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אלון"- "דור  م���ح���ط���ة 
ي������اف������ة ال������ن������اص������رة ب�������������ادارة: 
م��������ح��������م��������د ب����������ن����������ي رب�������ي�������ع�������ة       

كل من ميلىء وقودا 
يحصل على صحيفة كل 
العرب مجانا محطة דור 
אלון الشارع الرئيسي 

بجانب بلوك يافة 
الناصرة

054-2293179

ميكن االطالع  على مستندات املناقصة
 في موقع االنترنت  بالعنوان:

http://tender.haifa.ac.il
املوعد األخير لتقدمي العروض: 

يوم الثالثاء املوافق 13.8.19لغاية الساعة 12:00 
نلفت انتباه املعنيني باملناقصة: 

تعديالت  وتغييرات ، في حالة وجدت في مستندات املناقصة 
تنشر في موقع االنترنت املذكور أعاله فقط

الشعبة املالية واملراقبة- وحدة املشتريات واللوجيستيكا 

مناقصة علنية ) إطار( رقم 21/2019 
لتزويد خدمات وكالة سفر 

إلى خارج البالد جلامعة حيفا 

نص اإلعالن وفقا للمادة 36)ب( النظمة التنظيم 
والبناء )ترخيص بناء( لسنة- 2016

والبناء  للتنظيم  احمللية  للجنة  ق��دم  ان��ه  اع��ان  بهذا  ق��دم 
الطلب:  رق��م  محوسب.  بترخيص  طلب  الشرقي  جليل 
طابق  في  لسكن  شرعية  الطلب:  .ماهية   620190018
أعمدة وعلية سطح. البلدة: كفركما.  مقدم الطلب:االسم : 
حتاوخو عزمي هوية رقم: 055808166 االسم: حتاوخو 
هدى هوية رقم: 059404061. صاحب احلقوق باألرض: 
املكان   ,035316587 رق��م:  هوية  ج��ودت  اب��رق  االس��م: 
النه   .7 قطعة:   71  ,72  ,73 قسائم:   15334 ح��وض:   :
على هذا الطلب لم يحصل على موافقة كل مالكي االرض 
باالراضي  له شأن  التسجيل, كل من  املسجلني في نص 
املذكورة أعاه ميكنه االطاع على الطلب املذكور في مكاتب 
اللجنة في دوار الساعة في كفار تافور وتقدمي اعتراضه 

على الطلب خال 15 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان. 
مقدم الطلب للترخيص -عزمي )3(

اللجنة احمللية للتنظيم والبناء مسجاف 
إعالن مبوجب البند 149 لقانون التنظيم والبناء لسنة 

– 1965 )فيما يلي القانون(  
نعلن بهذا مبوجب البند 149من القانون, أنه قدم للجنة احمللية 
للتنظيم والبناء "مسجاف" )فيما يلي – اللجنة احمللية( طلب 
 .5161452 بناء:  ملف   20190217 الطلب:  رق��م  تسهيل. 
حوض:  في  حسنية.  بلدة:  في  سواعد  فيصل  علي  قبل:  من 
19253 قسيمة: 8 قطعة : 145/2. ماهية التسهيل: تسهيل 
بخط بناء جانبي غربي, بدل 3.0 م 2.7- م. باستطاعة  كل 
معني االطاع على الطلب في مكاتب اللجنة احمللية مسجاف 
من  استقبال اجلمهور. كل من يرى نفسه متضرراً  ايام  في 
هذا التسهيل, يستطيع تقدمي اعتراض على التسهيل خال 15 
يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان للجنة احمللية –مبكاتب اللجنة. 
يرسل االعتراض ملكاتب اللجنة احمللية للتنظيم والبناء مسجاف 
املنطقة الصناعية ترديون بريد متنقل مسجاف 2017400. 
ليونيد مليكني – مهندس اللجنة )4(

مناقصة خارجية رقم 7/19 
وظيفة  إلشغال  خارجية  مناقصة  عن  بهذا  يعلن  مندا  كفر  احمللي  املجلس 
هذه   .  ) ال��رج��ال  ف��ي  يتركز   ( العائلة  ف��ي  العنف  ملعاجلة  اجتماعي  عامل 
املناقصة موجهه للجنسني وفي كل مكان مسجل فيه بصيغة املذكر القصد 

للمؤنث أيضاً. 
حجم الوظيفة : %75 , اخلضوع: لقسم الرفاه في املجلس . 

