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شعبة املوارد البرشية واإلدارة
وحدة املشرتيات واللوجيستيكا

مناقصة علنية ر- 22/2022 لتزويد محوالت 
بقوات مختلفة ملواقع مكوروت 

مكوروت رشكة املياه م.ض )فيام ييل:"مكوروت"( تطلب بهذا تلقي عروض لتزويد محوالت 
مكوروت  ملواقع  ييل:"املحوالت"(  )فيام  وات  كيلو  5000 وحتى  250 من-  مختلفة  بقوات 
املختلفة )فيام ييل:"موقع مكوروت"( ، يشمل تخطيط، إنتاج، فحص، اختبار، تغليف، تزويد، 

نقل، تفكيك )فيام ييل:"تزويد املحوالت"(.
يحق تقديم العروض ملقدمي العروض الذين حصلوا عىل مستندات اإلجراء ويستوفون كافة 
مبوجب  املالمئة  املستندات  تقديم  بواسطة  وكٌمثبت   ، ييل  فيام  املفصلة  األدىن  الحد  رشوط 

املفصل يف هذا البند. 
1. رشوط الحد األدىن

   1.1  يجب عىل مقدم العرض أن يكون ُمصّنع إرسائييل أو مزود إرسائييل ميثل ُمصّنع إرسائييل 
إرفاق  يجب  نفسه،  امُلصّنع  هو  العرض  مقدم  فيها  يكن  مل  حالة  يف  أجنبي.  ُمصّنع  أو
الثالث سنوات  امُلصّنع خالل  تسويق محوالت  العرض  يحق ملقدم  بأنه  امُلصّنع  ترصيح 

األخرية نهايتها يف املوعد األخري لتقديم العروض. 
 5 األقل  عىل  إرسائيل  يف  بالتزويد  تجربة  صاحب  يكون  أن  العرض  مقدم  عىل     1.2  يجب 
أو أكرث خالل الثالث سنوات األخرية، نهايتها يف املوعد  VA 1250 محوالت زيت بقوة
األخري لتقديم العروض للمناقصة. إلثبات استيفاء رشط الحد األدىن هذا يجب إرفاق قامئة 
األخرية، وكذلك  الثالث سنوات  تزويدها خالل  تم  التي  املحوالت  تفصيل  زبائن تشمل 

املسؤولني عن التواصل، وظائفهم، أرقام هواتفهم وعنوانني الربيد االلكرتوين. 
VA 2500 1.3  يجب عىل امُلصّنع أن يكون صاحب تجربة بتزويد عىل األقل 5 محوالت بقوة   
وأعىل خالل السنتني األخريتني، نهايتها يف املوعد األخري لتقديم العروض للمناقصة. إلثبات 
استيفاء رشط الحد األدىن هذا يجب إرفاق قامئة زبائن تشمل تفصيل املحوالت التي تم 
تزويدها خالل السنتني األخريتني، وكذلك أسامء الزبائن النهائيني، املسؤولني عن التواصل، 

وظائفهم، أرقام هواتفهم وعنوانني الربيد االلكرتوين. 
روتينية  فحوصات  تنفيذ  عىل  قادر  مخترب  صاحب  يكون  أن  امُلصّنع  عىل     1.4  يجب 
Routine( للمحوالت مبوجب معايري IEC 60076. إلثبات استيفاء رشط الحد  Test(
عليه من  كاملطلوب، مصادق  املخترب  يتعلق مبلكية  إرفاق ترصيح  األدىن هذا يجب 

قبل مخويل التوقيع. 
 800Kva للمحوالت بقوة بحد أدىن TYPE TEST 1.5  نفذ امُلصّنع بنجاح فحوصات استامرة   
أو KEMA :يف مخترب معرتف فيه، غري مرتبط ومعروف مثل Kva 22 وبجهد حد أدىن 
األدىن هذا يجب عىل مقدم  الحد  استيفاء رشط  سنة األخرية. إلثبات  20 خالل CESI
TYPE العرض أن يرفق لعرضه مستندات الفحوصات التي تثبت استيفاء فحص استامرة

.  TEST
أعاله.  املذكور  مبوجب  ISO 9001 معايري  مبوجب  املفعول  ساري  تأهيل     1.6  ترصيح 
ومبوعد  العرض،  تقديم  مبوعد  املفعول  ساري  الترصيح  أن  تثبت  وثائق  عرض  يجب 
تصنيع املحول املالئم وذو الصلة. يجب عىل امُلصّنع اإلرسائييل تقديم ترصيح ISO من 
املواصفات  معهد  قبل  من  معتمدة  هيئة  أو مبوجب  اإلرسائييل  املواصفات  معهد  قبل 

اإلرسائييل.  
حسابات  إدارة  واجب  يستويف  مرخص  مشتغل  يكون  أن  العرض  مقدم  عىل     1.7  يجب 
عىل  يجب  الرشط  هذا  استيفاء  إلثبات  القانون،  مبوجب  الرضائب  مستحقات  ودفع 
مقدم العرض أن يرفق تصاريح مالمئة وسارية املفعول مبوجب قانون صفقات الهيئات 
حسابات  إدارة  ترصيح  مرخص،  مشتغل  شهادة  ييل:  كام  1976 للعام-  العمومية، 
الرضيبة،  أجل خصم  من  العمومية، ترصيح  الهيئات  قانون صفقات  وسجالت مبوجب 
وكذلك ترصيح مبوجب قانون صفقات الهيئات العمومية موقع مبوجب القانون بالنص 

املرفق لهذه املناقصة كملحق 1.  
املناقصة  هذه  مستندات  من  نسخة  تقدم  املناقصة:  مستندات  عىل  والحصول  2. التسجيل 
بواسطة املنظومة املحوسبة "Sourcing Vision" . للتسجيل وتلقي الرابط للمنظومة  مجاناً
االلكرتوين عىل  الربيد  عرب  دودايئ جوالن  كرين  للسيدة  التوجه  يجب  االلكرتوين  الربيد  عرب 
مقدمة  الرشكة  اسم  التالية:  التفاصيل  تسجيل  مع  Kgolan@mekorot.co.il العنوان: 
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 
ومن أجل تقديم العرض بواسطة املنظومة. يجب املصادقة عىل تلقي مستندات املناقصة 
بواسطة الضغط عىل كلمة "اضغط للمصادقة عىل تلقي الربيد االلكرتوين" املسجلة يف أسفل 
املنظومة، ترسل إعالنات توضيحية يف  املعرف يف  االلكرتوين  للربيد  االلكرتوين.  الربيد  إعالن 

حال وجدت. 
والتقييدات  اليوم  السارية  الطوارئ  للوائح ساعات  االنتباه  ذلك مع   كذلك، يف حالة متكن 
املشرتيات  وح��دة  يف  املناقصة  مستندات  عىل  االط��الع  ميكن  الحركة،  بحرية  املؤقتة 
أبيب،  تل  9 لنكولن  مبنى مكوروت، شارع  املوجودة يف  واللوجيستيكا يف رشكة مكوروت 
تسليم   .15:00  -  09:00 بالساعات   ، الخميس  األحد-  األيام  يف   ،)C )املمر  الثاين  الطابق 
أجل  من  أعاله  كاملذكور  التفاصيل  لتسليم  بالخضوع  هو  املناقصة  مستندات  من  نسخة 

التسجيل للمنظومة. 
3.املوعد األخري لتقديم العروض هو بتاريخ 26/4/2022 الساعة 12:00 ظهراً.  

 ال يجوز تقديم العروض بأي طريقة أخرى ولن تقبل العروض املقدمة بعد املوعد املحدد أعاله. 
 يجب تقديم العرض فقط بواسطة صندوق املناقصات املحوسب يف منظومة

   "sourcing Vision" حتى املوعد األخري املسجل أعاله. 
يف  يف منظومة "sourcing Vision" وأيضاً أيضاً السعر  أنه يجب تعبئة عرض  بهذا   يوضح 

استامرة العرض املايل.  
كان، وتحتفظ لنفسها  بقبول العرض األدىن أو أي عرض آخر أياً  ال تلتزم رشكة املياه م.ض 
العروض  مقدمي  من  عدد  بني  الدعوة  توزيع  أو  العرض  من  قسم  فقط  بقبول  بالحق 
يف  مفاوضات  بإدارة  بالحق  لنفسها  الرشكة  تحتفظ  كذلك  املناقصة.  يف  املشرتكني  املختلفني 

الحاالت املسموح فيها مبوجب القانون. 
كرشط   ترسي عىل هذا اإلجراء لوائح واجب املناقصات )تفضيل إنتاج البالد(، للعام- 1995. 
لتلقي األفضلية، يجب إرفاق ترصيح مدقق حسابات للعرض حول نسبة املركب اإلرسائييل 

يف سعر العرض. 
ُينرش اإلعالن يف موقع رشكة مكوروت عىل االنرتنت يف قسم مناقصات

http://www.mekorot.co.il/

مكوروت رشكة املياه م.ض
لجنة املناقصات املركزية

مناقصة لقاطرة تكنولوجية لرشكة مكوروت
مناقصة رقم  2022 - 29/ش

قاطرة  خدمات  لتقديم  مناقصة  يف  للمشاركة  العروض  مقدمي  بهذا  تدعو  ييل:"مكوروت"(  )فيام  م.ض  املياه  مكوروت رشكة 
تكنولوجية لوحدة األمن الخاصة مبكوروت، يف جميع أرجاء البالد.

الخدمات املشمولة يف نطاق هذه املناقصة هي الحراسة من قبل قاطرة تكنولوجية يف مواقع الرشكة املؤقتة و/أو الدامئة ملكوروت 
الحتياجات مكوروت، والكل مبوجب املوصوف يف مستندات املناقصة  ُتطلب الخدمات من حني آلخر وفقاً يف جميع أرجاء البالد. 

