
181.4.2022
اللجنة املحلية للتنظيم والبناء  عريون - وادي عارة 

إعالن مبوجب املادة 149 لقانون التنظيم والبناء للعام - 1965
والبناء  للتنظيم  املحلية  للجنة  قدم  أنه  بهذا  يعلن 
بناء  رخصة  إلص��دار  عاره(طلب  )وادي  ع��رون   -
 8769 بلوك  يف  تخطيطي  تقسيم  تخطيط  ملصادقة 
بلوكات/ الغربيه.  باقه  العنوان:  يف   .10 قسيمة 
قسائم: بلوك: 8769 قسيمة 10 ملف بناء: 17149 
رقم الطلب: 20220728، بواسطة: هشام أبو الرُب. 
التالية: مصادقة  تخطيط  التسهيالت  الطلب  يشمل 
ميكن   .10 قسيمة   8769 بلوك  يف  تخطيطي  تقسيم 
اإلطالع عىل الطلب املذكور أعاله خالل ايام وساعات 
وتقديم  اإلطالع  للمعني  يحق  الجمهور.  استقبال 
املذكورة  للجنة  أعاله  املذكور  الطلب  عىل  اعرتاض 
خالل اسبوعني من يوم نرش هذا اإلعالن يف الصحف. 
املحامي  محمد سليامن إغبارية )3(

اللجنة املحلية للتنظيم والبناء  عريون - وادي عارة 
إعالن مبوجب املادة 149 لقانون التنظيم والبناء للعام - 1965

إعالن عن تقديم طلب لرخصة بناء
يعلن بهذا أنه قدم للجنة املحلية للتنظيم والبناء 
أدناه:  مبني  هو  كام  بناء  لرخصة  طلب  عرون 
رقم:  لرخصة  طلب   ،10 قسيمة   8769 بلوك 
20220728، تفاصيل الطالب: هشام أبو الرُب. 
ماهية الطلب:  طلب ملصادقة  تخطيط تقسيم 
تخطيطي يف بلوك 8769 قسيمة 10. هذا اإلعالن 
مبوجب املادة 36 - ب.  يحق لكل صاحب حق 
عىل  اعرتاض  يقدم  ان  أعاله  املذكور  العقار  يف 
من  يوماً   15 خالل  تخطيطية،  ألسباب  الطلب، 

تاريخ نرش هذا اإلعالن. 
املحامي محمد إغبارية، رئيس اللجنة )4(

اللجنة املحلية للتنظيم والبناء  عريون - وادي عارة 
إعالن مبوجب املادة 149 لقانون التنظيم والبناء للعام - 1965

يعلن بهذا أنه قدم للجنة املحلية للتنظيم والبناء 
بناء  رخصة  إلصدار  عاره(طلب  )وادي  عرون   -
بلوك:  بلوكات/قسائم:  الغربيه.  باقه  العنوان:  يف 
رقم   14020 بناء:  ملف   6  ،5 قسيمة   8756
سينه.  أبو  عمران  بواسطة:   ،20220812 الطلب: 
قسائم  توحيد  التالية:  التسهيالت  الطلب  يشمل 
عىل  اإلط��الع  ميكن   .8756 بلوك   6 و-   5 رق��م 
الطلب املذكور أعاله خالل ايام وساعات استقبال 
اعرتاض  وتقديم  اإلطالع  للمعني  يحق  الجمهور. 
خالل  املذكورة  للجنة  أعاله  املذكور  الطلب  عىل 

اسبوعني من يوم نرش هذا اإلعالن يف الصحف. 
املحامي  محمد سليامن إغبارية )5(

اللجنة املحلية للتنظيم والبناء  عريون - وادي عارة 
إعالن مبوجب املادة 149 لقانون التنظيم والبناء للعام - 1965

إعالن عن تقديم طلب لرخصة بناء
للتنظيم  املحلية  للجنة  قدم  أنه  بهذا  يعلن 
بناء كام هو مبني  والبناء عرون طلب لرخصة 
أدناه: بلوك 20435 قسيمة 84، طلب لرخصة 
وفيقه  الطالب:  تفاصيل   ،20200995 رقم: 
الطلب: ترخيص مبنى  يوسف محاجنه. ماهية 
املادة  اإلعالن مبوجب  العائلة. هذا  ثنايئ  سكن 
العقار  يف  حق  صاحب  لكل  يحق  ب.    -  36
الطلب،  عىل  اعرتاض  يقدم  ان  أعاله  املذكور 
تاريخ  من  يوماً   15 خالل  تخطيطية،  ألسباب 

نرش هذا اإلعالن. 
املحامي محمد إغبارية، رئيس اللجنة )22(

اللجنة املحلية للتنظيم والبناء الجليل الرشقي 
إعالن حسب املادة 36)ب(من قانون التنظيم والبناء 

