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الشعبة املالية 
شبكة العقارات

خدمات الصحة كالليت 
الشعبة املالية – شبكة العقارات 

مناقصة رقم 93-154/17 
الستئجار عقار لكالليت لعيادة لتطور الولد في ريشون لتسيون 

مبا في ذلك تنفيذ أعمال مالءمة للعيادة 
من قبل مقدم العرض ومبوجب طلبات كالليت 

خدمات الصحة كالليت ) فيما يلي " كالليت"( ، تطلب بهذا تلقي عروض الستئجار لكالليت لعيادة لتطور الولد 
في ريشون لتسيون، مبا في ذلك تنفيذ أعمال فينش ومالءمة ملبنى العيادة من قبل مقدم العرض ومبوجب طلبات 

كالليت ، وذلك مبوجب الشروط املفصلة في مستندات املناقصة ) فيما يلي :" الدعوة"(.  
التعاقد املخصص هو لفترة استئجار أولى 10 سنوات، مع إمكانية لكالليت لتمديد لـ- 10 سنوات إضافية – حسب 

املفصل في مستندات املناقصة .  
ُيطلب عروض لالستئجار ملبنى قائم و/أو في طور البناء مبوجب ترخيص بناء حسب القانون قد أصدر فعالً ، وميكن 
استخدامه لكالليت بهدف عيادة / مكاتب ، بعد تنفيذ أعمال املالءمة املطلوبة وبحيث يكون املبنى مستوفياً لكافة طلبات 

األهلية املطلوبة، خالل ما يقارب الـ- 11 شهراً من موعد توقيع عقد اإليجار.  
فيما يلي تفصيل ألهم شروط احلد األدنى لالشتراك باملناقصة :

أ. مقدم العرض أرفق لعرضه كفالة بنكية مستقلة بقيمة 300.000 ش.ج ) ثالثمائة ألف شاقل جديد( مبوجب نص 
الكفالة املرفق كمثال ملستندات املناقصة. 

ب. بحوزة مقدم العرض تصريح ساري املفعول مبوجب البند 2 من قانون صفقات الهيئات العمومية ، للعام- 1976 
على اسمه. 

ج. العقار موجود في مدينة ريشون لتسيون في حدود واحدة من املنطقتني املشار إليهما بخط أزرق في اخلارطة 
املرفقة، فقط. العروض املتعلقة بالعقار والتي تتجاوز حدود املساحات املشار إليها في اخلريطة ، لن ُتفحص . 

د. مقدم العرض بوقت تقدمي عرضه هو املالك املسجل أو مستأجر ملدى طويل  املسجل ألجيال أو صاحب حق للتسجيل 
كمالك / مستأجر ملدى طويل ألجيال من ضمن اتفاقية البيع/ التطوير سارية املفعول في العقار املؤجر املقترح. 
ميكن  ومبوجبه  القانون  حسب  بناء  ترخيص  اصدر  املؤجر  فيه  املوجود  للمبنى  العروض  تقدمي  موعد  حتى  هـ. 

إقامة املؤجر .
و. مبوجب خارطة بناء مدن سارية املفعول بيوم تقدمي العروض والتي تنطبق على العقار ومبوجب ترخيص البناء 
الذي اصدر له، ميكن استخدام املؤجر حسب القانون كعيادة / مكاتب ، أو أنه يوجد للعقار ترخيص الستعمال 
مغاير من خارطة بناء مدن ت ب"ع و/أو من ترخيص البناء الستعمال عيادة / مكاتب طوال فترة االستئجار 

واإلمكانية .  
ز. العيادة تكون مبساحة مخصصة ومتواصلة ال تقل عن – 825 متر مربع صافي ) هيكل بناء( في طابق واحد 

)ليس في طابق ملية( ميكن فيها تخطيط عيادة لتطور الولد مبوجب البرنامج املرفق لعقد اإليجار .
ح. املبنى املوجود فيه املؤجر يستوفي معايير املباني الهزات األرضية وفي حالة دار احلديث عن مؤجر بناؤه استكمل 

يوجد تصريح سلطات اإلطفاء للسكن فيه. 
والبناء  التنظيم  للعيادات مبوجب معايير  املطلوبة  املوقف  املقترح يستوفي معايير  املؤجر  فيه  املوجود  العقار  ط. 

)أنظمة أماكن الوقوف( ) تعديل( ، للعام- 2016 .  
ي. املؤجر املقترح، يشمل منطقة آمنة ومصعد ) إذا تطلب ذلك( ، مع إمكانيات وصول سهلة للمعاقني. 

