
באמצעות החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי

שירותי סביבה וקיימות



פתח דבר

החברה למשק וכלכלה חרתה על דיגלה זה מכבר, כמדיניות ניהולית מובילה, לפעול לשיפור 
לדור  הציבורי  האינטרס  לקידום  והקיימות  הסביבה  איכות  בהיבטי  ביצועיה  של  מתמיד 

הנוכחי ולדורות הבאים,  תוך שימוש מושכל במשאבים ואחריות ציבורית.
הסביבתיות  ההשלכות  לצמצום  הירוק״  ״המשרד  של  במתווה  מנוהלים  החברה  משרדי 

השליליות ולקידום יישומי איכות סביבה בשירותיה ובמכרזיה עבור הלקוחות.
וזאת באמצעות  נרחב,  הינו  נתח השוק בשלטון המקומי  על  יכולת ההשפעה של החברה 
והגורמים שהיא מפעילה. החברה נטלה על עצמה את הטמעת  המכרזים שהיא מפרסמת 
העשייה הסביבתית בתחום פועלה, במטרה להרחיב את מעגלי השפעתה עד כמה שניתן 

בנושא איכות סביבה וקיימות.
החברה מעדכנת ומשפרת באופן מתמיד את המכרזים שהיא מפרסמת בהיבטי סביבה וקיימות 

ומציעה חבילת ״שירותים סביבתיים״ ייעודית לרשויות המקומיות.
החברה מעודדת קידום אלטרנטיבות סביבתיות כבחירה המועדפת של הרשות לצורך ביצוע 

פרוייקים וקבלת שירותים.
נהוגים בשגרה בשוק  החברה פועלת להובלת פתרונות סביבתיים חדשניים, שעדיין אינם 
המקובלים  סביבתיים  ושירותים  מוצרים  שלל  בחינת  תוך  הישראלי,  המקומיות  הרשויות 

בעולם ומוצעים ליישום גם בישראל. 
אנו שמחים להציג בפניכם חוברת זו, בה ריכזנו את השירותים העיקריים שהחברה מספקת 
בתחום הסביבה והקיימות. נושאים רבים נוספים נמצאים בשלבי ייזום וקידום ואנו נדאג 

לעדכנכם מעת לעת.
אנו מזמינים אתכם לקחת חלק בהובלת הנושאים הסביבתיים והקיימות ביישובכם.

 
 
  
 

אביקם בלר
מנכ״ל 

שאול מזרחי
יו״ר הדירקטוריון



מ� ״ ע ב י  מ ו ק מ ה ן  ו ט ל ש ה ל  ש וכלכלה  החברה למשק 

תוכן

מבוא                                                                                                3

סיווג מכרזי החברה בהקשר הסביבתי                                            5

בניה ירוקה ואנרגיה                                                                          6

תחבורה ודלקים                                                                                7

ניקיון, פסולת ומיחזור                                                                       8

יירוק העיר                                                                                         9

מים וביוב                                                                                           10

סיכום                                                                                                 11

נספח - פירוט רשימת מכרזי משכ״ל ואנשי הקשר                       12

נספח - פרויקט לדוגמא                                                                  16



� מ ״ ע ב י  מ ו ק מ ה ן  ו ט ל ש ה ל  ש וכלכלה  החברה למשק 

רעננה, פיתוח תשתיות ברחוב אחוזה

מבוא

וארגון   )90%( המקומי  מרכז השלטון  בת של  כחברת   1974 בשנת  נוסדה  וכלכלה  למשק  החברה 
המועצות האזוריות )10%( במטרה לספק שירותים ומוצרים לרשויות המקומיות תוך הוזלה, פישוט, 

ייעול וקיצור תהליכי הביצוע.

המקומי סוכנות  השלטון  של  וכלכלה  למשק  החברה  בעלות(:   100%( בנות  חברות   3 לחברה 
לביטוח )1992( בע״מ, החברה לפיתוח משאבי אנוש בשלטון המקומי )1995( בע״מ והחברה למשק 

וכלכלה נכסים בע״מ. 

והמוצרים  להן את השירותים  ולספק  בישראל  הוא לשרת את הרשויות המקומיות  ייעוד החברה 
הציבורי  במגזר  מכרזים  באפיון  גבוה  רף  מעמידה  החברה  נמוכות.  ובעלויות  גבוהה  איכות  ברמת 

וקובעת את הסטנדרטים בשוק זה.

