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קול קורא
לתקצוב רכז פיתוח קריירה במרכזי צעירים בערים ובמועצות 

המקומיות בפריפריה החברתית 2018

ועדת המכרזים
המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל )להלן: "המשרד"( מבקש לקבל בקשות 
למטרות רכז פיתוח קריירה במרכזי הצעירים בפריפריה החברתית 

תכנית מרכזי הצעירים מיועדת לצעירים בגילאי 18-40, הינה תכנית אסטרטגית,   .1
נושא הצעירים על סדר היום  מחוללת שינוי מערכתי המבקשת לשים את 
הלאומי, החברתי והכלכלי ולגבש מענה כולל, מוסדר ומקיף לצרכי הצעירים 

ביישובים בהם הם חיים,  בדגש מובהק על יישובי הפריפריה הנגב והגליל.
המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל מוביל את מיזם מרכזי הצעירים   .2
בנגב ובגליל, במטרה לקדם את השתלבותם בחיי החברה הישראלית בכלל 

ובחיי היישובים, תוך מימוש הפוטנציאל האישי של כל צעיר.
לעודד את הרשויות הנמצאות  מבקש המשרד  זה  קורא  קול  באמצעות   
בפריפריה החברתית ולהם מרכז צעירים פעיל, להעמיד רכז פיתוח קריירה 
שתפקידו לקדם ולפתח את תחום הקריירה במרכזים לטובת צמצום פערים 

ויצירת הזדמנויות לפיתוח קריירה לצעירים ברשויות הפריפריה החברתית.
תנאי הסף:   .3

רשויות מקומיות בתחום הפריפריה החברתית אשר כלל הרשות תחת  א. 
ההגדרה של פריפריה חברתית )הרשות מדורגת בדרוג החברתי- כלכלי 

של הלמ"ס  בין 1-4(.  
ברשות פועל מרכז צעירים . מועסק מנהל מרכז צעירים ב100% משרה.  ב. 

מרכז הצעירים פעל במהלך שמונת חודשים האחרונים לשנת 2017.
מרכז הצעירים אינו מתוקצב במסגרת הקולות הקוראים להקמת מרכזי  ג. 
צעירים במגזר הלא יהודי או הקמת מרכזי זכויות לצעירים במגזר החרדי. 

יתר התנאים והפרטים מפורטים במסמכי הקול קורא.   .4 
מסמכי הקול קורא המלאים, המסמכים הנלווים, מפורטים באתר המשרד   .5

  .www.negev-galil.gov.il  לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל בכתובת
שאלות הבהרה יוגשו בכתב בלבד באמצעות דוא"ל שכתובתו eldady@png.gov.il עד 

ליום 11.2.18 בשעה 23:59 תחת הכותרת  קול קורא לתקצוב רכז פיתוח קריירה 
במרכזי צעירים בערים ובמועצות המקומיות בפריפריה החברתית 2018

www.negev-galil.gov.il  תשובות יפורסמו באתר המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב
הבקשות על צרופותיהן ונספחיהן,יוגשו למשרד על גבי הטפסים המיועדים   .6.

 eldady@png.gov.il  למטרה זו המצורפים לעיל,  באמצעות מייל
מועד אחרון להגשת הבקשות הינו ה-19.2.18  בשעה 12:00.

בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות בקול קורא   .7
ובטפסים הנלווים לו, הוראות הקול קורא והטפסים הנלווים לו- גוברות.

המשרד רשאי לבטל את הקול הקורא או חלקים ממנו או לפרסם קול קורא   8
חדש על פי החלטתו ללא מתן הסברים כלשהם לרשויות  או לכל גורם אחר 

וללא הודעה מוקדמת.

وزارة تطوير 
الضواحي، النقب 

واجلليل

نداء لتحديد ميزانيات لربامج ثقافية )إجراءات ي وت"ر – "نخلق الثقافة" 
للسلطات املحلية واألحياء يف الضواحي االجتامعية للعام  2018 – نرش إضايف 

1.  وزارة تطوير الضواحي ، النقب والجليل تطلب بهذا تلقي طلبات من السلطات البلدية املفصلة يف 
مستندات النداء ، لتحديد ميزانيات لربامج ثقافية ) إجراءات ي وت"ر – " نخلق الثقافة "( للسلطات 

