הדחה ממכרז המסגרת.
התובעת טענה ,כי הסיבה לחיוב משכ"ל הינו השימוע שערכה משכ"ל
בחוסר סמכות ,שבו לטענת התובעת נקבעו תנאים בלתי סבירים
שלטענת התובעת גרמו להכשלתה במכרז המסגרת .בית המשפט שבחן
את הדברים קבע ,כי תביעה זו איננה בסמכותו אלא בסמכותו של בית
המשפט לעניינים מנהליים ודינה סילוק על הסף .אמנם ,עתירה כנגד
תאגיד מקומי עניינה בבית משפט רגיל ,אולם אין מדובר בעתירה אלא
בתובענה.
עוד במסגרת התובענה עתרה התובעת לקבלת פיצוי בסך של כ־61,000
 ₪בגין שתי ערבויות שהמשכ"ל האריך את תוקפן לטענתה שלא כדין.
בהקשר זה קבע בית המשפט ,כי דין תביעה זו להידחות על הסף הואיל
והיא בסמכותו של בית משפט השלום .בית המשפט קבע מועד לדיון
מקדמי בתובענה המנהלית בבית המשפט לעניינים מנהליים וחייב את
התובעת בהוצאות משכ"ל בסך .₪ 6,000
* המובא לעיל מידע כללי בלבד אשר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ספציפי *

מאת עו"ד שי דדוש ,עו"ד ,מגשר ,נוטריון
ובעליו של משרד עוה"ד דדוש ושות' ,טל'09-7677040 :
www.dadosh-law.co.il ; office@dadosh-law.co.il

לוח בעלי המקצוע

עסקים * קבלני משנה * כרטיס הביקור שלך * כח אדם * דרושים

ערוץ הקבלן
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תוצאות מכרזים
פרטי הזוכה
מפעלי טוף אגש"ח
טל'04-6960191 :
ע.ל גיבור חברה לעבודות עפר
טל'02-6722607:
ובנין
א.מ.צ שמש
טל'04-6379999 :
אבן דרך הנדסה ופיתוח
טל'04-8510656 :
ארגיל שירותי תובלה ()1993
טל'03-9733656:

המזמין
רמ"י
נתיבי ישראל
נתיבי ישראל
נתיבי ישראל
רמ"י

מהות הפרויקט
התקשרות בחוזה הרשאה להפעלת מחצבת תל פארס בתוכנית ג11418/
מכרז מס' :צפ353/2021/

סכום זכייה₪ 65,123,555 :
מחלף כביש  60קריית מודיעין
מכרז מס'51/21 :

כביש  – 4נת"צ פרדסיה הדרים
מכרז מס'22/21 :

הרחבת כביש  4בין טירת הכרמל לחותרים
מכרז מס'15/21 :

רכישה ופינוי עודפי בזלת בתחום חלקות היישוב כחל
מכרז מס' :צפ222/2021/

ביצוע עבודות להקמת פארק ספורט בנס ציונה

אסיא חברה קבלנית
טל'03-7161845:

נס ציונה

אחים בן רחמים צפון
טל'04-8533163 :

טבריה

משה לביב ובניו
טל'04-6903921:

החברה
הממשלתית
לתיירות

מתכת באר שבע עדין
טל'08-6271552 :

נווה מדבר

ג'י.ג'י.פאדי ניהול והנדסה
טל'054-4660149 :

שרונים

מכרז מס'45/21 :

סכום זכייה₪ 28,000,000 :
ביצוע עבודות כבישים ,פיתוח ותשתיות,
מכרז מס' :פת25/2020/

הקמת גשר תלוי בתל חי
מכרז מס'17/21 :

תכנון ובניית קירויים למגרשי ספורט -מחוז דרום
מכרז מס' :קר19/2020/

שדרוג מערכת השאיבה והסניקה ,שיקום וביצוע שינוים במבנה
והתאמתו למערכת השאיבה ,בתחנת שאיבה לביוב "נווה רום"
ברמת השרון
מכרז מס'07/2021 :

אחים סלטי הנדסה
טל'04-6567310 :
מנוליד חרות מערכות
טל'073-2534900 :
אי.פי.אי חשמל ובקרה
טל'09-7495777 :
סככות טליה

טל'08-6198888:

א.ד .מתקני משחקים
טל'09-8826957 :
איכות המשחק
טל'04-6445577 :
גנית פארק
טל'04-6230555:
א.ר תעשיות מיגון גילוי
כיבוי אש
טל'077-7151000 :
פרח השקד
טל'03-6372211:
ערוץ הקבלן

עמק חפר
אשדוד
כפר סבא
תמר

בניית ושיפוצים  -מבנים יבילים -מחוז מרכז
מכרז מס' :מי5/2021/

אחזקת מתקני מיזוג אוויר ואוורור מרכזיים בבניין העירייה
מכרז מס'38/21 :

פיתוח ותשתיות-עבודות חשמל – מחוז מרכז
מכרז מס'  :אמ38/2020/

אספקה ,התקנה ,שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק ,משטחי פעילות מים,
מתקני ספורט ,ריהוט רחוב וסככות – פרק 4
מכרז מס' :מש20/2021/

טבריה

פיתוח ותשתיות-מתקני משחק פרק  – 2מחוז כלל ארצי

תמר

פיתוח ותשתיות-מתקני משחק פרק  – 2מחוז כלל ארצי

גולן

פיתוח ותשתיות-מתקני משחק פרק  – 5מחוז כלל ארצי

לוד

כיבוי אש מסגרת-כל המכרז מחוז דרום

מטה בנימין

מהדורה 24/02/22 2389

מכרז מס' :מש20/2021/

מכרז מס' :מש20/2021/

מכרז מס' :מש20/2021/
מכרז מס' :מכ5/2020/

שירותי ניקיון במבני חינוך וציבור פרק א'-מחוז דרום
מכרז מס' :שנ29/2020/
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לוח קניה  /מכירה

משאיות למכירה
R144

למכירה משאית סקניה
שנת  1999במצב טוב
(סוס גרר)
054-7774106
04-6531859

שופלים למכירה
CASE 721
למכירה שופל
 9,835שעות
שנת 2017
לפרטים נוספים052-5900236 -
שופל  CAT 966MXשנת 2015
במחיר מצוין
שעות מנוע12,000 :
050-9992889
לפרטים נוספים

שופל קומטסו A380 Komatsu

שנת  ,2019במצב מצויין
רק  3,300שעות054-9405545 ,
950M
שופל
שעות מנוע6,846 :

מפלסות למכירה
מפלסת
קובי

14M

ערוץ הקבלן

CAT

שנת 2008
052-2944556

CAT

2018
שנת
0723927682

מחפרונים למכירה
2014
מודל
428F
מחפרון
לפרטים 072-3927682
 9,385ש עות

מהדורה 24/02/22 2389

טל' 09-9518181

באגרים למכירה
2015
שנת
CAT
336
באגר
050-999288
שעות מנוע7,500 :
2011
שנת
CAT
336
באגר
050-9992889
שעות מנוע11,081 :
מחפר זחל הידראולי דוסאן שנת ייצור
 2013דגם  DX 340LC-3משקל  350טון,
חיים 050-5459735
 8,000ש"ע

מחפר גלגלי למכירה
באגר גלגלים
שעות מנוע6,700 :

דוסאן

שנת 2016
050-2181304

פטישים למכירה
פטיש מונטאבר  55משופץ במצב חדש
050-5459735
חיים

info@hakablan.co.il
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מכרזי הביצוע של הענף
נושא

סיווג

 100ג 4הקמת גני ילדים ובית-ספר "נווה חנה"
ראה הערה ברובע ז'

המזמין

טלפון

עיריית אשדוד 08-8545043/4

תאריך סיור מועד הגשה
----

מכרז מס'7/2022 :

06/03-10/03
09:00-13:00

הערה :בהתאם למפורט בסעיף  3במסמכי המכרז
רכישת מסמכי המכרז הינו תנאי להגשת ההצעה – יש לצרף קבלה
שאלות הבהרה ניתן להפנות עד לתאריך  02/03לדוא"ל micrazim@ashdod.muni.il :תשובת המנהל ו/או מי מטעמו תשלח בכתב לכל מי שנרשם
באופן תקין באתר האינטרנט של העירייה .תשובות ,הבהרות ,תיקונים שניתנו כאמור בסעיף זה יהוו חלק ממסמכי המכרז.
עדכון על שינוי יפורסם באתר האינטרנט של העירייה ועל כן על כל המתעניינים במכרז לבצע רישום תקין באתר העירייה וכן לחזור ולבדוק את
הפרסומים באתר בטרם הגשת הצעה למכרז

ערוץ הקבלן
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סיווג
 100ג4

נושא
מבנה רב תכליתי בית גיל הזהב בקעת
הירדן – עבודות בניה ופיתוח
מכרז מס'3-2-2022 :