לספק  לחברה  מאפשרת  התושבים  ודרישות  הרשויות  צרכי  עם  החברה  של  הקרובה  ההיכרות 
בכל שלבי המיזם  ואיכות  ולהעניק שירותים מקצועיים. ההקפדה על מומחיות  איכותיים  מוצרים 
העירוני ממצבת את החברה למשק וכלכלה גבוה בשוק חברות הביצוע הישראלי. בזכות הישגים אלו 
יוזמת החברה ומבצעת פרויקטים רבים גם עבור ממשלת ישראל. החברה למשק וכלכלה מפרסמת 
עשרות מכרזי מסגרת בשנה בתחומים מגוונים. מכרזי החברה הינם דינאמיים ומתעדכנים מדי שנה. 
החברה מקפידה לשמור על חדשנות ולומדת כל העת את המוצרים והטכנולוגיות החדשות בשווקים 

השונים. 

 ISO  14001 ת״י  סביבתית  ניהול  מערכת  בתוכה  הכוללת  משולבת  איכות  ניהול  מערכת  לחברה 
ליישום מדיניות סביבתית בתהליכים מבוקרים ומפוקחים לעמידה ביעדי האיכות ואיכות הסביבה 

שהוגדרו. 
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החוק,  דרישות  של  והאכיפה  העמידה  חשיבות  את  ומחדדת  מוודאת  החברה  פעילותה,  במסגרת 
על  והכוונות  הנחיות  בצד  הסביבה,  איכות  בנושא  הממשלה  משרדי  והנחיות  הצווים  התקנות, 

אפשרויות לניהול סביבתי וקיימות  מעבר לנדרש  בחוק ובתקנות.

יועצת  ובקרה בהקשרים הסביבתיים, בליווי  ניתוח סביבתי מעמיק, מעקב  מכרזי החברה עוברים 
הקפדה  למפקחים(;  הסברה  )כולל  סביבתיות  דרישות  ואכיפת  לבקרה  הפיקוח  הכוונת  סביבתית; 

יתרה על עבודת הקבלנים ודרישה לעמידתם במפרטי איכות הסביבה.

החברה מסייעת לפורום ה-15 לקדם את יישומה של האמנה להפחתת זיהום אויר ולהגנת אקלים. 
החברה פרסמה RFP לבחירת צוותי ייעוץ מקצועיים שילוו את העיריות החתומות על האמנה ובכך 
תרמה לבניית מאגר אנשי המקצוע בתחום. החברה בוחנת הצעות ופתרונות טכנולוגיים שישרתו את 
שלב היישום של התוכניות להפחתת זיהום אויר והגנת אקלים הנגזרות מהאמנה ופועלת  לפרסום 
מכרזים נוספים בנושאים שיספקו מענה לעיריות החתומות על האמנה ולרשויות מקומיות נוספות.

כפר שמריהו, אחזקת תאורה ורמזורים

מזכרת בתיה, פיתוח תשתיות

תאורה 
חסכונית
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סיווג מכרזי החברה בהקשר הסביבתי 

עשרות מכרזי החברה סווגו ודורגו בהתאם ליכולת השפעתם 
והן  לסביבה  תרומתם  פוטנציאל  מבחינת  הן  הסביבה  על 

מבחינת הנזקים שהם מסוגלים לגרום. 
לכל אחד מהמכרזים הוכנסו שיפורים בהקשרים הסביבתיים 

בהיבטי המפרטים ו/או בהיבטי התפעול. 
כל מכרז שמפרסמת החברה מנותח בהיבט סביבתי, הכולל 

התייחסות  ממוקדת למגוון נושאים סביבתיים, לדוגמא:

תל אביב, פיתוח ותשתיות ברח’ אבן גבירול

שבילי 
אופניים

הקפדה על מניעת מטרדים ומפגעים במהלך אספקת שירותים או ביצוע פרויקטים.  .1

עמידה בחוק, בתקנות ובהנחיות משרדי ממשלה.  .2

שימוש במוצרים בעלי תווי תקן ירוק, עד כמה שניתן ומצוי בשוק.  .3

שימוש חוזר/מיחזור המוצרים עד כמה שניתן.  .4

הוגנות בהעסקת עובדים והקפדה על גיהות תעסוקתית במיוחד בחשיפה לחומרים מסוכנים,   .5
לרעש ולמטרדים סביבתיים נוספים.