)ترخيص بناء( للعام - 2016
والبناء  للتنظيم  املحلية  للجنة  قدم  بأنه  بهذا  نعلن 
ترخيص  جهاز  يف  بناء  لرخصة  طلب  الرشقي  الجليل 
متاح. رقم الطلب: 2720210038 ماهية الطلب: إعطاء 
وغرفة   سيارات  موقف  فوق  قرميد  لسقف  األحقية 
يف  مخزن  وغرفة  الغربية،  الجهة  يف  األريض  الطابق  يف 
الطابق األريض. البلدة: سومل. بلوك: 17114 قسيمة: 18 
قطعة: 18/3 الطالب: زعبي عدنان هوية 02987039. 
زعبي عيل هوية 305093023. مبا أن الطلب املذكور مل 
يحصل عىل موافقة جميع أصحاب األرض املسجلني يف 
دائرة التسجيل، كل من له شأن باألرض املذكورة ميكنه 
اإلطالع عليه يف مكاتب اللجنة كيكار هشعون يف كفار 
تاڤور  وتقديم إعرتاضه خالل 15 يوماً من تاريخ نرش 

هذا االعالن.
زعبي عيل ، مقدم طلب الرخصة)42(

اللجنة املحلية للتنظيم والبناء "قاسم" 
إعالن مبوجب البند 149 من قانون التنظيم والبناء للعام - 1965

يعلن بهذا  مبوجب البند 149 للقانون املذكور أعاله، بأنه قدم للجنة املحلية للتنظيم والبناء "قاسم 
بواسطة: عامر نعيم حمدان. طلب رقم: 20220167 الذي يتعلق باألرض املوجودة يف البلدة: كفر 
قاسم. بلوك: 8883، قسيمة: 35، قطعة: 4801، التخصيص: سكن ب + تجارة. ماهية الطلب: مبنى 
سكن من طابق واحد مع دكان يف القسم األمامي ووحدة سكن يف القسم الخلفي + غرفة واقية + 
تخزين + سور. ماهية التسهيل: 1. مصادقة مبنى بحائط مجاور وتداخل  عىل طول الحدود مع الجار 
الغرب. 2. تسهيل يف بروز رشفة مستقبلية خارج خط اإلرتداد األمامي. 3. زيادة تغطية  من جهة 
البناء. يحق للمعني اإلطالع عىل الطلب املذكور أعاله يف مكاتب اللجنة املحلية يف كفر قاسم، شارع 
عبد الكريم قاسم 10 )الدوار الثاين املدخل الغريب(، خالل األيام والساعات التي يكون فيها املكتب 
املذكور مفتوح إلستقبال الجمهور  )أيام األحد ، الثالثاء، الخميس بني الساعات 13:00-8:30 (. كل 
من يرى نفسه مترضراً من الطلب املذكور أعاله يحق له تقديم اعرتاض معلل ملكاتب اللجنة املحلية 
"قاسم" يف العنوان املذكور أعاله، خالل 15 يوماً من يوم نرش هذا اإلعالن بالربيد املسجل )كام هو 

مبني بتوقيع الربيد مبغلف الذي سلم لك(. 
ماجد بدير، مهندس اللجنة)85(

اللجنة املحلية للتنظيم والبناء "قاسم" 
إعالن مبوجب البند 149 من قانون التنظيم والبناء للعام - 1965

يعلن بهذا  مبوجب البند 149 للقانون املذكور أعاله، بأنه قدم للجنة املحلية للتنظيم والبناء "قاسم 
البلدة: كفر  املوجودة يف  باألرض  يتعلق  الذي  رقم: 20220166  فريج عادل جامل. طلب  بواسطة: 
قاسم. بلوك: 8883، أجزاء قسائم: 35، 34 قطعة: 4772، التخصيص: سكن ب. ماهية الطلب: مبنى 
مؤلف من طابق واحد مع دكان يف القسم األمامي ووحدة سكن يف القسم الخلفي  + غرفة واقية 
+ سور. ماهية التسهيل: 1. مصادقة مبنى بحائط مجاور وتداخل  عىل طول الحدود مع الجار من 
جهة الرشق. 2. تسهيل يف بروز رشفة مستقبلية خارج خط اإلرتداد األمامي. 3. زيادة تغطية البناء. 
يحق للمعني اإلطالع عىل الطلب املذكور أعاله يف مكاتب اللجنة املحلية يف كفر قاسم، شارع عبد 
الكريم قاسم 10 )الدوار الثاين املدخل الغريب(، خالل األيام والساعات التي يكون فيها املكتب املذكور 
مفتوح إلستقبال الجمهور  )أيام األحد ، الثالثاء، الخميس بني الساعات 13:00-8:30 (. كل من يرى 
نفسه مترضراً من الطلب املذكور أعاله يحق له تقديم اعرتاض معلل ملكاتب اللجنة املحلية "قاسم" 
يف العنوان املذكور أعاله، خالل 15 يوماً من يوم نرش هذا اإلعالن بالربيد املسجل )كام هو مبني بتوقيع 

الربيد مبغلف الذي سلم لك(. 
ماجد بدير، مهندس اللجنة)86(

اللجنة املحلية للتنظيم والبناء  عريون - وادي عارة 
إعالن مبوجب املادة 149 لقانون التنظيم والبناء للعام - 1965

