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اللجنة احمللية للتنظيم والبناء جفعوت الونيم
اعالن وفقا لبند 149 لقانون التنظيم والبناء لسنة 1965

نعلن بهذا انه قدم للجنة احمللية للتنظيم والبناء جفعوت الونيم طلب 
ترخيص بناء. لطابق ارضي، وحدة سكنية، منطقة آمنة - سور. في 
العنوان: بير املكسور. أحواض وقسائم: حوض:10502 قسيمة: 235 
قطعة: 235 التخصيص:منطقة سكنية أ. ملف بناء: 50202350235 
الطلب يشمل  اش��رف،.  20180196  من قبل: حجيرات  رق��م:  طلب 
اجلانب  من  املسموح  فوق  داعم  حائط  -ارتفاع  التالية:  التسهيالت 
1.70م. -ارتفاع حائط داعم فوق املسموح  8.00م بدال من  الغربي 
داعم  حائط  -ارتفاع  1.70م.  من  بدال  6.00م  الشمالي  اجلانب  من 
من  كل  فوق املسموح من اجلانب اجلنوبي 4.00م بدال من 1.70م. 
التسهيل، ميكنه  يرى نفسه متضررا او سوف يتضرر من تصديق 
الونيم  جفعوت  والبناء  للتنظيم  احمللية  للجنة  خطيا  اعتراضه  تقدمي 
االعالن  هذا  نشر  يوم  من  اسبوعني  خالل  شفاعمرو   ،  505 ص.ب 

في الصحف. التسهيل على مسؤولية معد الطلب ومقدم الطلب.
امني عنبتاوي- رئيس اللجنة احمللية “جفعوت الونيم” )74(

قانون التنظيم والبناء لسنة 1965 لواء:اجلنوب,منطقة تنظيم 
محلي :النقب شرقي, اعالن حول تصديق خارطة تفصيلية رقم 

:0426866-652, اسم اخلارطة: قطعة 28 حي 3 حورة صيغة 
اخلارطة: تعليمات - 7 مخطط - 8

قدم بهذا اعالن وفقا لبند 117 لقانون التنظيم والبناء لسنة 1965 حول 
تصديق خارطة تفصيلية رقم :0426866-652 توحيد وتقسيم: بدون 
اصدار  ميكن  مبوجبها  خارطة  ورخص:  بناء  تراخيص  وتقسيم  توحيد 
تراخيص او رخص التي تتعلق باخلرائط التالية نوع العالقة رقم اخلارطة 
تغيير 1/382/03/7  تغيير 382/03/7 املساحات املشمولة باخلارطة 
واماكنها :البلدة :حورة 28. قطعة: 28 حي 3 حورة. احواض وقسائم: 
منظم: حوض: 100442 قسائم بأكملها : 28 حوض: 100442 اقسام من 

. Y:577951 احداثيات X:194100 قسائم: 60. احداثيات
وحدات  واضافة  بناء  خطوط  تغيير  بناء،  حقوق  زي��ادة  اخلارطة:  هدف 
سكن في قطعة السكن أ رقم 28 ،حي 3 حورة.  اهم تعليمات اخلارطة: 
أ- زيادة حقوق بناء وتغيير خطوط بناء كاملشار اليه باملخطط وضع مقترح 
. ب- حتديد مساحات البناء القصوى ملساحات أساسية ومساحات خدمة. 
ج- حتديد عدد وحدات السكن في القطعة ل� 4 وحدات سكن. د- حتديد 
األهداف واالستعماالت املسموحة. ه� -حتديد شروط العطاء تراخيص 

بناء و- حتديد توصيات للبناء والتطوير.
اعالن عن ايداع اخلارطة نشر بالصحف بتاريخ: 08/09/2017 وبسجل 
النشرات رقم: 7581 صفحة 9230 بتاريخ 06/09/2017 . اخلارطة 
املذكورة موجودة مبكاتب اللجنة اللوائية لواء اجلنوب ،هتكفا 4 بئر السبع 
84100 تل: 6263795-08 .وايضا مبكاتب اللجنة احمللية للتنظيم والبناء 
النقب الشرقي تل: 6230966-08 ، وكل معني يستطيع االطالع عليها 
في االيام والساعات التي تكون فيها املكاتب املذكورة مفتوحة الستقبال 

. www.iplan.gov.il اجلمهور،وفي موقع االنترنت مديرية التنظيم
دافيد لفلر- رئيس اللجنة  اللوائية للتنظيم والبناء لواء اجلنوب )94(

اللجنة احمللية للتنظيم والبناء عيرون )وادي 
عارة(  إعالن مبوجب البند 149 لقانون 

التنظيم والبناء لسنة – 1965 
والبناء  للتنظيم  احمللية  للجنة  ق��دم  أن��ه  بهذا  نعلن 
ع��ي��رون )وادي ع����ارة( ط��ل��ب ت��رخ��ي��ص، ح��وض: 
20399 قسيمة:25، في العنوان: زلفة، طلب رقم: 
ماهية  ام���ارة.  عمر  ف��ادي  قبل:  من   20170795

الطلب: اقامة مبنى سكني ثنائي العائلة بطابقني. 
كل صاحب حق في االرض املذكورة مخول بتقدمي 
اعتراض للطلب، ومع تفسيرات تخطيطية خالل 15 

