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قانون التنظيم والبناء، للعام -  1965
لواء: القدس, قضاء تنظيم محيل: القدس

إعالن بخصوص املصادقة عىل خارطة هيكلية محلية مبستوى تفصييل رقم:
 101-0627935 

إسم املرشوع: إضافة بناء لـ - مبنيان يف بلوك 31242 قسيمة 1 - كومرب سمري
 صيغة املرشوع: تعليامت - 10 تخطيط - 6

املصادقة  لعام 1965، بخصوص  والبناء  التنظيم  قانون  املادة 117 من  بهذا حسب  يعلن 
عىل خارطة مفصلة مبستوى تفصييل رقم: 0627935-101. توحيد وتقسيم: بدون توحيد 
وتقسيم. رخص بناء وتخويالت: خارطة من صالحياتها ميكن إصدار رخص بناء أو تخويالت 
التالية: نوع العالقة رقم الخارطة تبديل 3683/أ خضوع 5166/ب   التي تتعلق بالخرائط 
وأماكنها:  الخارطة  يف  املشمولة  املساحات  م ق/5022/أ.  0092098-101 خضوع  خضوع 
شارع كنرب، حي جبل املكرب - القدس. بلوكات وقسائم: غري مسوى: بلوك: 31242 قسائم 
كاملة: 1. نقطة احداثيات X:223781  نقطة إحداثيات Y:628217 هدف املرشوع: إضافة 

طابقان وإضافة 4 وحدات سكن جديدة للمبنيان القامئان.
أهم تعليامت الخارطة:

1. تغيري التخصيص من منطقة سكن 6 ملنطقة سكن أ.
2. زيادة عدد الوحدات املسموحة وتحديدها لـ - 8.

3. تحديد خطوط إرتداد.
4. زيادة عدد الطوابق املسموحة للبناء ل 4 طوابق فوق األرض.

5. تحديد مساحات بناء قصوى يف حدود املرشوع.
6. تحديد مراحل التنفيذ لتطبيق املرشوع.

7. تحديد رشوط إلصدار رخصة بناء.
8. تحديد تعليامت بخصوص أشجار للحامية، النقل والقلع.

تم نرش إعالن عن ايداع الخارطة يف الصحف بتاريخ 26/06/2020  ويف السجالت الرسمية 
اللجنة  مكاتب  يف  موجودة  املذكورة  الخارطة   .24/06/2020 بتاريخ    ،6804 ص   ،8490
اللوائية للتنظيم والبناء لواء القدس، شلومتسيون 1 القدس 9100701، ت: 074-7697100. 
02- ت:  القدس،    1 سفرا  ساحة  القدس،  والبناء  للتنظيم   املحلية  اللجنة  مكاتب   ويف 

6296811. كل معني يحق له اإلطالع عىل الخارطة يف أيام وساعات الدوام الرسمي وكذلك 
. www.iplan.gov.il :يف موقع االنرتنت التابع ملديرية التخطيط

عمري شكيد رئيس اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء لواء القدس)78(

قانون التنظيم والبناء للعام -  1965
 لواء القدس, قضاء التنظيم املحيل القدس 

إعالن بخصوص إيداع خارطة  هيكلية محلية رقم: 101-0683730  
إسم املرشوع: توسيع وحدات سكن قامئة شارع يهوشع بروخي 16، القدس

يعلن بهذا حسب املادة 89 من قانون التنظيم والبناء للعام - 1965 )فيام ييل:"القانون"( بأنه يف 
مكاتب اللجنة املحلية للتنظيم والبناء القدس،ويف مكاتب اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء القدس 
 - تخطيط  13 صيغة  تعليامت:  )صيغة   101-0683730 رقم:  محلية  إيداع خارطة هيكلية  تم 
8(. توحيد وتقسيم: بدون توحيد وتقسيم. رخص بناء وتخويالت: خارطة من صالحياتها ميكن 
إصدار رخص بناء أو تخويالت. التي تتعلق بالخرائط التالية: نوع العالقة رقم الخارطة تغيري ب 
م/4309 تبديل 62. املساحات املشمولة يف الخارطة وأماكنها: البلدة: القدس، حي: چيلو شارع: 
يهوشع بروخي 16. نقطة احداثيات x:216888  نقطة إحداثيات y:627359. بلوكات وقسائم: 
وحدات سكن  تحديد  املرشوع:  هدف   .14 الكاملة:  القسائم  رقم  مسوى(  )غري  بلوك:30962 

قامئة، شارع يهوشع بروخي 16، القدس.
أهم تعليامت الخارطة:

1. تغيري يف نظام  تخصيصات األرض كام هو مبني أعاله: منطقة سكن 3 خاص ملنطقة سكن ب.
2. تحديد البناء التايل يف املنطقة: 

1( تحديد بناء إلضافات بناء يف الطوابق 1-، طابق مدخل، طابق أ وطابق ب لتوسيع وحدات 
سكن قامئة فيها مبوجب ملحق البناء ومبوجب القائم يف املنطقة.

