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المتحان  حتضير  دورة  ان��ت��اج  خ��دم��ات  لتقدمي  ع��روض  تلقي  )"ال�����وزارة"(  االجتماعية  امل��س��اواة  وزارة  تطلب 
البسيخومتري الذي يقدم من على املنصة الوطنية للدورات واالعدادات املوجهة )"كامبوس"( وتقدمي خدمات دعم 

ملشتركي الدورة لصالح مقر املبادرة الوطنية "يسرائيل ديجتاليت"املوجود في الوزارة .
. حتتفظ  التعاقد  اتفاقية  توقيع  يبدأ في موعد   ، 24 شهرا  ملدة  باملناقصة لالنتاج  الفائز  التعاقد مع  سيكون    .1

الوزارة بحق اختيار متديد فترة التعاقد ب� 12 شهرا اضافيا .
لكنها   ، املناقصة  كراس  في  يظهر  باملناقصة  لالشتراك  االدنى  احلد  لشروط  وامللزم  الكامل  الدقيق  النص    .2

باالساس كالتالي :
شروط حد أدنى ادارية :

ان يكون املتعهد جمعية مسجلة في سجل في اسرائيل . أ.  
ب.  ان يكون لدى املتعهد املصادقات املطلوبة حسب قانون صفقات هيئات عامة 1976 .

ان يكون لدى املتعهد مصادقة من موظف تخمني مفوض ، أو من مدقق حسابات او من مستشار ضرائب -  ج�.  
يشهد على ادارة دفاتر حسابات وسجالت حسب قانون صفقات هيئات عامة )تطبيق ادارة حسابات 

ودفع ديون الضريبة( - 1976 .
ان يكون املتعهد قد أرفق مع عرضه تصريحا بخصوص قدرة املتعهد على تسديد كل ديونه من ناحية دفع  د.  

اجور ومدفوعات اجتماعية جلميع عماله وذلك بالنص املرفق مع وثائق املناقصة . 
ان يكون املتعهد قد ارفق نص جمعية محتلن من سلطة اجلمعيات او مصادقة رسمية اخرى ايا كانت تثبت  ه�.  

خلو املتعهد من ديون رسوم سنوية تدفع للمسجل املوضوعي . 
ان يرفق املتعهد تصريحا بخصوص عدم وجود ادانات بسبب مخالفات حسب قانون العمال االجانب  و.  

1987 ، وذلك بالنص املرفق مع وثائق املناقصة .  1991 وبحسب قانون اجور حد ادنى - 
ان يرفق املتعهد لعرضه تعهدا باحلفاظ على السرية بالنص املرفق مع وثائق املناقصة .  ز.  

ان يرفق املتعهد مع عرضه تصريحا ملوضوع عدم وجود تناقض مصالح بالنص املرفق مع وثائق املناقصة.  ح. ن 
ان يرفق املتعهد مع عرضه مصادقة لتزويد املواد املساعدة والتعليمية على ان تكون مطبوعة باسعار  ط.  

التكلفة فقط ، وذلك بالنص املرفق مع وثائق املناقصة . 
ان يرفق املتعهد مع عرضه تصريحا بخصوص حقوق امللكية بالنص املرفق مع وثائق املناقصة .  ي.  

يوم  حتى  املفعول  سارية  تكون  وان  ش.ج   80،000 بقيمة  عرض  كفالة  عرضه  مع  املتعهد  يرفق  ان  ي أ.  
6.11.2017 وان تتضمن الشروط املثبتة في وثائق املناقصة . 

شروط حد أدنى مهنية )مبا في ذلك بواسطة مقاولني ثانويني( 
ان يكون املتعهد صاحب جتربة ال تقل عن 50 ساعة انتاج فيديو في دورات اعداد )سواء في اطار اعداد  ي ب.  

للبسيخومتري او في كل اطار آخر( .
ان يكون لدى املتعهد جتربة سنة واحدة على االقل في تقدمي خدمات دعم بداچوچية للتعليم )مبا فيها  ي ج�.  