המזמין

טלפון

מ.א .בקעת
הירדן

02-9946607
054-7716168
ברוך בורר

תאריך סיור מועד הגשה
חובה
12:00 09/03

12:00 10/04

מקום הסיור :בכניסה למתנ"ס מוא"ז בקעת הירדן בסמוך לבניין המועצה
מסמכי המכרז טרם עלו לאתר במועד הפצה מהדורה זו

ביצוע עבודות להקמת גני ילדים וכביש
 100ג 3גישה ,שכונת עיסאוויה ,ירושלים – מכרז
ראה הערה מקוון

מוריה

מכרז מס'7005/2021 :

052-8476665
הדס קליף
מזרחי

12:00 07/03

12:00 30/03

מקום הסיור :תחנת הדלק "דור אלון" קדמה ,ירושלים
הערה :בהתאם למפורט בסעיף  7במסמכי המכרז
לצורך הגשת הצעה במכרז ,על המציעים להסדיר מראש את רישומם במערכת המכרזים האלקטרונית
שאלות הבהרה ניתן להפנות עד לתאריך  15/03בשעה  12:00באמצעות הלשונית הייעודית במערכת הממוכנת
רכישת מסמכי המכרז הינו תנאי להגשת ההצעות
הגשת ההצעות באמצעות המערכת הממוכנת

 100ג3

שיפוץ מבנה שוק תלפיות שלב א'

שקמונה

מכרז מס'01/2022 :

04-8672504

חובה
09:00 09/03

14:00 04/04

מקום הסיור :באתר העבודה ברח' סירקין  ,35חיפה
הערה :על המציעים חלה החובה להתעדכן בפרסומים המופיעים באתר (לרבות שאלות הבהרה ותשובות להן וכן תיקונים ושינויים במסמכי המכרז)
שאלות הבהרה ניתן להפנות בדוא"לmeirav@shikmona.co.il :
מסמכי המכרז טרם עלו לאתר עד למועד הפצת מהדורה זו

 100ג 3הקמת מרכז מסחרי ,לרבות שימושים
ראה הערה ציבוריים ,בשכונת נווה גן בפ"ת

חלפ"ת

03-9782100

12:00 02/03

14:00 24/03

מכרז מס'09/2022 :

מקום הסיור :רחוב מבצע דקל  ,9פתח תקווה
הערה :בהתאם למפורט בסעיף  2במסמכי המכרז
שאלות הבהרה ניתן לפנות בדוא"ל  shani@ptcom.co.ilעד תאריך  09/03שעה .12:00

מכרז פומבי לצוותי עבודות חשמל ארצי
ראה הערה עבור מקורות חברת מים בע"מ

מקורות

מכרז מס'/23-2022 :ש

052-3574615
ניב קלשצ'לסקי

----

12:00 22/03

הערה :בהתאם למפורט במודעת המכרז
לבירורים שאלות והבהרות ניתן לפנות בדוא"ל  nkleshchelski@mekorot.co.ilעד לתאריך  08/03בשעה  ,12:00יש לוודא קבלת מייל בטל' לעיל

 100ג1
או
 180ב1

תכנון ,רישוי ,אספקה ,התקנה וחיבור
מעליות ו/או פירים במוסדות חינוך ו/או
ציבור שונים בלוד

עיריית לוד

08-9279006

----

12:00 23/03

ראה הערה מכרז מס'2/2022 :
הערה :בהתאם למפורט בסעיף  2במסמכי המכרז
לפרטים ניתן לפנות בטל' לעיל או בדוא"ל ahuvaf@lod.muni.il
שאלות הבהרה ניתן לפנות לדוא"ל לעיל עד תאריך 09/03

ערוץ הקבלן

מהדורה 24/02/22 2389

טל' 09-9518181

info@hakablan.co.il

עמוד  13מתוך 30

סיווג

המזמין

טלפון

תאגיד מי עירון

----

נושא

 260ב 1החלפת קווי מים ושיקום רשת המים
ראה הערה עארה

תאריך סיור מועד הגשה
12:00 01/03

13:00 14/03

מכרז מס'1/22 :

מקום הסיור :יציאה ממשרדי התאגיד אום אל פחם
מסמכי המכרז טרם עלו לאתר במועד הפצה מהדורה זו

הצעות לביצוע עבודות פיתוח ותשתיות
ראה הערה למתחם אילת ,רמת השרון ,שלב א'
מכרז מס'01/2022 :

רימונים חברה
לפיתוח רמת
השרון
ושרונים

----

חובה
12:00 01/03

14:00 22/03

מקום הסיור :במשרדי החברה ,רח' אוסישקין  ,5רמת השרון( ,קומה ד')
הערה :בהתאם למפורט בסעיף  4במסמכי המכרז
רכישת מסמכי המכרז הינו תנאי להגשת ההצעה
שאלות הבהרה ניתן להפנות לדוא"ל offers@rhdc.co.il :עד לתאריך 10/03

 200ג1

054-4227882
מ.מ .כפר כנא
מאג'ד עואודה

שיקום כבישים ומדרכות
מכרז מס'619 :

12:45 03/03

12:00 09/03

הערה :את חוברת המכרז ניתן לרכוש עד תאריך  07/03שעה 12:00
מסמכי המכרז טרם עלו לאתר במועד הפצה מהדורה זו

 200ג1

054-4227882
מ.מ .כפר כנא
מאג'ד עואודה

סבסוד פיתוח תשתיות בקרקע מעורבת
מכרז מס'630 :

12:00 03/03

12:00 09/03

הערה :את חוברת המכרז ניתן לרכוש עד תאריך  07/03שעה 12:00
מסמכי המכרז טרם עלו לאתר במועד הפצה מהדורה זו

----

ביצוע עבודות שיקום כבישים אספלט
קירות תומכים ותיעול +שיפוץ ושיקום
המרחב הציבורי +הצללה פסוטה

מ.מ .פסוטה

04-9870228

----

18:00 23/03

מכרז מס'2/2022 :
מסמכי המכרז טרם עלו לאתר במועד הפצה מהדורה זו

----

אספקה והתקנה ו/או שיפוץ משאבות
ומנועים למתקני מים וביוב

יובלים אשדוד

08-8628905

----

מכרז מס'2/2022 :

31/03
09:00-15:00

הערה :שאלות הבהרה ניתן לפנות בדוא"ל  tomer@yuvallim.co.ilעד תאריך  14/03שעה 13:00

ערוץ הקבלן

מהדורה 24/02/22 2389

טל' 09-9518181

info@hakablan.co.il

עמוד  14מתוך 30

סיווג
 131א1
או
 100ג1
ראה הערה

נושא
מעבדת דבורים קבועה מבנה מתועש
קמפוס אדמונד י .ספרא
מכרז מס'2022/01/4/75 :

המזמין

טלפון

אוניברסיטה
העברית
בירושלים

02-5880194

תאריך סיור מועד הגשה
חובה
14:00 13/03

12:00 28/03

מקום הסיור :בסמוך לבניין דנציגר ב 'המסומן במספר  . 7יש לצרף פרוטוקול סיור הקבלנים חתום על -ידי המציע
הערה :בהתאם למפורט בסעיף  6במסמכי המכרז
שאלות הבהרה ניתן להפנות עד לתאריך  . 20/03שאלות הבהרה והתשובות עליהן (ככל שהאוניברסיטה תמצא לנכון להשיב להן) ,יתפרסמו באתר
האינטרנט של האוניברסיטה והם יחשבו כחלק ממסמכי ההזמנה
הגשת הצעות באמצעות תוכנת רמדור נט -בהתאם למפורט בסעיף  7במסמכי המכרז
תיקונים ושינויים ככל שיהיו בתנאי המכרז לרבות כל שינוי בתאריך האחרון להגשת הצעות יפורסמו באתר האינטרנט בלבד

מתאים
ראה הערה

החלפת בידוד מדעי הצמח קמפוס רחובות
מכרז מס'2022/02/4/76 :

אוניברסיטה
העברית
בירושלים

02-5880194

חובה
10:00 02/03

12:00 20/03

מקום הסיור :בניין מדעי הצמח קמפוס רחובות ,יש לצרף פרוטוקול סיור הקבלנים חתום על -ידי המציע
הערה :בהתאם למפורט בסעיף  6במסמכי המכרז
לבירורים ניתן לפנות בדוא"לyairbez@savion.huji.ac.il :
לבקשת אישורי כניסה יש לפנות לדוא"ל לעיל
שאלות הבהרה ניתן להפנות בדוא"ל לעיל עד לתאריך  . 08/03שאלות הבהרה והתשובות עליהן (ככל שהאוניברסיטה תמצא לנכון להשיב להן),
יתפרסמו באתר האינטרנט של האוניברסיטה והם יחשבו כחלק ממסמכי ההזמנה
הגשת הצעות באמצעות תוכנת רמדור נט -בהתאם למפורט בסעיף  7במסמכי המכרז
תיקונים ושינויים ככל שיהיו בתנאי המכרז לרבות כל שינוי בתאריך האחרון להגשת הצעות יפורסמו באתר האינטרנט בלבד