واألحياء يف الضواحي االجتامعية للعام 2018.
2.  هذا اإلجراء مخصص للسلطات التي مل تحدد لها ميزانيات يف نطاق " النداء لتحديد ميزانيات للربامج 
الثقافة "( للسلطات واألحياء يف الضواحي االجتامعية للعام  الثقافية )إجراءات ي وت"ر – " نخلق 
2018" ) فيام ييل " النرش األول " والذي نرش بتاريخ 22.2.2018( فقط السلطات املذكورة يف رشوط 

الحد األدىن 2.أ 3-1 يف هذا النداء ، باستطاعتها تقديم طلب يف نطاق هذا النرش .
عىل  والجليل  النقب  الضواحي،  تطوير  وزارة  موقع  يف  منشورة  املرفقة  واملستندات  الكامل  3.  النداء 

www.negev-galil.gov.il االنرتنت ، بالعنوان
4.  يجب تقديم االسئلة املتعلقة باإلجراءات خطياً فقط مرفقة بتفاصيل مقدم التوجه ، للسيد يهونتان 
شوراتس عرب الربيد االلكرتوين بالعنوان  p2017@png.gov.il  حتى موعد أقصاه تاريخ  30.7.2018 

الساعة .12:00 األسئلة املقدمة بعد هذا املوعد لن يرد عليها.
5.  تقدم طلبات تحديد امليزانيات، بإرفاق بطاقة املرشوع املنشورة يف موقع الوزارة عىل االنرتنت بالعنوان: 
www.negev-galil.gov.il باللغة العربية بنسختني )2( يف مغلف مغلق يسجل عليه " نداء لتحديد 
ميزانيات للربامج الثقافية يف الضواحي االجتامعية 2018" واسم السلطة املحلية مقدمة الطلب . تقدم 
الطلبات لتحديد امليزانيات  للصندوق املوضوع يف وزارة تطوير الضواحي ، النقب والجليل ، يف شارع 

شاؤول امللك 8 ، الطابق 13، تل أبيب، لغاية تاريخ  6.8.2018 الساعة 14:00.
6.  الطلبات لتحديد ميزانيات األحداث املشرتكة، بإرفاق االلتزام وبطاقة املرشوع املنشورة يف موقع الوزارة 
عىل االنرتنت بالعنوان   www.negev-galil.gov.il  تقدم لرئيس الفرع الكبري للضواحي االجتامعية 

باللغة العربية عرب الربيد االلكرتوين بالعنوان:p2017@png.gov.il   لغاية تاريخ 31.8.2018.
7.  يف أية حالة لوجود تناقض بني تعليامت هذا اإلعالن وبني التعليامت املوجودة يف النداء ويف االستامرات 

املرفقة له، تعليامت النداء واالستامرات املرفقة له هي امللزمة.
8.  ال تلتزم الوزارة بقبول عرض أياً كان، ويحق لها إلغاء النداء أو نرش نداء جديد ألي سبب كان، مبا يف 

ذلك نتيجة تشويش غري متوقع يف الجداول الزمنية .
9.  رشوط الحد األدىن، معايري تحديد امليزانيات وباقي الرشوط للحصول عىل امليزانية مفصلة يف مستندات 

النداء.

وزارة تطوير الضواحي ، النقب والجليل 

السلطة القطرية لإلطفاء واإلنقاذ )فيام ييل: السلطة( تدعو مزودين لتقديم عروض للمناقصة 
التالية:

لتقديم موضوع املناقصةرقم املناقصة األخري  املوعد 
العروض

بنكية مدة التعاقد ك��ف��ال��ة 
ورسيانها

منظومات 6/2018 وتركيب  ت��زوي��د 
هياكل  عىل  متنقلة  اط��ف��اء  
القطرية  للسلطة  تراكتورونات 

لالطفاء واالنقاذ

يوم االثنني
27.8.2018

الساعة 12:00 متاماً

إمكانية  مع  سنة  ملدة 
بتمديدها  للسلطة 

لسنتني أو لجزء منها

15,000 ش.ج
27/11/2018

رشوط حد أدىن مهنية ملناقصة 6/2018: 
و/او  ص  مرخَّ مسوق  هو  العرض  مقدم  او  العرض  مقدم  بنفسه  كان  اذا  املقرتحة،  املنتجات  1.  منتج 
مستورد معتمد ملنتجاته، باع خالل ثالث السنوات 2015, 2016, 2017 عىل االقل 10 وحدات  من 