يوم من تاريخ نشر هذا االعالن.
بعد انتهاء هذة الفترة اكون اللجنة احمللية مخولة 

في دراسة الطلب واصدار قرار.
عبد مصاروة– رئيس اللجنة )129(

اللجنة احمللية للتنظيم والبناء عيرون )وادي 
عارة(  إعالن مبوجب البند 149 لقانون التنظيم 

والبناء لسنة – 1965 
وال��ب��ن��اء  للتنظيم  احمل��ل��ي��ة  للجنة  ق���دم  أن���ه  ب��ه��ذا  نعلن 
ح���وض:  ت���رخ���ي���ص،  ط��ل��ب  ع������ارة(  )وادي  ع���ي���رون 
رق��م:  طلب  ع���ارة،  ال��ع��ن��وان:  ف��ي  قسيمة:1،   12149
20180130+20180127 من قبل: رائد وجيه مسعود 
هوية رقم 027669563. ماهية الطلب: مصادقة توحيد 
لقطعتي أرض تخطيطية حسب ع ن/119 + ترخيص 
مبنى سكني قائم بطابق واحد دون ترخيص اسوار.  
بتقدمي  مخول  امل��ذك��ورة  االرض  في  حق  صاحب  كل 
اعتراض للطلب، ومع تفسيرات تخطيطية خالل 15 يوم 
من تاريخ نشر هذا االعالن. بعد انتهاء هذة الفترة اكون 
اللجنة احمللية مخولة في دراسة الطلب واصدار قرار.

نادر يونس– رئيس اللجنة  )132(

نص إعالن مبوجب املادة 36)ب( النظمة التنظيم 
والبناء )ترخيص بناء( لسنة 2016 

وال��ب��ن��اء  للتنظيم  احمل��ل��ي��ة  للجنة  ق���دم  ان���ه  ب��ه��ذا  نعلن 
اجلليل الشرقي طلب ترخيص محوسب. رقم الطلب: 
 + قائم  لبيت  شرعية  الطلب:  ماهبة   2920180001
)املبنى قائم دون  ادراج وأس��وار  آمنة + غرفة  منطقة 
ترخيص( البلدة: ام الغنم. مقدم الطلب: كحيل سليمان 
ب��االرض:  احل��ق  صاحب   .053685590 رق��م  هوية 
دائ����رة اراض����ي اس��رائ��ي��ل، امل��ك��ان: ام ال��غ��ن��م، ح��وض 
17003  قسيمة 15، قطعة 34. النه على هذا الطلب لم 
يحصل على موافقة كل مالكي االرض املسجلني في نص 
التسجيل، كل من له شأن باالراضي املذكورة، يحق له 
االطالع على الطلب املذكور في مكاتب اللجنة في كيكار 
هشعون في كفار تابور وتقدمي اعتراض خالل 15 يوم 

من تاريخ نشر هذا اإلعالن. 
اطرش سعيد , مقدم الطلب للترخيص )78(

اللجنة احمللية للتنظيم والبناء عيرون )وادي 
عارة( إعالن مبوجب البند 149 لقانون 

التنظيم والبناء لسنة – 1965 
والبناء  للتنظيم  احمللية  للجنة  ق��دم  أن��ه  بهذا  نعلن 
عيرون )وادي عارة( طلب ترخيص، في العنوان: 
ملف  قسيمة:6،   8758 ح���وض:  ال��غ��رب��ي��ة،  ب��اق��ة 
قبل:  من   20140513 رقم:  طلب  بناء:10602، 
التنسهيالت  يشمل  الطلب  م��واس��ي.  محمد  فايز 
بناء  بخط  نفذ  جت��اوز  مبوضوع  تسهيل  التالية: 
امامي حسب خط بناء امامي الغلب املباني القائمة 
باالمكان االطالع على هذا  املفرق.  الى  املفرق  من 
الطلب بأيام وساعات استقبال اجلمهور، كل معني 
اللجنة  الطلب ملكاتب  اعتراض على  تقدمي  بإمكانه 

خالل 15 يوم نشر هذا اإلعالن في الصحف. 
عبد مصاروة– رئيس اللجنة )80(

قانون التنظيم والبناء لسنة 1965 منطقة 
تنظيم محلي: "بقعات بيت هكيرم"

149 ل��ق��ان��ون  ق����دم ب���ه���ذا اع�����الن وف���ق���ا ل��ب��ن��د 
مبكاتب  ان���ه   ،1965 ل��س��ن��ة  وال��ب��ن��اء  ال��ت��ن��ظ��ي��م 
بيت  "بقعات  وال��ب��ن��اء  للتنظيم  احمللية  اللجنة 
هكيرم" في كرميئيل قدم طلب للحصول على 
بناء:  مبلف  بالبناء:  مغاير  تسهيل/استعمال 
قبل:  من   2018019 طلب:   8978005100
مجلس محلي البعنة  البلدة: البعنة في حوض: 
ماهية   .100 قطعة:   5  +  6 قسيمة:   18978
اخل��ارط��ة  م��ن  م��غ��اي��ر  اس��ت��ع��م��ال   .1 التسهيل: 
ج/21904 من استعمال مباني زراعية حملطة 
سنوات.   5 ملدة  قمامة  واخ��الء  لتجميع  حتويل 
رقم  وتقسيم  توحيد  مخطط  على  املصادقة   .2
ح -/2018/2  بتجاوز من تعليمات اخلارطة 
ج/21904 بخصوص حجم حد ادنى للقطعة. 
م��اه��ي��ة ال��ط��ل��ب: اس��ت��ع��م��ال م��غ��اي��ر م��ن خ��ارط��ة 
ج/21904 من االستعمال مباني زراعية حملطة 
حتويل لتجميع واخالء قمامة مبساحة 108 م2 