ראה הערה ניקיון בביה"ס שיטים במועצה
מכרז מס'01-03/22 :

מ.א .ערבה

052-4260041
אלינור פרץ

חובה
10:00 10/03

12:00 22/03

מקום הסיור :בכניסה למועצה
הערה :בהתאם למפורט בסעיף  2במסמכי המכרז
שאלות הבהרה ניתן להפנות לדוא"ל  moetsa@arava.co.ilעד תאריך  14/03שעה 12:00

----

תחה"כ רוטנברג – שיקום בסיסי בטון
של עמודים וציוד
מכרז מס'440003950A:

076-8645683
חברת החשמל 054-6090695
בר ארמה

חובה
ראה סיור

13:00 09/03

מקום הסיור :יש להירשם מראש לסיור באמצעות פנייה בטל' לעיל או בדוא"ל  bar.arama@iec.co.ilעד תאריך  27/02שעה  ,13:00הודעה
אודות מועד הסיור תימסר למציעים עד תאריך 27/02
הערה :לקבלת פרטים נספים ניתן לפנות בטל' או דוא"ל לעיל
הגשת ההצעות באמצעות התיבה האלקטרונית

----

תחה"כ רוטנברג – אספקה ,הרכבה
ופירוק פיגומים ממוכנים (ספיידרים)
מכרז מס'440003940A :

076-8645692
חברת החשמל 054-2714870
דוריס בארי

----

13:00 09/03

הערה :לפרטים ניתן לפנות לטלפון לעיל או לדוא"ל doris.bari@iec.co.il
הגשת ההצעות באמצעות התיבה האלקטרונית
מסמכי המכרז טרם עלו לאתר במועד הפצה מהדורה זו

המידע באדום לא פורסם בעיתונות וערוץ הקבלן הצליח להשיגו עבורך !

ערוץ הקבלן

מהדורה 24/02/22 2389

טל' 09-9518181

info@hakablan.co.il

עמוד  15מתוך 30

סיווג
----

נושא
התקשרות לפירוק אספקה והתקנה של
גדרות רשת מרותכת

המזמין

טלפון

חברת החשמל 076-8642550

מכרז מס'103357580 :

תאריך סיור מועד הגשה
חובה
09:00 08/03

11:00 22/03

מקום הסיור :הכנס יתקיים ב , WEBEX -יש להירשם מראש לכנס באמצעות פנייה בדוא"ל nurit.horenshtein@iec.co.ilעד יום לפני הכנס שעה
12:00
הערה :לקבלת פרטים אודות הגשת הצעה ניתן לפנות בדוא"ל salman_o@iec.co.il
מסמכי המכרז טרם עלו לאתר במועד הפצה מהדורה זו

עבודות :אספקה והתקנת משטחי
ראה הערה בטיחות מדשא סינטטי לגינות ציבוריות,
מוסדות חינוך וציבור ברחבי העיר עפולה

עיריית עפולה

04-6520407
אתי וקנין

11:00 06/03

12:00 10/03

מכרז מס'32/2021 :
מקום הסיור :בניין העירייה ,חדר ישיבות "ברוש"
הערה :בהתאם למפורט בסעיף  4במסמכי המכרז
רכישת מסמכי המכרז הינו תנאי להגשת ההצעות -יש לצרף קבלה

 100ג1
או
 131א1
ראה הערה

עבודות בניית מרחב מוגן הנהלת המחוז
של שירותי בריאות כללית

כללית

----

10:00 08/03

12:00 28/03

מכרז מס'05-10/21 :

מקום הסיור :בניין הנהלת המחוז שדרות המגנים  104חיפה.
הערה :בהתאם למפורט בסעיף  6במודעת המכרז
לצורך קבלת קישור למסמכי המכרז ולתיבת המכרזים הממוכנת יפנה המציע לדוא"ל HFVMichrazim@clalit.org.il :עד לתאריך  01/03שעה
14:00
רק מציעים שנרשמו להליך במועד הנקוב בסעיף זה יקבלו עדכונים באמצעות תיבת המכרזים הממוכנת
שאלות הבהרה ניתן להפנות דרך התיבה האלקטרונית הממוכנת עד לתאריך  15/03בשעה 14:00
עדכונים שוטפים אודות המכרז יתפרסמו בתיבת המכרזים המקוונת ,אליה יקבלו המציעים שירשמו להליך קישור

מתן שירותי ניקיון וטיאוט רחובות,
ראה הערה ברשויות אשכול נגב מערבי

אשכול רשויות
נגב מערבי

ביצוע עבודות תכנון ,הקמה והפעלת
ראה הערה מערך עמדות טעינה לרכב חשמלי
בשדרות – מכרז מסגרת

עיריית שדרות

073-7269274

12:00 21/03

----

מכרז מס'4/2022 :
הערה :בהתאם למפורט בסעיף  8במסמכי המכרז
שאלות הבהרה ניתן לפנות לדוא"ל  liel@cb-law.bizולדוא"ל  info@westnegev.org.ilעד תאריך  07/03שעה  ,12:00יש לוודא קבלת מייל
בטל' לעיל
רכישת מסמכי המכרז הינו תנאי להגשת ההצעות

08-6620227

חובה
12:00 09/03

15:00 07/04

מכרז מס'8/2022 :
מקום הסיור :במשרדי העירייה רחוב חיים בר לב  6בחדר הישיבות ק' . 1העירייה תהיה רשאית לקבוע שמפגש המציעים ייערך בZOOM
הערה :בהתאם למפורט בסעיף  8במסמכי המכרז
שאלות הבהרה ניתן לפנות בדוא"ל  tovam@sederot.muni.ilעד תאריך  16/03שעה  ,15:00תשומת לבכם עפ"י סעיף  4.2במסמכי המכרז נתן
להגיש שאלות הבהרה עד תאריך 14/03
על המציעים לעקוב אחר שינויים בלוחות הזמנים באתר האינטרנט של העירייה

ערוץ הקבלן

מהדורה 24/02/22 2389

טל' 09-9518181
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עמוד  16מתוך 30

סיווג
 200ג2
ראה הערה

נושא
ביצוע קרצוף וריבוד כבישים
מכרז מס'10-2022 :

המזמין

טלפון

עיריית בית
שאן

----

תאריך סיור מועד הגשה
12:00 28/02

12:00 15/03

מקום הסיור :מחלקת הנדסה בניין העירייה
הערה :בהתאם למפורט בסעיף  3במסמכי המכרז
שאלות הבהרה ניתן לפנות בדוא"ל david@bet-shean.org.ilו yomtov.shavit@gmail.com -או בפקס מס'  153-50-7899878עד תאריך
 , 08/03התשובות יפורסמו באתר העירייה החל מתאריך 10/03
רכישת מסמכי המכרז הינו תנאי להגשת ההצעות – יש לצרף אישור רכישה

אספקה והתקנה של  4מאזניים לקישון
ראה הערה מזרח בנמל חיפה

חברת נמל
חיפה

04-8518283
זיוה חמו

חובה
11:00 02/03

מ.א .חוף
הכרמל

04-8136216
050-2305403

חובה
10:00 28/02

מכרז מס' :שא5/2022/
מקום הסיור :בחדר האוכל במחלקת ציוד – מרכז טכני ,המפגש יכלול גם סיור בשטח
הערה :בהתאם למפורט בסעיף  3במסמכי המכרז
שאלות הבהרה ניתן לפנות באמצעות המערכת הממוכנת עד תאריך  06/03שעה 12:00
בכל שאלה או הבהרה יש לפנות לעורכת המכרז בדוא"ל zivah@haifaport.co.il
את ההצעות יש להגיש באמצעות תיבת מכרזים האלקטרונית בהתאם למפורט במסמכי ההזמנה

 200ג1

עבודות פיתוח מד"א עתלית
מכרז מס'8/2022 :

12:00 16/03

10:00 21/03

מקום הסיור :רח' החיטה  ,1עתלית
הערה :לפרטים נוספים ניתן לפנות בטל' לעיל או בדוא"ל kerenz@hcarmel.org.il

ערוץ הקבלן

מהדורה 24/02/22 2389

טל' 09-9518181
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עמוד  17מתוך 30

סיווג
260
מתאים

נושא
ביצוע העתקה ומיגון קו דלק במתחם
נעימי
מכרז מס'PD22000213 :