إعالن عن تقديم طلب لرخصة بناء
للتنظيم  املحلية  للجنة  قدم  أنه  بهذا  يعلن 
مبني  هو  كام  بناء  لرخصة  طلب  عرون  والبناء 
لرخصة  طلب  بلوك 20358 قسيمة 38،  أدناه: 
رقم: 20220798، تفاصيل الطالب: جامل أحمد 
عىل  للمصادقة  طلب  الطلب:  ماهية  محاميد. 
أحادي  سكن  مبنى  ترخيص  الكهرباء.  توصيل 
ب.    -  36 املادة  مبوجب  اإلعالن  هذا  العائلة. 
أعاله  املذكور  العقار  يحق لكل صاحب حق يف 
ان يقدم اعرتاض عىل الطلب، ألسباب تخطيطية، 

خالل 15 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 
املحامي محمد إغبارية، رئيس اللجنة )10(

اللجنة املحلية للتنظيم والبناء  عريون - وادي عارة 
إعالن مبوجب املادة 149 لقانون التنظيم والبناء للعام - 1965

إعالن عن تقديم طلب لرخصة بناء
للتنظيم  املحلية  للجنة  قدم  أنه  بهذا  يعلن 
والبناء عرون طلب لرخصة بناء كام هو مبني 
أدناه: بلوك 20399 قسيمة 36 + 37، طلب 
الطالب:  تفاصيل   ،20220609 رقم:  لرخصة 
اإلعالن  هذا  الطلب:  ماهية  اسامعيل.  أماره 
صاحب  لكل  يحق  ب.    -  36 املادة  مبوجب 
حق يف العقار املذكور أعاله ان يقدم اعرتاض 
عىل الطلب، ألسباب تخطيطية، خالل 15 يوماً 

من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 
املحامي محمد إغبارية، رئيس اللجنة )95(

اللجنة املحلية للتنظيم والبناء  عريون -  
وادي عارة

إعالن مبوجب املادة 149 لقانون التنظيم والبناء 
للعام - 1965

إعالن عن تقديم طلب لرخصة بناء
للتنظيم  املحلية  للجنة  ق��دم  أن��ه  بهذا  يعلن 
مبني  هو  كام  بناء  لرخصة  طلب  عرون  والبناء 
لرخصة  طلب   ،12 قسيمة   12171 بلوك  أدناه: 
منوار  الطالب: جامل  تفاصيل  رقم: 20220859، 
بويرات. ماهية الطلب: تخطيط تقسيم تخطيطي 
مالئم لخارطة بناء مدن قسيمة 12 بلوك 12171. 
لكل  يحق  - ب.    36 املادة  اإلعالن مبوجب  هذا 
يقدم  ان  أعاله  املذكور  العقار  يف  حق  صاحب 
اعرتاض عىل الطلب، ألسباب تخطيطية، خالل 15 

يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 
املحامي محمد إغبارية، رئيس اللجنة )68(

اللجنة املحلية للتنظيم والبناء  عريون - وادي عارة 
إعالن مبوجب املادة 149 لقانون التنظيم والبناء للعام - 1965

إعالن عن تقديم طلب لرخصة بناء
يعلن بهذا أنه قدم للجنة املحلية للتنظيم والبناء 
أدناه:  مبني  هو  كام  بناء  لرخصة  طلب  عرون 
رقم:  لرخصة  طلب   ،7 قسيمة   12149 بلوك 
20212204، تفاصيل الطالب: عبد العزيز ديب 
قطعتني  توحيد  تخطيط  الطلب:  ماهية  عامره. 
خارطة بناء مدن  مبوجب ع ن/119. هذا اإلعالن 
مبوجب املادة 36 - ب.  يحق لكل صاحب حق 
عىل  اعرتاض  يقدم  ان  أعاله  املذكور  العقار  يف 
من  يوماً   15 خالل  تخطيطية،  ألسباب  الطلب، 

تاريخ نرش هذا اإلعالن. 
املحامي محمد إغبارية، رئيس اللجنة )102(

إعالن حسب املادة  36 )د( من قانون التنظيم  
والبناء )طلب ترخيص، رشوطه ورسومه( 

للعام - 1970 
رقم  ه��وي��ة  ص��ب��اح،  نعامنه  أدن���اه  امل��وق��ع  أن��ا   
055824536 رقم الطلب20210351 أعلن بهذا أنني 
 A411 اطلب بناء: يف بلوك 19354 قسيمة 41، قطعة
مسكن   .A411 قطعة   42 قسيمة:   ،19354 بلوك: 
جديد يشمل وحدتان ، شقة 2 تشمل 3 طوابق سكن 
كل  للسكن.  قبو، شقة 2 تشمل طابق واحد  وطابق 
من يدعي حقوقاً باألرض املذكورة أعاله ويعرتض عىل 
من  يوماً   15 خالل  خطياً  ذلك  عن  فليعلن  الطلب، 
تاريخ نرش هذا اإلعالن. ترسل اإلعرتاضات اىل مكاتب 
اللجنة املحلية للتنظيم والبناء ليڤ هچليل ص.ب 80 