املوديل املقرتح 
2.  مقدم العرض  هو منتج املنتوجات التي يقرتحها ضمن هذه املناقصة او باملقابل مقدم العرض هو 
املنتوجات حسبها  منتج  يقدم مصادقة خطية من  العرض  املنتوجات. مقدم  ملنتج  مندوب  معتمد 
تحديثات  تنفيذ  فيه  مبا  يقرتحها،  التي  املنتوجات  وصيانة  لرتكيب  لتسويق،  مؤهل   العرض  مقدم 
وصيانة للمنتجات املقرتحة، وانه يقدم الدعم الفني الكامل ملقدم العرض، حيث يشمل خدمات صيانة 

وتحديثات و قطع غيار اصلية لسبع سنوات.
3.  مقدم العرض يرفق شهادة عىل ان منتج منظومة االطفاء املتنقلة املقرتح يحمل مصادقة لنظام ادارة 
مصادقة حسب مواصفات ISO-9001 او بحوزته عالمة مواصفات موازية  من معهد املواصفات او 

بحوزته مصادقة  مساوية بقيمتها.
4.  بحوزة مقدم العرض مخزون قطع غيار اصلية لصيانة جارية وصيانة خراب ملجمل القطع املوجودة 

يف املنتج.
5. مواصفات املوديالت املقرتحة  تستويف جميع بنود ملواصفات الفنية - ملحق ي"ج. 

رشوط عامة للمناقصة أعاله: 
اإلنرتنت  موقع  يف  املناقصة  مستندات  عىل  مجاناً  اإلطالع  ميكن  اإلعالن  هذا  نرش  يوم  من  1.  إبتداء 
للسلطة:http://www.gov.il/he/departments/general/fire_authority_open_tenders.، أو يف 
مكاتب السلطة عىل العنوان: جادة رحڤعام زئيڤي 7 )زاوية جادة منيسرت( يف ريشون لتسيون، خالل 

أيام األحد-الخميس بني الساعات 15:00-09:00.
7.  عىل مقدمي العروض أن يستوفوا الطلبات املحددة يف كل قانون وأيضاً اإليفاء بجميع الطلبات املبينة 

يف مستندات املناقصة.
8.  مقدمو عروض معنيون بتقديم أسئلة استفسار حول املناقصة يرسلونها اىل رئيس فرع مناقصات السيد 
الساعة 12:00.  الخميس 9.8.18  يوم  shaulo@102.gov.il حتى  األلكرتوين:  الربيد  اور عىل  شاؤول 

اجوبة عىل اسئلة االستفسار تنرش يف موقع االنرتنت للسلطة حتى يوم الخميس 16.8.2018.
9. السلطة ال تلتزم بقبول عرض مقدم عرض أو أي عرض إال حسب اعتباراتها الحرصية.

يجب تقديم العروض اىل صندوق املناقصات يف مكاتب السلطة، جادة رحڤعام زئيڤي 7 )زاوية جادة 
مينسرت( يف ريشون لتسيون، طابق ب غرفة 7.  خالل أيام األحد-الخميس

 بني الساعات 09:00-15:00 يف موعد ال يتخطى املوعد املبني يف الجدول أعاله.
الضابط شمعون بن نري
نائب مأمور إطفاء وإنقاذ
ورئيس لجنة املناقصات

دولة إرسائيل
السلطة القطرية لإلطفاء واإلنقاذ

מ
לפ

خدمات صحة كالليت 
 لواء شامل

مناقصة علنية رقم 146/18-15 تزويد وتركيب مكاتب استقبال 
يف عيادات يف لواء شامل لخدمات صحة كالليت 

 )فيامييل:”اجراء املناقصة”/”التوجه”(.
ييل  )فيام  استقبال  مكاتب  وتركيب  لتزويد  عروض  تقديم  بهذا  تدعو  كالليت  صحة  1.  خدمات 
“طالبة  او  ييل:”كالليت”  )فيام  لواء شامل  يف  كالليت  عيادات خدمات صحة  معاً:”الخدمات”( يف 

العمل”(، والكل كام هو مبني يف مستندات اجراء املناقصة ويف مالحقها.
2.  ضمن اجراء املناقصة ميكن تقديم  عرض سعر يتعلق بالقطع،  كام هو مبني يف القامئة يف ملحق َو.