המזמין

טלפון

תשתיות נפט
ואנרגיה

099528614/11/533
0542828614/1/553
ליאת/טלמור/
מאיה

תאריך סיור מועד הגשה
חובה
02/03

16/03

מקום הסיור:
הערה :בהתאם למפורט במודעת המכרז

אספקה והתקנה של מכונת גלים בבריכת
אופקים
ראה הערה גלים בקאנטרי קלאב בעיר
אופקים חדשים 08-9928561
ישראל – מכרז בינלאומי

12:00 15/03

----

מכרז מס'11/2022 :
הערה :בהתאם למפורט בסעיף  2במסמכי המכרז
שאלות הבהרה ניתן לפנות לדוא"ל david@drylaw.co.ilעד תאריך  06/03שעה 12:00

מתן שירותי ניהול ,תפעול ,אחזקה,
ראה הערה ניקיון ושירותי מוקד וסיור של מבנה
ומערכות משרדי נת"ע

נת"ע

----

חובה
11:00 08/03

13:00 06/04

מכרז מס'124/2022 :
מקום הסיור :במשרדי נת"ע ברחוב הרוקמים , 26בניין  Aקומה , 9מרכז עזריאלי ,חולון .מעוניינים להשתתף מתבקשים להרשם מראש ,וזאת
באמצעות שליחת טופס רישום לכנס אשר יפורסם באתר האינטרנט של נת"ע ,לדוא"ל  Tender5@nta.co.ilעד תאריך  03/03שעה 13:00
הערה :בהתאם למפורט בסעיף  4במסמכי המכרז
שאלות הבהרה ניתן לפנות לדוא"ל  Tender5@nta.co.ilעד תאריך  15/03שעה 13:00

ביצוע עבודות ציפוי אפוקסי במרכז
ראה הערה המבקרים ומחסני המועצה המקומית
תעשייתית נאות חובב
מכרז מס'13/2022 :

מ .מ.
תעשייתית
נאות חובב

08-6543156
08-6543102
אלכסנדר
08-6543154
אמיר

חובה
10:00 02/03

12:00 15/03

מקום הסיור :בחדר דיונים במשרדי הנהלת המועצה
הערה :בהתאם למפורט בסעיף  3במסמכי המכרז
שאלות הבהרה ניתן לפנות ,לאחר הסיור ,לדוא"ל  MIHRAZIM@NEHO.ORG.ILעד תאריך  08/03שעה  ,14:00תשומת ליבכם עפ"י טבלת
"לוח הזמנים" הגשת שאלות הבהרה עד תאריך  - 07/03לבדיקתכם
רכישת מסמכי המכרז הינו תנאי להגשת ההצעות – יש לצרף קבלה

עבודות אחזקה וטיפול במדשאות ספורט
ראה הערה באצטדיון העירוני ומגרשי האימונים קריית שמונה
בקריית שמונה

----

----

12:00 08/03

מכרז מס'6/2022 :
הערה :בהתאם למפורט בסעיף  2במסמכי המכרז
רכישת מסמכי המכרז הינו תנאי להגשת ההצעות – יש לצרף קבלה

ערוץ הקבלן

מהדורה 24/02/22 2389

טל' 09-9518181

info@hakablan.co.il

עמוד  18מתוך 30

סיווג
 100ג1
או
 131א1

נושא
הנגשת מבני פיס בכסיפה
מכרז מס'03/2022 :

המזמין
מ.מ .כסיפה

טלפון
08-6591317

תאריך סיור מועד הגשה
13:00 09/03

----

ראה הערה
הערה :בהתאם למפורט בסעיף  5במסמכי המכרז
שאלות הבהרה ניתן לפנות בדוא"ל  omar@ksifa.netעד תאריך  01/03שעה  ,15:00יש לוודא קבלת מייל בטל' לעיל
הודעת השינוי תופץ באמצעות כתובת הדוא"ל שמסרו המציעים בעת רכישת המכרז
רכישת מסמכי המכרז הינו תנאי להגשת ההצעות – יש לצרף קבלה

תפעול ותחזוקה של בריכות השחייה
ראה הערה במרכז העירוני לספורט ונופש (קאנטרי)
קריית מלאכי

עיריית קרית
מלאכי

050-4049150
יוסי פרץ

09:00 24/03

----

מכרז מס'07/2022 :
הערה :בהתאם למפורט בסעיף  2במסמכי המכרז
שאלות הבהרה ניתן לפנות לדוא"ל  shani@k-m.org.ilעד תאריך  13/03שעה 12:00
רכישת מסמכי המכרז הינו תנאי להגשת ההצעות – יש לצרף קבלה
לפרטים ניתן לפנות לטלפון לעיל או לדוא"לyossi@k-m.org.il :
יש להתעדכן בשינויים ו/או בהבהרות ו/או בעדכונים ביחס למכרז באתר

ביצוע עבודות מרפסת תצפית מגדל מזרחי רשות לשמירת 02-5006207
 100ג1
02-9700356
טבע והגנים
ראה הערה בפארק גן לאומי הרודיון
אורית בן חמו
הלאומיים
מכרז מס'20220018 :

חובה
10:00 07/03

12:00 03/04

מקום הסיור :בכניסה לגן לאומי פארק הרודיון
הערה :בהתאם למפורט בסעיף  3במודעת המכרז
שאלות הבהרה ניתן להפנות לדוא"ל  michraz@npa.org.ilעד תאריך  20/03שעה 15:30
במקביל להורדת מסמכי המכרז ולאחר השתתפות המציע בסיור מציעים חובה על המציע להירשם בקישור המקוון להלן:
 /https://www.parks.org.il/tendersבעזרת לחיצה על הכפתור הירוק – "רישום למכרז" לא ניתן לבצע הליך רישום לפני השתתפות המציע
בסיור מציעים
ההצעות למכרז תוגשנה כהליך מקוון באמצעות מערכת רמדור
ע ל המציעים להתעדכן באתר הרשות מעת לעת ועד למועד הגשת ההצעות ,בדבר שינויים/עדכונים בנושא המכרז

----

בניית שלב ג' בביה"ס היסודי בשכונה 48
בכסיפה – מכרז חוזר

מ.מ .כסיפה

08-6591317

מכרז מס'02/2022 :

חובה
10:00 02/03

13:00 16/03

מקום הסיור :יציאה ממשרדי המועצה
הערה :שאלות הבהרה ניתן לפנות בדוא"ל  omar@ksifa.netעד תאריך  06/03שעה  ,15:00יש לוודא קבלת מייל בטל' לעיל
מסמכי המכרז טרם עלו לאתר במועד הפצה מהדורה זו

----

ביצוע עבודות ניקיון במשרדי המועצה
ונספחיה

מכרז מס'01-03/2022 :
מקום הסיור :במשרדי המועצה

מ.א .בקעת
הירדן

050-5350152
חגי יהודה

חובה
10:00 01/03

----

מסמכי המכרז טרם עלו לאתר במועד הפצה מהדורה זו

המידע באדום לא פורסם בעיתונות וערוץ הקבלן הצליח להשיגו עבורך !
ערוץ הקבלן

מהדורה 24/02/22 2389

טל' 09-9518181

info@hakablan.co.il

עמוד  19מתוך 30

סיווג

נושא

המזמין

טלפון

עבודות שוטפות לגינון ואחזקה בגנים
ציבוריים ,איי תנועה ,פסי ירק ,חורשות,
פתוחים
גנן סוג  2מוסדות ציבור ושטחים ציבוריים
עיריית אשדוד 08-8545043/4
ראה הערה ברובע המרינה ,קריית התרבות ,פארק
אשדוד ים והטיילות

תאריך סיור מועד הגשה
06/03-10/03
09:00-13:00

----

מכרז מס'9/2022 :
הערה :בהתאם למפורט בסעיף  3במסמכי המכרז – תשומת לבכם לסעיף ז' (מסמך ב')
רכישת מסמכי המכרז הינו תנאי להגשת ההצעה – יש לצרף קבלה
שאלות הבהרה ניתן להפנות עד לתאריך  02/03לדוא"ל micrazim@ashdod.muni.il :תשובת המנהל ו/או מי מטעמו תשלח בכתב לכל מי שנרשם
באופן תקין באתר האינטרנט של העירייה .תשובות ,הבהרות ,תיקונים שניתנו כאמור בסעיף זה יהוו חלק ממסמכי המכרז.
עדכון על שינוי יפורסם באתר האינטרנט של העירייה ועל כן על כל המתעניינים במכרז לבצע רישום תקין באתר העירייה וכן לחזור ולבדוק את
הפרסומים באתר בטרם הגשת הצעה למכרז

 131א 1עבודות בינוי ,מערכות וגמר – מכון כימיה
ראה הערה קמפוס אדמונד י .ספרא
מכרז מס'2022/02/4/78 :