)فيام ييل ُتدعى:"الخدمات"( ومبوجب املذكور يف هذا املستند ومالحقه )فيام ييل:"الخدمة" أو "الخدمات" أو "العمل"(.
تعرف رشكة مكورت القاطرة التكنولوجية بالشكل التايل:

أ.  القاطرة التكنولوجية عبارة عن منظومة أمن وحامية متنقلة لحراسة املوقع و/أو مجمع مسور، يتم حملها عىل عربة مجرورة. 
ب. منظومة األمن والحامية، تشمل كامريات، أجهزة كشف من أنواع مختلفة، سامعات، إضاءة.  

ج.  منظومة األمن والحامية تشمل  منظومة خليوية ودعم مولد كهربايئ.
د.  تشمل املنظومة منظومة اتصاالت تشمل عىل األقل نوعني من االتصاالت من أجل الدعم. 

ه�. مُتكن املنظومة نرش أجهزة كشف إضافية خارج القاطرة يف مساحة املوقع املؤمن واملحروس، بشكل ، تتفاعل فيه مع املنظومة 
املوجودة عىل ظهر القاطرة.  

ملقدمي العروض أنه وقت نرش هذه املناقصة ، مل تستكمل بعد إجراءات الحصول عىل كافة التصاريح مبا يف ذلك  ليكن معلوماً
كامل  الحصول عىل  يتأخر حتى  أن  نفسه ميكن  التنفيذ  و/أو  التنفيذ  بداية  وأن  األعامل،  تنفيذ  أجل  من  املطلوبة  التنظيمية، 
كذلك،  بدون أن يشكل ذلك ادعاء و/أو طلب من مقدم العرض الفائز تجاه رشكة مكوروت.  التصاريح املطلوبة من أجل التنفيذ، 
ملقدمي العروض أن التأجيل و/أو عدم الحصول عىل كامل التصاريح املطلوبة ميكن أن يؤدي لتغيري رشوط املناقصة  ليكن معلوماً

أو إللغاء هذه املناقصة ، بدون أن يكون بذلك أي ادعاء و/أو طلب تجاه رشكة مكوروت. 
يدعى لتقديم العروض فقط مقدمو عروض الذين يستوفون كافة رشوط الحد األدىن املفصلة يف هذا املستند ، مقدم عرض الذي ال 

يستوف رشط حد أدىن واحد أوأكرث، لن يبحث يف عرضه. 
الحصول عىل مستندات املناقصة 

تقديم العروض لهذا اإلجراء غري مرشوط بدفع. 
من أجل تلقي مستندات املناقصة يف ملف PDF، ُيطلب من كل مشرتك تعبئة استامرة التسجيل لهذه املناقصة، املنشورة يف موقع 
يجب إرسال كافة املذكور أعاله  تحت العنوان " مناقصات" بالسطر املسجل فيه اسم املناقصة.  رشكة مكوروت عىل االنرتنت، 
التأكد من  الكرتوين معاد. مبسؤولية كل مشرتك  بربيد  املناقصة  التسجيل، وتلقي مستندات  التعليامت يف نص استامرة  مبوجب 

لطلبه. الحصول عىل املستندات وفقاً
رشوط الحد األدىن

تحق املشاركة يف هذا اإلجراء ملقدمي عروض الذين حصلوا عىل مستندات املناقصة ويوجد بحوزتهم املعرفة، القدرة، القوى العاملة 
الخبرية واملعدات املالمئة لتنفيذ املهام املفصلة يف مستندات اإلجراء الكاملة، والذين يستوفون كافة رشوط الحد األدىن، ملخصها 

فيام ييل واملفصلة يف مستندات اإلجراء الكاملة: 
1. يجب عىل مقدم العرض أن يكون مشتغل مرخص يستويف واجب إدارة أموال ودفعات الرضيبة مبوجب القانون. 

2. ترخيص ساري املفعول لوجود وإدارة مكتب لخدمات حراسة. 
3. رشكة ذات ترخيص عمل ساري املفعول ملنطقة يهودا والسامرة. 

4.  أمر ساري املفعول بخصوص حظر تشغيل لوائح الرقابة عىل العامل األجانب، اإلدارة املدنية منطقة يهوداوالسامرة ويعترب ترصيح 
للعمل  بأعامل الحراسة واألمن يف نطاق يهودا والسامرة. 

5.  رخصة مزود خدمات- ملقدم العرض رخصة للعمل كمزود خدمات مبوجب معناه يف قانون تشغيل العامل من قبل مقاويل القوى 
العاملة، للعام- 1996 ، ساري املفعول مبوعد تقديم العروض .

6. مقدم العرض يدفع لعامله عىل األقل الحد األدىن لألجور ورشوط اجتامعية مبوجب تعليامت كل قانون.  
الصله معه، بخصوص استيفاء واجباته مبوضوع املحافظة عىل حقوق  7.  يجب عىل مقدم العرض تقديم ترصح خطي له وألصحاب 
العرض كمشغل من أجل تزويد  التي تنطبق عىل مقدم  التوسيع واالتفاقيات الجامعية  العمل، أوامر  العامل، مبوجب قوانني 

العمل أو الخدمات.
مركز رقابة الكرتوين مع موظفني للرد الفوري  – مقدم العرض هو املالك ملركز أمني مبوجب التفصيل 9.04 8.  مركز وظيفي 24/7
) وحدة طرف( ويعمل مبلكيته بشكل متواصل  مشرتكاً يشمل أيام السبت واألعياد يشمل عىل األقل 500 يف السنة  24/7 يوماً

عىل األقل طيلة الثالث سنوات األخرية التي ُتعد من املوعد األخري لتقديم العروض للمناقصة. 
نظم أمن وحراسة متنقلة عىل  9.  يجب عىل مقدم العرض أن يكون صاحب تجربة مثبتة بخدمات الحراسة والحامية بواسطة 3
أيام باألسبوع( بشكل متواصل لتغطية  ساعة خالل 7 األقل تحتوي علىل األقل عىل القطع التالية- كامريات ثابتة تعمل 24/7 )24
درجة مع قدرة عىل التحليل. عىل األقل كامريا واحدة التي ميكن السيطرة عليها وتحريكها، تسجيل فيديو محيل وتسجيل  360
أسابيع، منظومة مجسات حركة أجهزة الكشف عن األشعة وحجم ال سلكية  بجهاز عن ُبعد مع حامية املعومالت عىل األقل 3
مرت مع الواجهات للقاطرة التكنولوجية،  بدون وصل لخطوط املنظومة، التي ميكن نرشها يف مساحة املوقع حتى ُبعد 1000
تحتية/رشكة  بنى  لرشكة  تكون  أن  يجب  أعاله  املذكورة  الرتجبة  األقل، عىل  اثنتني عىل  بث  بوسيلتْي مدعومة  إنذار  منظومة 
حكومية ، لفرتة سنة واحدة عىل األقل، من بني الخمس سنوات األخرية، ُتعد من املوعد األخري لتقديم العروض لهذه املناقصة. 

10. تقديم كفالة مناقصة بقيمة 100،000 ش.ج.        
تقديم العروض   

، الطابق األول،  تقدم العروض يف مغلف مغلق لصندوق املناقصات املوجود يف وحدة مناقصات رشكة مكوروت، يف شارع لنكولن 9
تل أبيب. ميكن تقديم العروض باأليام األحد- الخميس حتى موعد أقصاه تاريخ 12/05/2022 الساعة 12:00 ظهراً. 

نلفت انتباه مقدمي العروض :
-   من أجل الدخول ملبنى مكوروت يف شارع لنكولن 9 تل أبيب، يجب اجتياز " تفتيش دخول". 

-    يف أعقاب أعامل القطار الخفيف يف تل أبيب يحتمل حدوث صعوبات بالوصول ملنطقة مبنى رشكة مكوروت. 
إىل كتف مع عامل رشكة مكوروت يف حيز مغلق أو يعملون يف الساحات ويف الهواء  -    املقاولون واملزودون الذين ال يعملون كتفاً

الطلق- سيتم استجوابهم عن وضعهم الصحي عند حضورهم إىل املواقع املختلفة وُيطلب منهم ارتداء كاممة.
إىل كتف مع عامل رشكة مكوروت وُيطلب منهم مالمسة عامل الرشكة أو الوجود يف حيز مغلق  -    املقاولون الذين يعملون كتفاً
- سيتم استجوابهم عن وضعهم الصحي عند حضورهم إىل املواقع  أو حّساس مثل غرف الحاسوب، غرف التحكم والسيطرة 

املختلفة وُيطلب منهم ارتداء كاممة وإجراء فحوصات انتيجني عند دخولهم للموقع. 
وكذلك بيوم االتسقالل بني التواريخ  17 - -    مكتب الرشكة ستكون مغلقة خالل عطلة عيد الفصح بني التواريخ 21/04/2022

  . 4-05/05/2022
لذلك وعليه أخذ ذلك بالحسبان من أجل استيفاء املوعد األخري لتقديم العروض املسجل  يجب عىل مقدم العرض االستعداد وفقاً

أعاله.   
رشوط عامة

إدارة  لها  كان،ويحق  أياً آخر  أي عرض  أو  األدىن  العرض  بقبول  تلتزم  وال  كان،  أياً مقدم عرض  مع  بالتعاقد  مكوروت  تلتزم  ال 
، واحد أو أكرث و/أو إلغاء املناقصة مبوجب املذكور  Best &Final مفاوضات مع مقدمي العروض و/أو قسم منهم و/أو القيام بإجراء

يف مستندات املناقصة و/أو وفقاً الحتياجاتها.
تحتفظ مكوروت لنفسها بالحق باختيار فائز بعد فائز. 