طلبات الوظيفة : - عامل اجتماعي لقب خريج بالعمل االجتماعي. – التسجيل 
في سجل العاملني االجتماعيني . – مفضل تأهيل ملعاجلة العنف في العائلة 
النمو  مخطط  نطاق  في  املركزية  املدرسة  في  الرجال  مبعاجلة  بتخصص 

للعاملني االجتماعيني بالعنف في العائلة.
تقدمي طلبات الترشيح: - يجب على املعنيني الذين يستوفون طلبات املناقصة 
تقدمي طلباتهم مرفقة بالسيرة الذاتية واملستندات املطلوبة ملدير قسم املوارد 
 11/7/2019 البشرية في املجلس احمللي السيد جمال مراد لغاية تاريخ 

الساعة 12:00 ظهراً. 
- الستفسارات إضافية مبوضوع املناقصة املذكورة أعاه الرجاء التوجه 

للسيد جمال مراد- مدير قسم املوارد البشرية في املجلس .
باحترام- مؤنس عبد احلليم – رئيس املجلس احمللي )27(

قانون التنظيم والبناء لسنة- 1965 منطقة تنظيم محلي حيفل اشر
اعان حول ايداع خارطة تفصيلية رقم 0678714-201 .قدم بهذا اعان مبوجب بند 89 لقانون التنظيم والبناء 
لسنة- 1965, انه مبكاتب اللجنة احمللية للتنظيم والبناء حيفل اشر, ومبكاتب اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء لواء 
الشمال, مودعة خارطة تفصيلية رقم: 0678714-201. صيغة تعليمات: 13, صيغة مخطط: 8. التي تشكل تغييرا 
للخرائط التالية: تغيير ج/11043, تغيير 0308916-201.املساحات املشمولة باخلارطة واماكنها: سلطة محلية: 
مجلس اقليمي مطي آشر.البلدة: بتست. احواض/قسائم للخارطة: حوض: 18328 من قسيمة: 29 حتى:29 جزئي. 
حوض: 18328 من قسيمة: 31 حتى: 31 جزئي. حوض: 18328 من قسيمة: 35 حتى: 35 جزئي. حوض: 18328 
من قسيمة:36 حتى: 36 جزئي. حوض: 18328 من قسيمة: 37 حتى: 37 جزئي. حوض: 18328 من قسيمة: 
53 حتى: 53 جزئي. اهداف اخلارطة: تنظيم وضع وحدات استضافة قائمة في امللكية 223 في بتست. تعليمات 
223B في بلدة بتست كاملشار باملخطط وضع مقترح, وفقا  اخلارطة: أ. تغيير خطوط بناء في حجيرة مساحة  
للبند 62أ)أ()4( لقانون التنظيم والبناء. ب. تصغير ابعاد بناء بني وحدات استضافة وبني بيوت سكن او كل مبنى 
من مجموعة استعماالت داعمة ملزارعني نشطني )ش ت"ح( من- 6 م ل� 3- م على األقل او صفر م , باإلضافة 
خلطوط البناء حلجيرة املساحة كاملفصل في القائمة في البند رقم 5, وفقا للبند 62أ)أ()5(, لقانون التنظيم والبناءج. 
حتديد تعليمات بخصوص هدم بناء, وفقا للبند 62أ)أ()19( لقانون التنظيم والبناء د. نقل مساحات بدون تغيير 
باملساحة الشاملة لكل تخصيص ارض, وفقا للبند 62أ)أ()1(, لقانون التنظيم والبناء. ه�. تغيير تقسيم مساحات 
البناء بتخصيص ارض زراعية واستجمام قروي بدون تغيير اجمالي املساحة الشاملة املسموحة للبناء, وفقا للبند 
62أ)أ()6( لقانون التنظيم والبناء. كل معني يستطيع االطاع على اخلارطة في األيام والساعات التي تكون فيها 
املكاتب املذكورة مفتوحة الستقبال اجلمهور. كل معني باألرض في البناء أو بأي جزء تنظيمي آخر ويرى نفسه 
متضررا  من اخلارطة  وأيضا  كل مستحق لذلك مبوجب البند 100 للقانون , يستطيع تقدمي اعتراضه خال 60 
يوما من نشر آخر إعان من بني النشرات في الصحف ملكاتب اللجنة احمللية للتنظيم والبناء حيفل اشر بريد متنقل 
اجلليل الغربي ميكود 2280000 ت: 04-9879610 .تقدم نسخة من االعتراض ملكاتب اللجنة اللوائية )العنوان: 
كريات هممشاه , نتسيرت عيليت   ت : 6508503 04-(. وفقاً لبند 103 )أ( للقانون , االعتراض على اخلارطة ال 
يقبل وال يتم البث فيه إال إذا قدم خطيا  مع تفصيل وإرفاق تصريح   يؤكد احلقائق التي اعتمد عليها االعتراض , ووفقا  
ملعايير التنظيم والبناء ) أنظمة إدارة االعتراضات على اخلارطة , صاحيات احملقق وأنظمة عمله ( لسنة – 1989 . 
موشي دويدوبتش – رئيس اللجنة احمللية للتنظيم والبناء "حيفل اشر" )15(