، ملدة 5 سنوات.
14 يوم  اعتراض خالل  يحق لكل معني تقدمي 
احمللية  اللجنة  ملكاتب  االع����الن،  ه��ذا  نشر  م��ن 
 809 ص.ب  كرميئيل  التالي:  العنوان  حسب 
ت:   .48 هحروشت  ش��ارع  الصناعية  املنطقة 
9027500-04 فاكس: 9580379-04. على 
االعتراض املقدم للجنة ان يكون خطي ومرفق 

بتفصيل تعليالت.
املهندس سامي اسعد – رئيس اللجنة )137(

املجلس احمللي اعبلني مناقصة علنية رقم 5/2018
خدمات استشارة حسابات وحساب معاشات دعوة لتقدمي عروض

دعوة لتقدمي عروض    .1
الكل حسب شروط ومتطلبات  للمجلس  لتزويد خدمات استشارة حسابات وحسابات معاشات  املجلس"( يطلب بهذا عروض  يلي "  ) فيما  اعبلني  املجلس احمللي 

املناقصة والعقد ومالحقه ) فيما يلي " اخلدمات"(
شراء مستندات املناقصة   .2

ميكن شراء مستندات املناقصة في مكاتب املجلس مقابل دفع مبلغ 2.000 ش.ج. ) الفان ش.ج.( غير مستردة . ميكن االطالع على مستندات املناقصة قبل شرائها 
وال ميكن تصويرها

اسئلة وطلب استفسارات  .3
 awadawad111@gmail.co االلكتروني  البريد  بواسطة  ع��واد  باسم  السيد  املجلس  حملاسب  توجيهها  ميكن  استفسارات  على  للحصول  طلب  و/او  اسئلة 
لكل  بالفاكس  ترسل  املجلس  قبل  من  ستتم  التاي  التغييرات  و/او  احلتلنات  و/او  االستفسارات  و/او  لالسئلة  اجوبة   12:00 الساعة   26.2.18 تاريخ  حتى 

من اشترى مستندات املناقصة
كفالة لالشتراك باملناقصة  .4

على مقدم العرض ان يرفق مع عرضه كفالة بنكية مستقله غير مرتبطة المر املجلس بقيمة 20.000 ش.ج. ) عشرون الفا( سارية املفعول حتى تاريخ 01.05.2018 
شامل الكفالة تكون غير مشروطة تعطى حسب شروطها ، للخصم وفقا لتوجه من قبل املجلس فقط بنص املستند ب1 املرفق ادناه

تقدمي العروض  .5
على مقدم العرض تعبئة كل مستندات املناقصة ، مبا في ذلك منوذج العرض ) مستند ب( بخط مقروء وواضح التوقيع على كل صفحة في مستندات املناقصة وان 

يرفق مع عرضه كل املستندات والتصريحات املطلوبة واملفصلة في مستندات املناقصة.
يجب ادخال العروض ملغلف مغلق يكتب عليها " مناقصة علنية رقم 05.2018" بدون أي عالمة مميزة ملقدم العرض حيث يكون باملغلف كراسة مستندات املناقصة 
االصلية وكراسة اخرى ) نسخة كاملة بعد تعبئة التفاصيل والتوقيع ( ويسلم املغلف يدويا فقط ) ارجاء عدم االرسال بالبريد( حملاسب املجلس  حتىموعد اقصاه 

12:00 01.03.2018 الساعة 
محاسب املجلس يضع املغلف بحضور مسلم املغلف في صندوق املناقصات مبكاتب املجلس

ملنع وجود أي شك بعد املوعد والساعة املذكورين اعاله لن يتم استالم أي مغلف.
فتح صندوق املناقصات   .6

عن موعد فتح صندوق املناقصات سيرسل بالغ لكل مقدم عرض . ممثل/ة مقدم العرض يحق له /لها او يكون حاضرا في موعد فتح صندوق املناقصات واملغلفات 
املجلس ال يلتزم بقبول ادنى عرض او أي عرض اخر

مأمون شيخ احمد رئيس املجلس )150(

املركز الطبي الكرمل 

نص مصلح ومعدل 
مناقصة علنية مع مفاوضات رقم – 93-167/17 

إدارة وتشغيل مقصف ) ملنتجات احلليب + اللحوم( وحانوت صغير 
في املركز الطبي الكرمل 

كالليت" أو " صاحبة الدعوة" ( تطلب بهذا عروض أسعار للتعاقد  1. خدمات الصحة كاللييت ) فيما يلي أيضاً: 
في  صغير  وحانوت  اليهودية  الشريعة  حسب  اللحوم(   + احلليب  ملنتجات   ( مقصف  وتشغيل  إدارة  مبوضوع 
210 متر مربع ، الكل حسب املفصل  نطاق مساحة املركز الطبي الكرمل في حيفا، مبساحة إجمالية تقارب ال�- 