2( حفر طابق جديد تحت املبنى القائم لتوسيع وحدة سكن لشقة يف الطابق العلوي. مبوجب 
ملحق البناء والقائم يف املنطقة .

3. تحديد خطوط إرتداد للبناء، كام هو مذكور.
4. زيادة مساحات البناء يف املنطقة.

5. تحديد تعليامت بناء وتحديد رشوط إلصدار رخصة بناء يف املنطقة.
6. تحديد تعليامت بخصوص أشجار للقلع.

7. تحديد تعليامت بخصوص هدم مباين وتجاوزات بناء.
املذكورة  املكاتب  فيها  تكون  التي  والساعات  األيام  خالل  الخارطة  عىل  اإلطالع  للمعني  يحق 
www.iplan.gov.  مفتوحة إلستقبال الجمهور، وكذلك يف موقع االنرتنت التابع لدائرة التخطيط

il. ويف موقع اإلنرتنت للجنة املحلية القدس www.jerusalem.muni.il كل من له شأن باألرض، 
بالبناء أو بكل يشء تخطيطي آخر ويرى أنه مترضر من الخارطة، وكذلك كل من له حق وفق 
القانون، ميكنه أن يقدم اعرتاضاً خالل 60 يوماً من موعد آخر نرش لهذا اإلعالن  بند 100 من 
يف الصحف، وذلك ملكاتب اللجنة املحلية للتنظيم والبناء، لواء القدس، ساحة سفرا 1،  طابق 4 
القدس،  تل: 6296811-02 ونسخة من اإلعرتاض تقدم اىل مكاتب اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء 
لبند 103 )أ( من  لواء القدس شارع شلومتسيون هملكا  1 القدس، ت: 6290263-02.  وفقاً 
القانون، اعرتاض عىل الخارطة ال يقبل وال يبت به إال إذا قدم خطياً مع رشح األسباب وإرفاق 
ترصيح يؤكد الحقائق التي اعتمد عليها ووفقاً ألنظمة التنظيم والبناء )ترتيبات إجراء اإلعرتاض 

عىل الخارطة صالحيات محقق وإجراءات عمله( 1989.
إليعيزر رؤوخربچر، رئيس اللجنة املحلية للتنظيم والبناء  القدس)88(

قانون التنظيم والبناء للعام - 1965 
لواء القدس،  قضاء تنظيم محيل: القدس 

إعالن مبوجب البند 106 ب للقانون لخارطة هيكلية محلية  مبستوى تفصييل رقم:
101-0636308 

إسم املرشوع: إضافة بناء شارع هكرمل 30، القدس
صيغة املرشوع: تعليامت - 7 تخطيط - 2

مبوجب قرار اللجنة الفرعية لإلعرتاضات من يوم 12.05.2020  يعلن بهذا ، مبوجب البند 
106 ب لقانون التنظيم والبناء للعام - 1965 )فيام ييل:"القانون"(، عىل التغيريات يف 
الخارطة  0636308-101. املناطق املشمولة يف الخارطة وموقعها: البلدة: القدس. شارع 
هكرمل 30. حي محني يهودا - ليڤ هعري: واجهة جنوبية تتجه لشارع هكرمل 30 
وواجهة شاملية تتجه لشارع اجريفس 81، 79 و- 83. نقطة إحداثيات X:220280 نقطة 
إحداثيات Y: 632330 بلوكات وقسائم: غري مسوى: بلوك: 30046 قسائم كاملة:208. 
اللجنة  قررت  املبادر،  وممثيل  املحلية  اللجنة  للمعرتضني،  اللجنة  استمعت  ان  بعد 
فحص إجراء تغيريات يف الخارطة الذي نرش أعالن بخصوص إيداعها يف الصحف بتاريخ 
بتاريخ 03/11/2019، ونرشهم  اإلعالنات 8495، ص 804،  08.11.2019 ويف حقيبة 
مبوجب بند 106 ب للقانون كالتايل: اللجنة استعمت اىل اإلدعاء الذي مبوجبه سقط 
خطأ يف مستندات الخارطة وتسجل انه يوجد يف املبنى 12 وحدة سكن بينام حسب 
الرخصة السارية القامئة يف املبنى 13 وحدة سكن، ولذلك يجب زيادة عدد وحدات 