سخنني 30810.
مصادق النرش من قبل اللجنة 
رنني قاسم - مهندسة اللجنة )99(

اللجنة املحلية للتنظيم والبناء ريخس هكرمل  
إعالن حسب املادة 36)د( )2(

والبناء  للتنظيم  املنطقية  للجنة  قدم  بأنه  بهذا  ُيعلن   
قطعتان  توحيد  لتخطيط  طلب  هكرمل  ريخس   -
بلوكات  الكرمل.  دالية  العنوان:  يف   .12  ،13 طبيعيتان 
 12  ،13 قسائم:   12633 بلوك:   100 بلوك:  وقسائم: 
رقم التخطيط: 13 - أ، 12633/12 بإسم: حلو سلامن. 
اللجنة  *تعلن  التالية:  التسهيالت  يشمل  تخطيط 
مبوجب املادة 36)د()2(، أن الطلب أعاله يشمل توحيد 
وتقسيم بدون توقيع  كافة أصحاب الحقوق يف العقار.
يترضر  أن  املمكن  من  أو  مترضراً  نفسه  يرى  من  كل 
له  يحق  أعاله،  املذكور  الطلب  عىل  املصادقة  بواسطة 
تقديم إعرتاض خطي عىل الطلب املذكور للجنة املحلية 
ريخس هكرمل ص.ب 148، دالية الكرمل خالل 15 يوماً 
النرش و/أو  تاريخ نهذا  املادة 36 )د()2(  من  مبوجب 

من تاريخ تسليم النرش ألصحاب الخصوص.  
املهندس سليامن نرص الدين، القائم بأعامل مهندس 
لجنة التنظيم والبناء ريخس هكرمل)92(

اللجنة املحلية للتنظيم والبناء  عريون - وادي عارة 
إعالن مبوجب املادة 149 لقانون التنظيم والبناء للعام - 1965

والبناء  للتنظيم  املحلية  للجنة  أنه قدم  بهذا  يعلن 
بناء  رخصة  إلص��دار  عاره(طلب  )وادي  عرون   -
بلوك:  بلوكات/قسائم:  الغربيه.  باقه  العنوان:  يف 
8758 قسيمة 11 ملف بناء: 14032 رقم الطلب: 
الطلب  يشمل  موايس.  زيك  بواسطة:   ،20211802
بناء  خرائط  أرض  قطع  توحيد  التالية:  التسهيالت 
مدن رقم 11/1، 11/2، 11/3 لقطعة رقم 100 يف 
بلوك 8758 قسيمة 11. ميكن اإلطالع عىل الطلب 
املذكور أعاله خالل ايام وساعات استقبال الجمهور. 
يحق للمعني اإلطالع وتقديم اعرتاض عىل الطلب 
املذكور أعاله للجنة املذكورة خالل اسبوعني من يوم 

نرش هذا اإلعالن يف الصحف. 
املحامي  محمد سليامن إغبارية )100(

إعالن بخصوص تحديث رشوط ومتديد مواعيد
يف املناقصة العلنية رقم 2299701344 

لرشاء خدمات إخالء لرشكة عميدار
عميدار، الرشكة الوطنية لإلسكان يف إرسائيل م.ض )فيام ييل:"عميدار"(، تعلن بهذا عن متديد مواعيد التقديم للمناقصة. 

صندوق املناقصات سيكون مفتوحاً لتقديم العروض ابتداء من تاريخ 07/04/2022 وحتى املوعد األخر 12/04/2022 
 الساعة 15:00.

ترغب رشكة عميدار باإلعالن بهذا عن التغيرات التالية مبا يتعلق باملناقصة موضوع البحث: 
1. يف امللحق أ -1 استامرة تقديم العرض، ُحدد تقييد مبوجبه ال يحق ملقدمي العروض تقديم تخفيض يتجاوز %20 من األسعار 

املحددة يف الجدول .
2. يف البند 5.10.1 من أنظمة املناقصة ، ميحى التعريف للواء الشامل وبدله ُيسجل: 

" لواء الشامل: شاميل بيتح تكفا )شامل(". 
يف البند 5.10.2 من أنظمة املناقصة  ميحى التعريف للواء الجنوب وبدله ُيسجل: 

" لواء الجنوب: جنويب بيتح تكفا". 
مركز  يف  عميدار  مكاتب رشكة  يف  املوجود  املناقصات  صندوق  يف  العروض  تقديم  يجب  املناقصة،  مستندات  يف  املفصل  مبوجب 

عزرئييل- شارع هروكميم 26 حولون، الطابق 6، املبنى D، يف الصندوق رقم 10.
مقدمو العروض الذين قدموا عروضهم قبل هذا اإلعالن ومعنيون بإجراء تغير / إضافة عىل عروضهم التي قد قدموها، مدعوون 
لتقديم عرض جديد حتى املوعد األخر املسجل أعاله والتسجيل عىل املغلفات املقدمة، يشمل مغلف عرض السعر، " تقديم ثاين".  