שיפורים ונושאים סביבתיים לבחינה עתידית.  .6

בחינת יכולת למנף היבטים נוספים של פיתוח בר-קיימא באמצעות המכרז.  .7

דוגמאות לעשייה סביבתית במכרזי החברה בפילוח לנושאים סביבתיים 

להלן מגוון שירותים ופרויקטים לדוגמא המוצעים לרשויות המקומיות המבקשות לשפר את הביצועים 
הסביבתיים בתחומן ולהצטרף לעשייה הסביבתית:
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אשדוד, בי”ס שנבנה ’בנייה ירוקה’

בניה ירוקה ואנרגיה

בניה ירוקה של מוסדות חינוך וציבור. במכרזים לתכנון ובניית מוסדות חינוך שולבו מפרטים  	#

לבנייה ירוקה, בשתי רמות של ״ירוק״ שנקראו ׳כוכב 1׳ ו׳כוכב 2׳. הכנת המפרטים היתה כרוכה 
בתהליך מורכב שחייב גישור בין ההנחיות הרבות החלות על מבני חינוך, למשל בהיבטי בטיחות 
ובטחון, לבין יישום מיטבי של ההנחיות לבניה ירוקה. לצד המפרטים ואומדני העלות לבניה 

הירוקה הוכנה גם חוברת הנחיות למתכננים בנושא.

מכרזי אחזקה ושיפוצים. עודכנו והוכנסו שיפורים בנושאי התייעלות אנרגטית, הנחיות לטיפול   #
באסבסט, הנחיות למזעור מטרדים סביבתיים באתר הבניה, טיפול מוסדר בפסולת, ביצוע מאזן 
עודפי עפר, הגנה על עצים וצמחיה, שימור מים, איסור על שימוש בגזים הפוגעים בשכבת 

האוזון ועוד.

מכרזי פיתוח ותשתיות. שימוש באגרגטים ממוחזרים: אספלט גרוס, מצע גרוס וכד׳ העדפת   #
זה  בתחום  המפקחים  ועוד.  עפר  עודפי  מאזן  לביצוע  חיוב  מקומיים;  בנייה  בחומרי  שימוש 

עוברים הכשרה הכוללת חידוד ההנחיות הסביבתיות והכלים לפקח עליהן.

התייעלות אנרגטית במבני ציבור ובתאורת חוץ. מכרז לאספקה והתקנה של רכיבים ומערכות   #
לחיסכון באנרגית חשמל.  המכרז נותן מענה מלא לביצוע סקרי התייעלות ולביצוע פעולות 
ההתייעלות האנרגטית. החברה מעניקה מימון לביצוע הסקרים. בנוסף, המכרז מספק פתרונות 
לתאורת חוץ סולארית. לבקשת פורום ה-15 הוספו למפרט נורות חסכניות ביתיות, כבסיס 
ידי תושבים, בסיוע העיריות. המכרז לקראת  נורות ליבון על  לפרויקטים עירוניים להחלפת 

פרסומו.

‘בנייה 
ירוקה’ של 
בית ספר 
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רמת גן, טאוט מכני

באר שבע, גן ילדים )למעלה(; לב השרון, בי״ס גאולים

צמצום זיהום אוויר במכרזים הכוללים הפעלת כלי רכב, למשל: מכרז היסעים, טיאוט 
מרכיבים  הללו שולבו  במכרזים  פסולת.  פינוי  הרכש,  במכרזי  רכבי אספקה  מכאני, 
למניעת זיהום האוויר מכלי הרכב,  כמו: הגבלת גיל כלי הרכב; הנחיות לדימום מנוע 
במידה והמערכות הייעודיות אינן פועלות; בדיקות זיהום אוויר מכלי רכב והצגת התוצאות 

על שמשת החלון; תמריצים לאופטימיזציית מסלולי נסיעה, ועוד.

רכבים לא 
מזהמים

7

בגזי  מסחר  של  משלים  פרוייקט  החברה  מקדמת  במקביל 
החממה, אשר ייחסכו כתוצאה מתהליך ההתייעלות. הפרויקט 
בשיתוף ממשלת גרמניה ומותנה באישור האו״ם. התמורה בגין 
גזי החממה שיחסכו תועבר לרשויות המקומיות שהפרויקטים 

שלהן יאושרו במנגנון זה.

מיני  ומערכות  מפוצלים  מזגנים  והתקנת  אספקה  מכרז   #
למזגנים  דרישה  ציבור.  ובמבני  חינוך  במוסדות  מרכזיות, 
בקרים  שילוב  האפשר;  ככל  גבוהה,  אנרגטית  יעילות  בעלי 
לכיבוי, גזים שאינם פוגעים בשכבת האוזון  עמידה בדרישות 
אקוסטיות מחמירות ועוד. נשקלת אופציה לשלב במכרז הבא 

מאווררי תקרה במבני ציבור.

תחבורה ודלקים

פרסום  תפעולי.   בליסינג  רכב  כלי  מכרז    #
ושיווק  לכלי רכב בעלי השפעה סביבתית  
מענה  כולל  המכרז  האפשר.  ככל  קטנה 

לרכישת כלי רכב היברידיים.

מפרטים  כולל  תשתיות.  לפיתוח  מכרז      #
להקמת שבילי אופניים ובכך מסייע לקידום  
תחבורה אלטרנטיבית לרכב הפרטי ברשויות 

המקומיות.