ي أ. مبوجب ترخيص البناء وخرائط املؤجر، ارتفاع املؤجر من األرضية وحتى السقف كونستروكتيفيت يستوفي 
4.5 متر .  3.5 متر بحد أدنى وبحد أقصة 

ي ب. بحوزة مقدم العرض تصريح ساري املفعول مبوجب البند 2 من قانون صفقات الهيئات العمومية ، للعام- 
  . 1976

ي ج. في حالة كون مقدم العرض احتاد- يجب على مقدم العرض أن يكون بدون سجل جنائي ، ما عدا سجل جنائي 
بسبب مخالفات مرورية . 

ي د. شروط إللغاء العرض: مبا أنه يوجد طلب هو شرط أساسي في عقد اإليجار مبوجبه في املبنى املوجود فيه 
املؤجر يجب أن تكون منطقة أمنة هادفة حسب املفصل أعاله، وإذا لم يرفق مقدم العرض لعرضه مستندات يفصل 
فيها مكان املنطقة اآلمنة كاملذكور، بإرفاق مخطط يصف مكانها ومساحتها، وإذا لم تكن موجودة ومستقبالً 
ستبنى، وصف املكان الذي بنية مقدم العرض إقامتها فيه بإرفاق مخطط مالئم و/أو وإذا مبوجب اخلرائط التي 
يعرضها مقدم العرض رأوا املهنيون في كالليت أنه ال ميكن إقامة منطقة آمنة مالئمة في املكان املقترح من قبل 

مقدم العرض – يلغى عرضه. 
باقي شروط املناقصة وإجراءات اختيار العرض الفائز مفصلة في مستندات املناقصة الكاملة ، املنشورة في موقع 

انترنت كالليت، والذي ميكن أن تنشر فيه من حني آلخر تعديالت جارية تتعلق باملناقصة بالعنوان : 
  www.clalit.co.il/he/info/tenders/Pages/general_matters.aspx

يجب على مقدم العرض تعبئة التفاصيل املطلوبة بالعرض والتوقيع عليها،  مبوجب الشروط احملددة في مستندات 
املناقصة.   

املذكور في هذا اإلعالن يعتبر جزء ال يتجزء من شروط املناقصة وال يأتي للتقليل من أي شرط من الشروط املفصلة 
في استمارات املناقصة بل يضيف عليها. في أية حالة لوجود تتناقض بني املذكور في هذا اإلعالن وبني املذكور في 

مستندات املناقصة ، املذكور في مستندات املناقصة هو امللزم. 
ال تلتزم كالليت بقبول العرض األرخص أو أي عرض آخر أياً كان. 

يقدم العرض في مغلف محكم اإلغالق ويسجل عليه " مناقصة علنية رقم 154/17-93 الستئجار عقار لكالليت 
لعيادة لتطور الود في ريشون لتسيون  خلدمات الصحة كالليت فقط". على املغلف ال تظهر أية عالمات تدل على 
هوية مقدم العرض. يودع املغلف  في صندوق املناقصات املخصص لذلك في مكاتب كالليت ، شارع أرلوزوروف 
101، تل أبيب، الطابق 6 ) مقابل غرفة 633( وذلك حتى موعد أقصاه 28.12.2017 ، الساعة 11:00 ) فيما 
يلي :" املوعد األخير لتقدمي العروض "( . ال يجوز إرسال العروض بالبريد. العروض التي تودع في صندوق 

العروض بعد املوعد األخير احملدد لتقدمي العروض، لن تقبل . 
هذا اإلعالن ) باإلضافة لكتاب الدعوة وباقي مستندات املناقصة( تنشر أيضاً في موقع انترنت كالليت ، فيه ميكن 

أن تنشر من حني آلخر تعديالت تتعلق باملناقصة ، بالعنوان: 
  http://clalitsitecontent.wclalit.org.il/he/info/tenders/pages/public_general.aspx

تنشر هذه املناقصة أيضاً بالصحف الصادرة باللغة العبرية والنص امللزم هو النص املنشور باللغة العبرية. 
خدمات الصحة كالليت

נציבות שירות המדינה משרד האוצר

פניה לאיתור מועמדים/ות למילוי משרת

משרד האוצר מודיע על הקמת ועדה לאיתור מועמדים למילוי 
משרה במטה הדיור הלאומי:

יו"ר ועדה מחוזית לתכנון ובניה )ירושלים( 
המשרה במתח דרגות 44-42 מח"ר/מהנדסים

צפייה במשרה, הגשת מועמדות בצורה מקוונת וקבלת מענה ע"י 
נציג/ה שירות באמצעות צ'אט באתר האינטרנט של נציבות שירות 