أو تطبيقه عىل مراحل،  العرض،  املناقصة، قبول قسم من  املركبات املوصوفة يف  تحتفظ مكوروت بحقها بطلب فقط قسم من 
لتقديراتها الحرصية بإلغاء هذه املناقصة و/أو الخروج بإجراء جديد و/أو  وباإلضافة إىل ذلك، تحتفظ مكوروت لنفسها بالحق وفقاً
تحديث هذه املناقصة أو مواعيدها يف أي وقت، وذلك بدون الحاجة بتقديم تفسري ملقدمي العروض أو تعويضهم و/أو تعويضهم 

مالياً . إعالن عن اإللغاء / التحديث يرسل لكل من حصل عىل مستندات املناقصة مبوجب املوصوف أعاله. 
توضيحات

فقط، للسيد نيف كلشتسلسيك ، عرب  لالستفسار، لألسئلة ولالستفسارات، ميكن التوجه بالشكل املفصل يف مستندات اإلجراء، خطياً
، وذلك حتى موعد أقصاه تاريخ 25/04/2022 الساعة 12:00  nkleshchelski@mekorot.co.il الربيد االلكرتوين، عىل العنوان

ظهراً. يجب التأكد من وصول الربيد االلكرتوين بهاتف رقم: 052-3574615 .
لجميع مقدمي العروض املحتملني يف هذا اإلجراء، وتعترب جزء ال يتجزء من هذا املستند. منعاً تسلم األجوبة عىل األسئلة خطياً
فقط.  لاللتباس، يوضح بهذا أنه فقط األجوبة التي ستسلم خطياً ُتلزم رشكة مكوروت، وال ميكن االعتامد عىل جواب تم تقدميه شفهياً

لجنة املناقصات املركزية
ينرش اإلعالن يف موقع رشكة مكوروت عىل االنرتنت يف قسم مناقصات

http://www.mekorot.co.il
ينرش اإلعالن يف الصحف الصادرة باللغة العربية وأيضاً يف الصحف الصادرة باللغة العربية

 يوضح بهذا أنه يف كل األحوال النص املنشور باللغة العربية هو النص امُللزم

إعالن عن بيع 
فاصولياء مجمدة

مغلفة بأكياس 800 غم بسعر مخفض
نعلن بهذا للجمهور عن بيع 

فاصولياء مجمدة مغلفة بأكياس 800 غم 
بسعر 7.20 ش.ج للوحدة يشمل ض.ق.م. 

ميكن رشاء املنتجات بشبكات يينوت بيتان وميجا 
تحت أرقام الكتالوج التالية:

فاصولياء خرضاء كاملة – 7290019384041 
فاصولياء خرضاء مقطعة – 729001938058 
 فاصولياء خرضاء ناعمة – 729001938027

الحملة حتى نفاذ املخزون
ُتعرض يافطات مالمئة يف الشبكات املذكورة 

د.ر خدمات لوجستية م.ض 

إعالن لجمهور زبائننا
رشكة " اكرسوس م.ض"

تعلن بهذا عن جمع منتج
" شوكوالتة حليب بدون إضافة سكر"

الذي ُينتج من قبل رشكة فوبداه كونفكشيوري ، روسيا .
يف أعقاب فحوصات خدمة الطعام لواء تل أبيب قفي وزارة الصحة، ُوجد أن املنتج 
ميكن أن يحتوي عىل مركب ُمسبب لحساسية اللوز، غري امُلشار إليه يف قامئة املواد 

امُلسببة للحساسية عىل ملصق املنتج.
تطلب الرشكة من املستهلكني الذي يعانون من حساسية 
اللوز وباقي املواد امُلسببة للحساسية املسجلة عىل ملصق 
املنتج، عدم استهالك هذا املنتج. فيام ييل تفاصيل املنتج 

التي ترغب الرشكة بجمعه:
شوكوالتة حليب بدون سكر %36 كاكاو   
الوزن 100غم، باركود 4607005409829 

التاريخ األخري لالستعامل: 1.02.2023 
أمام  ذلك  عن  وتعتذر  املنتج  جمع  عىل  الرشكة  تعمل 

زبائننا. 
رقم:  لهاتف  التوجه  يجب  واستفسار  س��ؤال  بكل 

 . 08-6373373

األسدي

تعويضات ملترضري الحزازة

أرضار رسطانية يف منطقة العنق 

| الغدد الدرقية | الغدد الليمفاوية 

ومنطقة الرأس يشمل األورام

يف منطقة الدماغ والوجه

رسطان الدم )لوكيميا(

Bcc، Scc أضرضار صلع

054-5404854

- محام وكاتب عدل محمد ابراهيم أسدي

مكوروت رشكة املياه م.ض
كزية رمل لجنة املناقصات ا

مناقصة علنية رقم 2022-20/ش 
دعوة لتقديم عروض لرشاء أرايض املعروفة باسم " كيدوح ميلتسان" 

يف مدينة رحوفوت، يف حوض 3700 القسيمة 187
1.  مكوروت رشكة املياه م.ض )فيام ييل:"مكوروت" أو "الرشكة"( تدعو بهذا مقدمي العروض لتقديم عروض لرشاء حقوق 
يف الحوض 3700، املوجودة يف جنوب رشق مدينة رحوفوت، يف حي كريات دافيد،  ملكية الرشكة بأكملها، يف القسيمة 187

الكل مبوجب املفصل يف مستندات املناقصة )فيام ييل:" القسيمة"(. 
 من الجدير ذكره أن مساحة القسيمة مبوجب التسجيل يف دائرة تسجيل األرايض هي 500 مرت مربع، ومع ذلك من الجدير 

ذكره ان مساحة القسيمة بالفعل هي أصغر – ما يقارب ال� 396 مرت مربع، يف أعقاب املصادرة التي متت. ذكره ان مساحة القسيمة بالفعل هي أصغر – ما يقارب ال� 396 مرت مربع، يف أعقاب املصادرة التي متت. 
يوجد يف القسيمة مبنى قديم من باتطون مبساحة 4x4 م واستخدم يف املايض لحفريات املياه. باقي األرض خالية.   

واجب الفحص بنفسه،   2.  تباع القسيمة بوضعها الحايل )AS IS ( مبا يف ذلك املبني عىل القسيمة، ويفرض عىل مقدم العرض 
أو بواسطة مهنيني من قبله، عىل حسابه ومبسؤوليته الحرصية كافة املعلومات والبيانات الرضورية له مبا يتعلق بالقسيمة، 
خالل  مبا يف ذلك وضعها التنظيمي ، حقوق البناء التي ترسي عليها ، مساحة القسيمة الصافية بعد املصادرة التي متت 
السنوات لروضة أطفال وملمر للمشاة ، وضعها البنيوي ، التسجييل ، القانوين وكل معلومة أخرى، مبا يف ذلك وليس فقط 

الرشوط واملهام املطلوبة كرشط للحصول عىل ترخيص بناء. الرشوط واملهام املطلوبة كرشط للحصول عىل ترخيص بناء. 
  كل عرض يقدم يكون فقط باالعتامد عىل فحوصات مقدم العرض والرشكة غري مسؤولة بشكل أياً كان مبا يتعلق بوضع 

القسيمة.  
 مدعوون لتقديم عروض فقط مقدمي العروض الذين يستوفون كافة رشوط الحد األدىن املفصلة يف هذا املستند. مقدم 

عرض الذي ال يستوِف رشط حد أدىن واحد أو أكرث، لن يبحث يف عرضه.  
الحصول عىل مستندات املناقصة

تقديم العروض لهذه املناقصة غري منوط بدفع. 
من أجل تلقي مستندات املناقصة يف ملف PDF، والشمل يف قامئة التوزيع لنقل إعالنات وتحديثات )مبا يف ذلك املستندات 
التوضيحية( بكل ما يتعلق بهذه املناقصة، ُيطلب من كل مشرتك تعبئة استامرة التسجيل لهذه املناقصة، املنشورة يف موقع 
تحت العنوان " مناقصات" بالسطر املسجل فيه  WWW.MEKOROT.CO.IL تحت العنوان " مناقصات" بالسطر املسجل فيه رشكة مكوروت عىل االنرتنت، عىل العنوان WWW.MEKOROT.CO.IL رشكة مكوروت عىل االنرتنت، عىل العنوان
وتعبئة استامرة التسجيل.  ََاسم املناقصة. بداية يجب الدخول إلعالن النرش موضوع هذا اإلجراء، الضغط عىل تفاصيل إضافيَة
بوقت قريب من موعد التسجيل يف موقع مكوروت عىل االنرتنت، سريسل ملقدم العرض عرب الربيد االلكرتوين منشور ملستندات 

املناقصة. 
لبه.   رتك التأكد من وصول املستندات وفقا ل مبسؤولية كل م

ا
ط ً ش

باإلضافة إىل ذلك، ميكن الحصول عىل نسخة من مستندات املناقصة من مكاتب رشكة مكوروت يف تل أبيب، شارع لينكولن 9، 
، بتنسيق مسبق مع السيد روين كوهن بهاتف رقم: 3521110-073.    ا الطابق األول، يف ساعات العمل املتعارف عليه

رشوط الحد األدىن:
تحق املشاركة يف اإلجراء ملقدمي العروض الذين حصلوا عىل مستندات املناقصة وبحوزتهم املعرفة، القدرة، القوى العاملة 
الخبرية ومعدات مالمئة لتنفيذ املهام املفصلة يف مستندات اإلجراء الكاملة، الذين يستوفون كافة رشوط الحد األدىن امللخصة 

فيام ييل واملفصلة يف مستندات اإلجراء الكاملة:     
، املوعد وبالرشوط املحددة  1.   – يجب عىل مقدم العرض املشاركة يف جولة مقدمي العروض يف املكانجولة مقدمي العروض

يف مستندات اإلجراء. 
تقديم العروض

شارع لنكولن 9  يم العروض يف مغلف مغلق لصندوق املناقصات يف وحدة املناقصات الخاصة برشكة مكوروت، يف د يجب تق
، الطابق األول، تل أبيب. ميكن تقديم العروض باأليام األحد-الخميس حتى موعد أقصاه تاريخ 18.05.2022 الساعة 12:00 

ظهراظهرا.
نلفت انتباه مقدمي العروض:

التواريخ  تاريخ 21.04.2022 وباإلضافة لذلك بني  التواريخ 17.04.2022وحتى  -  مكاتب رشكة مكوروت ستكون مغلقة بني 
04.05.2022 وحتى تاريخ 05.05.2022 مبناسبة عيد الفصح ويوم االستقالل.  