مبسؤولية مقدمي العروض متابعة اإلعالنات والتحديثات املتعلقة باملناقصة التي ُنرشت يف موقع رشكة عميدار.

عميدار- الرشكة الوطنية لالسكان يف ارسائيل م.ض

رقم املناقصة: 630151
التحاد الرقابة البيطرية مطلوب

مدير/ة فرع املوارد البرشية 
وصف الوظيفة: 

1. الخضوع لنائب مدير اإلدارة واملوارد البرشية. 
2. تخطيط بعيد املدى ملنظومة رأس املال البرشي يف االتحاد.  

3. مسؤول عن إجراءات تقيص، تصنيف وتجنيد موظفني لالتحاد. 
4. مسؤول عن إجراءات استيعاب موظفني جدد يف االتحاد. 

5. إدارة منشآت املوارد البرشية يف االتحاد. 
6. إدارة مجال الفرد ملوظفي االتحاد. 

7. إدارة منظومة تقارير الحضور ملوظفي االتحاد. 
8. معالجة إنهاء توظيف موظفي االتحاد. 

9. تنفيذ فعاليات إضافية وفقاً لطلب املفوض. 
تفاصيل إضافية: 

1. تحدد األجور ورشوط التوظيف وفقاً ألنظمة االتحاد وبالخضوع لتعليامت القانون السارية بهذا املوضوع لالتحاد. 
2.  سيدعو االتحاد املرشحني الثالثة الذين استوفوا رشوط الحد األدىن والذين يعتربون األكرث مالءمة باملوضوع، ملقابلة عىل 

أساس فحص مهاراتهم وتجاربهم، وبالخضوع لتقديرات االتحاد. 
3. من أجل فحص استيفاء رشوط الحد األدىن وإجراءات تصنيف املرشحني، يحق لالتحاد االستعانة بهيئات مهنية خارجية. 

. www.veterinary.org.il 4.  تفاصيل كاملة عن وصف الوظيفة منشورة يف موقع االتحاد عىل االنرتنت، عىل العنوان
* مكان العمل: مقر االتحاد يف العنوان شارع آبا هيلل سيلفر 18، اللد 

* تقديم طلبات الرتشيح مبا يف ذلك مستندات مرافقة وذات صلة، حتى تاريخ 13/04/2022 
عرب الربيد االلكرتوين عىل العنوان: recruitment@veterinary.org.il  لوظيفة رقم : 630151

 الوظيفة مخصصة للنساء وللرجال عىل حد سواء.
بالنجاح، اتحاد الرقابة البيطرية 

1.  النص الكامل لتعليامت املناقصة مبا يف ذلك رشوط الحد األدىن، مفصلة يف املناقصة واملذكور فيها يتغلب  عىل املذكور يف نص 
اإلعالن.    

  https://app.vendors.co.il/taglit/michrazim 2.  ميكن الحصول عىل مستندات املناقصة ابتداء من يوم نرشها، من موقع االنرتنت
 tenders@taglitbri.com :يف حالة مواجهة مشكلة بتحميل امللفات من املوقع ميكن التوجه عرب الربيد االلكرتوين، عىل العنوان   

3.  أي تغيري عىل مستندات املناقصة يطرأ بعد نرش املناقصة، مبا يف ذلك تغيريات جذرية، تغيريات يف رشوط الحد األدىن وتغيري 
مواعيد، ترسل ملقدمي العرض الذين تسجلوا لتلقي تحديثات وتنرش يف موقع االنرتنت املذكور أعاله. 

4. املوعد األخر لتقديم العروض هو يوم الثالثاء املوافق- 10/5/22 الساعة 12:00، يف صندوق املناقصات الرقمي يف موقع االنرتنت. 
5.  مبسؤولية مقدم العرض تقديم عرضه باملوعد يف صندوق املناقصات الرقمي.  اللجنة لن تبحث يف عرض ال يوجد يف صندوق 

املناقصات يف املوعد األخري. 
https://app.vendors.co.il/taglit/michrazim  :6. ميكن تقديم األسئلة االستفسارية بشكل محوسب عرب موقع االنرتنت

7. املوعد األخر لتقديم األسئلة االستفسارية من قبل مقدمي العروض لغاية يوم الخميس املوافق – 21/4/22 ، الساعة 12:00.  
8. املوعد األخر لتقديم األجوبة عىل األسئلة االستفسارية هو لغاية يوم االثنني املوافق – 2/5/22 . 

9.  ترسل األجوبة عىل األسئلة االستفسارية فقط ملقدمي العروض الذين تسجلوا للحصول عىل تحديثات مبوجب املذكور يف مستندات 
املناقصة. 

10. مبسؤولية مقدمي العروض متابعة أي تحديث يتعلق بهذه املناقصة، مبا يف ذلك األجوبة عىل األسئلة االستفسارية يف املوعد املحدد 
لذلك يف مستندات املناقصة، كام ستحدث يف موقع االنرتنت الخاص بصاحب الدعوة.