السكن املعروضة  من 18 وحدة سكن لـ - 19 وحدة سكن.  
تذكر اللجنة يف الفحص الذي جرى يف مكتب التخطيط يوجد يف الرخصة السارية رقم 
2011/0244.0 مبني ان هنالك 13 وحدة سكن. استمراراً لذلك، فحصت اللجنة ملحق 
البناء الذي ُأرفق مع الخارطة التي تم ايداعها ، وتعتقد انه ميكن املصادقة عىل  19 
وحدة سكن يف املبنى، حيث ان وحدة سكن واحدة مقرتحة يف الطابق األريض للمبنى 
، وبخضوع لذلك ُيحدد يف الخارطة ان كل وحدات السكن تكون مبساحة ال تزيد عن 
45م2. عىل ضوء ما تقدم، تفحص اللجنة قبول اإلعرتاضات الذاتية وإضافة وحدة سكن 
متكني  يجب  انه  الخارطة  مقدم  إدعاء  اللجنة  فحصت  للمذكور،  استمراراً  املبنى.  يف 

استعامل لفندقة يف حدود املرشوع.
مكان املرشوع يف مركز البلدة، ومالمئة اإلستعامل املطلوب للمنطقة، اللجنة تفحص أيضاً  

امكانية قبول هذا اإلدعاء.
يحق للمعني اإلطالع عىل الخارطة والتغيريات كام هو مذكور، خالل األيام والساعات 
التي تكون فيها املكاتب املذكورة مفتوحة إلستقبال الجمهور. اللجنة اللوائية للتنظيم 
والبناء لواء القدس، شلومتسيون 1 القدس  9100701 هاتف: 7697100-074  اللجنة 
املحلية للتنظيم والبناء القدس، ساحة سفرا 1 القدس هاتف: 6296811-02 ويف موقع 
اإلنرتنت التابع ملديرية التخطيط www.iplan.gov.il. كل من يرى نفسه مترضراً من 
التغيريات كلها او جزء منها للجنة  التغيريات، يحق له تقديم اعرتاضه  ملصادقة  هذه 
اللوائية مع نسخة للجنة املحلية خالل 30 يوماً، من يوم النرش األخري لهذا اإلعالن. ال 

ميكن تقديم اعرتاضات للمواضيع الغري شاملة يف هذا اإلعالن.
عمري شكيد، رئيس اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء لواء القدس  )9( مناقصة علنية مع مرحلة تصنيف مبكر

لحاجة تنفيذ اعامل انتاج وتركيب 2 مجمعّي غاز كربوين مكثف و/أو
مواد مشابهة يف مزرعة غاز الكربون املكثف لكاتسا يف اشكلون -

اعالن بخصوص تغيري رشوط الحد االدىن

تغيري يف  تعلن بذلك عن  "كاتسا"(  )فيام ييل:  اوروبا آسيا م.ض.  انبوب  1.  رشكة خط 
رشوط الحد األدىن رقم 13, يف املناقصة املذكورة, الذي سيستبدل بالنص التايل:

  13.  املقدم اشرتى خالل السبع سنوات األخرية معدات وأدوات النتاج خزانات ضغط, التي 
قيمتها الشاملة ال تقل عن - 5 مليون ش.ج. )ال يشمل قيمة الرضيبة املضافة(.

  كذلك, اجتامع مقاولني اضايف يقام يف يوم 12.10.2020 يف الساعة 10:00 يف سقيفة 
املناقصة.  مستندات  يف  للمفصل  يالئم  مبا  والكل  اشكلون  نطاق  يف  االطفاء  قسم 
ليسوا  اقيمت,  التي  املقاولني  قد شاركوا يف جولة  الذين  املقاولني  ان  بذلك,  يوضح 
ملزمني باالشرتاك يف االجتامع اإلضايف لحاجة إيفائهم برشط الحد األدىن هذا )واجب 

املشاركة يف جولة مقاولني(. 
لتقديم  األخري  املوعد  االضافية,  املقاولني  لجولة  مشاركون  حرض  كلام  2.  باإلضافة, 
ويجب   11:00 الساعة  يف   25.10.2020 ليوم  تحدد  املبكر  التصنيف  مستندات 
وضعها يف صندوق العروض املوجود يف مكاتب الرشكة يف اشكلون كام هو مفصل يف 

مستندات املناقصة.
3.  مستندات املناقصة بإرفاق االعالن كاملذكور تظهر يف موقع االنرتنت لكاتسا وعنوانه: 

www.eapc.co.il تحت عنوان "تعاقدات" وعنوان فرعي "نرش اجراءات".
4.  للجنة املناقصات محفوظ حق تغيري مستندات املناقصة, وصالحيات اضافية كاملفصل 

يف مستندات املناقصة.
يف حالة تناقض او عدم مالءمة بني اإلعالن هذا وبني مستندات املناقصة, تغلب 

مستندات املناقصة.