ניידות לבדיקת מזהמי אוויר מכלי רכב. המכרז בשלבי ייזום מול המשרד להגנת הסביבה   #
ופרסומו בפועל מותנה במימון המשרד לנושא. 
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ניקיון, פסולת ומיחזור

אפשרות  לרבות  והשבה,  מיחזור  לצורכי  פסולת  פינוי  מאפשר  המכרז  פסולת.  לפינוי  מכרז   #
הפרדה לפינוי ״יבש ורטוב״. המכרז כולל מגוון מפרטים לביצוע הפינוי בצורה שתמנע מפגעים 

ומטרדים סביבתיים כתוצאה מאספקת השירותים.

מכרזים לכלי אצירה, כולל כלי אצירה וכלובים למיחזור. המכרזים מאפשרים הצטיידות של    #
הרשות המקומית במגוון כלי אצירה למיחזור )נייר, קרטון, פלסטיק, זכוכית(, קומפוסטרים 
סביבתיות  דרישות  מבחינת  מחמירים  מפרטים  על  במכרז  דגש  ליבש/רטוב.  הפרדה  ומיכלי 
קרקע  שקועי  פסולת  למיכלי  מכרז  קיים  בנוסף,  בינלאומיים.  וסטנדרטים  בתקנים  ועמידה 

ממתכת ומפלסטיק.

ומכרז  וחופים  פתוחים  שטחים  ניקיון  מכרזי  	#

מפרטים  מגוון  שילוב  וחינוך.  ציבור  מבני  לנקיון 
סביבתיים חדשים, לדוגמא: דרישה לשקיות אשפה 

מתכלות.

מפרטים  מכיל  מכאני.  טיאוט  לשירותי  מכרז   #
ייעודיים בנושאים הסביבתיים הקשורים בו, כמו: 
הימנעות מגרימת מפגעי אבק וזיהום אוויר, הקפדה 
מניעת  הנאספת,  הפסולת  של  מוסדר  פינוי  על 

מטרדי רעש )במיוחד ממפוחים( ועוד. 

ארוחות  לאספקת  אפשרות  במכרז  קיימת  חינוך   למוסדות  חמות  ארוחות  אספקת  מכרז   #
בתפזורת, דבר אשר יקטין את השימוש בכלים חד פעמיים המזהמים את הסביבה.  

במכרזי הבינוי והתשתיות נכלל נושא שימוש חוזר באגרגטים ממוחזרים, כדי לעודד 
את שוק השימוש במוצרי בנייה מחומרים ממוחזרים בישראל. 

בכל המכרזים מושם דגש על:

א.  פינוי פסולת לאתרים מוסדרים באמצעות קבלני פינוי מורשים ותוך מעקב ובקרה על הגעת 
הפסולת ליעד הסילוק וככל הניתן העברתה לשימוש חוזר )למשל המזגנים המפורקים 

במסגרת מכרז המזגנים, פסולת ההריסה מהשיפוצים במסגרת מכרז שיפוצים(.

ב.  סילוק פסולת מסוכנת לאתר המורשה ברמת חובב בלבד )כל מכרז והפסולת המסוכנת 
הכלולה בו, למשל מכרז מערכות כיבוי אש שבו יש התייחסות למיכלי הגז שתוקפם פג(.

פינוי פסולת אסבסט בהתאם להנחיות הועדה הטכנית לאבק מזיק. ג.  

7

מתקן לאיסוף בקבוקים
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אבן יהודה, גינון

יירוק העיר

מכרז למתן שירותי הקמה ואחזקת גנים, המאפשר שדרוג איכות השטחים הציבוריים ברשויות   #
המקומיות לרווחת התושבים ומשלב מרכיבים של גינון אקולוגי, צמצום שימוש בחומרי הדברה, 
שימוש בחומר מקומי )למשל למסלעות( שימוש בחיפויים ידידותיים לסביבה מחומרים טבעיים 

ועוד.

ואחזקת  שיפוץ  התקנה,  אספקה,  מכרז  	#

של  והתקנה  אספקה  משחקים,  מתקני 
כושר  ומתקני  סככות  רחוב,  ריהוט 
לגנים ציבוריים הקמת מגרשי ״מיני פיץ״ 
להתאים  מסייע  המכרז  כדור.  למשחקי 
לצרכי  הפתוחים  בשטחים  השימושים 
ציבור, ולספק מגוון שירותים ‘שווים לכל 

נפש׳ לתושבי הרשויות המקומיות.