مناقصة علنية رقم 153/19
تزويد وتركيب 3 مصاعد في مبنى معهد حجيرة الضغط اجلديد، املركز الطبي شمير  " اساف هروفيه" 

)فيما يلي " املشروع" (
املركز الطبي شمير  " اساف هروفيه" ) فيما يلي : صاحب الدعوة ( يطلب بهذا تلقي عروض للمشروع املذكور أعاله.

ومكان العملرقم املناقصة املييقيياولييني  جولة  موعد 
اللقاء

املطلوب  التصنيف 
)مييييقيييياول ُمييعييتييرف 

به(

قيييييميية الييكييفيياليية الييبيينييكييييية/ شييركيية الييتييأمييني 
املُرخصة وسريان الكفالة

تييييييزويييييييد وتييييركيييييييييب 3 153/19
ميييييصييييياعيييييد فيييييييي ميييبييينيييى 
حجيرة الضغط اجلديد 

ييييييييييوم األربيييييييييعييييييييياء املييييييوافييييييق  
 10:30 الييسيياعيية   10/7/19
نلتقي في املدخل لقسم الطوارئ 

القيمة 180ب  ضريبة  يشمل   ( ش.ج   80،000
تاريخ:  من  الكفالة  سريان  مدة   ) املضافة 

28/7/19 وحتى تاريخ : 28/10/19
يجب تسليم العروض مبوجب شروط املناقصة، بتسليم يدوي لصندوق املناقصات في املبنى رقم 241 )ال يجوز إرسالها بالبريد( في 

مغلف مغلق ) املغلف املرفق ( فقط لغاية تاريخ  28/7/19 الساعة: 12:00 ظهراً. 
املستندات التي ُتسلم بعد املوعد والساعة املذكورين أعاله تلغى ولن تؤخذ بحسبان مستندات املناقصة التي سيبحث فيها من قبل 

جلنة املناقصات. 
10:30، مكان اللقاء: املركز الطبي شمير  " أساف هروفيه" ، في املدخل  الساعة:  1. موعد جولة املقاولني ُحدد لتاريخ: 10/7/19 

لقسم الطوارئ.
ُتستكمل األعمال حتى موعد أقصاه نهاية 12 شهراً حسب التقومي من املوعد احمُلدد في أمر بداية العمل .  

2. ميكن احلصول على مستندات املناقصة ابتداء من تاريخ 10/7/19 ، لدى السيدة فيوال ليفي ، خالل جولة املقاولني.
مقاول مسجل مبوجب قانون تسجيل املقاولني ألعمال هندسة البناء للعام – 1969، االنظمة ، األوامر والقوانني مبوجبه  3. أن يكون 
وصاحب شهادة مقاول معترف به لتنفيذ األعمال احلكومية  املقترحة من قبل اللجنة املشتركة بني الوزارات لتسليم  األعمال للمقاولني 
ودائرة تسجيل املقاولني املعترف بهم ، باحلجم والتصنيف املالئمني في فروع األعمال املطلوبة من قبل صاحب الدعوة من أجل تنفيذ 