في مستندات الدعوة. 
2. مدة التعاقد األولى هي ل�- 12 ) اثنا عشر( شهراً مع إمكانية محفوظة بيد كالليت لتمديد التعاقد لفترة إضافية 
12 ) اثنا عشر ( شهراً أو أي قسم منها  في كل مرة، لغاية 36 ) ستة وثالثني( شهراً إضافياً باملجموع الكلي ما 

عدا فترة التعاقد األولى والكل حسب املفصل في اتفاقية التعاقد.  
الفائز باملناقصة  بوضعها احلالي 3. مساحة العقار التي سيشغل فيها املقصف واحلانوت الصغير تسلم حليازة 

as is   في موعد تسليم احليازة، وبعد أن يتم إخالئه من املُشغل احلالي والبضائع املوجودة في ملكيته.   
4. يجب على مقدم العرض أن يستوفي الطلبات التالية على األقل , وهي شروط احلد األدنى لالشتراك باملناقصة:  

)أ( بحوزة مقدم العرض كافة التصاريح املطلوبة مبوجب قانون صفقات الهيئات العمومية للعام – 1976.  
)ب( مبوعد تقدمي العروض مقدم العرض هو املالك لشبكة مطاعم / مقاصف  لها 5 فروع على األقل ) سواء كانت 
مشغلة ومدارة من قبل مقدم العرض بنفسه وسواء من قبل أصحاب امتياز( ، يحملون جميعاً نفس االسم 

التجاري ويشملون منطقة للجلوس .  
يوضح بهذا ، ومنعاً لاللتباس، أنه بهذا املوضوع العربات وأكشاك الطعام واملشروبات ال حُتسب بأية حالة   

كمطاعم أو مقاهي . 
)ج( الدورة املالية السنوية ملقدم العرض، مبا في ذلك أصحاب االمتياز عنده، من إدارة وتشغيل املطاعم/ املقاصف، 
5.000.000 ) خمسة ماليني(  2016 هي بحجم   - 2015 أو   2015 2014 و-  في كل سنة من السنوات 

ش.ج ) ال يشمل ض.ق.م( للسنة. 
)د( مقدم العرض غير موجود في إجراءات عسر بالصرف، تصفية، حارس قضائي أو تسوية دائنني. 

5. مقدم العرض مسؤول أن يفحص بنفسه شروط املناقصة ، مبا في ذلك تفاصيل وشروط التعاقد وكل معلومة 
أخرى مالئمة وذات صلة باملناقصة، منعاً لاللتباس ، الشروط املفصلة في هذه الدعوة هي عامة وملخص شروط 
احلد األدنى لالشتراك باملناقصة فقط. عدم استيفاء مقدم عرض لشرط من شروط احلد األدنى يؤدي بإلغاء عرضه. 

باقي الشروط واملستندات مفصلة بتوسع بباقي مستندات املناقصة. 
6. ال تلتزم كالليت بقبول العرض األعلى أو أي عرض آخر أيا ً كان ، ويحق لها إجراء مفاوضات مع مقدمي العروض 

، حسب املفصل في مستندات املناقصة .  
7. باقي شروط املناقصة مفصلة في مستندات املناقصة  الكاملة ، واملنشورة في موقع املناقصات لكالليت، بالعنوان: 

  . http://www.clalit.co.il/he/info/tenders/P/ages/general_matters.aspx
في أية حالة لوجود تناقض بني املذكور في مستندات املناقصة وبني املذكور في هذا اإلعالن، يتغلب املذكور في   

مستندات املناقصة.  
املناقصة على مراحل، أو  أو تطبيق  أو أقسام منه،  العرض كله،  لتقديراتها احلصرية، قبول  8. يحق لكالليت، وفقاً 

جتميد املناقصة أو إلغائها. 
شارع  في  كالليت،  مكاتب  في  لذلك  املخصص  الصندوق  في  عروضهم  إي��داع  العروض  مقدمي  على  يجب   .9
ارلوزوروف 101 ، تل أبيب،في الطابق السادس ) مقابل غرفة رقم 633( ، حتى موعد أقصاه 21.3.2018 , 
الساعة 11:00 ) فيما يلي:" املوعد األخير لتقدمي العروض "( . ال يجوز إرسال العرض بالبريد. العرض الذي 

يودع في صندوق املناقصات بعد املوعد األخير احملدد لتقدمي العروض ، لن يقبل. 
10. هذه املناقصة تنشر أيضاً بالصحف الصادرة باللغة العبرية والنص امللزم هو النص املنشور باللغة العبرية. 

خدمات الصحة كالليت 
ينشر هذا اإلعالن) باإلضافة لكتاب الدعوة وباقي مستندات املناقصة(  أيضاً في موقع كالليت 

 http://clalitsitecontent.wclalit.org.il/he/info/tenders/pages/public_general.aspx

مناقصة داخلية / خارجية رقم ---------- 01/2018 ---------- لوظيفة مراقب كبير ) محقق( 
للتنظيم والبناء 

اللجنة احمللية للتنظيم والبناء عارة الوحدة
مهندسني/ هندسيني /علوم املجتمع واآلداب  42-38وصف الوظيفة والتدريج 

%100نسبة الوظيفة
داخلية / خارجيةنوع املناقصة

تطبيق قوانني التنظيم والبناء في منطقة التنظيم احمللي وصف الوظيفة
أهم أسسا الوظيفة:

أ. املراقبة، كشف املخالفات واملبادرة لعمليات تطبيق القانون 
ب. التحقيق في مخالفات التنظيم والبناء 