بواحد من التالي : تشات ، دروس متزامنة أون الين ، لقاءات شخصية( .
املتعهد يشغل طاقم عمال الذي يستوفي املطالب التالية )ميكن ان يتوفر لدى شخص من الطاقم على اكثر من  ي د. 

بند واحد(:
شخص من الطاقم لديه جتربة ال تقل عن 5 سنوات سواء في التدريس او في كتابة مواد حتضير المتحان   

البسيخومتري .
شخص من الطاقم لديه جتربة ال تقل عن 3 سنوات في تفعيل دورات تدمج التعليم بتكنولوجيا املعلومات واالنصات .  

شخص من الطاقم لديه جتربة ال تقل عن 3 سنوات في إنتاج ميديا .   
املتعهد الذي ارفق مع عرضه مصادقة بخصوص استعداده وقدرته على تزويد خدمات املرافقة واالرشاد  ط و.  

كاملفصل في املناقصة وذلك بالنص املرفق مع وثائق املناقصة . 
شروط احلد االدنى هي تراكمية . عرض املتعهد الذي ال ينفذ كل الشروط - يرفض كليا . 

املقرر في  االدن��ى ب وذل��ك مبوجب  ينفذ شرط احلد  لم  التعاقد مع متعهد  ال��وزارة سيكون من حقها  بان  يوضح 
تعليمات قانون تشغيل هيئات عامة - 1976 .

ميكن احلصول على وثائق املناقصة من موقع دائرة املشتريات : www.mr.gov.il )حتت نشرات مناقصات(    .3
الى مركزة  التوجه  www.mse.gov.il وكذا ميكن تلقيها بواسطة   : في موقع وزارة املساواة االجتماعية 

. oranite@mse.gov.il : جلنة املناقصات ، السيدة اوريت ادرعي باالمييل
بتاريخ 3.4.2017 الساعة 10:00 يعقد اجتماع مزودين في وزارة املساواة االجتماعية - مقر "يسرائيل ديچيتاليت"،    .4
مع  املتعهدين  اجتماع  الى  للوصول  التنسيق  . يجب  براك  بني   ،  28 ، مچدال تشمفيون   30 شارع شيشت هيميم 

السيدة اورنيت بواسطة تلفون 6547041-02 . الدخول الى اجتماع املتعهدين منوط بفحص أمني .
استمارة اسئلة وطلبات التوضيح يجب ارسالها الى السيدة اورنيت ادرعي مركزة اللجنة الى عنوان االمييل:    .5
ان  الى  12:00 يشار  الساعة   9.4.2017 6547034-02 حتى يوم   : لفاكس  أو   oranite@mse.gov.il

االجوبة واالستيضاحات التي ال تصل كتابيا ال تلزم الوزارة .
من اجل تلقي اعالنات جلنة املناقصات بخصوص املناقصة )ان وجدت( مبا فيها اجوبة على اسئلة استيضاح    .6
- على املتعهدين التسجيل لدى مركزة جلنة املناقصات في وزارة املساواة االجتماعية بواسطة ارسال طلب 

لعنوان االمييل : oranite@mse.gov.il او لفاكس : 02-6547034 .
من مسؤولية املتعهدين ان يفحصوا ان البريد االلكتروني او الفاكس الذي ارسلوه )ان ارسلوا( للوزارة قد   .7

وصل كامال ليد مركزة جلنة املناقصات عن طريق هاتف رقم : 02-6547041
نلفت االنتباه انه في مجرى عيد الفصح وحلوله )10.4.2017 - 17.4.2017( ال تعمل الوزارة وال يرد على    .8

التلفونات او اي وسيلة اخرى . 
يجب تقدمي العروض للمناقصة باللغة العبرية فقط ، بحيث ال يتأخر عن يوم 7.5.2017 الساعة 12:00 الى    .9
صندوق املناقصات املوجود في مدخل الوزارة للمساواة االجتماعية ، في شارع عام فعوملو 3 ، بيت ياعد ، 

چڤعات شاؤل ، القدس )ال يجوز ارسال عرض بالبريد( .
عدم  او  تناقض  نشوء  حال  وفي   ، املناقصة  وثائق  في  املثبتة  بالتعليمات  مرتبط  االعالن  هذا  في  املذكور    .10

وضوح تتغلب تعليمات وثائق املناقصة .   