    يتم طلب الخدمات من حني آلخر وفق اعتبارات طالبة العمل الحرصية واملطلقة وحسب احتياجاتها.
3.   مدة التعاقد االوىل 12 )اثنا عرشة( شهراً مع امكانية بتمديد االتفاقية لفرتات اضافية كل واحدة من 
12 )اثني عرشة( شهراً او اي قسم منها زيادة عىل مدة التعاقد االوىل، االمكانية تتجدد تلقائياً يف حال 
مل يصدر بالغ آخر. لكن مدة التعاقد االجاملية ال تزيد عن 4 سنوات باملقابل ميكن التعاقد حتى مبلغ 

رشاء شامل 1.2 مليون ش.ج )فيام ييل:” مليون ومئتا الف ش.ج”(. االول من بينهام.
4. عىل كل  مقدم عرض ان يفي عىل االقل بالطلبات التالية وهي رشوط حد ادىن لالشرتاك يف املناقصة:

    4.1 مقدم العرض هو فرد او رشكة مسجلة يف ارسائيل حسب القانون.
     4.2  بحوزة مقدم العرض مصادقة سارية، عىل ادارة حسابات، تسجيل يف ض.ق.م ورضيبة الدخل وفق 

قانون صفقات هيئات عامة - 1976.
 3 االقل  نفذ عىل  العرض  مقدم  العروض،  لتقديم  االخري  املوعد  التي سبقت  الثالث سنوات      4.3  يف 
مشاريع مختلفة، تشبه يف مركباتها املهنية لالعامل موضوع هذه املناقصة لجهات ذات انتشار 

قطري )لهذا االمر، صندوق املرىض، جهات حكومية، بنوك رشكات خليوي وما شابه(.
   4.4  ملقدم العرض دورة مالية من تقديم خدمات تشبه يف مركباتها املهنية العامل موضوع املناقصة 

800,000 ش.ج )يشمل ض.ق.م( عىل االقل يف كل واحدة من السنوات 2017,2016,2015.
   4.5 مقدم العرض ذو جاهزية وقدرة وصول وتوزيع لكل مواقع كالليت يف لواء الشامل.

5.  مقدم العرض يكون مسؤوالً ان يفحص بنفسه رشوط املناقصة مبا فيه تفاصيل و رشوط التعاقد واي 
معلومات اخرى تتعلق باالمر.

      منعاً للشك، الرشوط املبينة يف هذا االعالن تشمل رشوط حد ادىن  لالشرتاك يف املناقصة فقط، وان 
جميع الرشوط واملستندات املطلوبة مبينة بتوسع يف بقية مستندات املناقصة.

6.  هذا التوجه يشكل جزءاً غري منفصل عن مستندات املناقصة وما فيه ال ُينقص من الرشوط املبينة 
يف مستندات املناقصة، امنا يضيف اليها. يف حال تناقض بني املذكور  يف بقية مستندات املناقصة وبني 

املذكور يف هذا االعالن، تعتمد مستندات املناقصة.
7.  طالبة العمل ال تلتزم بقبول اقل عرض او اي عرض آخر. يحق لطالبة العمل وفق اعتباراتها الحرصية 
قبول العرض كله او اجزاء منه او تحقيقه مبراحل او الغاء املناقصة.  طالبة العمل تحتفظ لنفسها 

بامكانية االعالن عن اكرث من فائز واحد يف االجراء.
8.  ضمن املناقصة ال تجري  اي مفاوضات. يتم تحديد نتائج املناقصة اعتامداً عىل عروض السعر االوىل 
التي ُتقدم يف الرد عىل املناقصة )“one shot game”(. و ال مُتكن مقدمي العروض بصالحيات االمكانية 

من تحسينها ضمن املناقصة.
واملنشورة  الكاملة،  املناقصة  مستندات  مبينة يف  الفائز  العرض  اختيار  واجراء  املناقصة  9.  بقية رشوط 
يف موقع املناقصات لكالليت، فيه يتم نرش حتلنات جارية من حني آلخر حول املناقصة. دون املس 
مبجمل املذكور اعاله. يتم طرح مستندات املناقصة  الطالع كل شخص يطلب ذلك يف مكاتب ادارة 
لواء شامل، شارع همالخاه 3 نتسريت عليت )طابق 3  مبنى ليڤهعسقيم( بعد تنسيق عىل هاتف: 

