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لرشكة يفي نوف مواصالت بنى تحتية وبناء م.ض مطلوب/ة:

مدير شعبة تنفيذ هندسة
وظيفة رقم 12-20
مديرة موارد بشرية
وظيفة رقم 13-20

موعد التقديم لجميع الوظائف 26.11.20

ميكن االطالع عىل تفاصيل ومتطلبات الوظيفة يف موقع االنرتنت عىل العنوان:

إعداد قائمة معاهد تسوية لتزويد لوازم
ملشاكل العظام إلعضاء "كالليت موشالم"

	.1خدمات صحة كالليت (فيما يلي" :كالليت") تعرض على مؤمنيها اإلنضمام الى برنامج
خدمات صحة إضافية (שב״ן) في كالليت ("موشالم زهاڤ")"موشالم بالتينوم" ،فيما
يلي معاً" :كالليت موشالم" أو "البرنامج").
	.2أعضاء البرنامج يستحقون من بني ما يستحقونه  ،شراء لوازم ملشاكل العظام من معاهد
التسوية التي تتعاقد كالليت معها ،الكل حسب وبخضوع ألنظمة البرنامج .
	.3قائمة معاهد التسوية لتزويد لوازم ملشاكل العظام ألعضاء البرنامج (فيما يلي":القائمة")
تشمل اليوم  90حانوت بانتشار قطري (فيما يلي" :احلوانيت القائمة")  .التعاقدات مع
احلوانيت القائمة متت بصالحية "نداء" نشرته كالليت في شهر تشرين الثاني  .2018مدة
التعاقد حسب هذه اإلتفاقية حتى يوم . 14/03/22
	.4لتوزيع جغرافي مثالي وناجح وحتسني جاهزية اخلدمات ألعضاء البرنامج ،كالليت معنية
بتوسيع القائمة وتشمل حوانيت ل��وازم مشاكل عظام وتقع في املدن التالية( :أ) سديروت.
(ب)كريات  -جت( .ج) نتيڤوت (د) اوفكيم( ،هـ) "يروحام" (و) دميونة (ز) متسبي رمون
(ح) عراد (ط)موديعني عليت (ي) بيتار عيليت ( ،ي أ) عرابه( ،ي ب) الرامه( ،ي ج) شرق
القدس( ،ي د) يوكنعام( ،ط و) رهط( ،ط ز) دالية الكرمل ( ،ي ز) شفاعمرو( ،ي ح) طيرة
الكرمل( ،ي ط) كريات طبعون ( ،ك) رخاسيم( ،ك أ) باقة الغربية.
 .5شروط حد أدنى:
	كل حانوت معنية باإلنضمام الى القائمة يجب ان تستوفي في املوعد األخير لتقدمي العروض
كتعريفه ،جميع الشروط املبينة فيما يلي  ،وهي شروط حد أدنى لإلنضمام الى القائمة:
أ .تقع احلانوت في إحدى املدن املبينة في بند  4أعاله.
ب	.اجلهة التي تشغل وتدير احلانوت (مشغل مرخص  ،شراكة مسجلة او شركة) بحوزتها
جميع املصادقات املطلوبة وفق قانون صفقات جهات عامة .1976
ج	.احلانوت هي معهد ملشاكل العظم حيث اختصاصها األساسي بيع ومعاجلة كل ما يتعلق
مبجال لوازم مشاكل العظام  -طبيبة (من ضمنها مالءمة لوازم ملشاكل العظام وما شابه).
		(للتأكيد ،احلانوت ليست لألحذية التي باإلضافة تقدم خدمات كاملذكور أو باملقابل
 صيدلية).د .في احلانوت تكييف هواء وسهلة الوصول ملعاقني (إذا كان حل الوصول ثابتا ً أو م