في خدمتكم 24 ساعة في اليوم

ابتداء من أمسية عيد العرش )سوكوت(، يوم اجلمعة، املوافق 2.10.20، 
وحتى عيد بهجة التوراة، يوم السبت، 10.10.20،

  تكون مكاتبنا مغلقة امام اجلمهور.

في أمسية عيد العرش، يوم اجلمعة، 
خدمة 103ستعمل كاملعتاد بني الساعات 8:00-13:00.
بعد هذه الساعة وخالل عيد العرش، يقدم في خدمة 103

 رد في موضوع اعطال في تزويد الكهرباء فقط 
ولزبائن عدادات الدفع املسبق بدون كهرباء.

انتبهوا : خالل أيام العيد، ابتداء من يوم االحد،
،11.10.20 4.10.20 وحتى يوم االحد، 

 سيتم اجراء حتسني في أنظمة احلاسوب.وعلى ضوء ذلك،في خدمة 103
يقدم رد في موضوع اعطال في تزويد الكهرباء فقط

ولزبائن عدادات الدفع املسبق بدون كهرباء.

خالل هذه األيام،لن يكون باإلمكان تنفيذ نشاطات في اخلدمة الذاتية
 في موقع االنترنت،في التطبيق وفي الرد الصوتي في شركة الكهرباء.

نعود لتقدمي اخلدمة كاملعتاد ابتداء من يوم االحد،
.08:00 11.10.20،في الساعة 

ال يتوقع ان يكون هناك تأثير على تزويد الكهرباء.

شركة الكهرباء وعاملوها يتمنون عيدا سعيدا لكل بيت يف اسرائيل
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اللجنة احمللية للتنظيم والبناء "ليڤ هجليل"
قانون التنظيم والبناء للعام - 1965

قضاء تنظيم جلنة محلية "ليڤ هچليل" - سخنني
يعلن بهذا حسب املادة 149 من قانون التنظيم والبناء لعام 1965، 
أنه قدم الى مكاتب اللجنة احمللية للتنظيم والبناء "ليڤ هچليل"في 
سخنني، طلب للحصول على تسهيل/إستعمال مغاير للبناء مبلف 
 ،19418 بلوك:  رب��اح.  غ��امن  تامر  بواسطة:   20200495 رق��م: 
ماهية  ح��ن��ا.  دي���ر  ال��ب��ل��دة:  ف��ي   ،  A25 ق��ط��ع��ة:   ،123 قسيمة 
التسهيل: 1.في إضافة طابقان حتت مستوى املدخل بدل 0 طابق 
كما هو مسموح مبوجب اخلارطة 0230490-262 املصادقة. 2. 
مسموح  هو  كما  3م  بدل  4م   - داعم7  حائط  إرتفاع  في  تسهيل 
مبوجب قانون انحراف كبير.3. تسهيل في إرتفاع مبنى من  16 
 262-0230490 12.5كما هو مسموح مبوجب اخلارطة  م بدل 
من  يوماً   14 خالل  اعتراضه  تقدمي  له  يحق  معني  كل  املصادقة. 
اللجنة احمللية  حسب  الى مكاتب  اإلع��الن، وذلك  انتهاء نشر هذا 
العنوان: اللجنة احمللية للتنظيم والبناء "ليف هجليل"، ص.ب 80 

سخنني - 20173 .
د. حامت داوود - رئيس اللجنة )32(

اللجنة المحلية للتنظيم والبناء “هرئيل” 
إعالن حسب المادة 149 من قانون التنظيم والبناء 

للعام-  1965
اللجنة المحلية للتنظيم والبناء  أنه قدم الى  يعلن بهذا 

“هرئيل”طلب إلصدار رخصة بناء: 
لمطبخ  القبو  طابق  في  مغاير  إلستعمال  طلب 

ومنطقة جلوس. 
رقم الطلب: 1-20200386 رقم ملف البناء: 295220015008 

إسم الطالب: 
سليم علي صالح . 