إرسائيل- حقوق من الوالدة  دولية رشكة ملنفعة الجمهور ، تتوجه بهذا بطلب لتلقي عروض للمناقصة العلنية عىل 
مرحلتني مبوجب املفصل فيام ييل :

مدة رسيان املناقصة اسم املناقصة رقم املناقصة

تاريخ  حتى  امل��ف��ع��ول  س���اري 
10/7/22

محمولة  هواتف  أجهزة  تزويد 
ورزم خليوية

003/2022

مناقصة علنية عىل مرحلتني رقم 003/2022 

مكوروت رشكة مياه م.ض
لجنة املناقصات املركزية

مناقصة الغالق موقف يف مبنى القيادة لرشكة مكوروت
 يف شارع سعادية غئون

مناقصة رقم 2022 – 28/ف
مكوروت رشكة مياه م.ض )فيام ييل: "مكوروت"( تدعو بهذا مقدمي عروض لالشرتاك يف مناقصة الغالق وتأهيل أعامل باطون يف 

مسطح موقف ملبنى قيادة رشكة مكوروت يف الجهة املطلة عىل شارع سعادية غئون.
موقف مبنى قيادة رشكة مكوروت يف الجهة املطلة عىل شارع سعادية غئون، يشكل قسام علويا/ سطح ملكانني:

1.  مخزن قيادة مكوروت.
2.  حانوت سكال ديويت فري.

ينفذ العمل يف موقف وأسفل املوقف ويشمل، بني ما يشمل، فك واخالء من مسطح اسفلت قائم، أعامل اغالق جديدة، تنفيذ مسطح 
باطون، اعامل جبص وطالء يف حانوت سكال ديويت فري، تعليم خاليا ايقاف وفق نظام التعليم، والكل وفق املوصوف يف مستندات 

املناقصة واملستندات املرفقة )فيام ييل يسمى: "العمل/ الخدمات"(.
يؤكد بان كون العمل سينفذ يف مسطح بلدي، هناك عوائق متس كيفية تنفيذ العمل ومنها، لكن ليس فقط، تعليامت أمنية، واجب 

ترتيبات سر، تحديد ساعات العمل وتواتر العمل، تنظيم وحركة، والكل وفق تعليامت البلدية/ سلطة محلية ورشكة مكوروت.
جدول زمني للتنفيذ: 90 يوم تقويم.

كونه معروف ملقدمي العروضانه يف وقت نرش هذه املناقصة مل تستكمل االجراءات الستالم كل املصادقات مبا فيها سيطرة، املطلوبة 
بهدف تنفيذ العمل، وان بداية التنفيذ و/أو التنفيذ ذاته ميكن ان يتأخر حتى استالم كافة املصادقات املطلوبة بهدف التنفيذ، دون 

ان يشكل ذلك ادعاء و/أو طلبا ملقدم العرض الفائز تجاه مكوروت.
كذلك، معروف ملقدمي العروض ان تأخري و/أو عدم استالم كل املصادقات املطلوبة ميكن ان يؤدي اىل الغاء هذه املناقصة، دون 

ان يشكل ذلك ادعاء و/أو طلبا تجاه مكوروت.
مدعوون لتقديم عروض فقط مقدمي عروض يلبون كل رشوط الحد االدىن املفصلة يف هذا املستند. مقدم عرض ال يلبي رشطا واحدا 

او اكرث، عرضه ال يبحث.
استالم مستندات املناقصة

تقديم عروض لهذه العملية غر مرشوطة مبقابل.
الستالم مستندات املناقصة يف ملف PDF )باستثناء برامج( يطلب من كل مشرتك تعبئة منوذج التسجيل يف هذه املناقصة املوجود 
يف موقع مكوروت تحت عنوان "مناقصات" يف السطر الذي يحمل اسم املناقصة. كل ما ذكر اعاله يجب ارساله حسب التعليامت يف 

جسم منوذج التسجيل، واستالم مستندات املناقصة يف امييل عائد. 
مبسؤولية كل مشرتك التأكد من استالم املستندات وفق طلبه.

يوضح ان برامج لهذه املناقصة توزع للمسجلني مسبقا، خالل جولة املقاولني.
جولة مقاولني

جولة املقاولني، واملشاركة فيها الزامية وتشكل رشط حد ادىن لتقديم العروض، تقام بتاريخ 07.04.2022 الساعة 12:00 ظهرا. مكان 
اللقاء للجولة يكون يف موقف مبنى قيادة مكوروت يف شارع لينكولن 9 تل ابيب )الدخول للموقف من شارع سعادية غئون(.