- من أجل الدخول ملبنى رشكة مكوروت يف شارع لنكولن 9 تل أبيب يجب اجتياز " رقابة دخول". 
- يف أعقاب االعامل يف القطار الخفيف يف تل أبيب يحتمل حدوث صعوبات بالوصول إىل منطقة مبنى رشكة مكوروت.

نلفت انتباه مقدمي العروض:نلفت انتباه مقدمي العروض:
-  املقاولون واملزودون الذين ال يعملون كتفاً إىل كتف مع عامل رشكة مكوروت يف حيز مغلق أو يعملون يف الساحات ويف 

الهواء الطلق- سيتم استجوابهم عن وضعهم الصحي عند حضورهم إىل املواقع املختلفة وُيطلب منهم ارتداء كاممة.الهواء الطلق- سيتم استجوابهم عن وضعهم الصحي عند حضورهم إىل املواقع املختلفة وُيطلب منهم ارتداء كاممة.
إىل كتف مع عامل رشكة مكوروت وُيطلب منهم مالمسة عامل الرشكة أو الوجود يف حيز  -  املقاولون الذين يعملون كتفاً
ّمغلق أو حساس مثل غرف الحاسوب، غرف التحكم والسيطرة  - سيتم استجوابهم عن وضعهم الصحي عند حضورهم إىل 

املواقع املختلفة وُيطلب منهم ارتداء كاممة وإجراء فحوصات انتيجني عند دخولهم للموقع. املواقع املختلفة وُيطلب منهم ارتداء كاممة وإجراء فحوصات انتيجني عند دخولهم للموقع. املواقع املختلفة وُيطلب منهم ارتداء كاممة وإجراء فحوصات انتيجني عند دخولهم للموقع. 
لذلك وأخذ ذلك بالحسبان من أجل استيفاء املوعد األخري لتقديم العروض املسجل  يجب عىل مقدم العرض االستعداد وفقاً

أعاله.
رشوط عامةرشوط عامة

ارة ال تلتزم رشكة مكوروت ب ً ا ً لعرض األدىن أو أي عرض آخر أيا كان، ويحق لها إدا لتعاقد مع مقدم عرض أيا كان، وال تلتزم بقبول  ارة ال تلتزم رشكة مكوروت ب ً ا ً لعرض األدىن أو أي عرض آخر أيا كان، ويحق لها إدا لتعاقد مع مقدم عرض أيا كان، وال تلتزم بقبول 
للمذكور  مفاوضات مع مقدمي العروض و/أو القيام بإمفاوضات مع مقدمي العروض و/أو القيام بإجراء تنافيس ل� Best &Final  ، واحد أو أكرث و/أو إلغاء املناقصة وفقاً

يف مستندات املناقصة و/أو وفقاً الحتياجاتها. 
تحتفظ رشكة مكوروت لنفسها بالحق باختيار فائز بعد فائز. 

تحتفظ رشكة مكوروت لنفسها بالحق بقبول أقسام من العرض، أو تنفيذ املناقصة عىل مراحل، وباإلضافة إىل ذلك، تحتفظ تحتفظ رشكة مكوروت لنفسها بالحق بقبول أقسام من العرض، أو تنفيذ املناقصة عىل مراحل، وباإلضافة إىل ذلك، تحتفظ 
أو  املناقصة  هذه  تحديث  و/أو  جديد  بإجراء  الخروج  و/أو  املناقصة  هذه  إلغاء  الحرصية  لتقديراتها  وفقاً بالحق  لنفسها 
مواعيدها يف أي وقت، وذلك بدون الحاجة بتقديم تفسريات ملقدمي العروض أو تعويضهم/ تعويضهم مالياً. إعالن عن إلغاء/ 

تحديث املناقصة يرسل لكل من حصل عىل مستندات املناقصة مبوجب املوصوف أعاله. 
توضيحاتتوضيحات

لالستفسارات، ولتقديم األسئلة االستفسارية ميكن التوجه، خطياً فقط، للسيد روين كوهن، عرب الربيد االلكرتوين، عىل العنوان 
التأكد من وصول  الساعة 12:00 ظهراً. يجب  تاريخ 11.05.2022  وذلك حتى موعد أقصاه  rocohen@mekorot.co.il التأكد من وصول الساعة 12:00 ظهراً. يجب  تاريخ 11.05.2022  وذلك حتى موعد أقصاه  rocohen@mekorot.co.il

الربيد االلكرتوين بهاتف رقم 3521110-073  الربيد االلكرتوين بهاتف رقم 073-3521110  
تسلم األجوبة عىل األسئلة االستفسارية خطياً لجميع مقدمي العروض املحتملني يف هذا اإلجراء، وتعترب جزء ال يتجزء من 
ُتلزم رشكة مكوروت، وال يجوز االعتامد عىل أي  لاللتباس، يوضح بهذا أن فقط األجوبة التي ستسلم خطياً هذا املستند. منعاً

جواب قدم شفهياً فقط. 
لجنة املناقصات املركزية

ُينرش اإلعالن يف موقع رشكة مكوروت عىل االنرتنت يف قسم مناقصات
http://www.mekorot.co.il

يف الصحف الصادرة باللغة العربية يف الصحف الصادرة باللغة ينرش اإلعالن يف الصحف الصادرة باللغة العربية وأيضاً عالن يف الصحف الصادرة باللغة العربية وأيضاً
يوضح بهذا أنه يف كل األحوال النص امُللزم هو النص املنشور باللغة العربية

خربة 25 سنة

25 / 3 / 2223
لاليجـار

يف نوف هچليل شارع חרמון
بيت مساحة 76م2

هاتف: 04-6553144
054-6258595

مناقصة قوى عاملة رقم 102/22
مطلوب

مدير/ة فرع جودة البيئة
لعنقود سلطات اجلليل واملروج

اتحاد مدن عنقود سلطات الجليل واملروج )فيام ييل: »العنقود”( معني بتجنيد مدير/ة فرع جودة 
البيئة لعنقود سلطات الجليل واملروج.

نسبة الوظيفة:%100، 42.5 ساعة أسبوعية.
درجة الوظيفة: رئيس فرع. التوظيف بعقد شخيص مبوجب مصادقة وزارة الداخلية. 

ً بداية العمل: فورا
ميكن االطالع عىل مستندات املناقصة وتحميلها من موقع العنقود عىل االنرتنت عىل العنوان:  .1

www.galilamakim.org.il، تحت العنوان” حرية املعلومات” ≤ مناقصات ≤ قوى عاملة. 
يجب عىل املرشحني الذين يستوفون طلبات املناقصة إرسال السرية الذاتية ومستندات مرافقة  .2

 meir@galilamakim.org.il :عرب الربيد االلكرتوين عىل العنوان
يجب التسجيل  الساعة 10:00، تاريخ – 12/4/2022 املوعد األخري لتقديم طلبات الرتشيح حتى .3

يف الربيد االلكرتوين رقم املناقصة، اسم املرشح+ اسم العائلة. 
يحتفظ العنقود لنفسه بالحق بتمديد املوعد األخري لتقديم طلبات الرتشيح للوظيفة املذكورة.  .4

العرض الذي ال يقدم حتى املوعد األخري لن يبحث فيه ولن يقبل.  .5
مع فائق االحرتام، مئري حييل، املدير العام
عنقود الجليل واملروج

767881

مناقصة رقم - 03/2022  
السلطة إلعادة تأهيل السجني تدعو بهذا مقدمي

 العروض، لتقديم عروض يف نطاق مناقصة 
رقمها - 3/2022 

لتقديم خدمات تنظيف قطرية يف مواقع السلطة
يف مناطق املركز، القدس والجنوب 

ميكن االطالع عىل تفاصيل املناقصة يف موقع السلطة 
إلعادة تأهيل السجني عىل االنرتنت، عىل العنوان: 

 WWW.PRA.GOV.ULCO.IL

دولة إسرائيل 
السلطة إلعادة 
تأهيل السجني

21 25.3.2022
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سلطة أرايض إرسائيل                     وزارة البناء واإلسكان 
منطقة الجنوب                فرع كبري تسويق 

              لواء الجنوب 

مناقصة محوسبة عرب االنرتنت 

مناقصة مبسار “سكن بسعر الهدف” يف دميوناه 

دعوة لتلقي عروض مبناقصة علنية 
لرشاء حقوق االحتكار 

لبناء 1،198 وحدة سكنية يف - 5 مجمعات
ببناء مشبع يف الحي الرشقي ب، يف دميوناه      

مناقصة رقم ب ش /73/2022

بهذا تلقي عروض للتوقيع عىل عقد احتكار مبارش )بدون اتفاقية  ووزارة البناء واإلسكان )فيام ييل: ”الوزارة”( تطلبان  سلطة أرايض إرسائيل )فيام ييل: “السلطة”/ “ر م”ي”(،
سنة أخرى، بالرشوط التي كانت متبعة يف سلطة أرايض إرسائيل مبوعد التجديد والتوقيع عىل عقد البناء مع وزارة البناء واإلسكان،  التمديد لـ 98 سنة مع خيار تطوير( لـ- 98