ب على األقل . املشروع . مقاول معترف به صاحب تصنيف  180 
في حالة جتاوز مبلغ العرض بحجمة املالي املبلغ احملدد في أنظمة التصنيف احملددة في هذا البند، يجب على مقدم العرض أن يكون   

صاحب التصنيف املالئم مبوجب احملدد في األنظمة. 
4. أن يكون صاحب جتربة إيجابية مثبتة بإقامة مشاريع ) اثنني على األقل(  ، في مؤسسات طبية في إسرائيل تركيبتها  التكنولوجية 

وتكلفتها املالية مشابهه للتركيبة التكنولوجية والتكلفة املالية للمشروع، موضوع املناقصة . 
تتطرق التجربة ألعمال انتهى تنفيذها خالل الي- 10 سنوات األخيرة وحتى موعد تقدمي العروض. يوضح بهذا، أن االعمال التي لم   
يكن تنفيذها     مبوجب  رضا/ ورغبة  طالبي األعمال مبا في ذلك صاحب الدعوة، لن ُتسب كأعمال تستوفي طلبات التجربة في 

هذا البند.  
التكلفة املالية لكل مشروع- تقدر مبوجب القاعدة املقدم مبوجبها العرض.   

جولة املقاولني في املوعد احملدد لذلك.  5. االشتراك في 
كفالة بنكية / شركة تأمني مرخصة  مستقلة /غير مشروطة وغير مرتبطة لصالح صندوق األبحاث أساف  أو  6. تقدمي شيك بنكي 
هروفيه  باملبلغ ) احملدد ( 80،000 ش .ج يشمل ضريبة القيمة املضافة، مدة سريان الشيك البنكي / الكفالة تكون من املوعد 

األخير لتقدمي العروض وحتى تاريخ  28/10/19
الكفالة يجب أن تكون ملقدم العرض ) لن تقبل كفالة طرف ثالث أياً كان ( وبالنص املرفق كملحق للمستند أ .   

يحق لصاحب الدعوة صرف الكفالة أو صرف الشيك البنكي ، في حالة تراجع مقدم العرض عن عرضه و/أو لم يفي به و/أو ألي   
سبب آخر وفقاً لتقديرات صاحب الدعوة. 

الهيئات  صفقات  وأنظمة  للعام–1976   ، العمومية  الهيئات  صفقات  قانون  مبوجب  املطلوبة  التصاريح  صاحب  يكون  ان  يجب   .7
العمومية )االلتزام بإدارة حسابات )تصاريح( ، للعام– 1987، مبا في ذلك ما يتعلق بإدارة حسابات وسجالت، دفع احلد األدنى 

لألجور مبوجب قانون احلد األدنى لألجور للعام  - 1987وعدم وجود مخالفات مبوجب قانون العمال األجانب ، للعام 1991 .  
8. االلتزام باستيفاء تعليمات نظام األموال واملرافق رقم 7.12.9  للمحاسب العام ) سارية املفعول من تاريخ 16.05.2010( وعنوانها: 

تشجيع تشغيل العمال اإلسرائيليني في نطاق تعاقدات احلكومة، التي ميكن االطالع عليها في موقع االنترنت:
.http://takam.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf  

9. استيفاء كافة الطلبات في املواصفات بدون استثناء. 
10. استيفاء كافة قوانني العمل، األنظمة واالوامر وأيضاً االتفاقيات اجلماعية في الفروع املتعلقة في مجال فعالياته.

موضوع هذه املناقصة . 11. االلتزام باستخدام برامج أصلية  فقط من أجل التعاقد 
 12. استيفاء طلبات أن مقدم العرض غير موجود في إجراءات تصفية شركة ، أو إشهار إفالس . 