.04-6557259
10.  عىل مقدمي العروض ايداع املغلف يف صندوق املناقصات املعد لذلك يف مكاتب ادارة لواء شامل عىل 
العنوان: شارع همالخاه 3 نتسريت عليت )طابق 3 مبنى ليڤ هعسقيم يف موعد اقصاه 15.8.18 
الساعة 12:00 )فيام ييل:”املوعد االخري لتقديم العروض”(. نؤكد  بعدم ارسال العرض بالربيد و/او 

الفاكس و/او الربيد االلكرتوين و/او بأي طريقة اخرى.
      عرض ال يكون يف صندوق املناقصات املذكور حتى املوعد االخري املحدد لتقديم العروض يجوز ان 

ال تبحثه كالليت.
املناقصة منشورة ايضا يف الصحف العربية والنص امللزم هو النص املنشور بالعربية.

هذا االعالن )اىل جانب كتاب الدعوة وبقية مستندات املناقصة( منشور ايضاً يف موقع كالليت: 
.www.clalit.org.il

خدمات صحة كالليت

االدارة االدارية
لواء شامل

تعلن وزارة املعارف عن نيتها لتصليح معايري الدعم يف قانون منظامت الشبيبة - رقم 
املادة 20460420. هذا وفق تعليامت بند 3أ من قانون أساس امليزانية 1985، وحسب 
كيفية تقديم طلبات دعم من ميزانية الدولة ملؤسسات عامة وبحثها حسب معايري 

دعم متساوية.

تطلب الوزارة تقديم مالحظات الجمهور حول مسودة التصليح املقرتح، قبل إقرار نص 
املعايري النهايئ، عندما يتقرر نرشها.

املجتمع والشبيبة عىل  لدائرة  اإلنرتنت  املقرتح ينرش يف موقع  التصليح  نص مسودة 
 http://edu.gov.il/noar/minhal/pages/hp.aspx :العنوان

التصليحات  مسودة  حول  اقرتاحات  تقديم  أو  مالحظة  او  تحفظ  بابداء  معني  كل 
املقرتحة ملعايري الدعم املذكورة، عليه عمل ذلك بتوجه للربيد األلكرتوين اىل: ايريت 

iritbr@education.gov.il بروك

يجب إرسال التوجهات حتى يوم 01.08.2018، بعد هذا املوعد يتم بلورة نص املعايري 
النهايئ، عندما يتقرر نرشها، مع التطرق اىل التوجهات التي تصل حتى املوعد املذكور.

املذكور أعاله ال يشكل أي التزام بقبول املالحظات او بالدعم مستقباًل ملؤسسات عامة 
يف هذه املواضيع.

وزارة املعارف

اقرتاع لتصليح معايري دعم وزارة املعارف
 يف قانون منظامت الشبيبة

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

إعالن بخصوص إيداع خارطة هيكلية محلية مبستوى تفصييل رقم: 101-0362400
إسم املرشوع: إقامة 4 أنفاق يف مفرق التلة الفرنسية لفصل مستوى، القدس