WWW.CSC.GOV.IL :המדינה שכתובתו היא
על המועמדים/ות לצרף את המסמכים הבאים: שאלון למועמד/ת 
בועדת איתור, קורות חיים, תעודות השכלה, אישורי העסקה, 

המלצות ותמונה עדכנית.
טופס שאלון למועמד/ת בועדת איתור טופס מס' 584 מופיע בלשונית 
ויש לצרפו  "טפסים" באתר האינטרנט של נציבות שירות המדינה 
ללשונית "נספחים" במערכת הגיוס המקוונת, בנוסף למילוי השאלון 

המקוון.
המועד האחרון לקבלת המועמדויות: ג׳ טבת תשע"ח )21.12.2017( 

 יו"ר ועדה מחוזית לתכנון ובניה
ירושלים

مفوضية خدمات الدولة وزارة املالية

توجه إليجاد مرشحني /ات إلشغال وظيفة 

رئيس اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء 
القدس 

تعلن وزارة املالية بهذا عن إقامة جلنة لتقصي مرشحني 
إلشغال وظيفة في مقر السكن الوطني : 

رئيس اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء ) القدس (
الوظيفة مبدى درجات 42 44 علوم املجتمع واآلداب / مهندسني 

االطالع على الوظيفة ، تقدمي طلبات الترشيح احملوسبة وتلقي رد على التوجهات  من قبل مندوب /ة خدمة 
  WWW.CSC.GOV.IL بواسطة تشات في موقع انترنت مفوضية خدمات الدولة ، بالعنوان

يجب على املرشحني/ات إرفاق املستندات التالية :  استمارة أسئلة للمرشح/ة في جلنة التقصي ، سيرة ذاتية، 
شهادات ، تصريح عمل ، توصيات وصورة جديدة. 

استمارة  األسئلة للمرشح/ة في جلنة التقصي استمارة رقم 584  املوجودة في رابط " استمارات" في موقع 
انترنت مفوضية خدمات الدولة ويجب إرفاقها للرابط " مالحق" في شبكة التجنيد احملوسبة على االنترنت  ، 

باإلضافة إلى ذلك ، يجب تعبئة االستمارة احملسوبة. 
 

املوعد األخير لتلقي طلبات الترشيح:  21.12.2017

    
مخبز باب 

احلارة كفركنا
الشارع الرئيسي 

)العني(
كل من يشتر يحصل 

على صحيفة كل 
العرب مجانا

مخبز باب
احلارة-كفركنا
04-6418032 

    
ميني ماركت 

فادي - عرابة 
كل من يشتري يحصل 
صحيفة "كل العرب" 

مجانا  مدينة عرابة 
الشارع الرئيسي

بادارة: وائل نعامنة ، 
هاتف:

052-7955095 

ت������ن������وڤ�������������ا ت�����ط�����ل�����ق اص������������������دار خ������������اص ل�����ف�����ص�����ل ال�����ش�����ت�����اء
مشروب حليب للقهوة، بطعم البندق الغني، %1 دسم فقط

ازدادت فئة مشروبات احلليب اخلاصة بالقهوة في السنة املاضية بنسبة 25%، 
بفضل ازدياد استهالك القهوة البيتية بـ %30 بني مستهلكي القهوة في البالد

اخلاصة  احلليب  مشروبات  مجموعة  توّسع  تنوڤـا،  القهوة:  ملستهلكي  لذيذة  بشرى 
بالقهوة وتطلق مذاًقا جديًدا: مشروب حليب بطعم البندق، بنسبة دسم أقل- %1 فقط. 
مشروب حليب بطعم البندق، مخصص للخفق بواسطة اخلض ويهدف الى تعزيز جتربة 
القهوة. بواسطة خض خفيف للكرتونةميكننا احلصول على قوام كثيف وغني للحليب. 

كل هذا مبرافقة طعم ورائحة رائعة للبندق وبنسبة دسم قليلة.
زاد مستهلكو القهوة في البالد في السنوات األخيرة حجم االستهالك بنحو %30، هذا 
ما يستدل من بحث أجرته تنوڤـا عبر شركة TNS. يقول معظم مستهلكو القهوة أنهم 

يستهلكون يوميًا من 3-2 كؤوس في اليوم، حيث أن القهوة األكثر شعبية للتحضير 
البيتي مع حليب هي القهوة سريعة الذوبان.مع االزدياد باالستهالك، يزداد اجتاه الطلب 
على مشروبات احلليب اخلاصة بالقهوة، وبالفعل فان الفئة كلها قد ازدادت بـ 25% 
منذ عام 2016. كشركة متصدرة، والتي تعرض منتجات حليب للقهوة، الحظت تنوڤـا 
احلاجة اآلخذة باالزدياد وقررت إنعاش الفئة وزيادة عرض اإلمكانيات والتشكيلة على 