تفاصيل بالنسبة للوصول اىل مكان اللقاء ميكن استالمها من مدير املرشوع، السيد سولومون اسرتليس عىل هاتف 050-6279914
يوضح انه يسمح ملمثل واحد متثيل أكرث من مقدم عرض احتاميل واحد يف الجولة، برشط تقديم عرض بواسطة مقدم عرض واحد 

فقط من بني الهيئات املمثلة بواسطة املندوب يف الجولة.
رشوط الحد األدىن

يحق االشرتاك يف االجراء مقدمو عروض حصلوا عىل مستندات املناقصة وبيدهم املعرفة، القدرة، قوى برشية ماهرة ومعدات مالمئة 
لتنفيذ املهام املفصلة يف مستندات العملية التامة، التي تلبي كل رشوط الحد االدىن وملخصها وارد فيام ييل ومفصلة يف مستندات 

العملية التامة:
عىل املتقدم االشرتاك يف جولة مقاولني يف املكان، يف املوعد والرشوط املحددة أعاله.  .1
عىل املتقدم ان يكون مشغل مرخص يقيم واجب ادارة مالية ودفع رضائب قانونيا.  .2

املتقدم مقاول مسجل فرع 100 و/او بفرع 134 بتصنيف مايل يالئم قيمة عرضه.  .3
4.  املتقدم صاحب تجربة كمقاول رئيس و/او كمقاول ثانوي يف تنفيذ مرشوع واحد عىل االقل يف مجال اغالق سطوح بحجم من 

400 ألف ش.ج، ال يشمل ض.ق.م، خالل الخمس )5( سنوات االخرة، تنتهي يف املوعد االخر لتقديم العروض لهذه املناقصة.
تقديم كفالة مناقصة بقيمة 20,000 ش.ج   .5

تقديم عروض
تقدم العروض مبغلف مغلق للصندوق بوحدة املناقصات يف مكوروت، يف شارع لينكولن 9، الطابق 1، تل ابيب. ميكن تقديم العروض 

يف ايام األحد- الخميس ال يتأخر عن يوم 09.05.2022 الساعة 12:00 ظهرا.
النتباه املتقدمني:

من أجل الدخول لبناية مكوروت يف شارع لينكولن 9، تل ابيب يجب اجتياز "مراقبة دخول".  -
نتيجة العمل بالقطار الخفيف يف تل ابيب ميكن ان تحصل صعوبات يف الوصول ملنطقة بناية مكوروت.  -

-  مقاولون ومزودون ال يعملون كتفا اىل كتف مع عامل مكوروت يف فضاء مغلق أو يعملون يف ساحات وفضاء مفتوح – يستجوبون 
حول وضعهم الصحي عند حضورهم يف املواقع املختلفة ويطلب منهم وضع كاممة.

-  مقاولون يعملون كتفا اىل كتف مع عامل مكوروت ومطلوب منهم التامس مع عامل مكوروت أو التواجد يف فضاءات مغلقة أو 
حساسة مثل غرف حاسوب، غرف مراقبة ومختربات – يستجوبون عن وضعهم الصحيلدى حضورهم يف املواقع املختلفة ويطلب 

منهم وضع كاممة وتنفيذ فحص أنتيغن محيل عند الدخول للموقع.
-  مكاتب الرشكة تكون مغلقة خالل عيد الفصح بني التواريخ 04/2022/-21 17/04/2022 وكذلك يف يوم االستقالل يف التواريخ 

4-05/05/2022
عىل مقدم العرض التحضري كام يجب وأخذ ذلك بالحسبان من أجل استيفاء موعد التقديم املذكور أعاله.

رشوط عامة
مكوروت ال تلتزم بالتعاقد مع اي متقدم، وال تلتزم بقبول العرض األرخص أو اي عرض كان، ويحق لها اجراء مفاوضات مع املتقدمني 

و/او اقامة عملية Final & Best، واحد او اكرث و/او الغاء املناقصة حسب املذكور يف مستندات املناقصة و/او حسب حاجاتها.
مكوروت تحتفظ بحقها الختيار فائز وراء فائز.

مكوروت تحتفظ بحقها لدعوة فقط قسم من املركبات املوصوفة يف املناقصة، لقبول اقسام من العرض، او تحقيقه مبراحل، ويضاف، 
تحتفظ بحقها، ووفق اعتباراتها املطلقة الغاء هذه املناقصة و/او الخروج بعملية جديدة و/او حتلنة هذه املناقصة او مواعيده يف 
اي وقت، دون حاجة لتقديم رشح للمتقدمني او للغاتهم/ لتعويضهم. اعالن عن االلغاء/ الحتلنة يرسل لكل من استلم مستندات 

املناقصة كام وصف اعاله.
ايضاحات

لالستفسار، ميكن توجيه اسئلة وتوضيحات، كتابيا فقط، للسيد نيف كلشتسيك، بواسطة الربيد االلكرتوين وعنوانه:
 nkleshchelski@Mekorot.co.il، عىل أن ال يتأخر عن يوم 25/04/2022 يف الساعة 12:00 ظهرا. يجب التأكد من استالم الربيد 

االلكرتوين عىل هاتف 052-3574615.
تسلم اجابات لالسئلة كتابيا لكل املتقدمني املحتملني لهذه العملية، وتشكل جزءا ال ينفصل من هذا املستند. منعا لاللتباس يوضح 

بهذا انه فقط اجابات تسلم كتابيا تلزم مكوروت، ويجب عدم االستناد عىل جواب اعطي شفاهة فقط.
لجنة املناقصات املركزية

االعالن نرش يف موقع االنرتنت ملكوروت  قسم مناقصات
http://www.mekorot.co.il

االعالن نرش يف الصحافة باللغة العربية وكذلك باللغة العربية
 للتوضيح انه باي حالة فان النص املعتمد هو النص املنشور باللغة العربية

مكوروت رشكة املياه م.ض 
وحدة املشرتيات واللوجيستيكا

مناقصة علنية ر- 7/2022
تزويد وصالت عامودية تقليدية

 )مضخات عامودية + محركات كهربائية + رؤوس 
مضخات وفحوصات( ملحطة سخنني عرابة 

تأجيل للموعد األخري لتقديم العروض
املوعد األخري املحدث لتقديم العروض هو 
بتاريخ 11.04.2022 الساعة 12:00 ظهراً.