العنوان: أبو غوش، جبر رقم 6. 
بلوك: 29522 قسيمة: 15 . قطعة: 102 . 

الطلب يشمل التسهيالت التالية:  
تسهيل إلستعمال مغاير للرخصة في طابق القبو 

لمطبخ ولمنطقة جلوس.  
الطلب  على  ك��ان  سبب  ألي  إعتراض  لديه  من  كل 
المذكور أعاله، يحق له تقديمه للجنة المحلية للتنظيم 

والبناء خالل، 15 يومًا من يوم نشر هذا اإلعالن. 
جادة  شارع  والبناء:  للتنظيم  المحلية  اللجنة  العنوان: 

هحوتسڤيم 2، 
استقبال الجمهور: يوم األحد بين الساعات: 13:00 - 09:00، 

يوم الثالثاء بين الساعات 16:00 - 13:00 
عنوان إلرسال البريد المسجل: ص.ب. 3424 مڤاسيرت 

تسيون ميكود 90805 
.leah@v-harel.org.il ، esterb@v-harel.org.il :عناوين البريد األلكتروني

دانيال فوسك،  
القائمة بأعمال رئيس اللجنة)20(

الئحة  برامج راديو مكان لألسبوع 9\26  – 9\20

للنرش يف صحيفة الجمعة 
             

ساعات البثيوم البث الربامج

بعد نرشة اخبار 6.30كل األيام صحافة نت/سامح حسنني بكريه وغاليه ناطور قدور 

7.30كل أيام األسبوع عدا الجمعة والسبت واألحد جولة الصباح اإلخبارية /ماريا عبد ربه ومحمد بكريه

8.30كل أيام األسبوع عدا الجمعة والسبت اجندة / نادر أبو تامر ورائد دياب 

12.30كل أيام األسبوع عدا الجمعة والسبت  واالحدجولة الظهرية االخباريه 

13.35االحد رسالة االحد /  االرشمندريت اغابيوس أبو سعده

16.30كل أيام األسبوع عدا الجمعة والسبت واألحد حصاد اليوم  االحباري 
حديث اليوم / نادر أبو تامر ورائد دياب  ويوسف 

16.45كل أيام األسبوع عدا الجمعة والسبت واالحدشداد 

18.35يوميا مقهى االطالل  - ام كلثوم 

17.35االحد مكان يف النقب / حسن أبو زايد 

20.35االحد شو كان / سوزان حجار نجار 

10.30 - 12.30االثنني والثالثاء واألربعاء والخميس مجازين / سوزان حجار نجار 

13.35االثنني لقاء مع فنان / شادي بالن 

14.35االثنني  واألربعاء اقتصادكم / رائد دياب 

21.35 - 23.00االثنني سهرة حب / سوزان دبيني 

األربعاء فن فنانينا / شادي بالن 
والسبت 

13.35
11.35

17.35االثنني سكرين شوت / وسيم خوري 

19.35يوميا ما عدا السبت واألحد زاوية كل القصائد /رانية ارشيد أبو منر

14.00 - 15.30الثالثاءعىل الطاولة / نادر أبو تامر 

17.35 الثالثاء سمعنا رايك / يوسف شداد 

22.35 االحد سينام الشاويش / غازي أبو بكر + شادي بالن 

17.30األربعاء والخميسمكان اكس اثنني / محمد الشيخ خليل 

20.30 - 21.30الثالثاء واألربعاء وين ما كان / غازي ابوبكر

21.35األربعاء هايد بارك / سوزان دبيني 

14.35الخمس فش مشكله / كنان  عساقلة 

-21.35 22.30الخميس والجمعة ع ال Bit  دي جي / ربيع خليف

الجمعة والسبت بون كافيه / يزيد حديد 

14.30 - 13.30الجمعة عىل املحك / نادر أبو تامر 

9.35 - 11.30الجمعة نسيم الصباح / يوسف شداد 

11.35الجمعة تذاكر  / غازي أبو بكر 

12.35الجمعة نور عىل نور / سليم شحاده

9.35السبت الصحة غالية  / غاليه ناطور قدور 

10:35السبت عىل  املكشوف / محمد بكرية 

املجلس االقليمي مسغاف
مناقصة عامة رقم 22/2020

الستئجار مساحات يف مبنى بيت الصحة املقرر اقامته يف املركز االقليمي مسغاف
لحاجة تفعيل عيادات عامة, عيادة دياليزا, معهد تصوير ومخترب طبي