يحق لصاحب الدعوة  أيضاً إلغاء مقدم عرض موجود في إجراءات حراسة قضائية أو جتميد إجراءات ، وفقاً لتقديراته.   
13. في حالة كون مقدم العرض اتاد / شراكة : يجب عليه أن يكون صاحب تصريح بعدم وجود ديون ملسجل الشركات ) فيما يلي:" 
التصريح"(. كتصريح يحسب نص الشركة / الشراكة احملتلن من مسجل االتادات الذي ميكن طباعته عن طريق موقع انترنت 
Taagidim.justice.gov.il بالضغط على العنوان " طباعة نص الشركة" ، والذي ال يوجد به  سلطة التنظيمات بالعنوان : 
ديون رسوم سنوية للسنوات التي سبقت السنة املقدمة فيها العروض ،مبا يتعلق بالشركة، باإلضافة إلى ذلك، غير مسجل أنها 

شركة مخلة بالقانون أو أنها بإنذار قبل تسجيلها كشركة مخلة بالقانون. 
الشرط هي شروط تراكمية ، عرض املقاول الذي ال يستوفي شرط من الشروط ، يلغى كليًا.   .14

ال يلتزم صاحب الدعوة باختيار العرض األدنى ويحق له أيضاً قبول قسم من العرض و/أو عدم قبول أي عرض مطلقاً، كذلك ، يحق 
لنا توسيع أو تقليص حجم املناقصة ألسباب ميزانية و/أو ألسباب تنظيمية و/أو ألسباب إدارية . 

في أية حالة لوجود تناقض بني نص اإلعالن في الصحف وبني مضمون مستندات املناقصة ، تعطى األفضلية للمذكور في مستندات 
املناقصة. 

املركز الطبي اجلامعي 
أساف هروفيه" "شمير 
فرع الهندسة ، البناء والصيانة

وزارة املعارف 
تتوجه وزارة التربية والتعليم للحصول على عروض حسب التفاصيل التالية:

ملنح خدمات تركيز، تنسيق ورقابة على النشاطات في مراكز املعلمني 26/7.2019
القطرية وفي مراكز التعليم العلمي التي تعمل في املؤسسات األكادميية 

)مناقصة ُمعادة(
املوعد األخير إلرسال 

األسئلة
 1.1 البند  فييي  التوجيهات  حسب   ،14:00 الييسيياعيية    18.7.2019

للمناقصة.
مييوعييد ومييكييان تقدمي 

العروض
شعبة  امليينيياقييصييات،  صيينييدوق   ،11:00 الييسيياعيية   20.8.2019 حييتييى 
املشتريات مناقصات وتعاقدات، شارع شڤطي يسرائيل 34، القدس.

طريقة استالم مناذج 
املناقصة

فييييييييييييييي ميييييييوقيييييييع 
االنترنت

http://www/mr.gov.il

كما ورد في فصل فترة التعاقد في املناقصة.فترة التعاقد

إدارة دفاتر حسابات حسب مشتغل مرخص/ مؤسسة غير ربحية شروط احلد األدنى 
القانون

مت للجمعية- ُمصادقة إدارة سليمة هيئة  أو  قييانييونييييية  هيئة 
تأسيسها مبوجب القانون

30،000 ₪ كفالة بنكية

على الهيئة ُمقدم العرض أن تكون عبارة عن مؤسسة معترف بها من 
قبل مجلس التعليم العالي ملنح شهادة phD في جميع املجاالت التالية:

أ. في العلوم أو في الرياضيات.
ب. في تعليم العلوم أو في تعليم الرياضيات.

الصيغة املُلزمة- هي الصيغة الواردة في كتيب املناقصة وباللغة العبرية

الشركة،  موقع  في  جتدونه  تواجدت(  )اذا  وتوضيحات  الوظيفة  ملتطلبات  وامللزم  الكامل  النص 
بالعنوان: WWW.IGTC.CO.IL تت الرابط "مطلوب".

املرشح  استيفاء  تثبت  التي  املستندات  وكافة  توصيات،  التعليم،  شهادات  بارفاق  الذاتية  السيرة 
لشروط احلد االدنى واالفضليات التي ستقدم، وايضا كل مستند اخر ذو صلة، يجب ارسالها حتى 
 ،yarons@igtc.co.il موعد اقصاه تاريخ 14.7.2019 حتى الساعة 12:00 لعنوان البريد االلكتروني

الكل كاملفصل في موقع الشركة.
هذا االعالن مصاغ بلغة املذكر من اجل الراحة فقط، وهو يتطرق للجنسني على حد سواء.

للشركة احلكومية للسياحة والتي تقع مكاتبها في القدس
مطلوب

مديرو/ات منطقة )وظيفتني(