האוניברסיטה
העברית
בירושלים

02-5880194

חובה
12:00 03/03

12:00 20/03

מקום הסיור :בכניסה לבניין לוס אנג'לס קמפוס אדמונד י .ספרא ,יש לצרף פרוטוקול סיור הקבלנים חתום על -ידי המציע
הערה :בהתאם למפורט בסעיף  6במסמכי המכרז
לבירורים ניתן לפנות בדוא"לyairbez@savion.huji.ac.il :
לבקשת אישורי כניסה יש לפנות לדוא"ל לעיל
שאלות הבהרה ניתן להפנות בדוא"ל לעיל עד לתאריך  . 10/03שאלות הבהרה והתשובות עליהן (ככל שהאוניברסיטה תמצא לנכון להשיב להן),
יתפרסמו באתר האינטרנט של האוניברסיטה והם יחשבו כחלק ממסמכי ההזמנה
הגשת הצעות באמצעות תוכנת רמדור נט -בהתאם למפורט בסעיף  7במסמכי המכרז
תיקונים ושינויים ככל שיהיו בתנאי המכרז לרבות כל שינוי בתאריך האחרון להגשת הצעות יפורסמו באתר האינטרנט בלבד

 100ג 1תכנון רישוי וביצוע בית קפה בפארק
ראה הערה "יהושפט" בערד

עיריית ערד

08-9951616

מכרז מס'11/2022 :

חובה
10:00 07/03

16:00 31/03

מקום הסיור :בכניסה לפארק יהושפט ,שאול המלך  ,18ערד
הערה :בהתאם למפורט בסעיף  2במסמכי המכרז
שאלות הבהרה ניתן לפנות לדוא"ל  yaara_h@arad.muni.ilעד תאריך  ,17/03יש לוודא קבלת מייל בדוא"ל חוזר .תשובות תינתנה עד תאריך
 ,24/03יועברו לכלל רוכשי המכרז

ראה הערה עבודות סימון כבישים ותמרור בעיר
מכרז מס'8/2022 :

עיריית אשדוד 08-8545043/4

----

06/03-10/03
09:00-13:00

הערה :בהתאם למפורט בסעיף  3במסמכי המכרז
רכישת מסמכי המכרז הינו תנאי להגשת ההצעה – יש לצרף קבלה
שאלות הבהרה ניתן להפנות עד לתאריך  02/03לדוא"ל micrazim@ashdod.muni.il :תשובת המנהל ו/או מי מטעמו תשלח בכתב לכל מי שנרשם
באופן תקין באתר האינטרנט של העירייה .תשובות ,הבהרות ,תיקונים שניתנו כאמור בסעיף זה יהוו חלק ממסמכי המכרז.
עדכון על שינוי יפורסם באתר האינטרנט של העירייה ועל כן על כל המתעניינים במכרז לבצע רישום תקין באתר העירייה וכן לחזור ולבדוק את
הפרסומים באתר בטרם הגשת הצעה למכרז

המידע באדום לא פורסם בעיתונות וערוץ הקבלן הצליח להשיגו עבורך !

ערוץ הקבלן

מהדורה 24/02/22 2389

טל' 09-9518181

info@hakablan.co.il

עמוד  20מתוך 30

סיווג
 200ג2

נושא
ביצוע עבודות פיתוח שלב ב' ,סלילה
פיתוח ותאורה ,עבור שכונת נוף האגם
(אילנות) במעלות

המזמין

טלפון

מעלות
תרשיחא

04-6153030

תאריך סיור מועד הגשה
09:30 01/03

14:00 10/03

מכרז מס'1/2022 :
מקום הסיור :בקומת הכניסה של העירייה
רכישת מסמכי המכרז החל מתאריך 27/02
לפרטים נוספים בטל' לעיל או בדוא"ל agam-l@maltar.co.il
מסמכי המכרז טרם עלו לאתר במועד הפצה מהדורה זו

מכרז משותף לבחירת זכיינים לביצוע
ראה הערה עבודות קבלניות – שיפוצים בעיר ראשון
לציון
מכרז מס'10/2022 :

עיריית ראשון
לציון וחברה
03-9547241
עירונית ראשון
אפרת פדידה
לציון לתרבות
נופש וספורט

12:00 14/03

----

הערה :בהתאם למפורט בסעיף  2ובהתאם טבלה (נספח  )7במסמכי המכרז – בעל סיווג קבלני  131א' 5( 1זכיינים)  ,בעל סיווג קבלני  100ג'3( 1
זכיינים)
שאלות הבהרה ניתן לפנות לדוא"ל  EfratBa@rishonlezion.muni.ilעד תאריך 07/03

 100ג1
מוכר

שיפוץ מבואת אודיטוריום ,כיתות המרכז הרפואי
שמיר
וספרייה רפואית במרכז הרפואי שמיר
מכרז מס'271/22 :

אגף הנדסה ,בינוי
ואחזקה

08-9779999

חובה
12:00 22/03

12:00 07/04

מקום הסיור :נפגשים באודיטוריום בית שלום בניין מספר  – 138מרכז רפואי שמיר – על הקבלן להשתתף בסיור הקבלנים במועד שנקבע בלבד
הערה :קבלן מוכר לביצוע עבודות ממשלתיות ובהתאם למפורט בסעיף  3במודעת המכרז
מסמכי המכרז טרם עלו לאתר עד למועד הפצת מהדורה זו

ביצוע עבודות אחזקת גינון ציבורי
ראה הערה ברחבי המועצה – אזור דרומי

מ.א .גולן

04-6969759

מכרז מס'9/2022 :

חובה
14:00 08/03

14:30 20/03

מקום הסיור :במזכירות בני יהודה
הערה :בהתאם למפורט בסעיף  1במסמכי המכרז
שאלות הבהרה ניתן להפנות עד לתאריך  13/03בשעה  12:00לדוא"ל , rechesh@megolan.org.il :יש לוודא קבלת מייל בטל' לעיל

ביצוע עבודות תכנון ,הקמה והפעלת מערך
ראה הערה עמדות טעינה לרכב חשמלי בשדרות

עיריית שדרות

08-6620227

מכרז מס'8/2022 :

חובה
12:00 09/03

15:00 07/04

מקום הסיור :במשרדי העירייה רחוב חיים בר לב  6בחדר הישיבות ק' 1
הערה :תנאי הסף מפורטים במסמכי המכרז סעיף 8
שאלות הבהרה ניתן לפנות בדוא"ל  tovam@sederot.muni.ilעד תאריך  16/03שעה 15:00
מסמכי המכרז ניתן לרכוש במזכירות העירייה

המידע באדום לא פורסם בעיתונות וערוץ הקבלן הצליח להשיגו עבורך !

ערוץ הקבלן

מהדורה 24/02/22 2389

טל' 09-9518181

info@hakablan.co.il

עמוד  21מתוך 30

סיווג

נושא

שירותי תיקון משאבות מים ממוחזרים
ראה הערה במתקני החברה
מכרז מס'1/2022 :

תאריך סיור מועד הגשה

המזמין

טלפון

החברה
למיחזור מים
וקולחים

09-9596580
04-6336070
שלוחה 7

חובה
11:00 03/03

12:00 24/03

מקום הסיור :בחניית כלא הדרים ,בכניסה למט"ש קולחי השרון
הערה :בהתאם למפורט בסעיף  3במסמכי המכרז
שאלות הבהרה ניתן לפנות לדוא"ל  noa@c-on.comעד תאריך  10/03שעה  ,12:00יש לוודא קבלת מייל בטל' לעיל
רכישת מסמכי המכרז הינו תנאי להגשת ההצעות – יש לצרף קבלה

מתן שירותי ניהול ואחזקה של מרכז
ראה הערה תחבורה בעיר ערד

עיריית ערד

08-9951602

מכרז מס'10/2022 :

חובה
11:00 07/03

16:00 31/03

מקום הסיור :במשרדי של מנכ"ל העירייה
הערה :בהתאם למפורט בסעיף  3במסמכי המכרז
שאלות הבהרה ניתן לפנות בדוא"ל  yaara_h@arad.muni.ilעד תאריך  ,17/03התשובה של העירייה תינתן בכתב בתוך  5ימי עסקים

----

הצבת מתקני מים ואספקת כדי מים
מינרלים

----

משרד החינוך

11:00 15/03

----

מכרז מס'10/2.2022 :
הערה :בהתאם למפורט במודעת המכרז
שאלות הבהרה ניתן לפנות עד תאריך  03/03שעה 14:00
שינויים בתנאי המכרז והודעות דחייה ,ככל שיהיו ,יפורסמו באתר מינהל הרכש הממשלתי
מסמכי המכרז טרם עלו לאתר במועד הפצה מהדורה זו

----

אספקה ,ביצוע בדיקות תקופתיות
ואחזקת מטפים לכיבוי אש עבור רשות
שדות התעופה

רשות שדות
התעופה

039752633/581

10:00 21/03

----

מכרז מס'2021/070/0363/00 :