 صيغة املرشوع: تعليامت - 57 تخطيط - 36
 يعلن بهذا حسب املادة 89 من قانون التنظيم والبناء للعام - 1965 )فيام ييل:”القانون”( 
بأنه يف مكاتب اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء لواء القدس، ويف مكاتب اللجنة املحلية 
للتنظيم والبناء القدس، تّم إيداع خارطة مفصلة مبستوى تفصييل رقم: 101-0362400. 
صالحياتها  من  خارطة  وتخويالت:  بناء  رخص  وتقسيم.  توحيد  بدون  وتقسيم:  توحيد 
رقم  العالقة  نوع  التالية:  بالخرائط  تتعلق  التي  تخويالت  أو  بناء  رخص  إصدار  ميكن 
م/3456/أ  تبديل ب  تبديل 4229  تبديل 3116  تبديل 3774  تغيري 13211/أ  الخارطة 
تبديل 1541 تبديل 62 تبديل 3235 تبديل 3361 تبديل 7949 تبديل 8621 تبديل 7621 
تبديل 11085 خضوع 5166/ب خضوع 8000 بدون تغيري 11797 بدون تغيري 1541/أ. 
املساحات املشمولة يف الخارطة وأماكنها: البلدة: القدس. شارع طريق 1 - يچئال يدين، 
 .y:635100 نقطة إحداثيات  x:222500 مفرق التلة الفرنسية، القدس. نقطة احداثيات
بلوكات وقسائم: مسوى: بلوك: 30244 أجزاء قسائم: 24 بلوك: 30542 أجزاء قسائم: 
66، 67، 69، 70، 71، 72، 73، 74. بلوك: 30545 أجزاء قسائم: 30، 31، 44، 45، 46، 47، 
48، 49، 50، 51، 52، 2006. بلوك: 30550 أجزاء قسائم: 51 ، 52، 53، 54، 66، 67، 68، 
69، 70، 71، 74، 902. بلوك: 30552 أجزاء قسائم: 2، 12، 15، 44، 45، 46، 47، 48، 
49، 68، 900، 901، 904. بلوك: 30561 أجزاء قسائم: 37، 38، 39. بلوك: 30562 أجزاء 
قسائم: 76، 78. بلوك: 30652 أجزاء قسائم: 2، 23، 27. بلوك: 301351 قسائم كاملة: 
13، 18، 20. بلوك: 31351 أجزاء قسائم: 2، 6، 12، 14، 15، 16، 17، 19. بلوك: 31382 
قسائم كاملة: 6. بلوك: 31382 أجزاء قسائم: 1، 2، 3، 4، 5، 7 غري مسوى: بلوك: 30546 
قسائم كاملة: 6. بلوك: 30546 أجزاء قسائم: 17، 22، 26، 34، 35، 36، 37. بلوك: 30546 
بلوك: 30547 قسائم كاملة: 64، 9911.  أجزاء قسائم: 17، 22، 26، 34، 35، 36، 37. 
بلوك: 30547أجزاء قسائم56، 65، 66، 67، 68، 9915. بلوك: 30553 قسائم كاملة: 20. 
بلوك: 30553 أجزاء قسائم: 10، 11، 17، 18، 19، 21، 22، 23، 27، 28، 29، 9992. بلوك: 
30560 قسائم كاملة: 5، 9917. بلوك: 30560 أجزاء قسائم: 3، 4، 6، 7، 8، 1001، 9999. 
 30892 بلوك:   .9999 قسائم:  أجزاء   30889 بلوك:   .108 قسائم:  أجزاء   30571 بلوك: 
أجزاء قسائم: 9999. هدف املرشوع: إنشاء نفقني لفصل مستوى يف منطقة مفرق التلة 

الفرنسية ، وتنظيم الطرق باملالمئة.
أهم تعليامت الخارطة:
1. توسيع وتسيري طرق.

التلة  األبعاد. من أجل فصل مستويات، وأنفاق سيارات يف مفرق  بناء ثاليث  2. تحديد 
الفرنسية.

3. تغيري يف نظام تخصيصات األرض مبوجب ما هو مفصل يف التخطيط.
من تخصيصات :

طريق قامئة، مساحات مفتوحة، منطقة عامة مفتوحة، طريق مقرتحة، مساحة لطريق 
او تصميم جاميل، موقف سيارات عام، منطقة مناظر طبيعية مفتوحة، منطقة صيانة 

وتشغيل، طريق جديدة او تصميم مناظر طبيعية ، سكن 5 خاص وسكن 2 .
لتخصيصات:

طريق مصادقة، طريق مقرتحة، وطريق و/أو اإلهتامم باملناظر الطبيعية، منطقة عامة 
مفتوحة ومنطقة خاصة مفتوحة.

4. تحديد بناء وتعليامت لبناء وتطوير املنطقة مبوجب ما هو مبني يف املالحق.
5. تحديد رشوط إلصدار رخصة بناء يف املنطقة.

6. تحديد اإلستعامالت املسموحة لكل واحد من تخصيصات األرض.
7. تحديد تعليامت بخصوص أشجار للقلع/الحامية/النقل.

8. تحديد مراحل التنفيذ لتطبيق املرشوع ولفتح الطريق لحركة السري.
9. تحديد مسارات الطرق، يشمل مفارق وتطوير املنطقة.

10. تحديد تعليامت بخصوص تصميم جاميل وتطوير املنطقة مبوجب ملحق التطوير.
11. تحديد تعليامت ملنع وتقليل األرضار البيئية.  