التسجيل والحصول عىل مستندات املناقصة
بواسطة  مجاناً  املناقصة  هذه  مستندات  من  نسخة  عىل  الحصول  ميكن   
املنظومة املحوسبة " Sourcing Vision". للتسجيل وتلقي الرابط للمنظومة 
عرب الربيد االلكرتوين يجب التوجه للسيدة سيجال مالخي عرب الربيد االلكرتوين 
عىل العنوان: Smalchi@mekorot.co.il  مع تسجيل التفاصيل التالية: اسم 
الرشكة مقدمة الطلب، االسم الشخيص واسم العائلة للمسؤول عن التواصل، 
العنوان، املنطقة الربيدية، رقم الهاتف، رقم الهاتف املحمول، عنوان الربيد 
االلكرتوين للرشكة ورقم الرشكة/ مشتغل مرخص. عند التسجيل يرسل إعالن 
بالربيد االلكرتوين يشمل اسم املستخدم وكلمة مرور ورابط من أجل الدخول 
للمنظومة مبا يف ذلك من أجل تلقي نسخة من مستندات املناقصة كاملذكور 
تلقي  عىل  املصادقة  يجب  املنظومة.  بواسطة  العرض  تقديم  أجل  ومن 
مستندات املناقصة بواسطة الضغط عىل كلمة " اضغط للمصادقة عىل تلقي 
الربيد االلكرتوين" املسجلة يف أسفل إعالن الربيد االلكرتوين. للربيد االلكرتوين 

املعرف يف املنظومة، ترسل إعالنات توضيحية يف حالة وجدت. 
السارية  الطوارئ  ساعة  لوائح  عىل  التأكيد  مع  ذلك  متكن  حالة  يف  كذلك، 
مستندات  عىل  االطالع  ميكن  التنقل،  حركة  عىل  املؤقتة  والتقييدات  حالياً 
املوجودة يف  املناقصة يف وحدة املشرتيات واللوجيستيكا يف رشكة مكوروت 
مبنى مكوروت، شارع لنكولن 9 تل أبيب، الطابق الثاين )املمر C(، بتنسيق 
مسبق بهاتف رقم 3521530-073، يف األيام األحد-الخميس بساعات العمل 
املتعارف عليها. تسليم نسخة من مستندات املناقصة هو بالخضوع لتسليم 

التفاصيل كاملذكور أعاله من أجل التسجيل للمنظومة. 
تقديم العروض لإلجراء 

يجب عىل مقدم العرض من أجل تقديم عرضه، التسجيل بواسطة املنظومة 
املحوسبة " Sourcing Vision" وفقاً للتعليامت املفصلة أعاله. 

ال يجوز تقديم عروض بأي طريقة أخرى. 
مكوروت سُتبلغ مقدمي العروض الذين حصلوا عىل مستندات املناقصة بأي 

تغير يف موعد تقديم العروض. 
الذي  العرض  تقبل.  لن  أعاله،  املسجل  األخر  املوعد  بعد  املقدمة  العروض 
ال يوجد يف صندوق العروض )يف املنظومة( املخصص لهذا اإلجراء يف املوعد 

األخر املسجل، ألي سبب كان - سيلغى ولن ُيبحث فيه.
ال تلتزم رشكة مكوروت بقبول العرض األدىن أو أي قسم منه أو أي عرض آخر 
أياً كان، وتحتفظ لنفسها بالحق باتخاذ قرار بتطبيق جزيئ للعرض أو تنفيذه 
عىل مراحل، التعاقد مع مقدم عرض واحد أو مع عدد من مقدمي العروض 
الفائزين أو توزيع الدعوة بني عدد من مقدمي العروض. كذلك تحتفظ رشكة 
مكوروت لنفسها بالحق بإدارة مفاوضات مع مقدمي العروض الذين وجدت 

عروضهم مالمئة. 
البالد(،  إنتاج  )تفضيل  املناقصات  واجب  أنظمة  اإلجراء  هذا  عىل  ترسي 
مدقق  ترصيح  إرفاق  يجب  األفضلية  عىل  للحصول  كرشط  للعام1995-، 

حسابات بخصوص سعر املركب اإلرسائييل يف سعر العرض.
ُينرش اإلعالن يف موقع رشكة مكوروت عىل االنرتنت 
http://www.mekorot.co.il يف قسم "مناقصات" 
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