		تنقالً ،والكل حسب تعليمات كل قانون).
هـ	.مساحة احلانوت ال تقل عن 25م ،2نوضح ان شرط حد أدنى هذا ال يسري على حوانيت
تقع داخل مستشفى.
و	.في احلانوت خلية قياس ،لهذا األمر  ،ميكن ان تكون خلية القياس منفصلة بواسطة حاجز
او ستارة (فيما يلي معاً":شروط حد أدنى").
	.6م��ا ج��اء ف��ي ه��ذا التوجه ال يخلق أي إل�ت��زام إجت��اه اي م��ن املستجيبني للتوجه ع��دا فحص
ترشيحهم باإلنضمام الى القائمة  .يتم فحص الترشيح بخصوص كل حانوت على حدة.
	.7ميكن ان يتطرق الطلب حلانوت واحد أو أكثر  ،حسب اختيار مقدم العرض (شرط ان تكون
جهة قانونية واحدة) .نؤكد انه على كل حانوت على حدة أن تفي بجميع شروط احلد األدنى
املبينة أعاله .يتم فحص كل حانوت بذاتها ،هكذا من املمكن ان يقدم مقدم عرض عرضا ً لعدة
حوانيت ،فقط جزء من احلوانيت تنضم الى مجمع معاهد التسوية.
 .8عدد احلوانيت التي تصادق على ضوء هذا اإلجراء غير محدد.
	.9احلوانيت املصادقة على أثر هذا النداء (فيما يلي":احلوانيت اإلضافية") - .وهي فقط ،تكون
معهد تسوية لتزويد ل��وازم ملشاكل العظام ألعضاء البرنامج الى جانب ومب��وازاة احلوانيت
القائمة .التعاقد مع احلوانيت اإلضافية يكون حتى نهاية مدة التعاقد مع احلوانيت القائمة.
	.10يقدم الطلب داخ��ل مغلف مغلق ومختوم يكتب عليهه "حتلنة قائمة معاهد التسوية
لتزويد لوازم ملشاكل العظام" فقط .ال تظهر على املغلق أي عالمة تعريف ملقدم العرض
 .يتم إيداع املغلف في صندوق معد لذلك في مكاتب دائرة جهاز تأمينات الصحة وكالليت
موشالم ،شارع بن غوريون  ،1بني براك (برج ب .س .ر ،2 .طابق  6مكتب رئيس اجلهاز)
في موعد اقصاه يوم اإلثنني  04.01.2021الساعه ( 12:00فيما يلي":املوعد األخير
لتقدمي الطلبات") .ميكن تقدمي الطلبات الى الصندوق حتى املوعد األخير لتقدمي الطلبات،
خالل أيام األحد  -اخلميس بني الساعات  8:00صباحا ً حتى  16:30بعد الظهر.
	عدم إرس��ال الطلبات بالبريد ،ال تقبل طلبات اودع��ت في الصندوق بعد املوعد األخير لتقدمي
الطلبات.
	.11لإلستفسار وملزيد من التفاصيل ميكن التوجه ببريد الكتروني،ortomushlam@clalit.org.il :
لـ":حتلنة معاهد تسوية لتزويد لوازم ملشاكل العظام" .في موعد اقصاه يوم اإلثنني 21.12.20
الساعة  .14:00أجوبة وأيضا ً حتلنات جارية حول هذا النداء  ،تنشر في موقع اإلنترنت لكالليت على
العنوان . www.clalit.co.il
	.12نوضح ان نص هذا اإلجراء الكامل وامللزم  ،مبالحقه  ،منشور في موقع اإلنترنت لكالليت
على العنوان اعاله.
نشرت املناقصة أيضا ً في الصحف العبرية والنص املعتمد هو املنشور بالعبرية
خدمات صحة كالليت