שדרות, הקמת פארקחיפה, מתקני משחק

והתשתיות  הבינוי  מכרזי  בכל 
המחייבים  מפרטים  נכללו 
שימור עצים וצמחייה. במידת הצורך, 
כדין,  האישורים  קבלת  לאחר  רק 
ברשות  אחר  לאתר  עץ  להעתיק  ניתן 
עצים  ייגרעו  שלא  במטרה  המקומית, 

ממאזן הצומח ברשות המקומית. 

7

שימוש במשטח 
גומי ממוחזר 

מצמיגים
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מים וביוב

אלו  מכרזים  למים.  אגירה  בריכות  ומכרז  בארות  מי  לטיוב  מכרז  	#

מסייעים להגדלת מצאי מי השתייה וחיוניים סביבתית למדינה שחונה 
כישראל.

היכולת  לשיפור  המסייעים  מרכיבים  שולבו  במכרז  מים.  מדי  מכרז  	#

לגילוי מוקדם של דליפות ופיצוצי צנרת ובכך מסייע למניעת בזבוז 
מים ברשויות המקומיות.

המסייע  מכרז  מים.  ומערכות  מים  קווי  ולהחלפת  להנחה  מכרז  	#

למניעת בזבוז מים על ידי דליפות, ולשיפור איכות המים באמצעות 
שילוב מרכיבים כמו חיטוי קווים, מניעת חלודה ועוד.

במכרז המזגנים. ניתנים הכוונה ותמרוץ לחיבור שאריות המים  	#

והניקוז לגינון או להעשרת מי תהום.

במכרז למתן שירותי הקמה ואחזקת גנים. ניתנת הכוונה לחסכון  	#

חסכניות  השקיה  במערכות  שימוש  שונים:  באמצעים  במים 
במים, בחירת צמחייה חסכנית במים, הגדרת זמן קצוב לתיקון 

תקלות ופיצוצים בצנרת ומתן קנסות על טיפול לקוי  ועוד.

המכרז  משחקים.  מתקני  ואחזקת  שיפוץ  התקנה,  אספקה,  מכרז  	#

משלב דשא סינטטי במפרטים ובכך מאפשר שמירת חזות ירוקה, תוך 
חיסכון במים. הרשות המקומית יכולה להזמין דשא סינטטי גם לשימושים 

אחרים כמו איי תנועה.

בית ג׳אן, תחנת שאיבה לביוב רמת השרון, מתקן טיוב מי בארות
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מכרז לשירותי ‘ביובית׳. מהות המכרז לסייע במניעת מפגעי ביוב. המכרז לקראת פרסום. 	#

מכרז גביה. במכרז קיים שרות קריאת מדי מים במסגרתו חובה על הזכיין לדווח מיידית על   #
צריכות מים חריגות, נזילות מים ומצב הצנרת.

חדרה, מרכז מים

בכל מכרזי החברה הרלוונטיים )תשתיות, מיתקני משחקים( מושם דגש על שימור 
נגר ומשולבים בו מרכיבים שיסייעו לחלחול מי הנגר אל מי התהום. 7

דשא 
סינטטי

סיכום
משכ״ל פועלת לשיפור מתמיד במכרזיה ותשמח לקבל רעיונות נוספים לקידום נושאים סביבתיים 
שיכללו במסגרת המכרזים ויתנו מענה מתאים לצרכי הרשויות המקומיות. לפרטי התקשרות ורשימת 

המכרזים ראו הנספח המצורף.

משהד, מיני פיץ’ )למעלה(; תל מונד, מתקני כושר )למטה(

שצ”פים 
איכותיים “שווים 

לכל נפש”
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נספח - פירוט רשימת מכרזי משכ״ל ואנשי הקשר

