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 עיריית קריית ביאליק - 6102 שנת שפורסמו במכרזים 
 

מס' 
 מכרז

 
 נושא

 תאריך
 פרסום

 מחלקה

 כ"א 12/2/1/1 מלווים2ות לקווי היסעים 2/1/1/
 כ"א 82/2/1/1/ קצין2ה ביקור סדיר לעולי אתיופיה 2/1/1/
 מהנדס העיר 72/2/1/1/ ביצוע עמדות אשפה ברחבי העיר 62/1/1
 מהנדס העיר 6202/1/1 איטום וסיוד גגות במוסדות חינוך וציבור 62/1/1
 כ"א 62/2/1/1 קצין2ה ביקור סדיר לעולי אתיופיה 12/1/1
 סגן ראש עיר 0202/1/1 הובלה, אספקה והתקנת מכשירי כושר במרכז ספורט אפק 82/1/1
 כ"א 2/2/1/1// רכזת מניעה והסברה בנושא סמים ואלכוהול ליוצאי אתיופיה 72/1/1
 מהנדס העיר 02/2/1/1/ תכנון, הובלה, אספקה והתקנת משחקים בגו מרים 02/1/1

 מהנדס העיר 6262/1/1 בניית גן ילדים דו כיתתי במתחם בית ספר יד"ע 12/1/1/
 כ"א 0/202/1/1 מתאם לתכנית "מעטפת" לנוער עובר חוק 2/1/1//
ותקרות אקוסטיות ב"ס נעורים אספקה והתקנת מע' מיזוג אויר  2/1/1//

 והבונים
 מהנדס העיר 6262/1/1

 כ"א 262/1/1// סטודנטים למוקד העירוני לעבודה במשמרות 02/1/1/
 כ"א 262/1/1// רכז2ת נוער לעולי אתיופיה 62/1/1/
 כ"א 262/1/1// מתאם2ת לתכנית "מעטפת" לנוער עובר חוק 62/1/1/
 כ"א 262/1/1// תקציבן2ית מנהל הנדסה 12/1/1/
 מהנדס העיר 1212/1/1 שיקום קטע מרח' אצ"ל 82/1/1/
 כ"א 0262/1/1/ מתאם לתכנית "מעטפת" לנוער עובר חוק 72/1/1/
 מהנדס העיר 8212/1/1/ שדרוג תאורה רחובות ביאליק דרום 02/1/1/
 גזברות 212/1/1/ מערכות מידע גביה פיננסיות ואחרות ממוחשבות 12/1/1/
 גזברות 212/1/1/ מערכות מידע ממוחשבת אחודה לניהול שכר ומאבי אנוש 2/1/1//
 מהנדס העיר 212/1/1/ ביצוע עבודות פיתוח ותאורת חוץ ב"ס אפק דפנה ואורט 2/1/1//
 כ"א 212/1/1// מנהל2ת מחלקת מחסנים 02/1/1/
 כ"א 8282/1/1 מנהל2ת תכנית לפרויקט מחוברים 62/1/1/
 פיקוח 7202/1/1 ביצוע שירותי חניה מוסדרת ברחבי קרית ביאליק 12/1/1/
 מהנדס העיר 6282/1/1/ אספקה והתקנת מערכת מיזוג אויר באולם ספורט אפק 82/1/1/
 כ"א 6282/1/1/ מזכירת אגף פרויקטים ותשתיות 72/1/1/
 כ"א 0/282/1/1 סייעות לגני ילדים 012/1/1
 כ"א 8272/1/1 דרוש עובד שרותי קבורה 0/2/1/1
 מהנדס העיר 272/1/1// תכנון, הובלה, אספקה והתקנת סככות הצללה במגרשי משחקים 0/2/1/1
 מהנדס העיר 272/1/1// שיקום פארק זבולון בקריית ביאליק 002/1/1
 כ"א 7272/1/1 דרוש מנהל מחלקת נוער 062/1/1
 כ"א 272/1/1// חברתייםדרוש עו"ס למניעת התעללות באגף לשירותים  062/1/1
 כ"א 272/1/1// עו"ס מדריך2ה בטיפול משפחתי לתחנה לטיפול משפחתי 012/1/1
 כ"א 1202/1/1 רכז2ת חיילים משוחררים במרכז הצעירים 082/1/1
 מהנדס העיר 82/12/1/1/ הקמת מגרש חניה ברח' החרושת  072/1/1
 כ"א 7202/1/1 לשירותים חברתייםעו"ס קשישים היח' למניעת התעללות באגף  002/1/1
 מהנדס העיר 0202/1/1/ מכרז פומבי משותף לעבודות הקמת פארק אריאל שרון 612/1/1
 כ"א 1202/1/1/ דרוש2ה מדריכי מוגנות עיר ללא אלימות 602/1/1
 כ"א 202/1/1// דרוש רכז2ת מניעה והסברה בנושא סמים ואלכוהול ליוצאי אתיו 662/1/1
 כ"א 202/1/1// דרוש רכז נוער לעולי אתיופיה 662/1/1
 כ"א 0202/1/1/ דרוש קצין סדיר לעולי אתיופיה 612/1/1
 כ"א 0202/1/1/ רכז תעסוקה לעולי אתיופיה 682/1/1
 כ"א 2/1/1//02 דרוש2ה גזבר2ית הרשות המקומית 672/1/1
 כ"א 2/1/1//02 דרוש2ה פקח2ית מסייע ביחידת השיטור העירונית 602/1/1
 כ"א 2/1/1//02 דרוש2ה קצין ביקור סדיר לעולי אתיופיה 612/1/1
 מהנדס בעיר 2/1/1//62/ הקמת פארק נגיש בגן סביון והרחבת החנייה  6/2/1/1
 כ"א 2/1/1//02/ דרוש2ה קצין2ת ביקור סדיר לעולי אתיופיה 602/1/1
 כ"א 2/1/1//02/ דרוש2ה מנהל2ת אגף חברה וקהילה 662/1/1

  
 הוכן : ע"י לימור יהודה מנהלת מחלקת חוזים ומכרזים