1.  املجيل القليمي مسغاف )فيام ييل: "املجلس"( يطلب بذلك عروض من املعنيني الستئجار من قبل املجلس مساحات يف مبنى املقرر اقامته يف املركز االقليمي مسغاف لسبب تفعيل عيادات عامة, 
عيادة دياليزا, معهد تصوير ومخترب طبي. من املقرر بناء املبنى عىل مساحة شاملة لـام يقارب 2,700 م2 بثالثة طوابق عىل قطعة ارض رقم 14 التي تشكل جزءا من قسائم 3 و4- يف بلوك 

19816 مبوجب خارطة ج/15478, ضمن تقسيم لعدد وحدات منفصلة ومستقلة مبوجب احتياجات الفائزين باملناقصة.
2.  التعاقد خاضع ملصادقة وزارة الداخلية, وان صودق تكون لفرتة اساسية لـ 15 سنة, مع امكانية التمديد التي مدتها الرتاكمية ال تخرج عن- 24 سنة و11- شهرا من يوم توقيع االتفاقية, كاملفصل 

يف مستندات املناقصة.
3. يحق املشاركة يف املناقصة-

أ. رشكة التي تلتزم باستئجار وحدة يف مبنى بيت الصحة عىل مساحة شاملة التي ال تقل عن - 500 )خمسامئة( م2, وهو صندوق مرىض -أو- معهد أو مخترب طبي, كتعريفها كالتايل.  
ب. "صندوق مرىض" كتعريفه يف قانون تأمني الصحة الحكومي, 1994, الذي له عىل االقل 1,000 )ألف( عضو مسجل, الذي يقطن يف نطاق حكم املجلس.   

ج.  "معهد أو مخترب طبي" - رشكة التي تدير وتشغل أو تنوي تشغيل معهد تصوير -أو- عيادة دياليزا - أو- مخترب طبي. "ادارة وتشغيل" ملوضوع املناقصة هذه: بشكل مستقل و/أو بواسطة   
أصحاب امتياز ملنح خدمات وعالجات.

د. اشرتى مستندات املناقصة كاملذكور يف بند 4 كام ييل.  
ه. ارفق اىل عرضه كفالة بنكية مببلغ 50,000 ش.ج. كاملذكور يف رشوط املناقصة.  

و. استوىف باقي رشوط املناقصة, كام هو مفصل يف مستندات املناقصة الكاملة, التي املذكور فيها يغلب املذكور يف هذا املستند.  
4.  رشاء مستندات املناقصة مقابل مبلغ 1,000 ش.ج. التي لن تسرتد وال يف اية حالة )يف مكاتب قسم الهندسة يف املجلس يف ساعات العمل العادية. ميكن االطالع عىل مستندات املناقصة قبل 

رشائها, بدون دفع, يف مكاتب املجلس(.
5.  االسئلة التوضيحية يجب ارسالها كتابيا حتى تاريخ 15/10/2020 يف الساعة 16:00 للربيد االكرتوين: tomer@misgav.org.il. االجابات عن االسئلة سوف ترسل كتابيا وتوزع عىل مختلف املشاركني. 
6.  لقاء مقدمني سيقام يف يوم 13/10/2020 يف الساعة 10:00 بواسطة الـ ZOOM, ينصح االشرتاك يف لقاء املقدمني لكنه ليس الزاميا. من اجل املشاركة يف لقاء املقدمني يجب االستباق وارسال 

تفاصيل املشارك مبا يف ذلك عنوان الربيد االلكرتوين وهاتف اىل tomer@misgav.org.il, وذلك حتى يوم 12/10/2020 يف الساعة 14:00.
7. ا لعرض كام هو مفصل يف مستندات املناقصة, مع ارفاق كل مستندات املناقصة موقعة من قبل املقدم يف هامش كل صفحة, يجب تقدميه يف مغلف مغلق, وعليه مكتوب رقم املناقصة, وادخاله 

اىل صندوق املناقصات يف مكتب رئيس املجلس, بحيث ال يتأخر عن يوم 26/10/2020 يف الساعة 16:00. ال ترسل العروض بالربيد.
داين عڤري, رئيس املجلس االقليمي مسغاف

1.  الرشكة الحكومية للدفاع عن البحر امليت م.ض )"الرشكة"(، تدعو بهذا عروًضا لتقديم خدمات يف مجال االعالم، 
الناطق بإسم، عالقات عامة وادارة امالك الكرتونية. كل هذا مفصل مبستندات املناقصة.