بخصوص املساحات تفاصيلها وإمكانيات البناء وقت نرش املناقصة هي كام ييل:

عدد الوحدات أرقام القطعرقم املجمع 
السكنية من 

خارطة بناء مدن

 ت ب"ع بسعر 
الهدف

عدد الوحدات 
السكنية من 

خارطة بناء مدن

 ت ب"ع يف 
السوق الحرة 

املجموع الكيل للدفع لوزارة البناء واإلسكان مقابل 
مصاريف تطوير عامة تشمل مصاريف تطوير 

إضافية مقابل إعادة بناء وتحسني البنى التحتية يف 
األحياء القدمية ومقابل إقامة مباين عمومية بـ- ش.ج 

72660107-108،125-126،2141608631،390،332
72661105-106،202-2051578530،009،769
72662209-21318710129،753،788
72663122،123،215-216،218-2191578530،003،747
72664124،222-2241176320،529،107

سعر املرت املربع للشقة قبل منح التخفيض لسعر الشقة ال يشمل رضيبة القيمة املضافة وقيمة الكفالة لضامن العرض، تنرش يف كراس املناقصة. 

املنافسة باملناقصة تكون عىل العرض األعىل بالنسبة لسعر األرض ، الكل مبوجب التعليامت التي ستفصل يف رشوط املناقصة. 

مبوجبه يعطى تخفيض للوحدة السكنية املخصصة للبيع للمستحقني، والكل بالخضوع  التسويق هو مبوجب الفصل الثانوي 4.7 من ملف قرارات مجلس أرايض إرسائيل، 
لرشوط املناقصة. 

تنطبق عىل القطعة خارطة 0359828-607، تخصيص القطع هو بناء مشبع للسكن ، باقي تفاصيل املناقصة تنرش يف كراس املناقصة.

باإلضافة للمبلغ املقرتح مقابل األرض يدفع الفائز يف املناقصة مصاريف التطوير ومصاريف تطوير إضافية لوزارة البناء واإلسكان ، الكل مبوجب املفصل يف كراس املناقصة.

ينرش كراس املناقصة يف موقع سلطة أرايض إرسائيل بتاريخ 22/05/2022. ميكن االطالع عىل الكراس وتحميله بدون أي مقابل. 

من الجدير ذكره أنه ال ميكن الحصول عىل نسخة مطبوعة من كراس املناقصة من مكاتب سلطة أرايض إرسائيل. 

يف أعقاب تعليامت وزارة الصحة، يتم استقبال الجمهور فقط بالخضوع للتعليامت املنشورة يف موقع سلطة أرايض إرسائيل عىل االنرتنت بهذا الشأن.

نلفت انتباه الجمهور: املناقصة مخصصة للمتعهدين/ للمقاولني / للرشكات فقط الذين يشرتون حقوق باألرض لبناء وحدات سكنية .

مبا يتعلق باملستحقني ) مشرتي الشقق السكنية( : تنرش معلومات حول القرعة الحقاً يف موقع وزارة البناء واإلسكان عىل االنرتنت .

العروض لهذه املناقصة بواسطة منظومة املناقصات املحوسبة عىل االنرتنت وبواسطة تقديم استامرة املصادقة عىل العرض والكفالة يف صندوق املناقصات البنيوي  يتم تقديم
الذي سيوضع يف املنطقة التجارية الجنوب.

مسبق يف موقع انرتنت “ الخدمات االلكرتونية الحكومية الرقمية “. عند بداية إجراء تنفيذ تقديم العرض يف موقع سلطة أرايض إرسائيل  يتطلب االشرتاك باملناقصة تسجيل
الرقمية”، هناك يُطلب منه تنفيذ عملية تعريف عن النفس. يف نهاية اإلجراء  االنرتنت ، يتم نقل املستخدم بشكل أوتوماتييك ملنظومة “ الخدمات االلكرتونية الحكومية عىل

يتم نقل املستخدم أوتوماتيكياً ملوقع سلطة أرايض إرسائيل عىل االنرتنت من أجل استكامل إجراءات تقديم العرض.

يؤكد بهذا أن كل عرض يقدم يف منظومة املناقصات املحوسبة عىل االنرتنت بواسطة نفس الهوية يف موقع انرتنت “ الخدمات االلكرتونية الحكومية الرقمية “ ) بواسطة نفس 
املستخدم( يحتلن سابقه. العرض األخري املقدم من قبل نفس املستخدم، هو العرض الذي سيبحث فيه أمام لجنة املناقصات ، والعروض السابقة يف حالة ُقدمت من قبل 

نفس املستخدم، تلغى.

يف مغلف يشمل استامرة املصادقة  تشرتك يف املناقصة فقط العروض التي يف املوعد األخري لتقديم العروض ُوجدت بأكملها يف منظومة املناقصات املحوسبة عىل االنرتنت ، وأيضاً
عىل العرض موقعة مبوجب املطلوب وكفالة بنكية يف صندوق املناقصات البنيوي يف املنطقة.

بواسطة املنظومة املحوسبة عىل االنرتنت وسواء يف صندوق املناقصات يف مكاتب سلطة أرايض إرسائيل ، شارع هتكفا  املوعد األخري لتقديم العروض )سواء تقديم العروض
4، مباين الحكومة، برئ السبع، هاتف رقم 3428246/52-073 ،هو بتاريخ 27/06/2022 حتى الساعة 12:00 ظهراً.

يغلق صندوق املناقصات البنيوي ومنظومة املناقصات املحوسبة عىل االنرتنت بشكل أوتوماتييك يف املوعد األخري لتقديم العروض . 

كان منع مقدم العرض من تقديم عرضه يف منظومة املناقصات املحوسبة عىل االنرتنت أو تقديم عرضه يف مغلف لصندوق املناقصات  لن يقبل أي ادعاء بسبب عطل تقني أياً
البنيوي يف املوعد.

تويص سلطة أرايض إرسائيل بتنفيذ إجراءات تقديم العروض بواسطة منظومة املناقصات املحوسبة عىل االنرتنت بوقت مبكر ، مع االنتباه أنه حتى املوعد األخري لتقديم 
تقديم استامرة املصادقة عىل العرض، موقعة مبوجب املطلوب مع الكفالة ، لصندوق املناقصات البنيوي  العروض يجب تكملة تقديم العروض املحوسب عىل االنرتنت وأيضاً

املوجود يف مكاتب املنطقة.

يحق لسلطة أرايض إرسائيل تغيري أي موعد من املواعيد املذكورة ، مبا يف ذلك املوعد األخري لتقديم العروض، يف حالة وجدت ذلك صحيحاً وفقاً لتقديراتها الحرصية .

هذا اإلعالن هو للمعرفة العامة فقط وال يوجد باملذكور فيه ما يلزم سلطة أرايض إرسائيل ووزارة البناء واإلسكان بأي شكل كان ، ال من ناحية املضمون وال من ناحية املواعيد 
املذكورة فيه. الرشوط امللزمة هي الرشوط املوجودة يف كراس املناقصة عىل كافة مالحقها. 

يجب عىل مقدمي العروض االطالع عىل الحتلنات يف موقع سلطة أرايض إرسائيل عىل االنرتنت بخصوص أي تغيري باملناقصة حتى موعد إغالقها.

يف أمسيات األعياد وعطلة عيد الفصح وعيد العرش ال يوجد استقبال جمهور.
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سلطة أرايض إرسائيل        بلدية إيالت 
منطقة تجارية الجنوب 

مناقصة محوسبة عرب االنرتنت 
مناقصة مبسار “سكن بسعر الهدف” يف إيالت

دعوة لتلقي عروض باملناقصة العلنية 
لرشاء حقوق االحتكار 

للسكن لبناء 469 وحدة سكنية 
يف حي "شيبويل ههار" )شاميل إيالت(، إيالت 

مناقصة رقم ب ش /71/2022

سنة أخرى،  سنة مع خيار التمديد لـ 98 عروض للتوقيع عىل عقد احتكار مبارش )بدون اتفاقية تطوير( لـ- 98 تطلب بهذا تلقي سلطة أرايض إرسائيل )فيام ييل: “السلطة”(،
بالرشوط التي كانت متبعة يف سلطة أرايض إرسائيل مبوعد التجديد والتوقيع عىل عقد البناء، بخصوص املساحات تفاصيلها وإمكانيات البناء عليها، تفصل يف كراس املناقصة.

قيمة املرت املربع املبني األسايس وقيمة الكفالة لضامن العرض، تُنرش يف كراس املناقصة. 

املنافسة باملناقصة تكون عىل العرض األعىل املتعلق بسعر األرض،الكل مبوجب التعليامت التي ستفصل يف رشوط املناقصة. 

باإلضافة للمبلغ املقرتح مقابل األرض يدفع الفائز يف املناقصة مصاريف التطوير ومصاريف تطوير إضافية، الكل مبوجب املفصل يف كراس املناقصة.

يعطى تخفيض من سعر الوحدة للوحدة السكنية املخصصة للبيع للمستحقني،  من ملف قرارات مجلس أرايض إرسائيل، مبوجبه التسويق هو مبوجب الفصل الثانوي 4.7
والكل بالخضوع لرشوط املناقصة. 

تنطبق عىل املجمعات خارطة 0453795-602 . باقي تفاصيل املناقصة تنرش يف كراس املناقصة.