www.yefenof.co.il

يجب تقديم الرتشيح وفق املوعد املذكور اعاله اىل الربيد االلكرتوين:

perry_p@yefenof.co.il

بنك إسرائيل

شعبة املوارد البشرية واإلدارة
فرع املشتريات

مناقصة علنية ممكننة مبرحلتني رقم 30/20
لتلقي خدمات استشارة مبوضوع فرض الضرائب على الشركات متعددة اجلنسيات
	.1بنك إرسائيل (فيام ييل" :البنك”) يطلب بهذا تلقي عروض لتقديم خدمات استشارة مبوضوع
فرض الرضائب عىل الرشكات متعددة الجنسيات (فيام ييل" :املرشوع” أو "الخدمات”) ،الكل مبوجب
التوصيف املفصل يف مستند تعريف الخدمات ،املرفق كجزء د من مستندات املناقصة.
	.2فرتة التعاقد هي لسنة واحدة (بالخضوع لحفظ اإلمكانية للبنك يف اتفاقية التعاقد لتقصريها).
كذلك ،يحق للبنك تطبيق إمكانية متديد فرتة التعاقد من حني آلخر سواء لخدمات معينة مشمولة
يف املناقصة ،وسواء لكافة الخدمات املشمولة فيها ،لغاية  4سنوات إضافية .كذلك ،يحق للبنك
الرشاء يف فرتة االتفاقية خدمات إضافية من الفائز مبوجب حقوق الخيار املفصلة يف اتفاقية
التعاقد.
	.3تحق املشاركة يف املناقصة لكل هيئة تستويف يف املوعد األخري لتقديم العروض كافة الطلبات
املفصلة فيام ييل:
أ	.مقدم العرض هو مواطن إرسائييل ،أو اتحاد اتحد مبوجب القانون يف إرسائيل ،وبحوزته كافة
التصاريح املطلوبة مبوجب قانون صفقات الهيئات العمومية ،للعام .-1976
ب	.للمستشار املقرتح لقب أكادميي ثالث بالحقوق من مؤسسة للتعليم العايل يف إرسائيل
املعرتف فيها من قبل مجلس التعليم العايل أو مؤسسة للتعليم العايل يف خارج البالد أو فرع
لها يف إرسائيل صودق عليه ككفؤ من قبل وزارة الرتبية والتعليم.
ج	.للمستشار املقرتح تجربة  10سنوات عىل األقل ،من يوم حصوله عىل اللقب ،بالعمل يف مجال
سياسة الرضيبة و/أو فرض الرضائب الدولية يف مؤسسات أكادميية و/أو يف هيئات أبحاث من
بينها عىل األقل سنتني يف خارج البالد.
		 مبوضوع هذا البند:
		“مؤسسة أكادميية“ – مؤسسة للتعليم العايل يف إرسائيل املعرتف فيها من قبل مجلس التعليم
العايل أو مؤسسة للتعليم العايل يف خارج البالد أو فرع لها يف إرسائيل صودق عليه ككفؤ من
قبل وزارة الرتبية والتعليم.
		“هيئة أبحاث“ – هيئة تعمل بشكل متواصل بنرش أوراق أبحاث وسياسة يف املجاالت املالمئة
وذات الصلة لهذه املناقصة.
د	.املستشار املقرتح نرش عىل األقل ثالثة ( )3مقاالت يف مجال فرض الرضائب خالل فرتة التجربة
املطلوبة يف البند ج أعاله.
هـ	.املستشار املقرتح صاحب إملام وسيطرة كاملة باللغتني العربية واإلنجليزية ،مبستوى لغة األم وقدرة
عىل العمل باللغتني.
	.4فقط العرض الذي يفوز بالحد األدىن من نقاط الجودة مبوجب املفصل يف مستندات املناقصة،
ميكنه الفوز باملناقصة.
	.5ت ُقدم العروض للمناقصة يف منظومة املناقصات االلكرتونية ،مبوجب املفصل يف البند  5من القسم
أ من مستندات املناقصة .نلفت انتباه مقدمي العروض للتسجيل املسبق ملنظومة املناقصات
االلكرتونية وتقييدات حجم امللفات التي ميكن تحميلها للمنظومة.
	.6املوعد األخري لتقديم العروض هو يوم الثالثاء املوافق  15كانون أول  ، 2020الساعة .12:00
	.7مستندات املناقصة متوفرة بأكملها يف موقع بنك إرسائيل عىل االنرتنت ،بالعنوان ،www.boi.org.il :
تحت عنوان “مناقصات وتعاقدات”  ،وميكن تحميلها من هناك.
	.8ينرش هذا اإلعالن أيضاً يف موقع بنك إرسائيل عىل االنرتنت ،باللغتني العربية والعربية ،وأيضاً يف
صحيفة تصدر باللغة العربية .ومع ذلك النص امل ُلزم هو النص باللغة العربية .لالستفسارات ميكن
التوجه بهاتف رقم  02-6552838أو عرب الربيد االلكرتوين ،بالعنوان .tenders@boi.org.il
	.9يحق للبنك ،يف أي وقت قبل املوعد األخري لتقديم العروض ،إدخال تغيريات عىل مستندات
املناقصة (مبا يف ذلك تغيري باملواعيد ،رشوط الحد األدىن وتفاصيل أخرى ،مببادرته أو كرد عىل أسئلة
مقدمي العروض) .كل تغيري يكون خطي ،وينرش يف موقع بنك إرسائيل عىل االنرتنت ملعرفة كافة
الهيئات التي قدمت أسئلة استفسارية ،ويف حالة عقد مؤمتر مقدمي عروض – ملن شارك فيه.
ال يلتزم بنك إرسائيل بقبول العرض األدىن ،أو أي عرض آخر أياً كان.
يف حالة وجود تناقض أو عدم مالءمة بني هذا اإلعالن وبني مستندات املناقصة ،تعليامت مستندات
املناقصة هي امل ُلزمة.