0	איל שורצמן

סמנכ״ל
טל׳: 03-6235285

  eyalsh@mashcal.co.il

רונן קט 	0

ס. מנהל תחום בינוי
נייד: 052-3981116 טל׳: 03-6235285 

  ronenk@mashcal.co.il

0  קובי אהל
מנהל פרויקטים - אזור צפון

נייד: 052-4375285 טל: 03-6235243   
kobia@mashcal.co.il

ליאור רבינוביץ 	0

מנהל פרויקטים - אזור צפון
נייד: 052-5267500 טל: 03-6235234   

liorr@mashcal.co.il

אראל שטרן 	0

מנהל פרויקטים - אזור מרכז
נייד: 052-3127649 

טל: 03-6235487
erels@mashcal.co.il 

איל כהן 	0

מנהל פרויקטים - אזור ירושלים
נייד: 052-2878252 

טל: 03-6235267 
eyalc@mashcal.co.il

צחי קאופמן  	0

 מנהל פרויקטים - אזור שרון, שומרון
ועוטף עזה 

נייד: 052-3801140 
טל: 03-6235492 

 tsachik@mashcal.co.il

מכרזי תחום בינוי

יובל בודניצקי 	0

מנהל תחום פיתוח ותשתיות
טלפון:03-6235208 נייד: 052-3410438 

yuvalbud@mashcal.co.il
דוד קרן 	0

סגן מנהל תחום פיתוח ותשתיות
טלפון:03-6235208 נייד: 052-3461503

davidk@mashcal.co.il

מכרז לביצוע עבודות כבישים פיתוח 
ותשתיות

טל גרינברג - מנהל פרויקטים 	0

אזור: שרון
 טלפון: 03-6235261 נייד: 052-5397964

talg@mashcal.co.il 

דוד רגינסקי - מנהל פרויקטים 	0

אזור: מרכז
טלפון: 03-6235294 נייד: 052-3546730 

davidr@mashcal.co.il
דני דומיניץ - מנהל פרויקטים 	0

אזור: צפון
טלפון:03-6235297 נייד: 052-3529512

danid@mashcal.co.il
 0	רפי בוכריס - מנהל פרויקטים

אזור: דרום
טלפון: 03-6235264 נייד: 052-5181113 

rafib@mashcal.co.il
ליאת ברנובר - מנהלת פרויקטים 	0

איזור: ארצי
טלפון: 03-6235424 נייד: 052-2305744 

liatb@mashcal.co.il

מכרזי תחום פיתוח ותשתיות
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מכרז הנחת והחלפת קוי מים 
ומערכות מים

ברק לוי - מנהל פרויקטים 		0

אזור: מרכז+דרום
טלפון: 03-6235298 נייד: 052-5641145

barakl@mashcal.co.il
0		רן גניאל - מנהל פרויקטים

אזור: צפון
טלפון: 03-6235496 נייד: 052-5812626

rang@mashcal.co.il

מכרז מיגון מתקנים שונים

ברק לוי - מנהל פרויקטים 		0

אזור: מרכז+דרום
טלפון: 03-6235298 נייד: 052-5641145

barakl@mashcal.co.il
רן גניאל - מנהל פרויקטים 		0

אזור: צפון
טלפון: 03-6235496 נייד: 052-5812626

rang@mashcal.co.il

מכרז לעבודות ומתקני ביוב
עומר לירון - מנהל פרויקטים 	0

אזור : מרכז ודרום
טלפון :03-6235431 נייד: 052-4706227

omerl@mashcal.co.il

תמיר איתן  - מנהל פרויקטים 	0

אזור: צפון
 טלפון: 03-6235496
נייד: 052-4641628

tamire@mashcal.co.il

מכרז להקמת תחנות שאיבה ומתקנים 
למים וביוב

עומר לירון - מנהל פרויקטים 	0

אזור : מרכז ודרום
 טלפון :03-6235431
נייד: 052-4706227

omerl@mashcal.co.il
תמיר איתן  - מנהל פרויקטים 	0

אזור: צפון
טלפון: 03-6235496
נייד: 052-4641628

tamire@mashcal.co.il

מכרז גידור שערים ומרכיבי ביטחון 
בישובים

ליאת ברנובר - מנהלת פרויקטים 	0

אזור: ארצי
טלפון: 03-6235424 נייד 052-2305744

liatb@mashcal.co.il

מכרזי לשכת סמנכ״ל - תחום אחזקה

אילן עמר - סמנכ״ל 		0

טלפון: 03-6235281
ilana@mashcal.co.il

נילי קומפורטי - עוזרת סמנכ״ל 		0

טלפון: 03-6235475  נייד: 052-2337349
nilik@mashcal.co.il

מתן שירותי הקמה ואחזקה של גנים

אסף שחף - מנהל פרויקטים 		0

טלפון: 03-6235204  נייד: 052-3560151
asafs@mashcal.co.il

שירותי אחזקה למבני ציבור

עופר שני - מנהל פרויקטים 		0

טלפון: 03-6235478
נייד: 052-3088787

ofers@mashcal.co.il

אספקה, התקנה ואחזקה של ציוד 
ומערכות לכיבוי אש

עופר שני - מנהל פרויקטים 		0

טלפון: 03-6235478  נייד: 052-3088787
ofers@mashcal.co.il
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שירותי שיקום, הכשרה ואחזקה לתחנות 
שאיבה למים, לביוב, לבריכות מים, לקווי 