ج. تنفيذ األوامر 
د. متابعة ، رقابة وفعاليات مرافقة 

الثقافة والطلبات املهنية شروط احلد األدنى 
صاحب لقب أكادميي من مؤسسة معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي، أو أنه حصل على اعتراف من قسم تقييم األلقاب األكادميية في خارج البالد ، بواحد أو أكثر من املواضيع التالية : هندسة بناء أو هندسة 

معمارية ، جغرافيا أو تخطيط مدن. 
أو 

هندسي أو تقني مسجل مبوجب البند 39 من قانون الهنديني والتقنيني املؤهلني، للعام- 2012  بنفس املواضيع وصاحب جتربة مهنية حسب املفصل فيما يلي.
أو

شهادة موافقة للحاخامية مبوجب تصريح احلاخامية الرئيسية في إسرائيل  
أو 

تصريح دراسة في برنامج كامل في مدرسة دينية عليا أو بكلية ست سنوات على األقل  بعد جيل 18 عاماً واجتياز ثالثة امتحانات على األقل من بني مجمل االمتحانات التي تقيها احلاخامية الرئيسية  إلسرائيل ) امتحانني 
من بني االمتحانات الثالثة تكون في أنظمة السبت وأنظمة املنع والترخيص(. 

  * ُيلزم املراقب باجتياز بنجاح – دروة برنامج تأهيل للمراقبني على البناء يشمل مراقبني  كبار ، حتى موعد أقصاه سنة ونصف من بداية تعيينه. 
 الطلبات والتجربة

لصاحب اللقب األكادميي في موضوع هندسة البناء ، الهندسة املعمارية - ال تطلب جتربة . 
لصاحب اللقب األكادميي في مواضيع احلقوق، اجلغرافيا، تخطيط املدن – سنة واحدة جتربة مهنية في اللجان التنظيم والبناء أو أربع سنوات  جتربة مهنية كمحقق في هيئة حتقيق عمومية معترف فيها. 

لهندسيي البناء ، الهندسة املعمارية املسجل – غير مطلوب جتربة 
للتقني املسجل- سنة جتربة مهنية في جلان التنظيم والبناء أو أربع سنوات جتربة مهنية كمحقق في هيئة حتقيق عمومية معترف فيها 

لصاحب اللقب األكادميي العام أو صاحب ثقافة توراتية حسب معناها أعاله – ثالث سنوات جتربة مهنية في جلان التنظيم والبناء أو ثالث سنوات جتربة مهنية كمحقق في هيئة حتقيق عمومية معترف فيها 
جتربة إدارية – غير مطلوبة 

طلبات إضافية 
اللغات– العبرية 

office–تطبيقات احلاسوب
رخصة سياقة- سارية املفعول 

عدم وجود سجل جنائي 
مميزات العمل 

اخلاصة بالوظيفة 
صحة سليمة ولياقة بدينة مبستوى جيد טובה.

العمل في ساعات غير روتينية 
عمل ميداني وسفريات كثيرة 

قدرة على الصمود بالضغوطات 
مدير قسم املراقبة اخلضوع

صيغت املناقصة بلغة املذكر، لكنها موجهه للرجال وللنساء على حد سواء توضيح جنسوي
موعد نشر املناقصة :15.02.2018شؤون إدارية 

يجب تقدم الطلبات للمناقصة لغاية تاريخ 28.02.2018
السيرة الذاتية 

شهادات ومستندات 
الشخص املسؤول عن هذه املناقصة عنايا بنا ، ميكن تقدمي الطلبات في مكاتب اللجنة 

املرشحني/ات الذين لم يتوجهوا ةفقاً للمذكور أعاله، أو لم يستوفوا طلبات احلد األدنى ، لن تتم دعوتهم 

احملامي عبد مصاروة – رئيس اللجنة   )147(

مناقصة  علنية رقم 07/2018
 LED لتزويد , تفكيك وتركيب أجسام إضاءة شوارع من نوع

املجلس احمللي إعبلني يطلب بهذا عروض أسعار لتزويد ما يقارب ال�- 1260 جسم إضاءة شوارع من نوع LED  وتركيبها 
على عواميد اإلضاءة في شوارع املجلس، مبا في ذلك تركيب مراقبة وسيطرة، في كل واحدة من مركزيات اإلضاءة ، 
حسب املذكور في املناقصة وأيضاً تقدمي خدمات صيانة لكافة مركبات إضاءة الشوارع في جميع أرجاء املجلس طوال 

فترة الكفالة واخلدمات حسب املفصل في مستندات املناقصة. 
ميكن شراء مستندات املناقصة مقابل دفع مبلغ 2500 ش.ج نقداً ، هذا املبلغ غير مسترد. 