. www.haganot.co.il :2. ميكن االطالع وانزال مستندات املناقصة يف موقع االنرتنت للرشكة
3.  االشرتاك يف املناقصة غري متعلقة بالدفع،  لكن هي مرشوطة بتسجيل بواسطة ارسال منوذج تسجيل لسكرتارية 
لجنة املناقصات كام هو مفصل بالدعوة عىل ان ال يتأخر عن يوم 15.10.2020  تسجيل كام ذكر هو الزامي 

ويشكل رشط حد ادىن لالشرتاك يف املناقصة.
4.   اسئلة توضيح بواسطة مقدمي عروض مسجلني للمناقصة تقدم مبوعد ال يتأخر يوم 15.10.2020 كام هو 

مفصل يف مستندات املناقصة.
5.  رشوط الحد االدىن لألهلية، اعتبارات النتخاب مقدمي عروض مؤهلني و/او  مفضلني وسائر الرشوط والحدود 

بالنسبة للمناقصة واالشرتاك بها مفصلة يف مستند الدعوة.
  دون االنتقاص من املذكور اعاله رشوط الحد  االدىن  للتأهيل تشمل من بينها تلبية مقدم العرض لرشوط التالية:

5.1 هو مشغل )فرد او تنظيم( كام هو معرّف يف قانون رضيبة القدمية املضافة - 1975.  
التي تبدأ بيوم 1.1.2015 زّود مقدم العرض خدمات استشارة اسرتاتيجية مرافقة اعالمية  الفرتة  5.2   خالل   

وناطق ل5 اجسام عىل االقل. التي تلبي الرشوط املفصلة يف الدعوة.
ودعائية  تسويقية   ، اسرتاتيجية  استشارة  العرض خدمات  مقدم  زّود   1.1.2015 تبدأ  التي  الفرتة  5.3   خالل   
لجسمني عىل االقل. عىل ان احد االجسام اعطيت له ايضا خدمات ادارة اموال  ديچيتالية )مبا فيها ادارة 

شبكات اجتامعية( كام هو مفصل بالدعوة.
5.4 صاحب كل الترصيحات املطلوبة حسب اي قانون  وحسب قانون صفقات هيئات عامة - 1976.  

5.5 تسجل ملناقصة يف املوعد وحصل عىل ترصيح بهذا.  
كل ذلك مفصل يف مبستند الدعوة.  

لصندوق  موّقع  مبغلف  الدعوة،  مستند  يف  حددت  التي  تعليامت  مع  يتناسب  مبا  العروض  تقديم  6.  يجب 
املناقصات يف مكاتب الرشكة، ال يتجاوز يوم 1.11.2020  الساعة 13:30.

7.  تحتفظ الرشكة لنفسها بالحق بتغيري اي رشط من رشوط املناقصة وكل ذلك بتالؤم مع الصالحية املعطاه لها 
بقوة اي قانون وكام حدد يف مستندات املناقصة.

8. الرشكة ال تلتزم بقبول العرض االرخص او اي عرض اخر.
9.  الرشكة تحتفظ لنفسها بالحق باجراء مفاوضات مع مقدمي العروض او اي منهم وايضا اجراء مسار سباقي 

اضايف كام هو مفصل يف مستند الدعوة.
10.  تغيري اي رشط من رشوط املناقصة مبا فيها تغيري يف احد املواعيد املفصلة اعاله ينرش يف موقع االنرتنت للرشكة 
بشكل  الفحص  العروض  مقدمي  مسؤولية  وعىل  فقط  املناقصة  لهذه  املسجلني  العروض  ملقدمي  وباعالن 

مستمر  االعالنات املنشورة يف موقع االنرتنت كلام توفرت.
11. املذكور اعاله هو بهدف املعرفة العامة ويف كل حالة، تعليامت مستندات املناقصة فقط تلزم الرشكة.

الرشكة الحكومية للدفاع عن البحر امليت م.ض

نستثمر يف السياحة!

مناقصة 
رقم 8/20

لتقديم خدمات يف مجال 

االعالم، عالقات عامة، وادارة 

امالك الكرتونية

مدير/ة حسابات
 رقم مناقصة: 630114

اعالن مفصل فيه  تفصيل طلبات الوظيفة مبني يف موقع االنرتنت 
 www.veterinary.org.il :للرشكة عىل العنوان

تقديم الرتشيح يشمل املستندات املرفقة، حتى تاريخ 4.10.2020 
recruitment@veterinary.org.il :عىل بريد الكرتوين

الستفسار عن كيفية التقديم فقط، ميكن التوجه اىل بريد الكرتوين 

لرشكة 
ملراقبة بيطرية

مطلوب:
اللجنة المحلية للتنظيم والبناء 

“قاسم”
إعالن بموجب البند 149 من قانون التنظيم 

والبناء 
للعام 1965

يعلن بهذا  بموجب البند 149 للقانون المذكور أعاله، 
“قاسم”  والبناء  للتنظيم  المحلية  للجنة  قدم  بأنه 

بواسطة: 
خطيب مريم. 