املستهلكني، وخاصة ملستهلكي الـ %1 دسم.
ينضم حليب تنوڤـا اخلاص قهوة بطعم البندق إلى تشكيلة مشروبات احلليب من تنوڤـا، 

ومن بينها: حليب ڤـانيل،حليب غني وغيرها.
ع.ع

يفخر "مصنع سيـچـال للنبيذ" ومبناسبة اقتراب فصل الشتاء أن يطلق:
األرج�����وان�����ي  ل��ل��ن��ب��ي��ذ   2014 ج���دي���د  ق���ط���اف 
"دوف���������������ي���������������ڤ" م��������ن م�����ج�����م�����وع�����ة "رخ������اس������ي������م"

نبيذ  أنواع  مجموعة رخاسيم من سيچـال هي مجموعة 
من كروم فردية ومميزة، والتي تبرهن سبب املشي إلى 
البيئية  الظروف  مصطلح  حتت  ينطوي  والــذي  اجلليل، 
للزراعة وتكشف عن تعبير مميز وملرة واحدة لنوع العنب 

املختار في كرم معنّي.
رخاسيم،  مجموعة  مــن  دوڤـيـڤ  األرجــوانــي  النبيذ 

أرجواني  عنب   100% من  مصنوع   ،2014 قطاف 
قمة  على  واملتواجد  دوڤـيـڤ،  كرم  في  زراعته  تتم 
جبل ڤـودرمي في أعالي اجلليل. قطعة األرض التي 
ارتفاع  1999، تتواجد على  متت زراعتها في عام 
715 متر فوق سطح البحر، على أرض صلصالية 

ضحلة فوق صخور جيرية. 
محصول قليل ومناخ محلي خاص من نوعه أدى إلى 
إنتاج هذا النوع الرائع من النبيذ. مت قطاف العنب بـ 
العنب يتم نقله  24 "بريكس"، وبعد فصل حبات 
إلى التخمير في أوعية عمودية من النيروستا. بقي 
النبيذ مع القشور ملدة 28 يوًما من أجل استخالص 
والروائح.   اللون  العفص،  ملادة  القصوى  بالدرجة 
بعد التخمير يتم عصر النبيذ وُتنقل اخلالصة األولية 
إلى براميل فرنسية وأمريكية للتعتيق ملدة 18 شهًرا.

عن القطاف:
كلها  امنــا  للكروم،  ممــتــازة  سنة  كانت   2014 القطاف  سنة 

حتدي. بعد هطول غير عادي للثلوج، كانت كمية األمطار 
أقل من املتوسط في نهاية الشتاء، معطى والذي ال زال 
هذا،  من  الرغم  على  الــبــالد.  في  الــزراعــة  عملية  يصّعب 
أشهر الربيع الدافئة نسبيًا أدت إلى نضوج كروم العنب 
بشكل موّحد وحتى انها زادت معدل األمطار السنوية في 
مركز البالد.  فترة النضوج في الصيف كانت مريحة 
نسبيًا مع درجــات حــرارة مريحة جــًدا في شهرّي 
القليلة. أدت هذه  املــرات  متوز وآب، عدا عن بعض 
كــروم  فــي  وجــيّــد  تدريجي  نــضــوج  إلــى  املعطيات 
ممتازة.    ثمار  إنتاج  إلى  أدت  والتي  النبيذ،  مصنع 

انطباعات عن املذاق:
لون النبيذ أحمر – بوردو غامق والمع. يتمتع هذا 
النبيذ بروائح قوية للفاكهة السوداء، شجر البلوط 
الطازجة. كل هذه  التتبيل  أعشاب  العالي اجلودة، 
مغلفة ضمن إطار تتبيلة حلوة ترمز إلى القرنفل، 
متوازن  الفم  فــي  النبيذ  مــذاق  والـڤـانيل.  القرفة 
بشكل رائع، وذو مبنى خفيف- متوسط. مذاقات 
املُّرة  الغابة والشوكوالتة  البرقوق األحمر، فاكهة 
بطعم  املـــذاق  وينهي  مــذهــل،  بتجانس  الــفــم  متــأ 
حموضة منعشة ومادة العفص الناعمة واملخملية. 
النبيذ جاهز للشرب على الفور، لكنه سيواصل حتسني 

مذاقه مع الوقت وفي شروط تخزين مالئمة.                  ع.ع