شروط املناقصة :
3 على األقل أ   270 1 و  أ   160 1. يجب على مقدم العرض أن يكون مقاول كهرباء صاحب تصنيف 

 2. يجب على مقدم العرض أن يرفق لعرضه تصريح حول إدارة حسابات ضريبة الدخل وضريبة القيمة املضافة ساري 
املفعول ، صم الضريبة باملصدر ساري املفعول

في  جتاري  بنك  من  إعبلني  احمللي  املجلس  ألمر  مسحوبة  بنكية  كفالة  لعرضه  يرفق  أن  العرض  مقدم  على  يجب   .3
إسرائيل بقيمة 200.000 ش.ج وسارية املفعول لغاية تاريخ 15.6.2018 

العقد  توقيع  ذلك  في  مبا  قبله  من  عليها  ومصادق  موقعة  املناقصة  مستندات  كافة  تقدمي  العرض  مقدم  على  يجب   .4
وكتاب الكميات. كذلك يجب إدخال املغلف لصندوق املناقصات بدون أية عالمات على املغلف تدل على هوية مقدم العرض. 
التخفيض من سعر املعايير ، حيث أن السعر في املعايير هو السعر األقصى والتخفيض هو عام  5. املناقصة بطريقة 

وينطبق على كل بند وبند في املعايير 
6. يجب على مقدمي العروض تقدمي عروضهم، تعبئة املواصفات املرفقة والتوقيع عليها وعلى العقد املرفق وذلك في 
مغلف محكم اإلغالق ُيدخل لصندوق املناقصات حتى موعد أقصاه تاريخ 153.03.2018 الساعة 12:00 في مكاتب 

املجلس . يجب تقدمي كراس املناقصة باألصل ونسخة إضافية.  
من  واالن��ط��الق  امللتقى   10:00 الساعة   ،  05.03.2018 بتاريخ  وجت��ري  إجبارية(   ( ال��ع��روض  مقدمي  جولة   .7

مكاتب املجلس. 
8. يحتفظ املجلس لنفسه باحلق بإلغاء املناقصة و/أو عدم التوقيع على العقد و/أو تقليل حجمها و/أو توزيع الفوز 
 ، وذل��ك  ومستقلة.  منفردة  مراحل  في  منها  قسم  و/أو  األعمال  تنفيذ  و/أو  العروض  مقدمي  من  عدد  بني  باملناقصة 
ألي سبب كان، وفقاً للتقديرات احلصرية للمجلس ، سواء قبل التنفيذ وسواء خالله. ملقدم العرض لن يكون حق بطلب 

تعويض  أياً كان نتيجة ذلك. 
9. كل عرض لم يرفق له كافة املستندات املطلوبة باملناقصة ولم يستوفي شروط املناقصة يلغى ولن يبحث فيه. 

أياً كان.  10. ال يلتزم املجلس بقبول العرض األرخص و/أو أي عرض آخر 
 ،  08.03.2018 تاريخ  لغاية  خطياً  املناقصة  مستندات  على  التوضيح  طلبات  و/أو  التقنية  األسئلة  تقدمي  ميكن   .11
 WORD habib.amir@gmail.com  يجب تقدمي األسئلة مبلف  االلكتروني  البريد  12:00 على عنوان  الساعة 
فقط.  هاتف لالستفسار عن وصول البريد االلكتروني : 9866594-04 . مبسؤولية املتوجهني التأكد من وصول األسئلة 

لهدفها باملوعد . األسئلة التي ُتسلم بعد هذا املوعد لن يرد عليها. 
باحترام- مأمون الشيخ - رئيس املجلس )152(

قانون التنظيم والبناء لسنة 1965 
لواء: اجلنوب منطقة تنظيم محلي: النقب الشرقي

اعالن حول ايداع خارطة تفصيلية رقم: 0497321 – 652.
اسم اخلارطة: م ج55 حي 7, تل السبع صيغة اخلارطة: تعليمات -6 مخطط - 6

القانون(  يلي:  )فيما   1965 والبناء لسنة  التنظيم  لقانون   89 لبند  اعالن وفقا  بهذا  قدم 
انه مبكاتب اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء لواء اجلنوب ومبكاتب اللجنة احمللية للتنظيم 
والبناء النقب الشرقي مودعة خارطة تفصيلية رقم: 0497321– 652 .توحيد وتقسيم: 
بدون توحيد وتقسيم . تراخيص بناء ورخص: خارطة مبوجبها ميكن اصدار تراخيص او 
رخص التي تتعلق باخلرائط التالية: نوع العالقة تغيير رقم اخلارطة 370/03/7 خضوع 
15/172/02/7 املساحات املشمولة باخلارطة واماكنها: البلدة: تل السبع. القطعة في 
زاوية املدخل اجلنوبي للحي 7 على محور الشارع الرئيسي في بلدة تل السبع. احداثيات 
 100057 حوض:  غيرمنظم:  وقسائم:  احواض    Y:573767احداثيات   X:186885
370/03/7 هدف اخلارطة: اخلارطة  55 مبوجب خارطة  999. قطع:  قسائم باكملها: 
ملبنيني سكن   100% بناء  حتى  لزيادة حقوق  تنظيمي  اطار  بواسطة  قائم  تنظم وضع 