طلب رقم: 20200372 الذي يتعلق باألرض الموجودة 
في البلدة: كفر برا 

 ،61 قطعة:   ،42 قسيمة:   8891 ب��ل��وك: 
التخصيص: سكن ج 1. 

ماهية الطلب: 
على  سكن(  وح��دات   4( طوابق   4 سكن  مبنى 

طابق أعمدة.

ماهية التسهيل:
1. إضافة طابق ووحدة سكن.

2. إضافة ٪20 من مساحةالقطعة.

أعاله  المذكور  الطلب  على  اإلطالع  للمعني  يحق   
قاسم، شارع  كفر  في  المحلية  اللجنة  مكاتب  في 
عبد الكريم قاسم 10 الدوار الثاني المدخل الغربي، 
المكتب  فيها  يكون  التي  والساعات  األي��ام  خالل 
األحد،  )أي��ام  الجمهور   إلستقبال  مفتوح  المذكور 
يرى  من  كل   .)  08:30  -  13:00 الخميس   الثالثاء، 
يحق  أع��اله  المذكور  الطلب  من  متضرراً  نفسه 
المحلية  اللجنة  لمكاتب  معلل  اعتراض  تقديم  له 
يومًا   15 خالل  أعاله،  المذكور  العنوان  في  “قاسم” 
من يوم نشر هذا اإلعالن بالبريد المسجل )كما هو 

مبين بتوقيع البريد بمغلف الذي سلم لك(. 
ماجد بدير، مهندس اللجنة
2551

 قضاء تنظيم محيل عريون
إعالن بخصوص إيداع  تغيريخارطة  هيكلية 

يعلن بهذا وفقاً للبند 89 من قانون التنظيم والبناء للعام-  1965)فيام ييل - القانون(، 
بأنه يف مكاتب اللجنة املحلية للتنظيم والبناء عريون وكذلك يف مكاتب اللجنة اللوائية 
للتنظيم والبناء حيفا، تّم إيداع خارطة رقم 0864637-354 "تغيري خطوط اإلرتداد يف 
  ،354-0579599 رقم  الهيكلية  للخرائط  تغيري  الغربية.  باقة   38 قسيمة   8758 بلوك 
باقة. صيغة تعليامت 8،  الخارطة ومواقعها:  ع ن/ب م/358. املساحات املشمولة يف 
تخطيط - 5 . بلوكات وقسائم:رقم البلوك: 8758 نوع البلوك: مسوى. جزء/كل البلوك: 
جزء. ارقام القسائم الكاملة: ---. ارقام اجزاء القسائم: 38.  أهم تعليامت الخارطة: 1. 
تغيري خطوط اإلرتداد . 2. تغيري تغطية األرض. كل معني ميكنه اإلطالع عىل الخارطة يف 
األيام والساعات التي تكون فيها املكاتب مفتوحة الستقبال الجمهور. كل من له شأن 
باألرض، بالبناء أو بكل يشء تخطيطي آخر ويرى أنه مترضر من الخارطة، وكذلك كل 
من له حق وفق بند 100 من القانون ميكنه ان يقدم اعرتاضاً خالل 60 يوماً من موعد 
آخر نرش لهذا اإلعالن، وذلك ملكاتب اللجنة املحلية للتنظيم والبناء، عريون،ص.ب. 241، 
اللجنة  تقدم ملكاتب  اإلعرتاض  عارة،  ميكود 30025، ت: 6351789-04 ونسخة من 
اللوائية للتنظيم والبناء حيفا، شارع پال يام 15 أ، حيفا، ت: 8633448-04، اإلعرتاض 
عىل الخارطة ال يقبل وال يبت به إال إذا قدم خطياً مع رشح األسباب وإرفاق ترصيح 

يؤكد الحقائق التي اعتمد عليها.     يوم الخميس )24/09/2020(
املحامي محمد سليامن إغبارية، رئيس اللجنة املحلية للتنظيم والبناء عريون - وادي 
عارة )100(