املكاتب  فيها  تكون  التي  والساعات  األيام  خالل  الخارطة  عىل  اإلطالع  للمعني  يحق 
املذكورة مفتوحة إلستقبال الجمهور، وكذلك يف موقع االنرتنت التابع ملديرية التخطيط  
www.iplan.gov.il. كل من له شأن باألرض، بالبناء أو بكل يشء تخطيطي آخر ويرى 
القانون، ميكنه أن  الخارطة، وكذلك كل من له حق وفق بند 100 من  أنه مترضر من 
يقدم اعرتاضاً خالل 60 يوماً من موعد آخر نرش لهذا اإلعالن يف الصحف، وذلك ملكاتب 
اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء، لواء القدس، شلومتسيون 1 القدس 9100701، ت: -02

القدس، ساحة سفرا  اللجنة املحلية  6290263. ونسخة من اإلعرتاض تقدم اىل مكاتب 
لبند 103 )أ( من القانون، اعرتاض عىل الخارطة  1، القدس،  تل: 6296811-02.  وفقاً 
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.
شريا تلمي باباي  القامئة بأعامل رئيس اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء لواء القدس)9(

مناقصة مراقب/ة داخيل/ة رقم 2/2018
شغل  وظيفة:

السلطة لتطوير الجليل، تدعو مرشحني لتقديم ترشيح ملراقب/ة داخيل/ة
رشوط حد ادىن:

1. ذو لقب اول - مراقب حسابات/اقتصادي، و/او لقب يف املراقبة.
2. مؤهل كمراقب داخيل.

3. عىل مقدم العرض ان يكون مسجاًل  كمشّغل مسجل يف ض.ق.م.
ادارة حسابات  العرض مصادقة لخصم رضيبة من املصدر ومصادقة  4.  بحوزة مقدم 

سارية املفعول.
5.  تقديم مصادقة موقعة من محام او مراقب حسابات حول اصحاب الحق يف التوقيع 

باسم مقدم العرض.
رشوط اخرى الختيار مرشحني:

1( افضلية لذوي دراسة عالية )زيادة عن املطلوب يف رشوط الحد االدىن(.
2( افضلية لذوي خربة مهنية.

3(  افضلية لذوي  املعلومات، املعرفة مبواضيع متعلقة يف الجليل ويف العمل مع هيئات 
عمومية.

4( افضلية لساكن الجليل.
عام:

1.  حجم العمل: بني 60 اىل 100 ساعة سنوية حسب اجرة مستشار كبري وفق تعليامت 
املحاسب العام وال تزيد عن 200ش.ج يف الساعة مع اضافة ض.ق.م. ساري املفعول 

حتى نهاية سنة 2019، مع احتامل متديد حتى  سنتني اضافيتني، سنة يف كل مرة.
2. التعاقد عىل اساس استشارة خارجية )مقاولة(.

3.  ملزيد من االسئلة والتفاصيل  ميكن التوجه اىل رئوڤن لوزون عىل الربيد االلكرتوين: 
reuven2000@gamail.com  حتى تاريخ  22.7.18.

     يجب تقديم العروض اىل مكاتب السلطة لتطوير الجليل، يف موعد اقصاه يوم االحد 
12 آب 2018 الساعة 12:00.

    توجهات تصل بعد املوعد املذكور ال يتم الرد عليها.
الخربة  تفصيل  املرشح،  دراسة  تثبت  شهادات  ارفاق  مع  مطبوعة  الذاتية      السرية 
االدارية، قامئة موصني وتوصيات ومستندات اخرى تثبت املؤهالت املطلوبة، يجب 
وضعها يف مغلق مغلق يحتوى عىل نسخة  واحدة من املستندات ومتشيط ديچيتايل 

يكتب عليه.
    “لوظيفة مراقب داخيل” وايداعه يف صندوق مناقصات، موجود يف مكاتب السلطة 
لتطوير الجليل، بارك هتعسياه بار ليڤ )بني عكا وكرمئيل( يف ايام االحد- الخميس 

بني الساعات 15:00-9:00.
ملقابلة وفق  منهم  او قسم  املرحشني  بحق دعوة  لنفسها  تحتفظ  املناقصات      لجنة 

قرار لجنة املناقصات. لجنة املناقصات تدعو املرشحني او قسم منهم بإخطار قصري.
    يتم التصنيف االويل عىل اساس  املواد املرفقة يف الغالف.

العنوان:  عىل  الجليل  لتطوير  السلطة  موقع  يف  موجودة  السلطة  عن      معلومات 
.www.galil.gov.il

االعالن موجه للنساء وللرجال عىل حٍد سواء.
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