הערה :לצורך השתתפות במכרז יש להירשם למכרז -ניתן להירשם באמצעות אתר אינטרנט עד תאריך  20/03שעה 12:00
לפרטים ניתן לפנות לדודי אריאלי בטלפון לעיל  ,לפקס 03-9711296 :או לדוא"לdudiar@iaa.gov.il :

----

הקמה והפעלה של עמדות טעינה לרכבים
חשמליים ( )AC+DCבשטחה
עיריית אופקים
המוניציפאלי של העיר אופקים

----

12:00 28/03

----

מכרז מס'10/2022 :
הערה :שאלות הבהרה ניתן לפנות עד תאריך 09/03

עדכונים למכרזי הביצוע שפורסמו בגיליונות קודמים
נושא

המזמין

התקנה ,תחזוקה ותפעול של מתקני ריהוט רחוב ופרסום על גביהם בתחום שיפוט אילת
עדכון מכרז מס'5/2022 :
עיריית אילת עיריית אילת מודעה בזאת על ביטול מכרז
 08-6367004כל מי שרכש את מסמכי המכרז – זכאי להשבת דמי הרכישה
פורסם בגיליון 2383

ערוץ הקבלן

מהדורה 24/02/22 2389

טל' 09-9518181

info@hakablan.co.il

בתאריך 03/02

עמוד  22מתוך 30

נושא

המזמין

ביצוע עבודות מתחם פאזה  1ומלונית בקומה  -2של בנין ראשונים

תאגיד
הבריאות ליד הודעה על דחיית מועד קבלת הצעות עד ליום  06/03שעה 12:00
המרכז
שאר תנאי המכרז הינם ללא שינוי
הרפואי
תל אביב
03-6974741

עדכון מכרז מס'103.2022 :

בתאריך 27/01
פורסם בגיליון 2381
מסמכי המכרז טרם עודכנו עד למועד הפצת מהדורה זו

מתן הרשאה לביצוע עבודות שיפוץ ,ניהול ותפעול של מלון כנען ספא בצפת

מאוחדת

עדכון מכרז מס'05-12-21 :
הודעה על דחיית מועד הגשה לתאריך  03/03שעה 14:00
אין שינוי ביתר מועדי המכרז

פורסם בגיליון 2375

אשקלון
08-6749754

בתאריך 06/01

מתן שירותי אחזקה ,התקנה ושינויים של מערכות רמזורים גלאים וגל ירוק באשקלון עדכון מכרז מס'53/2021 :
הודעה על הארכת מועד קבלת הצעות עד ליום  06/03שעה 12:00
בתאריך 27/01

פורסם בגיליון 2381

אספקת שירותי שאיבת ביוב וסתימות במערכות הביוב שביישובי המועצה
מ.א .גוש
עציון
02-9939925

עדכון מכרז מס'2021/15 :
מ.א .גוש עציון מתכבדת בזה לפרסם את שאלות ההבהרה ותשובת המועצה ובהתאם למפורט במודעת העדכון
פורסם בגיליון 2384

שירותי קידוחי ניסיון עבור חקירת קרקע באתרי חח"י בכל הארץ
חברת החשמל
076-8632941

בתאריך 07/02

עדכון מכרז מס'440003530:

הודעה על ביטול המכרז
פורסם בגיליון  2374בתאריך  2367 + 03/01בתאריך
09/12

תפעול ותחזוקת מתקן מי קולחין באתר גזר

עדכון מכרז מס'103323570 :

הודעה על עדכון בתנאי המכרז ועל דחיית מועד הגשה
יתקיים סיור חובה באתר ,מי שמעוניין להגיש הצעה וטרם סייר באחד הכנסים הקודמים ,יש לתאם סיור בדוא"ל
חברת החשמל  naor.hazan@iec.co.ilעד תאריך 27/02
 072-3432417מועד אחרון להגשת ההצעות נדחה לתאריך  09/03שעה 11:00
054-6093910
פורסם בגיליון  2379בתאריך  2375 + 20/01בתאריך
06/01

תכנון ,אספקה ,התקנה ותחזוקה של מערכת מצלמות ומוקד שליטה ובקרה

מ.מ.
מג'ד אל כרום הודעה על הארכת מועד הגשה לתאריך  03/03שעה 14:00
04-6003805

עדכון מכרז מס'2/2022 :

פורסם בגיליון  2377בתאריך 13/01
פורסם במבזק מכרזים בתאריך 23/02/22

שירותי אחזקת גינון במזרעה וביצוע עבודות גינון ,השקיה ,פיתוח ותשתיות
עדכון מכרז מס'2/2022 :
הודעה על דחיית מועדים
יתקיים סיום מציעים בתאריך  24/02שעה  ,12:00בניין המועצה ,השתתפות אינו חובה
מ.מ .מזרעה שאלות הבהרה ניתן לפנות עד תאריך  27/02שעה 16:00
 04-9820104מועד אחרון להגשת ההצעות נדחה לתאריך  03/03שעה 14:00
פורסם בגיליון 2388

בתאריך 21/02

פורסם במבזק מכרזים בתאריך 23/02/22

ערוץ הקבלן

מהדורה 24/02/22 2389
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נושא

המזמין
צביעת קירות חוץ בבית ספר וייצמן

עדכון מכרז מס'006/22 :

הודעה על קיום מפגש נוסף ודחיית מועד הגשה
עיריית נהריה מפגש קבלנים חובה יתקיים בתאריך  28/02שעה  ,10:00בכניסה לבי"ס וייצמן ברחוב בלפור
 04-9879811מועד אחרון להגשת ההצעות נדחה לתאריך  06/03שעה 13:00
פורסם בגיליון  2385בתאריך  2381 + 10/02בתאריך 27/01

בניית  2כיתות גן ברחוב אחד העם בנהריה

עדכון מכרז מס'011/22 :

הודעה על קיום מפגש נוסף ודחיית מועד הגשה
עיריית נהריה מפגש קבלנים חובה יתקיים בתאריך  28/02שעה  ,12:00בלובי בנין העירייה
 04-9879811מועד אחרון להגשת ההצעות נדחה לתאריך  07/03שעה 13:00
פורסם בגיליון 2383

בתאריך 03/02

עבודות שיפוץ מוסדות חינוך ומבני ציבור לרבות שיפוצי קיץ בתחום המועצה המקומית תל מונד
עדכון מכרז מס'2/2022 :
הודעה על שינויים בתנאי המכרז ובהתאם למפורט במסמך הבהרות מס' 1
מ.מ תל מונד סיווג קבלני נדרש  100ג'1
פורסם בגיליון 2386

בתאריך 14/02

ביצוע עבודות מסוג תכנון ,רישוי ,הקמה ותחזוקה של סככות נושאות מערכות פוטו-וולטאיות ושל מערכות פוטו
עדכון מכרז מס'04/2022 :
איגוד ערים וולטאיות – מכרז מסגרת

אשכול
רשויות נגב
מזרחי
08-6311146
050-2401722

הודעה על דחיית מועדים
שאלות הבהרה ניתן לפנות עד תאריך  28/02שעה 14:00
מועד אחרון להגשת ההצעות נדחה לתאריך  13/03שעה 12:00

פורסם בגיליון 2386

כביש דרך גישה – שכונה מזרחית כפר נין

עדכון מכרז מס'01/2022:

מ.א .בוסתאן הודעה על הארכת מועד הגשה לתאריך  02/03שעה 12:00
אלמרג'
050-7212887
בתאריך 31/01

ייצור אספקה והתקנה של שילוט הכוונה עירוני בעיר חולון

פורסם בגיליון  2383בתאריך 2382 + 03/02
עדכון מכרז מס'8/2022:

עיריית חולון הודעה על דחיית מועד הגשה לתאריך  03/03שעה 12:00
035027192/363

ביצוע עבודות פיתוח נופי ,ביישוב לקייה

מ.מ .לקייה
08-6512369

בתאריך 14/02

פורסם בגיליון 2382

בתאריך 31/01

עדכון מכרז מס'2/2022 :

הודעה על שינוי בנוסח ותנאי מכרז
מסמך הבהרות ופרוטוקול סיור קבלנים פורסם באתר המועצה
בתאריך 10/02

פורסם בגיליון 2385

מתן שירותי אספקת גז ובדיקה ,הקמה והסדרת הציוד במקוואות בישובי גוש עציון
מ.ד .גוש
עציון

עדכון מכרז מס'2022/01 :
חלה טעות במסמכי המכרז
מועד אחרון להגשת ההצעות נדחה לתאריך 20/03
פורסם בגיליון 2382

בתאריך 31/01

המידע באדום לא פורסם בעיתונות וערוץ הקבלן הצליח להשיגו עבורך !
ערוץ הקבלן
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מכרזי ניהול ,תכנון ,מפקחים ,יועצים,
מהנדסים ,מודדים ,מעבדות וכד'
נושא