הולכה לביוב ומים

עופר שני - מנהל פרויקטים 		0

טלפון: 03-6235478  נייד:  052-3088787
ofers@mashcal.co.il

עבודות אחזקה והקמה של מתקני 
חשמל ורמזורים

עופר שני - מנהל פרויקטים 		0

טלפון: 03-6235478  נייד: 052-3088787
ofers@mashcal.co.il

עבודות סימון, אספקה והצבת שלטים 
ותמרורים

שי מסלטי - מנהל פרויקטים 		0

טלפון: 03-6235466
נייד: 052-2234116

shaym@mashcal.co.il
אחזקת תשתיות

שי מסלטי - מנהל פרויקטים 		0

טלפון: 03-6235466  
נייד: 052-2234116

shaym@mashcal.co.il

מכרזי החברה לפיתוח משאבי אנוש )פמ״א(  

שמעון סיידוף - סגן מנהל העסקים  		0

טלפון: 03-6235274  נייד:052-3529511
shimons@mashcal.co.il

מכרז אספקה, התקנה, שיפוץ 
ואחזקת מתקני משחקים, אספקה 

והתקנה של ריהוט רחוב, סככות 
ומתקני כושר לגנים ציבוריים, הקמת 

מגרשי ״מיני פיץ״ למשחקי כדור 

מיה אייל - מנהלת פרויקטים             		0

טלפון: 03-6235279 נייד: 052-5736427   
mayas@mashcal.co.il

מכרז אספקה והתקנת מזגנים 
מפוצלים ומערכות מיני מרכזיות, 

במוסדות חינוך ובמבני ציבור  

קרן מיכאלי-נינו   		0

טלפון: 03-6235403  נייד: 052-4619796 
  kerenm@ mashcal.co.il

מכרז שירותי ניקיון למוסדות חינוך 
וציבור 

גלית טהר - מנהלת פרויקטים 		0

אזור: דרום ומרכז   
טלפון: 03-6235273  נייד: 052-5264201  

  galitt@mashcal.co.il

רויטל ליכטנפלד-אלון - מנהלת פרויקטים 		0

אזור: צפון ומרכז 
טלפון: 03-6235227 נייד: 052-2345315   

revital@mashcal.co.il

מכרז אספקת ארוחות וכריכים 
לרשויות מקומיות ולמוסדות ציבור, 

חינוך ורווחה 

גלית טהר - מנהלת פרויקטים 		0

אזור: דרום ומרכז   
טלפון: 03-6235273  נייד: 052-5264201  

  galitt@mashcal.co.il
רויטל ליכטנפלד-אלון - מנהלת פרויקטים 		0

אזור: צפון ומרכז 
טלפון: 03-6235227 נייד: 052-2345315 

revital@mashcal.co.il

מכרז שירותי גביית חובות שוטפים 
ופיגורים 

גלית טהר - מנהלת פרויקטים 		0

אזור: דרום ומרכז   
טלפון: 03-6235273 נייד: 052-5264201 

  galitt@mashcal.co.il
רויטל ליכטנפלד-אלון - מנהלת פרויקטים 		0

אזור: צפון ומרכז 
טלפון: 03-6235227נייד: 052-2345315 

revital@mashcal.co.il



מ ״ ע ב י  מ ו ק מ ה ן  ו ט ל ש ה ל  ש וכלכלה  �1החברה למשק 

חני כהן - ס. מנהל תחום תבו״ר 		0

טלפון: 03-6235235 
נייד: 052-3510277 

hannic@mashcal.co.il

מכרזי החניה: חניה מנייר, איזי פארק, 
חניה באמצעות טלפון סלולארי

נירית גרדל - מנהלת פרויקטים  		0

טלפון: 03-6235251 נייד: 052-4375282 
nirits@mashcal.co.il

מכרזי אספקת שלדות, אספקת רכבי 
טיאוט, אספקת מרכבי דחס, כלי 

אצירה, שקועי קרקע

אוהד תמר - מנהל פרויקטים 		0

טלפון :03-6235493 נייד :052-8994499
ohadt@mashcal.co.il

אדיר נעים - מנהל פרויקטים 		0

נייד: 052-8093334
adirn@mashcal.co.il

מכרזי שטחים פתוחים וחופים, טיאוט 
מכני, הדברה, פינוי אשפה

0	אביגל הרוש - מנהלת פרויקטים

אזור: דרום
טלפון:03-6235232 נייד:052-3270229

avigalh@mashcal.co.il
סטיבן המר - מנהל פרויקטים 		0

אזור: צפון
טלפון: 03-6235215 נייד:052-2250171 

stevenh@mashcal.co.il

מכרז ליסינג תפעולי

אורגד מנחם - מנהל פרויקטים 		0

טלפון:03-6235495  נייד: 052-4887744   
orgadm@mashcal.co.il