ويشمالن 4 وحدات سكن في القطعة 55 حي 7 تل السبع.   
 اهم تعليمات اخلارطة: - إضافة حقوق ، تقييدات وتوصيات بناء للسكن – تغيير خطوط 
بناء كاملشار اليه باملخطط. – إضافة وحدات سكن من وحدتني سكن  ل� 4 وحدات سكن. 
– حتديد األهداف ، االستعماالت وتوصيات البناء – حتديد الشروط العطاء تراخيص بناء. 
كل معني ميكنه االطالع على اخلارطة بايام وساعات استقبال اجلمهور وفي موقع انترنت 
مديرية التنظيم www.iplan.gov.il كل معني باالرض، بالبناء او باي جزء تنظيمي اخر 
والذي يرى نفسه متضررا من اخلارطة وكذلك كل صاحب حق لذلك وفق بند 100 للقانون 
ميكنه تقدمي اعتراضه خالل 60 يوم من تاريخ نشر اخر اعالن بالصحف ملكاتب اللجنة 
اللوائية للتنظيم والبناء لواء اجلنوب هتكفا 4 بئر السبع 84100 ت: 6263795-08 مقدم 
االعتراض يقدم نسخة من اعتراضه ملكاتب اللجنة احمللية للتنظيم والبناء النقب الشرقي 
ت: 6230966-08. وفق بند 103 )أ( للقانون اعتراض على اخلارطة ال يقبل ولن يبحث 
فيه اال اذا قدم خطيا وبتفصيل االدعاءات التي يعتمد عليها ووفقا النظمة التنظيم والبناء 
)نظام سريان االعتراضات على اخلارطة، صالحيات احملقق وانظمة عمله( لسنة 1989.
دافيد لفلر- رئيس اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء لواء اجلنوب )52(

قانون التنظيم والبناء لسنة 1965 
لواء: اجلنوب منطقة تنظيم محلي: النقب الشرقي

اعالن حول ايداع خارطة تفصيلية رقم: 0557843 – 652.
اسم اخلارطة: قطعة 77, حي 5 – تل السبع
صيغة اخلارطة: تعليمات - 7 مخطط - 5

قدم بهذا اعالن وفقا لبند 89 لقانون التنظيم والبناء لسنة 1965 )فيما يلي: القانون( 
انه مبكاتب اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء لواء اجلنوب ومبكاتب اللجنة احمللية للتنظيم 
والبناء النقب الشرقي مودعة خارطة تفصيلية رقم: 0557843– 652  . توحيد وتقسيم: 
بدون توحيد وتقسيم . تراخيص بناء ورخص: خارطة مبوجبها ميكن اصدار تراخيص او 
رخص التي تتعلق باخلرائط التالية: نوع العالقة تغيير رقم اخلارطة 378/03/7  تغيير 
15/172/02/7 املساحات املشمولة باخلارطة واماكنها: البلدة: تل السبع. قطعة 77 حي 
5 ، تل السبع. احداثيات X:186489  احداثياتY:573455  احواض وقسائم: غيرمنظم: 
حوض: 100059 اقسام من قسائم: 999. قطع: 77 مبوجب للخارطة 378/03/7. 
هدف اخلارطة: خلق اطار تنظيمي ل� 4 وحدات سكن في قطعة سكن أ وتنظيم وضع قائم. 
اهم تعليمات اخلارطة: حتديد خطوط بناء كاملشار اليه باملخطط.- حتديد عدد وحدات 
السكن. – حتديد حقوق وتقييدات بناء – حتديد شروط العطاء ترخيص بناء – حتديد 
اهداف واستعماالت في القطعة. كل معني ميكنه االطالع على اخلارطة بايام وساعات 
استقبال اجلمهور وفي موقع انترنت مديرية اللتنظيم www.iplan.gov.il كل معني 
باالرض، بالبناء او باي جزء تنظيمي اخر والذي يرى نفسه متضررا من اخلارطة وكذلك 
كل صاحب حق لذلك وفق بند 100 للقانون ميكنه تقدمي اعتراضه خالل 60 يوم من تاريخ 
نشر اخر اعالن بالصحف ملكاتب اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء لواء اجلنوب هتكفا 4 
اعتراضه  من  نسخة  يقدم  االعتراض  مقدم   08-6263795 ت:   84100 السبع  بئر 
ملكاتب اللجنة احمللية للتنظيم والبناء النقب الشرقي ت: 6230966-08. وفق بند 103 
)أ( للقانون اعتراض على اخلارطة ال يقبل ولن يبحث فيه اال اذا قدم خطيا وبتفصيل 
التنظيم والبناء )نظام سريان االعتراضات  التي يعتمد عليها ووفقا النظمة  االدعاءات 

على اخلارطة، صالحيات احملقق وانظمة عمله( لسنة 1989.
دافيد لفلر- رئيس اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء لواء اجلنوب )91(

ب  ل�����������������ع�����������������ر ا ك������������������������ل  ت  أ ق���������������������������������������ر
ل�����������ص�����������ح�����������ف ا ك���������������������ل  ت  أ ق����������������������������������ر

بلدية كفر قاسم
مناقصة علنية رقم 07/2018

تنفيذ أعمال بنى حتتية وتطوير جبل عوني 
1. ميكن احلصول على مستندات املناقصة وشروطها من مكاتب السلطة في ساعات العمل االعتيادية من الساعة 

2000 ش.ج غير مستردة.  15:00 مقابل دفع مبلغ  8:00 ولغاية 
البلدية  مكاتب  من  االن��ط��الق   12:00 الساعة   24/02/2018 امل��واف��ق   األرب��ع��اء  ي��وم  املقاولني  جولة  تقام   .2

واالشتراك إجباري.
إرسالها  يجوز  ال   ( شخصي  بتسليم   07/2018 رقم  علنية  مناقصة  عليها  املسجل  العروض  إي��داع  يجب   .3
بالبريد( لغاية يوم اخلميس املوافق 22/02/2018 الساعة 15:00 في صندوق املناقصات ، في مكاتب السلطة، 