המזמין

טלפון

התקשרות בחוזה מסגרת למתן שירותי ייעוץ ,ניהול,
בקרה ,ביקורת ותיאום בתחום איכות הסביבה –
מכרז מקוון

מוריה

----

תאריך סיור מועד הגשה
12:00 08/03

----

מכרז מס'120/2022 :

הערה :תנאי הסף בהתאם למפורט בסעיף  8במסמכי המכרז
לצורך הגשת הצעה במכרז ,על המציעים להסדיר מראש את רישומם במערכת המכרזים האלקטרונית
שאלות הבהרה ניתן לפנות עד תאריך  01/03בשעה  12:00באמצעות הלשונית הייעודית במערכת הממוכנת
רכישת מסמכי המכרז הינו תנאי להגשת ההצעות
הגשת ההצעות באמצעות המערכת הממוכנת

מתן שירותי ייעוץ בתחום הימי ומודלים נומריים
להגנה על מבנים ימיים
מכרז מס'3/22 :

החברה
הממשלתית
להגנות מצוקי
חוף הים
התיכון

09-7794333
שלוחה 7

12:00 15/03

----

הערה :תנאי הסף בהתאם למפורט בסעיף  7במסמכי המכרז
שאלות הבהרה ניתן לפנות בדוא"ל  keren@mccp.co.ilעד תאריך  02/03בשעה  ,12:00מענה לשאלות ההבהרה יפורסם באתר האינטרנט של
החברה .באחריות המציעים להתעדכן באתר האינטרנט של החברה בעדכונים ,שינויים והבהרות להליך ,טרם הגשת הצעותיהם
את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המצויה במשרדי החברה ,בכתובת ברחוב הצורן 4א 'נתניה (מעלית מספר , 7קומה  )1או באמצעות תיבת
בדואר הייעודית michraz@mccp.co.il

קבלת הצעות להיכלל במאגרי יועצים /מתכננים/
מנהלי פרויקטים בתחום הידרולוגיה
מכרז מס'12.29/2021 :

עיריית ראשון
לציון

----

12:00 07/03

----

הערה :תנאי הסף בהתאם למפורט בחלק א במסמכי ההזמנה
את ההצעות ניתן להגיש באמצעות דוא"ל consultants@rishonlezion.muni.il
לפרטים נוספים ניתן לפנות בדוא"ל cigalp@rishonlezion.muni.il

מתן שירותי צילומי אוויר ,צילומים אלכסוניים
ומודל תלת מימד עבור עיריית רמת גן
מכרז מס'2/2022 :

03עיריית רמת גן
7408850/8802

12:00 21/03

----

הערה :בקשה לעיון יש להפנות בדוא"ל  michrazim-rg@ramat-gan.muni.ilאו בטל' לעיל
קבלת מסמכי המכרז באמצעות הדוא"ל הינה באחריות המשתתף בלבד ותבוצע באמצעות הלשכה המשפטית בעיריית רמת גן
יש להתעדכן באתר העירייה בשינויים ובתנאי המכרז ומועדים

מתן שירותי ייעוץ להנהלת הרשות ולמחלקת
הנדסה מועצת דיר אל אסד
מכרז מס'6/2022 :

מ.מ .דיר אל
אסד

050-5245241

----

14:00 02/03

הערה :לשאלות והבהרות יש להתקשר לטל' לעיל

ערוץ הקבלן
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נושא
תכנון אדריכלות נוף לבית ספר יסודי ולכיתות גן
בקרית טבעון
מכרז מס'07/2022 :

המזמין

טלפון

מ.מ .קרית
טבעון

04-9539210

תאריך סיור מועד הגשה
----

17:15 08/03

הערה :תנאי הסף בהתאם למפורט במודעת המכרז
שאלות הבהרה ניתן לפנות בדוא"ל  rinatj@kiryat-tivon.muni.ilעד תאריך 03/03
את מסמכי המכרז ניתן לקבלת באמצעות פנייה לדוא"ל לעיל

קבלת הצעות להיכלל
במאגרי יועצים/מתכננים /מנהלי פרויקטים
בתחום אדריכלות
מכרז מס'4.1/2022 :

עיריית ראשון
לציון
וייזום ראשון
החברה
העירונית

03-9547509

----

12:00 06/03

הערה :את ההצעות יש להגיש באמצעות דוא"ל consultants@rishonlezion.muni.il
לבירורים נוספים ניתן לפנות לדוא"לnissok@rishonlezion.muni.il :
מסמכי המכרז טרם עלו לאתר במועד הפצה מהדורה זו

הרחבת מאגר היועצים של החברה הכלכלית לראשון
לציון בתחומים אינסטלציה ובטיחות באש
קול קורא מס'14/2022 :

חכ"ל לראשון
לציון

----

----

12:00 07/03

מסמכי המכרז טרם עלו לאתר במועד הפצה מהדורה זו

ביצוע סקרי שטח לאיסוף נתונים ומתן שירותי
התקנה והטמעה של מערכת מידע גיאוגרפית GIS
מכרז מס'5/22 :

עיריית
באר יעקב

08-9785333

----

14:00 23/03

הערה :שאלות הבהרה ניתן לפנות עד תאריך 08/03
מסמכי המכרז טרם עלו לאתר במועד הפצה מהדורה זו

ביצוע עבודות סקר ומדידת נכסים לצרכי ארנונה

מכרז מס'05/2022 :

מ.א .נחל שורק 073-2903344

----

15:00 15/03

הערה :תנאי הסף בהתאם למפורט בסעיף  4במסמכי המכרז
שאלות הבהרה ניתן לפנות בדוא"ל  oren@eitanims.co.ilעד תאריך  02/03שעה  ,12:00יש לוודא קבלת מייל בטל' לעיל ,מענה לשאלות הבהרה
עד תאריך  .06/03תשומת לבכם עפ"י סעיף ( 6הזמנה להציע הצעות) הגשת שאלות הבהרה עד תאריך 28/02

עדכונים למכרזי ניהול ,תכנון ,מפקחים ,יועצים,
מהנדסים ,מודדים ,מעבדות וכד'
שפורסמו בגיליונות קודמים
נושא
המזמין
מתן שירותי אדריכלות נוף לתכנון פארק האצבע הצפונית

גבעת
שמואל
03-5319284

עדכון מכרז מס'48/2021 :

הודעה על דחיית מועד הגשה לתאריך  09/03שעה 15:00

ערוץ הקבלן
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נושא

המזמין

קול קורא להשתתפות במאגר אומנים להקמת פסלים ו/או מזרקות בעיר לוד

עדכון קול קורא מס'21/2021 :
הודעה על עדכון תנאי הסף ודחיית מועד הגשה
עיריית לוד ניתן לעיין בקובץ ההבהרות והעידכונים באתר העירייה
 08-9279006מועד אחרון להגשת ההצעות נדחה לתאריך  09/03שעה 12:00

פורסם בגיליון  2385בתאריך 2377 + 10/02

בתאריך 13/01

הזמנה לקבלת הצעות להיכלל במאגרי יועצים /מתכננים /מנהלי פרויקטים בתחום מתכנני תב"ע – מסגרת

עדכון מכרז מס'2/15/2021 :
הודעת על דחיית מועדים
שאלות הבהרה ניתן לפנות עד תאריך 10/03
עיריית
ראשון לציון מועד אחרון להגשת ההצעות נדחה לתאריך  17/03שעה 12:00
תשומת לבכם לקבצי "מענה לשאלות הבהרה מס'  1ו "2-אשר פורסמו באתר

פורסם בגיליון 2383

עיריית
אילת
08-6367004

בתאריך 03/02

הזמנה להיכלל במאגר יועצים של עיריית אילת
הודעה על דחיית מועד הגשה לתאריך 04/03

פורסם בגיליון 2378

בתאריך 17/01

מכרזי איסוף ,טיפול ,פינוי ,הטמנה
פסולת ,אשפה ,גזם
נושא

המזמין

התקשרות בהסכם מסגרת למתן שירותי איסוף,
פינוי ,הובלה והטמנת פסולת בניין (כולל הקצאה של
עיריית דימונה
כלי אצירה ייעודיים) בשטח השיפוט של העיר
דימונה

תאריך סיור מועד הגשה

טלפון
08-6563260

----

12:00 10/03

מכרז מס'14/2022 :

הערה :תנאי הסף בהתאם למפורט בסעיף  3במסמכי המכרז
שאלות הבהרה ניתן לפנות בדוא"ל  shulailuz@dimona.munu.ulעד תאריך  08/03שעה 12:00

עדכונים למכרזי איסוף ,טיפול ,פינוי ,הטמנה ,פסולת,
אשפה ,גזם שפורסמו בגיליונות קודמים
נושא

המזמין

מתן שירותי קליטה ,טיפול ,מיון והטמנה של פסולת מעורבת ,גושית וגזם

עדכון מכרז מס'4/2022 :
עיריית אור הודעה על קיום סיור נוסף ודחיית מועד הגשה
יתקיים סיור נוסף חובה בתאריך  03/03שעה  ,11:00בבניין העירייה ,רח' רוטשילד 1
עקיבא
 03-6096317מועד אחרון להגשת ההצעות נדחה לתאריך  10/03שעה 12:00

פורסם בגיליון 2387

ערוץ הקבלן
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אספקה ,רכישה ,מכירה:
חברות ,צמ"ה ,חומרים ,אביזרים,
משאיות ,טנדרים ,ג'יפים וכד'

נושא
הזמנה להציע הצעות לרכישת כלי רכב:

מחפר זחלי זעיר תוצרת בובקט דגם  E19מ.ר192312 .
מחפר זחלי זעיר תוצרת בובקט דגם  E19מ.ר192311 .