הילה קשש - מנהלת פרויקטים 		0

טלפון: 03-6235277 נייד: 052-4641620 
hilak@mashcal.co.il

מכרז רכישת רכבים

הילה קשש - מנהלת פרויקטים 		0

טלפון: 03-6235277 נייד: 052-4641620 
hilak@mashcal.co.il

מכרז היסעים 

אופיר יונתן - מנהל פרויקטים 		0

אזור:  דרום ומרכז
טלפון: 03-6235473 נייד: 052-5903773

ofirj@mashcal.co.il :דוא״ל

שי תמרי - מנהל פרויקטים 		0

אזור: צפון 
טלפון 03-6235491 נייד: 052-4347260

shayt@mashcal.co.il

מכרז דלקים, רכש רכבי כבאות

שי תמרי - מנהל פרויקטים 		0

טלפון 03-6235491 נייד: 052-4347260
shayt@mashcal.co.il

מכרז אוטובוסים 

אופיר יונתן - מנהל פרויקטים 		0

טלפון: 03-6235473 נייד: 052-5903773
ofirj@mashcal.co.il

מכרזים  בייזום
0		רועי כהן - היחידה לכלכלה ובקרה

מנהל פרויקטים
טל: 03-6235296 נייד: 052-4509210

aroic@ mashcal.co.il

מכרזי תחום תברואה, איכות הסביבה ורכב )תבו״ר( 

עידית הוד - יועצת איכות סביבה וקיימות למשכ״ל
idithod@barak-online.net ,04-6390925 :טל׳: 052-2454058, 04-6390975 פקס



מ�1 ״ ע ב י  מ ו ק מ ה ן  ו ט ל ש ה ל  ש וכלכלה  החברה למשק 

נספח - פרויקט לדוגמא

בנית בי״ס ירוק עבור עיריית אשדוד

ביה״ס דתי יב׳ באשדוד נבנה באמצעות החברה למשק וכלכלה בראייה ירוקה  וחסכונית באנרגיה, 
לנתוני  ביחס  האופטימאלי  במיקום  המבנה  העמדת   - התכנון  משלב  החל  ביטוי  לידי  באה  אשר 
האקלים המקומיים - רוח ושמש, לשם מקסום האור הטבעי במשך כל עונות השנה ויצור פסיבי של 

אנרגיה סולרית בעונת החורף. 

בבית הספר בוצעו אלמנטים ירוקים חוסכי אנרגיה רבים כגון:

שמטרתם  צפוניים  עליונים  חלונות  מוקמו  הכיתות  בכל  	#

לאזן את התאורה הטבעית בחלל החדר ולשחרר באופן פסיבי 
את האוויר החם. אלמנט זה דרש להגביה את הכיתות ולהוסיף 

תקרה אקוסטית בהירה ומשופעת.

בגבהים  הכיתה  צידי  משני  במיוחד  גדולים  חלונות  הותקנו  	#

שהצורך  כדי  מקסימאלית,  אויר  זרימת  המאפשרים  שונים 
מפולש  אוורור  ליצור  ובמטרה  יפחת  במזגנים  בשימוש 

בכיתות.

התאורה  של  מממוחשבת  אופטימיזציה  נעשתה  בכיתות  	#

המלאכותית שהובילה לחסכון במס׳ גופי התאורה בכיתות בכ- 
20% ובנוסף הותקנו גופי תאורה סופר חסכוניים באנרגיה.

נוכחות  חיישני  הכוללות  מערכות  הותקנו  בכיתות  	#

לתאורה  ביחס  בכיתות  התאורה  רמת  לוויסות  וחיישנים 
בידוד  בשילוב  מלא  חוץ  בחיפוי  נבנה  הספר  בית  הטבעית. 
תרמי בין הקיר הפנימי לחיפוי האבן הקשיח החיצוני, שמלבד 
תרומתו לחזות החיצונית הוא מקנה לבית הספר בידוד תרמי 

ואקוסטי.

תחום הבינוי מייחס חשיבות רבה ליצירת סביבת לימודים בריאה יותר לילדנו ושמירה על איכות 
הסביבה ומשאבי הטבע ומבלי לוותר על סטנדרט בניה גבוה.

 בבניית מבנים ירוקים, שמנו למטרה לשאוף ליישם את העקרונות הבאים: 
#		הורדת עלות תפעול שוטף של המבנה. 

#		צמצום הנזק הסביבתי.

# נוחות תרמית, ויזואלית ואקוסטית.
#		מקסום השימוש בתאורה טבעית.

#		שיפור איכות האוויר בחלל המבנה.

#		צמצום מפגעים בריאותיים במבנה.

הצללות

תאורה אופטימלית

תקרה אקוסטית

שחרור אויר חם כלפי מעלה



החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע״מ
רח׳ הארבעה 19, מגדל תיכון, תל-אביב 61200, ת.ד. 20054

טל: 03-6235252 פקס: 03-5614183

www.mashcal.co.il