في مبنى البلدية. 
التالية:  4. للعرض يجب إرفاق املستندات 

* كتاب الكميات املسعر مبستندات املناقصة موقع من قبل املقاول مع التخفيض * العرض الذي ال يقدم باملوعد ، لن يقبل
، قدرة  للسلطة األخ��ذ باحلسبان  ، يحق  كان  أي��اً  أو أي عرض آخر  العرض األرخ��ص  السلطة غير ملزمة بقبول   *
وجتربة مقدم العرض على تنفيذ العمال موضوع هذه املناقصة ، مبا في ذلك جتارب سابقة للسلطة مع مقدم العرض.
* يوضح بهذا أنه في البلدية يعمل محاسب مرافق من قبل وزارة الداخلية ومستندات هذه املناقصة مبا في ذلك اتفاقية 
التعاقد ال ُتلزم البلدية إال بعد إرفاق توقيع احملاسب املرافق إلى جانب توقيع مخولي التوقيع بالسلطة وختم البلدية 
* يحق للسلطة إلغاء املناقصة  وتنفيذ األعمال موضوع هذه املناقصة بنفسها، يحق للسلطة توزيع و/أو توزيع الفوز 

بني مقدمي العروض املختلفني والكل وفقاً للتقديرات احلصرية للسلطة. 
* يحق للسلطة تفضيل مقدم عرض هو من سكان بلدية كفر قاسم مبا في ذلك احتاد أصحاب األسهم فيه هم من 
سكان كفر قاسم بشرط أن ال يزيد عرضه عن %50 من السعر املقترح من قبل مقدم العرض صاحب العرض األرخص 
* يجب على مقدم العرض أن يكون صاحب التصاريح املطلوبة مبوجب قانون صفقات الهيئات العمومية ) االلتزام 

بإدارة حسابات ودفع مستحقات الضرائب ( للعام- 1976. 
* أن يكون مقاول مسجل مبوجب قانون تسجيل املقاولني ألعمال هندسة البناء ، للعام – 1969 ، أنظمته ، األوامر 
 ، حتتية  بنى   ( التالية  الفروع  في  املالئمني  وبالتصنيف   باحلجم  مقاول  شهادة  وصاحب  عنه  املنبثقة  واألنظمة 
قبل  املطلوبة من  100 ج1( وباألعمال  بناء عالمة   ،1 ج   400 1، تصريف عالمة  ج  200 تصنيف  ش��وارع عالمة 

السلطة من أجل تنفيذ األعمال. 
* أن يكون صاحب جتربة إيجابية مثبتة بتنفيذ أعمال من نوع األعمال موضوع املناقصة.  

* استيفاء الطلب أن مقدم العرض غير موجود في إجراءات حل شركة،ال إشهار إفالس . يحق للسلطة إلغاء أيضاً 
مقدم عرض موجود في إجراءات حارس قضائي أو جتميد إجراءات وفقاً لتقديراتها. 

آفي جرينبرج – محاسب مرافق  
محمد صرصور - رئيس البلدية )153(

 10 م����������������ن  اك�������������ث�������������ر  ال�������������ف�������������ري�������������دي�������������س:  م����������������ن  م����������������واط����������������ن 
اش���������������خ���������������اص ي�������������ه�������������ود ق���������������ام���������������وا ب���������������االع���������������ت���������������داء ع�����ل�����ي�����ن�����ا

مكاتب "كل العرب" - الناصرة
kul@alarab.net

قال احد املواطنني من بلدة الفريديس :" انه تعرض مساء االثنني، 
اعتداء عنصري من قبل مجموعة يهود من زخرون يعقوب،  الى 
خالل تواجده في املدينة برفقة عائلته، وشارك في االعتداء اجلماعي 
العنصري شباب ورجال ونساء، وقاموا بضربي  وضرب زوجتي 
وطفلي وشقيق الزوجة، ووجهوا لنا العبارات البذيئة والعنصرية، 
ناهيك عن إحلاق الضرر بالسيارة ". واضاف املواطن املتواجد في 
شرطة زخرون يعقوب:" أن شابا اعتدى على زوجته حينما كانت 
وشقيقها  هو  ينهي  حتى  سيارات،  موقف  في  طفلهما  مع  تنتظر 

معامالت بنكية، وعندما عاد للسيارة سمع زوجته تصرخ وتستنجد 
يهددها  يهودي  ش��اب  بوجود  وتفاجأ  ويبكي،  مرعوب  والطفل 
ال��زوج  املعتدي  رأى  وعندما  وعنصريا.  بذيئا  كالما  لها  ويوجه 
وصعدوا  شكوى  تقدمي  قرر  أنه  املواطن:"  وتابع   املكان".  ترك 
للسيارة ملغادرة املوقف، إال أن املعتدي أغلق مخرج املوقف بسيارته 
واستدعى أشخاصا كانوا مبقربة من املكان صارخا "يوجد عرب 
مشبوهني يحاولون االعتداء علي". وهجم على العائلة اكثر من 10 
عن  املنديل  بنزع  اليهوديات  الفتيات  وقامت  وضربونا  أشخاص 
رأس الزوجة وإهانتها، غير آبهني بصراخ وبكاء الطفل".ويعاني 
أفراد العائلة كدمات فضال عن الصدمة وحالة الهلع التي أصابتهم.