ينرش كراس املناقصة يف موقع سلطة أرايض إرسائيل عىل االنرتنت بتاريخ 22/05/2022. ميكن االطالع عىل الكراس وتحميله بدون أي مقابل. 

يف أعقاب تعليامت وزارة الصحة، يتم استقبال الجمهور فقط بالخضوع للتعليامت املنشورة يف موقع سلطة أرايض إرسائيل عىل االنرتنت بهذا الشأن.

نلفت انتباه الجمهور: املناقصة مخصصة للمتعهدين/ للمقاولني / للرشكات فقط الذين يشرتون حقوق باألرض لبناء وحدات سكنية .

مبا يتعلق باملستحقني ) مشرتي الشقق السكنية( : تنرش معلومات حول القرعة الحقاً يف موقع وزارة البناء واإلسكان عىل االنرتنت .

والكفالة يف صندوق املناقصات البنيوي  املناقصات املحوسبة عىل االنرتنت وبواسطة تقديم استامرة املصادقة عىل العرض يتم تقديم العروض لهذه املناقصة بواسطة منظومة
الذي سيوضع يف املنطقة التجارية الجنوب.

االلكرتونية الحكومية الرقمية“. عند بداية إجراء تنفيذ تقديم العرض يف موقع سلطة أرايض إرسائيل عىل  يتطلب االشرتاك باملناقصة تسجيل مسبق يف موقع انرتنت “الخدمات
االنرتنت، يتم نقل املستخدم بشكل أوتوماتييك ملنظومة “الخدمات االلكرتونية الحكومية الرقمية”، هناك يُطلب منه تنفيذ عملية تعريف عن النفس. يف نهاية اإلجراء يتم نقل 

املستخدم أوتوماتيكياً ملوقع سلطة أرايض إرسائيل عىل االنرتنت من أجل استكامل إجراءات تقديم العرض.

يؤكد بهذا أن كل عرض يقدم يف منظومة املناقصات املحوسبة عىل االنرتنت بواسطة نفس الهوية يف موقع انرتنت “الخدمات االلكرتونية الحكومية الرقمية“ ) بواسطة نفس املستخدم( 
يحتلن سابقه. العرض األخري املقدم من قبل نفس املستخدم، هو العرض الذي سيبحث فيه أمام لجنة املناقصات، والعروض السابقة يف حالة ُقدمت من قبل نفس املستخدم، تلغى.

يف مغلف يشمل استامرة املصادقة  تشرتك يف املناقصة فقط العروض التي يف املوعد األخري لتقديم العروض ُوجدت بأكملها يف منظومة املناقصات املحوسبة عىل االنرتنت، وأيضاً
عىل العرض موقعة مبوجب املطلوب وكفالة بنكية يف صندوق املناقصات البنيوي يف املنطقة.

وسواء يف صندوق املناقصات يف مكاتب سلطة أرايض إرسائيل، شارع هتكفا  لتقديم العروض )سواء تقديم العروض بواسطة املنظومة املحوسبة عىل االنرتنت املوعد األخري
4، مباين الحكومة، برئ السبع، هاتف: 3428246/52-073 هو بتاريخ 25/07/2022 حتى الساعة 12:00 ظهراً. 

يغلق صندوق املناقصات البنيوي ومنظومة املناقصات املحوسبة عىل االنرتنت بشكل أوتوماتييك يف املوعد األخري لتقديم العروض . 

املحوسبة عىل االنرتنت أو تقديم عرضه يف مغلف لصندوق املناقصات  كان منع مقدم العرض من تقديم عرضه يف منظومة املناقصات لن يقبل أي ادعاء بسبب عطل تقني أياً
البنيوي يف املوعد.

لتقديم  املوعد األخري  أنه حتى  االنتباه  االنرتنت بوقت مبكر، مع  املناقصات املحوسبة عىل  العروض بواسطة منظومة  بتنفيذ إجراءات تقديم  تويص سلطة أرايض إرسائيل 
تقديم استامرة املصادقة عىل العرض، موقعة مبوجب املطلوب مع الكفالة، لصندوق املناقصات البنيوي  العروض يجب تكملة تقديم العروض املحوسب عىل االنرتنت وأيضاً

املوجود يف مكاتب املنطقة.

يحق لسلطة أرايض إرسائيل تغيري أي موعد من املواعيد املذكورة، مبا يف ذلك املوعد األخري لتقديم العروض، يف حالة وجدت ذلك صحيحاً وفقاً لتقديراتها الحرصية .

هذا اإلعالن هو للمعرفة العامة فقط وال يوجد باملذكور فيه ما يلزم سلطة أرايض إرسائيل ووزارة البناء واإلسكان بأي شكل كان، ال من ناحية املضمون وال من ناحية املواعيد 
املذكورة فيه. الرشوط امللزمة هي الرشوط املوجودة يف كراس املناقصة عىل كافة مالحقها. 

يجب عىل مقدمي العروض االطالع عىل الحتلنات يف موقع سلطة أرايض إرسائيل عىل االنرتنت بخصوص أي تغيري باملناقصة حتى موعد إغالقها.

يف أمسيات األعياد وعطلة عيد الفصح وعيد العرش ال يوجد استقبال جمهور.

1965 لواء القدس،  قضاء التنظيم املحيل القدس  قانون التنظيم والبناء للعام -
إعالن بخصوص إيداع خارطة هيكلية محلية مبستوى تفصييل رقم: 101-0948612

إسم املرشوع: إضافة بناء جديد يف حي جبل املكرب القدس
 صيغة املرشوع: تعليامت - 11 تخطيط - 5

بأنه  ييل:"القانون"(  )فيام   1965  - للعام  والبناء  التنظيم  قانون  من  89 املادة  حسب  بهذا  يعلن 
اللجنة املحلية للتنظيم والبناء  اللوائية للتنظيم والبناء لواء القدس، ويف مكاتب  اللجنة  يف مكاتب 
وتقسيم:  توحيد   .101-0948612 رقم:  تفصييل  محلية مبستوى  هيكلية  خارطة  إيداع  تّم القدس، 
أو  بناء  رخص  إصدار  ميكن  صالحياتها  من  خارطة  وتخويالت:  بناء  رخص  وتقسيم.  توحيد  بدون 
تخويالت التي تتعلق بالخرائط التالية: نوع العالقة رقم الخارطة تبديل 10754 خضوع 5166/ب 
شارع:  القدس  البلدة:  وأماكنها:  الخارطة  يف  املشمولة  املساحات   .62 تبديل  ق/5022/أ  م  تبديل 
املقصود مبنطقة موجودة يف حي جبل املكرب، شارع الفاروق، املخصص ملنطقة سكن خاص، مبوجب 
نقطة إحداثيات y:629183. بلوكات وقسائم:  x:222923 خارطة بناء مدن 10754. نقطة احداثيات
هدف   .10754 الخارطة  مبوجب  1 أرض:  قطعة   .1 كاملة:  قسائم  30926 بلوك:  مسوى:  غري 

املرشوع:إضافة بناء ملبنى قائم.
أهم تعليامت الخارطة:

1. تغيري التخصيص من منطقة سكن خاص ملنطقة سكن ب.
2. تحديد مساحات البناء القصوى.

3. تحديد خطوط إرتداد جديدة.
4. زيادة عدد الوحدات القصوى من 9 وحدات اىل 11 وحده.
5. زيادة عدد الطوابق من 3 طوابق اىل 4 طوابق لكل مقطع.

6. تحديد مراحل التنفيذ.
7. تحديد تعليامت بناء وتحديد رشوط إلصدار رخصة بناء يف املنطقة.

8. تحديد تعليامت بخصوص مبنى/أسوار للهدم.
يحق للمعني اإلطالع عىل الخارطة خالل األيام والساعات التي تكون فيها املكاتب املذكورة مفتوحة 
www.iplan.gov.il. كل من  إلستقبال الجمهور، وكذلك يف موقع االنرتنت التابع لدائرة التخطيط 
له شأن باألرض، بالبناء أو بكل يشء تخطيطي آخر ويرى أنه مترضر من الخارطة، وكذلك كل من 
من موعد آخر نرش لهذا  يوماً 60 خالل من القانون، ميكنه أن يقدم اعرتاضاً له حق وفق بند 100
القدس  اإلعالن يف الصحف، وذلك ملكاتب اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء، لواء القدس، شلومتسيون 1
jer- بالربيد األلكرتين  ايضاً اللوائية  ميكن تقديم إعرتاض للجنة  9100701، ت: 074-7697100. 