وزارة المساواة االجتماعية

مناقصة علنية رقم 1/17
النتاج دورة اعداد المتحان البسيخومتري 

الذي يقدم من على المنصة الوطنية للدورات 
واالعدادات الموجهة )"كامبوس"(

وتقديم خدمات دعم لمشتركي الدورة 

بيت لاليجار في طمرة
ب��ي��ت م���ف���روش ف���ي م��رك��ز ال��ب��ل��د . ام��ك��ان��ي��ة 
للتأجير بدون فرش ، للبيت مدخل انفرادي: 

 ، 054-3395088
)4(  054-6791777

االدارة الرئيسية
جلنة املناقصات القطرية للمشتريات واملعدات العامة 

خدمات صحة شاملة 
بواسطة قسم اللوجستية والنيات وأجهزة املعلومات 

شعبة املشتريات - قسم املشتريات العامة
مناقصة علنية رقم 90/39-17
الدارة وتفعيل مقهى مع حليب 

)فيما يلي مبالءمة :"املناقصة" ، "املعلنة"(

يطلب بهذا تقدمي عروض الدارة مقهى مع حليب في منطقة االدارة الرئيسية خلدمات الصحة الشاملة    .1
، املوجودة في شارع ارلوزوروف 115 في تل ابيب ، كاملفصل في وثائق املناقصة . 

وثائق  في  كاملفصل  املالءمة  اعمال  انتهاء  موعد  من   ، شهرا  واربعني(  )ثمانية   48 ل�  هي  التعاقد  فترة    .2
املناقصة . 

خالصة شروط احلد االدنى لالشتراك باملناقصة :   .3
و/أو  قهوة  بيع  عجالت  و/أو  مقاهي  و/أو  مطاعم  لشبكة  مالكا  نفسه  املتعهد  يكون  ان  يجب    3.1
في  املشمول  التجاري  االس��م  كلها  حتمل   ، االق��ل  على  ف��روع  )ث��الث��ة(   3 عددها  ب��ار  اسبريسو 

منطقة جلوس .
على املتعهد ان يكون لديه دورة مداخيل سنوية بحجم ال يقل عن 3،000،000 )ثالثة ماليني(    3.2

ش.ج )ال يشمل ض.ق.م( في السنة ، في كل سنة من السنوات 2015 و 2016 .
على املتعهد ان يشترك في اجتماع املتعهدين الذي سيعقد في يوم الثالثاء 4.4.2017 الساعة    3.3
10:00 في ارلوزوروف 115 تل ابيب في طابق املدخل ، رجل االتصال : يسرائيل نسيمي - 

يوضح بهذا ان املتعهد الذي ال يشترك فيه ال يقدم عرضه للنظر فيه .   - 03-6923141
على املتعهد ان يكون لديه كل املصادقات املطلوبة حسب قانون صفقات هيئات عامة - 1976 .   3.4
ستجري ادارة اجراءات املناقصة واثبات شروط احلد االدنى على مراحل وبالشكل املفصل في وثائق    .4

املناقصة .
في  احلق  لنفسه  يحتفظ  وهو   ، كان  عرض  اي  او  االدنى  العرض  بقبول  يتعهد  ال  املعلن  بان  يوضح    .5
عن  وتراجع  فائز  بانه  يعلن  الذي  املتعهد  بدل   ، املناقصة  هذه  في  املتعهدين  بني  من  بديل  فائز  اختيار 
املعلن  يعطي  والكل يشكل   ، التعاقد  املناقصة و/أو  اج��راءات  أي مرحلة في  الغي فوزه في  او  عرضه 

افضليات اكثر .
في   كاملذكور  املعايير  حتى  باحلسبان  يأخد  ان  املعلن  حق  من  يكون   - الفائز  العرض  اختيار  لغرض    .6
النظام 22 )أ( النظمة املناقصات االلزامية - 1993 ، وكذا الزالة الشك : يكون من حق املعلن ان يأخذ 
في حساباته مدى الرضى عن طريقة تنفيذ تعاقدات سابقة مع املتعهد و/أو أي من مؤسساته ، والكل 