המזמין

טלפון

עו"ד
גד לנדאו

03-7554470

תאריך סיור מועד הגשה
ראה סיור

המכירה תיערך
ביום
15:00 13/03

מקום הסיור :את הכלי ניתן לראות בחניון אמקול ברח' הבנקאים  18אשדוד ,איש קשר -054-9745023 :איתי
הערה :המכירה תעשה באמצעות אתר בידספיריט – אילנית 052-3909473

עו"ד
גד לנדאו

מחפר זחלי זעיר תוצרת קאטרפילר

03-7554470

ראה סיור

המכירה תיערך
ביום
15:00 13/03

מקום הסיור :את הכלי ניתן לראות בחניון קטרפילר רח' המנור  ,6חולון ,איש קשר  052-2453060אדוארד
הערה :המכירה תעשה באמצעות אתר בידספיריט – אילנית 052-3909473

076-8634625
חברת החשמל
דימה לויט

אספקת שטיחי גומי
מכרז מס'103352900 :

----

11:00 20/03

הערה :תנאי הסף בהתאם למפורט בסעיף  38במסמכי המכרז
שאלות הבהרה ניתן לפנות בדוא"ל  levitd@iec.co.ilעד תאריך  13/03הבהרות מהותיות ותשובות עקרוניות תופצנה בפומבי באמצעות פרסום
באתר האינטרנט של החברה
לשאלות טכניות ניתן לפנות בדוא"ל  amir.brodezky@iec.co.ilאו בטל' מס' 076-8633013
הגשת ההצעות באמצעות התיבה האלקטרונית בקישור
https://account.sourcingvision.com//Site/SelfSignIn/SelfSignInGetStarted.aspx?IsN oSummonProject=1&IsSealed=1&IsArchived=0&d
up&x=QkrqwEaAi3%2fdecbISFJkQA%3d%3d

מקלטים ניידים

חברת החשמל

מכרז מס'103363000 :

----

----

11:00 15/03

הערה :לקבלת פרטים אודות הגשת הצעה ניתן לפנות בדוא"ל salman_o@iec.co.il
מסמכי המכרז טרם עלו לאתר במועד הפצה מהדורה זו

למכירה
שנת 2010

משאית

טיאוט

DAF-BUCHER

מ.מ עומר

----

28/02

12:00 06/03

מקום הסיור :ניתן לראות את המשאית בתיאום מראש עם רועי בטלפון  - 053-8655755יש לתאם שעת הגעה מראש

אספקה טכנית

מ.מ .בני עי''ש

מכרז מס'03/2022 :

----

----

13/03

מסמכי המכרז טרם עלו לאתר עד למועד הפצת מהדורה זו

המידע באדום לא פורסם בעיתונות וערוץ הקבלן הצליח להשיגו עבורך !

ערוץ הקבלן
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המזמין

נושא
אספקה רכישת אנודות מגנזיום מתוצרת
CORRPRO/CHEMETALL/AMPARTS/G
 ALVOTECעבור עבודות אל"מ למלאי שח"מ

טלפון

תאריך סיור מועד הגשה

03-5572853
שח"מ מקורות
רותם בלומנפלד

----

12:00 06/03

מכרז מס'22-018 :

הערה :עותק של מסמכי מכרז זה ניתן לקבל ללא תשלום באמצעות מערכת מקוונת  .Sourcing visionלרישום וקבלת קישור למערכת יש לפנות
לגב' רותם בלומנפלד בדוא"ל  rblumenfeld@mekorot.co.ilבציון פרטים הבאים :שם החברה המבקשת ,שם פרטי ומשפחה של איש הקשר ,כתובת,
מיקוד ,טלפון ,טלפון נייד ,כתובת דוא"ל של החברה ומס' חברה /עוסק מורשה .עם הרישום תשלח הודעת דוא"ל הכוללת שם משתמש וסיסמה וקישור
לצורך גישה למערכת לרבות לשם קבלת עותק של מסמכי המכרז כאמו ר ולשם הגשת הצעה באמצעות המערכת .יש לאשר קבלת מסמכי המכרז
באמצעות לחיצה על המלל "לחץ לאישור קבלת הדואר האלקטרוני" המופיע בתחילת הודעת הדוא"ל.
את ההצעה יש להגיש באמצעות תיבת הצעות מקוונת במערכת  Sourcing visionעד למועד האחרון הנקוב להלן.
לפרטים ניתן לפנות לדוא"ל לעיל

אספקה ,ביצוע בדיקות תקופתיות ואחזקת מטפים
לכיבוי אש עבור רשות שדות התעופה
מכרז מס'2021/070/0363/00 :

רשות שדות
התעופה

039752633/581

----

10:00 21/03

הערה :לצורך השתתפות במכרז יש להירשם למכרז -ניתן להירשם באמצעות אתר אינטרנט עד תאריך  20/03שעה 12:00
לפרטים ניתן לפנות לדודי אריאלי בטלפון לעיל  ,לפקס 03-9711296 :או לדוא"לdudiar@iaa.gov.il :

אספקת רכבים עבור המועצה המקומית עומר
מכרז מס'06/2022 :

מ.מ עומר

----

08-6291122

12:00 06/03

הערה :הרכבים הנדרשים הינם רכבים עם  0ק"מ בלבד .הרכבים ישירות מהיבואן או מחברת הליסינג
שאלות ניתן להפנות עד ליום  01/03שעה  12:00למייל  michrazim@omer.muni.ilולוודא קבלה בטלפון לעיל

רכישת ד"ג (דיזל גנרטור) לחירום לבניין המועצה
החדש
מכרז מס'05.2022 :

מ.מ .דיר אל
אסד

050-8499150
פריד עווד

----

12:00 06/03

הערה :לפרטים ניתן לפנות בטל' לעיל

המידע באדום לא פורסם בעיתונות וערוץ הקבלן הצליח להשיגו עבורך !

מכרזי מגרשים
נושא

המזמין

טלפון

קרקע זמינה לבניית  24יח"ד צמודות קרקע במיקום
מבוקש במזכרת בתיה

עו"ד ישראל
שוב

03-6938383

תאריך סיור מועד הגשה
----

16:00 22/03

הערה :לפרטים נוספים ניתן לפנות בדוא"ל Israel@shoob-adv.co.il

ערוץ הקבלן
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עדכונים למכרזי מגרשים
שפורסמו בגיליונות קודמים
המזמין
מ.מ.
כפר
שמריהו
04-6336070
שלוחה 7

נושא
הזמנה לקבלת הצעות לרכישת מקרקעין בכפר שמריהו

עדכון מכרז מס'1/2022 :

הודעה על דחיית מועד הגשה לתאריך  16/03שעה 12:00

פורסם בגיליון 2382

מכרזי מגרשים

-

בתאריך 31/01

רשות מקרקעי ישראל

נושא

המזמין

דיור במחיר מטרה בירוחם  -הזמנה לקבלת הצעות
במכרז פומבי לרכישת זכויות חכירה לבניית 118
יח"ד ב 3-מתחמים בבנייה רוויה בשכונת האופק,
ירוחם

רמ"י

טלפון
0733428246/52

תאריך סיור מועד הגשה
----

12:00 16/05

מכרז מס' :בש46/2022/

דיור במחיר מטרה בסחנין  -הזמנה לקבלת הצעות
במכרז פומבי לרכישת זכויות חכירה לבניית  72יח"ד
במתחם אחד בבנייה רוויה במתחם  ,Kסחנין

רמ"י

09-9533333

----

12:00 16/05

מכרז מס' :צפ45/2022/

בניה רוויה בעיר רהט -במתחמים 6,10,12,13
 163מגרשים לבניית  1,724יח"ד לבני מקום מחוסרי
דיור

רמ"י

08-6218717

----

12:00 04/07

מכרז מס' :בד50/2022/

חוברת המכרז תפורסם בתאריך 02/05/22

ערוץ הקבלן
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