قانون التنظيم والبناء للعام 1965 -
لواء القدس ,قضاء التنظيم احمللي القدس
إعالن بخصوص إيداع خارطة هيكلية محلية مبستوى تفصيلي رقم101-0758243 :
إسم املشروعُ " :برج الغزال" ،
مبنى إلستعمال مدني مدمج ،مفرق طنطور ،القدس
صيغة املشروع :تعليمات  18 -تخطيط 13 -
ي�ع�ل��ن ب �ه��ذا ح �س��ب امل� ��ادة  89م��ن ق��ان��ون ال�ت�ن�ظ�ي��م وال �ب �ن��اء ل �ل �ع��ام ( 1965 -فيما
يلي":القانون") بأنه في مكاتب اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء ل��واء ال�ق��دس ،وفي
مت إيداع خارطة هيكلية محلية مبستوى
مكاتب اللجنة احمللية للتنظيم والبناء القدسّ ،
تفصيلي رق��م .101-0758243 :توحيد وتقسيم :ب��دون توحيد وتقسيم .رخص
بناء وت��خ��وي�لات :خ��ارط��ة م��ن صالحياتها ميكن إص��دار رخ��ص بناء أو تخويالت.
التي تتعلق باخلرائط التالية :نوع العالقة تبديل رقم اخلارطة  2317تبديل 8593
تبديل  62خضوع /5166ب .املساحات املشمولة في اخلارطة وأماكنها :البلدة:
القدس.شارع :هروزمرين  .1شارع املطله  ،1مفرق الطنطور ،املدخل حلي بيت صفافا
ولچڤعات همتوس .نقطة إحداثيات  X:219550نقطة إحداثيات  .Y:626600بلوكات
وقسائم :غير مسوى :بلوك 30996 :أج��زاء قسائم .2 ،1:هدف املشروع :إنشاء
مبنى جديد من  10طوابق إلستعمال مدني مدمج.
أهم تعليمات اخلارطة:
 .1تغيير التخصيص من منطقة عامة مفتوحة ملدني مدمج.
	.2حتديد تعليمات بناء إلنشاء مبنى مدمج لسكن ،جتارة ،تشغيل ،مباني ومؤسسات
عامة مبوجب ملحق البناء.
 .3حتديد مساحات بناء قصوى.
 .4حتديد خطوط إرتداد جديدة.
 .5حتديد عدد الوحدات لـ 30 -وحدة سكن من بينها  20٪وحدات سكن صغيرة .
 .6حتديد عدد الطوابق لـ 10 -طوابق فوق  5طوابق حتت األرض.
 .7حتديد مراحل التنفيذ لتطبيق املشروع.
 .8حتديد تعليمات بناء وحتديد شروط إلصدار رخصة بناء.
 .9حتديد تعليمات بخصوص مبنى/أسوار للهدم.
 .10حتديد تعليمات بخصوص أشجار للقلع وأشجار للنقل.
	.11حتديد اإلستعماالت في املنطقة للتجارة ،تشغيل ،مكاتب ،سكن ومؤسسات ومباني
عامة.
 .12حتديد تعليمات للمصادرة العامة.
 .13حتديد تعليمات ملساحات بناء لالحتياجات العامة وحتديد تعليمات إلنشاءه.
يحق للمعني اإلط�ل�اع على اخل��ارط��ة خ�لال األي��ام وال�س��اع��ات التي تكون فيها املكاتب
املذكورة مفتوحة إلستقبال اجلمهور ،وكذلك في موقع االنترنت التابع ملديرية التخطيط
 .www.iplan.gov.ilكل من له ش��أن ب��األرض ،بالبناء أو بكل ش��يء تخطيطي آخر
ويرى أنه متضرر من اخلارطة ،وكذلك كل من له حق وفق بند  100من القانون ،ميكنه أن
يقدم اعتراضا ً خالل شهرين يوما ً من موعد آخر نشر لهذا اإلعالن في الصحف ،وذلك
ملكاتب اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء ،لواء القدس ،شلومتسيون  1القدس ،9100701
ت .074-7697100 :ميكن تقدمي اعتراض للجنة اللوائية ايضا ً بالبريد األلكتروني
 jer-tichnun@iplan.gov.ilونسخة من اإلعتراض تقدم الى مكاتب اللجنة احمللية
للتنظيم والبناء ساحة سفرا  1القدس هاتف .02-6296811 :وفقا ً لبند ( 103أ) من
القانون ،اعتراض على اخلارطة ال يقبل وال يبت به إال إذا قدم خطيا ً مع شرح األسباب
وإرفاق تصريح يؤكد احلقائق التي اعتمد عليها ووفقا ً ألنظمة التنظيم والبناء (ترتيبات
إجراء اإلعتراض على اخلارطة صالحيات محقق وإجراءات عمله) .1989
عمير شكيد ،رئيس اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء لواء القدس()12

إعالن عن إلغاء مناقصة
مناقصة علنية رقم 14/2020
لتخطيط ،إنتاج وتركيب الفتات داخلية
وخارجية يف املحطات ومحيطها ،يف
عربات املسافرين وأعمدة السالت
الهوائية يف حيفا.
تم إلغاء املناقصة.
نتيجة تغيري الظروف َّ

مناقصة علنية
رقم 18/2020

إلقامة وصيانة منشآت
مواقف سيارات آلية

ميكن إنزال امللف الذي يشمل رشوط الحد
االدىن وميزات التعاقد من موقع االنرتنت:
يجب تقديم مستندات العرض
حتى تاريخ 09.12.2020
حتى الساعة .12:00