يشكل يعطي املعلن افضليات اكثر . 
منها  كلها و/أو جزء  املناقصة  الغاء  في   ، مناسبا هو وحده  يراه  ، حسبما  لنفسه احلق  املعلن  يحتفظ    .7
و/أو نشر مناقصة جديدة و/أو حتديث هذه املناقصة في أي وقت ، وذلك من دون احلاجة الى تقدمي 
تفسير و/أو تقدمي تعويض مالي أيا كان - للمتعهد و/أو الي شخص ممن دفع رسوم اشتراك و/أو 
اطلع على وثائق املناقصة ، ويضمن ذلك في حال الغاء بسبب خطأ املعلن و/أو فشل انظمة ، و/أو أي 

شخص من طرفه .
يتم تقدمي العروض حتى يوم 26.4.2017 )شامل( الساعة 12:00 الى صندوق املناقصات التابع    .8
للمعلن املخصص لذلك ، أي صندوق املناقصات في شارع ارلوزوروف 115 ، تل ابيب في طابق 

املدخل . ال يجوز ارسال العرض بالبريد .
وثائق  في  املذكور  بني  تناقض  نشوء  حال  في   . املناقصة  وثائق  في  مفصلة  املناقصة  شروط  باقي    .9

املناقصة وبني هذا االعالن يتغلب املذكور في وثائق املناقصة .
 : العنوان  في  للمعلن  التابع  االنترنيت  موقع  في  ايضا  الكاملة  املناقصة  ووثائق  االع��الن  هذا  ينشر    .10
، من شأن مشتريات ومعدات عامة في هذا املوقع ان تنشر من وقت  www.clalit.co.il مناقصات 
النشر هذا وحتديث  املتعهدين مسؤولية متابعة  ، وعلى  املناقصة  آلخر - حتديثات جارية بخصوص 

املنشور وفقها . 
يوم  م��ن  يسري  ال��ذي  الفصح  عيد  أي��ام  ف��ي  مغلقة  تكون  هكالليت  مكاتب  ان  ال��ى  انتباهكم  نلفت    .11
ذلك  كان  سواء  استجابة  اي  تلقي  باالمكان  يكن  ولن   . شامل   17.4.2017 يوم  وحتى   10.4.2017

تلفونيا او بالبريد االلكتروني . 
نشرت املناقصة ايضا في الصحف باللغة العبرية ، والنص املقرر هو النص املنشور باللغة العبرية .   .12

خدمات الصحة الشاملة 
قسم املشتريات واملعدات وشاملة

اللجنة احمللية للتنظيم والبناء - الطيبة 
يعلن بهذا انه قدم ملكاتب اللجنة احمللية 

للتنظيم والبناء الطيبة طلب ترخيص بناء 
مبوجب املادة 145 من قانون التنظيم والبناء 

لسنة 1965 كما هو مبني في االضافة .
االضافة

اسم صاحب املكان : نور محمود مصاروة + نهلة 
فؤاد مصاروة

حوض 8031 قسيمة 9 قطعة 2 ملف رقم 7099 .
طابقني  من  سكني  بيت  اقامة   : الترخيص  ماهية 

وحدتني سكنيتني + قبو + سور .
ك��ل م��ن ي��ه��م��ه االم����ر س����واء ك��ص��اح��ب ارض 
او  باملباني   ، ب���االرض  اخ���رى  ناحية  م��ن  او 
باالمالك املذكورة اعاله الذي قد ميس به هذا 
مكاتب  في  الطلب  على  االط��الع  ميكنه  الطلب 
اللجنة احمللية املذكورة اعاله  في ايام استقبال 
الساعة  بني  ما  والثالثاء  االحد  ايام  اجلمهور 
اعتراض  وتقدمي   14:30 الساعة  حتى   8:30

خالل 14 يوما من تاريخ نشر هذا االعالن . 
باحترام 
احملامي شعاع مصاروة منصور 
رئيس اللجنة احمللية للتنظيم والبناء