. ونسخة من اإلعرتاض تقدم اىل مكاتب اللجنة املحلية القدس، ساحة سفرا  tichnun@iplan.gov.il
)أ( من القانون، اعرتاض عىل الخارطة ال يقبل وال يبت  لبند 103 وفقاً تل: 02-6296811.  1، القدس، 
ألنظمة  مع رشح األسباب وإرفاق ترصيح يؤكد الحقائق التي اعتمد عليها ووفقاً به إال إذا قدم خطياً

التنظيم والبناء )ترتيبات إجراء اإلعرتاض عىل الخارطة صالحيات محقق وإجراءات عمله( 1989.
شريا تلمي، القامئة بأعامل رئيس اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء لواء القدس)106(

قانون التنظيم والبناء للعام -  1965لواء القدس، قضاء التنظيم املحيل القدس 
إعالن بخصوص إيداع خارطة  هيكلية محلية رقم: 101-0905687

إسم املرشوع: إضافة بناء شارع شاحل 51، 49، لتوسع وحدة سكن قامئة 
بأنه يف  )فيام ييل:"القانون"(  للعام - 1965  التنظيم والبناء  قانون  من  املادة 89 يعلن بهذا حسب 
القدس  والبناء  للتنظيم  اللوائية  اللجنة  مكاتب  القدس، ويف  والبناء  للتنظيم  املحلية  اللجنة  مكاتب 
)صيغة تعليامت: 17 صيغة تخطيط - 13(.  تم إيداع خارطة هيكلية محلية رقم: 101-0905687
إصدار  وتخويالت: خارطة من صالحياتها ميكن  بناء  وتقسيم. رخص  توحيد  بدون  وتقسيم:  توحيد 
رخص بناء أو تخويالت. التي تتعلق بالخرائط التالية: نوع العالقة رقم الخارطة تبديل م ق/12672. 
املساحات املشمولة يف الخارطة وأماكنها: البلدة: القدس، حي: چڤعات مردخاي شارع: شاحل 49، 51. 
نقطة إحداثيات y:630025. بلوكات وقسائم: بلوك: 30183 )مسوى(  x:218600 نقطة احداثيات
وحدات  لتوسيع  51 و-  49 شاحل  شارع  بناء  إضافات  املرشوع:  هدف   .122 القسائم:  أجزاء  رقم 

سكن قامئة.
أهم تعليامت الخارطة:

1.  تحديد بناء إلضافات بناء يف املباين شارع شاحل 49 و- 51.
يف املبنى 49: تحديد بناء إلضافات بناء يف الطوابق 2-، 1-، املدخل أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ح لتوسيع 

وحدات سكن قامئة فيها مبوجب ملحق البناء ومبوجب القائم يف املنطقة.
يف املبنى 51: تحديد بناء إلضافات بناء يف الطوابق 3-، 1-، املدخل أ، ب، ج، د، هـ ، و، ز، ح، لتوسيع 

وحدات سكن قامئة فها مبوجب ملحق البناء ومبوجب القائم يف املنطقة.
2. تحديد خطوط إرتداد  للبناء، كام هو مذكور.

3. زيادة مساحات البناء يف املنطقة.
4. تحديد مراحل التنفيذ إلنشاء إضافات البناء، كام هو مذكور.

5.  تحديد تعليامت بناء وتحديد رشوط إلصدار رخصة بناء يف املنطقة.
6. تحديد تعليامت بخصوص سور للهدم.

7. تحديد تعليامت بخصوص أشجار للقلع/الحامية.
يحق للمعني اإلطالع عىل الخارطة خالل األيام والساعات التي تكون فيها املكاتب املذكورة مفتوحة 
www.iplan.gov.il. ويف موقع  إلستقبال الجمهور، وكذلك يف موقع االنرتنت التابع لدائرة التخطيط 
كل من له شأن باألرض، بالبناء أو بكل يشء  www.jerusalem.muni.il اإلنرتنت للجنة املحلية القدس
من القانون، ميكنه  تخطيطي آخر ويرى أنه مترضر من الخارطة، وكذلك كل من له حق وفق بند 100
من موعد آخر نرش لهذا اإلعالن يف الصحف، وذلك ملكاتب اللجنة  خالل 60 يوماً أن يقدم اعرتاضاً
ونسخة من  تل: 02-6296811 القدس،  طابق 4 املحلية للتنظيم والبناء، لواء القدس، ساحة سفرا 1، 
 1 اإلعرتاض تقدم اىل مكاتب اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء لواء القدس شارع شلومتسيون هملكا 
)أ( من القانون، اعرتاض عىل الخارطة ال يقبل وال يبت  لبند 103 وفقاً القدس، ت: 02-6290263. 
ألنظمة  مع رشح األسباب وإرفاق ترصيح يؤكد الحقائق التي اعتمد عليها ووفقاً به إال إذا قدم خطياً

التنظيم والبناء )ترتيبات إجراء اإلعرتاض عىل الخارطة صالحيات محقق وإجراءات عمله( 1989.
إليعيزر رؤوخربچر، رئيس اللجنة املحلية للتنظيم والبناء  القدس)111(

مناقصة علنية لوظيفة 

مروج/ة صفقات تسويق كبري يف منطقة الجنوب  
)برئ السبع( – الوظيفة مخصصة ألشخاص ذوي احتياجات خاصة 

رقم الوظيفة 81045579

مّركز خدمات ملحقق يف منطقة القدس 
رقم الوظيفة 81055971

املوعد األخري لتقديم طلبات الرتشيح: 03/04/2022 
تقدم طلبات الرتشيح بواسطة استامرة طلب لوظيفة شاغرة )استامرة رقم 2115(، 

ميكن تحميل االستامرة من موقع مفوضية خدمات الدولة عىل االنرتنت عىل العنوان:
 www.civil-service.gov.il 

www.land.gov ميكن االطالع عىل تفاصيل الوظيفة يف موقع السلطة عىل االنرتنت
الرجاء تقديم طلبات الرتشيح للوظيفة )استامرة رقم 2115 باإلضافة إىل السرية الذاتية 
 pilat_land@talent-sys.com ومستندات وتصاريح مالمئة وذات صلة( ملعهد بيالت

مع تسجيل رقم الوظيفة املالمئة وذات الصلة. 
يتم الرد عىل التوجهات املالمئة فقط

اللجنة املحلية للتنظيم والبناء "هرئيل" 
إعالن مبوجب البند 149 من قانون التنظيم والبناء 1965

رقم الطلب:  يعلن بهذا أنه قدم اىل اللجنة املحلية للتنظيم والبناء "هرئيل"طلب إلصدار رخصة بناء: 
من حقوق البناء  20220172 ماهية النرش: إضافة بناء بشقة قامئة إضافة يف الطابق ب إضافة 6٪
)لتحسني البناء( إسم الطالب: مرياڤ كوريات مشييڤ . العنوان: مڤاسريت تسيون ، نوف هريم 35. 
من  إضافة حتى 6٪ التالية:  التسهيالت  . الطلب يشمل  بلوكات/قسائم: بلوك: 30446 قسيمة: 1 
كل من لديه إعرتاض ألي سبب كان عىل الطلب املذكور أعاله، يحق له   . البناء الحقوق لتحسني 
من يوم نرش هذا اإلعالن. العنوان: اللجنة املحلية  تقدميه للجنة املحلية للتنظيم والبناء خالل 15 يوماً
الساعات:  بني  األحد  يوم  الجمهور:  استقبال   ،2 جادة هحوتسڤيم  شارع  "هرئيل":  والبناء  للتنظيم 
عنوان إلرسال الربيد املسجل: ص.ب. 3424  13:00 09:00، يوم الثالثاء بني الساعات 16:00 - - 13:00

.  niza@v-harel.org.il :مڤاسريت تسيون ميكود 90805 عناوين الربيد األلكرتوين
اللجنة املحلية للتنظيم والبناء - هرئيل)127(

للبيع 
شقة يف رومانيا – بوخارست 

الشقة مرممة كليًا، يف مركز املدينة، 
غرفتني، الطابق الثالث مع مصعد 

95,000 يورو 
0 5 3 -6 6 0 6 6 0 3 صموئيل : 

1

سفارة الواليات املتحدة األمريكية 
ند عاملني/ات!  في إسرائيل تجُ
تُجند السفارة عاملني للوظائف التالية: 

عمال/عامالت تنظيف 
  )TelAviv-2022-025( :رقم الوظيفة

حارس/ة
 Unarmed Guard

)TelAviv(

حارس/ة
Armed Guard

)TelAviv(

Heating،Ventilation ،and Air
Conditioning (HVAC)
Controls Supervisor

)TelAviv-2022-008A1( :رقم الوظيفة

يتم تحديث الوظائف بشكل جار ومنتظم
يف موقع السفارة عىل االنرتنت

أنتم مدعوون لزياة املوقع واالطالع عىل التحديثات:

il.usembassy.gov/jobs/

إعالن بخصوص اقتراح تسوية دائنني في إجراء العجز عن تسديد الديون
مبوضوع الفرد شادي دياب هوية رقم  026181966، في ملف العجز عن تسديد الديون 67004-12-21

من ضمن وظيفتي كمدير التسوية لتنفيذ اقرتاح التسوية مبوجب قانون العجز عن تسديد الديون  .1
لقرار محكة الصلح املوقرة يف  )فيام ييل: ”القانون”( ووفقاً وإعادة التأهيل االقتصادي، للعام2018-
حيفا من تاريخ 15.02.22، أترشف باإلعالن بهذا للدائنني عن اقرتاح التسوية املقدم من قبل الفرد، 

مبوجب تعليامت القسم ي من القانون.   
ميكن الحصول عىل تفاصيل تتعلق بالتسوية، ردود املفوض وقرار املحكمة من مكتب مدير التسوية  .2

بالتفاصيل املسجلة أدناه. 
عىل كل دائن يرغب باملشاركة والتصويت يف اجتامع الدائنني، الذي سيعقد يف مكتب مدير التسوية،  .3
مبوجب  معدة  دين  دعوى  أرسال  و/أو  تقديم   ،10:00 الساعة  الخميس(  )يوم  26.05.22 بتاريخ 
القانون بالربيد املسجل مع ترصيح تسليم ملكتب مدير التسوية، مدعومة بكافة املستندات املطلوبة 
للحسم فيها، مبا يف ذلك نسخ من مستندات املحكمة، نسخة/نسخ من قسيمة/ قسائم الدين املزعوم، 
تقارير حساب محدثة ومطبوعة من دائرة اإلجراءات القانونية وتفاصيل الجباية من أطراف ثالثة، 

وذلك يف غضون 60 يوماً من موعد نرش هذا اإلعالن. 
اتفاقية  يُشمل يف  لن  املذكور،  املوعد  يقدم دعوى دين خالل  الذي ال  الدائن املحكمة،  لقرار  وفقاً .4
عىل  املحكمة  صادقت  حال  يف  الفرد،  ضد  دينه  دعوى بتقديم  االستمرار  ميكنه  ال  وعليه  الدائنني، 

التسوية. 
مبوافقته و/أو  يحق للدائن الذي قدم دعوى دين يف املوعد املحدد أعاله، إبالغ مدير التسوية خطياً .5
يجب عىل الدائن  أيام قبل موعد اجتامع الدائنني أعاله، حيث التسوية، حتى 3 اعرتاضه عىل اقرتاح

التأكد من وصول رأيه ليد مدير التسوية. 
يف محكمة الصلح يف حيفا أمام  ُحددت جلسة للبحث يف تسوية الفرد بتاريخ 19.09.22 الساعة 11:00 .6

سعادة القاضية تامي ليفي يطح. 
أفيف رنني، محام- مدير التسوية 

من شارع هنمال 2، حيفا 3303102
هاتف: 8600853-04 فاكس: 04-8600854

E-mail:office@rl-adv.com

أورانيم- الكلية األكادميية للرتبية، حركة الكيبوتسات )جمعية مسجلة(

دعوة لتقدمي اقتراحات رقم 03-22 
لتقدمي خدمات ليسينج تشغيلي

لكلية أورانيم 
أورانيم – الكلية األكادميية للرتبية )فيام ييل: ”أورانيم”( تدعو بهذا مقدمي االقرتاحات لتقديم 
اقرتاحات لتقديم خدمات ليسينج تشغييل لكلية أورانيم مبوجب الطلبات والتعليامت املفصلة يف 

مستند الدعوة عىل كافة مالحقه )فيام ييل:” مستندات الدعوة”(. 
تفاصيل بخصوص تقديم االقرتاحات منشورة يف موقع الكلية عىل االنرتنت: 

/http://tenders.oranim.ac.il 
 tenders@Oranim.ac.il تقدم االستفسارات واألسئلة االستفسارية عرب الربيد االلكرتوين فقط عىل العنوان

حتى تاريخ 24.04.22 الساعة 12:00. 
القسم  املناقصات املوجود يف  لصندوق  الساعة 12:00 تاريخ 10.05.22 لغاية  تقدم االقرتاحات 

املايل، بيت رقم 58 مبوجب الرشوط املفصلة يف مستندات الدعوة.
تتغلب عىل تعليامت هذا  املناقصة  التي ستفوز يف  التي ستوقع مع الرشكة  االتفاقية  تعليامت 

اإلعالن أو عىل التفاصيل املنشورة يف موقع الكلية عىل االنرتنت. 
أورانيم-الكلية األكادميية للرتبية، حركة الكيبوتسات )جمعية مسجلة 580003978 (

إعالن حتديث رقم 3
تأجيل املوعد األخير لتقدمي العروض

في إجراء التوجه التنافسي رقم 1/22 لتقدمي
خدمات استشارة قانونية لعني كرميم

احتاد املياه والصرف الصحي م.ض )»اإلجراء”(
املوعد األخري لتقديم العروض لإلجراء تأجل لتاريخ 2.5.2022 الساعة 12:00.  .1

تم متديد موعد تقديم األسئلة االستفسارية حتى تاريخ 3.4.2022 الساعة 10:00.  .2
مل يطرأ تغيري بباقي رشوط اإلجراء. .3

يجب عىل مقدمي العروض االطالع عىل أي تحديث و/أو تغيري يتعلق باإلجراء يف موقع الرشكة عىل  .4
االنرتنت عىل العنوان: https://www.einkramim.co.il هنالك مفصلة مستندات اإلجراء الكاملة. 

ُيطلب من مقدم العرض الذي يقوم بتحميل مستندات اإلجراء من موقع االنرتنت، التسجيل  .5
 ،patrisia@einkramim.co.il :لدى الرشكة بواسطة إعالن عرب الربيد االلكرتوين عىل العنوان
االلكرتوين  الربيد  وعنوان  الهاتف  رقم  العرض،  مقدم  اسم  اإلجراء،  اسم  تسجيل  من خالل 

لتلقي تحديثات، توضيحات، الرد عىل األسئلة وما شابه ذلك. 
مع فائق االحرتام،
عني كرميم اتحاد املياه والرصف الصحي م.ض 

مناقصة رقم 03/2022
لتقديم خدمات مهنية يف مجاالت حسابات 

الدعم، اإلرشاف، الرقابة، اإلدارة املالية 
وخدمات إضافية تتعلق باملدفوعات وباملحاسبة 

يف املواصالت العامة

الطرق .1 عىل  واألمان  املواصالت  وزارة  نرشت  7.2.2022  بتاريخ 
ييل:  )فيام  العنوان  يف  املذكورة  املناقصة  ”ال��وزارة”(  ييل:  )فيام 

”املناقصة”(.
 يف نطاق الرد عىل األسئلة االستفسارية واملالحظات التي قُدمت مبا .2

يتعلق باملناقصة، تقرر تغيري رشوط الحد األدىن كام ييل:

رشط الحد األدىن رقم 6.1.1 –يغري. فيام ييل النص الجديد:  2.1
”مقدم العرض هو مكتب مدققي حسابات".

املشتغل املرخص بإمكانه تقديم عرض  لاللتباس، أيضاً منعاً
بنص الرشط الحد األدىن الجديد.

 النص الكامل للرد عىل كافة األسئلة االستفسارية واملالحظات، .3
نص  وكذلك  املناقصة  يف  املعدلة  البنود  عليها،  الكامل  الرد 
محدث للبنود التي طرأ عليها تغيري، منشور يف موقع االنرتنت 
املشرتات  دائ��رة  )موقع  www.mr.gov.il العنوان: عىل 
االنرتنت  موقع  يف  أيضاً عليها  االط��الع  وميكن  الحكومية(، 

املذكور أعاله مجاناً.

املواعيد املحددة يف املناقصة تكون كام ييل:.4

املوعد األخري للرد عىل
األسئلة االستفسارية 

14.4.2022 الساعة 12.00

16.5.2022 الساعة 12.00املوعد األخري لتقديم العروض 

كام  يوضح ويؤكد بهذا أنه ال يوجد تغيري مبدة رسيان كفالة املناقصة.
نرُشت يف مستندات املناقصة - 06/10/2022.

تنطبق عىل املوعد املحدث كافة التعليامت التي انطبقت عىل املوعد 
األصيل مبوجب املفصل يف املناقصة.

املوعد املسجل يف هذا اإلعالن مبوضوع تقديم العروض- هو املوعد 
ويف  املناقصة  مواصفات  يف  املذكور  املوعد  محل  ويحب  املحدد 

اإلعالنات السابقة التي نرُشت من قبلها.

مع فائق االحرتام
 لجنة املناقصات

السلطة القطرية للمواصالت العامة  وزارة املواصالت واألمان عىل الطرق

دولة إرسائيل

مجلس الفريديس املحيل
مناقصة داخلية/خارجية لوظيفة مدير وحدة ترويج وترخيص املصالح

وصف الوظيفة: مدير وحدة ترويج وترخيص املصالح .
رشوط األجر: تصنيف درجه بخضوع ملصادقة وزارة الداخلية.

حجم التشغيل: 100٪
نوع املناقصة: خارجية.

وصف الوظيفة: 
1. إدارة وحدة ترخيص املصالح.

2. إدارة الحصول عىل إجراء رخصة مصلحة.
3. اإلرشاف عىل األنشطة مبوجب تعليامت الديان القامئة والقوانني املساعدة

رشوط الحد األدىن:
1. لقب جامعي أول.

2. هنديس/تقني
3. يلزم املدير بإنهاء دورة مدراء ترخيص املصالح، حتى موعد اقصاه سنتني من تاريخ بدء  تعيينه.

متطلبات إضافية:
لغات - عربية مبستوى عاٍل . لغات إضافية حسب الحاجة.

.OFFICE تطبيقات الحاسوب - اإلملام بربنامج
رخصة سياقة - سارية املفعول.

تسجيل جنايئ - عدم وجود مخالفة جنائية  وعدم تسجيل مخالفات جنسية.
ميكن إرسال سرية ذاتية للربيد األلكرتوين او ملكتب رئيس املجلس حتى يوم الخميس بتاريخ 21/04/2022 حتى الساعة 12:00

faradis.council@gmail.com :الربيد األلكرتوين
مالحظة مهمة: 

بعد إرسال املستندات بالربيد األلكرتوين يجب اإلتصال بسكرتارية املكتب والتأكد من وصول املستندات.
هاتف: 6399025-04 بدالة 0

لجنة التنظيم والبناء املحلية
 )وادي عارة(

قانون  من  149 املادة  مبوجب  اعالن 
بهذا  يعلن   ،1965 والبناء  التنظيم 
عىل  للحصول  طلب  تقديم  تم  انه 
الغربية،  باقة  العنوان،  بناء  رخصة 
بناء  ملف   ،24 قسيمة   ،8752 حوض 
 ،20220136 رقم   ،15972 بناء  ملف 
الطلب  ق��ع��دان،  محمد  ب��واس��ط��ة 
تسهيالت  التالية:  التسهيالت  يتضمن 
ترخيص ألكرث من مبنى قائم  بخصوص 
حسب  تقسيم  ب��دون  القسيمة  عىل 
حق  صاحب  لكل  ميكن  ن/125.  ع 
االطالع  أعاله  املذكورة  املمتلكات  يف 
ستقبال  ا  ساعات  خالل  الطلب  عىل 
الطلب  اعرتاض عىل  الجمهور وتقديم 

خالل 15 يوما من تاريخ النرش.
املحامي محمد اغبارية رئيس اللجنة


