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משרד המדע והטכנולוגיה
קול קורא מס' 3/2018
לקבלת הצעות לרכישת מושב בכנסים בינלאומיים בישראל לשנים 2018-2019
 .1רקע :משרד המדע והטכנולוגיה מעוניין לעודד קיום כנסים בינלאומיים בישראל ,בנושאים
מדעיים וטכנולוגיים מובילים וחדשניים ,בשיתוף מדענים וחוקרים מחוץ לארץ ומישראל ,בעלי
פוטנציאל לעידוד מצוינות מדעית וטכנולוגית ,שיתרמו לחיזוק יכולתה המדעית והטכנולוגית של
מדינת ישראל ,ולפיתוח קשריה עם הקהילה המדעית והטכנולוגית בעולם.
המשרד פונה בזאת לקבל הצעות לרכישת מושב בכנסים בינלאומיים שיתקיימו בישראל בין
 1.9.2018ועד .31.12.2019
לאור העובדה שבשלב זה לא קיימת יתרה תקציבית בתקנה ,מאושר פרסום הקול הקורא ,אולם
ההתקשרות בפועל בהתאם לתוצאות הקול הקורא ,תבוצע בהתאם לתקציב שיהיה קיים בתקנה
במועד אישור ההתקשרות.
 .2תנאי הסף להשתתפות בקול הקורא:
 .1המציע מעוניין לערוך כנס בינלאומי העונה על כל התנאים המפורטים בקול הקורא ,והוא אחד
מאלה:
א" .מוסד להשכלה גבוהה" ,משמע  -מוסד מוכר להשכלה גבוהה או מכללה אקדמית
בישראל ,כמשמעותם בחוק המועצה להשכלה גבוהה ,תשי"ח;1958-
ב" .מכון מחקר" ,משמע  -מוסד בישראל שהוכר כמלכ"ר ושחלק ניכר מפעילותו קידום
המחקר בחזית הידע העולמי ,ברשותו תשתית ציוד לביצוע מחקרים ,והחוקרים
המועסקים במסגרתו עוסקים בין היתר בפרסום מאמרים מטעמו בעיתונות מדעית
מבוקרת בינלאומית ובהצגת עבודות בכנסים בינלאומיים ,כגון :בתי חולים או מרכזי
מחקר ופיתוח אזוריים הנתמכים ע"י המשרד;
ג" .מכון מחקר" כהגדרתו בסעיף ()1(2ב) לעיל ,שהוא חברה ממשלתית או יחידה ממשלתית
(משרד ממשלתי או יחידת סמך);
ד" .ארגון מדעי או טכנולוגי ישראלי" ,משמע  -תאגיד הרשום בישראל שהוכר כמלכ"ר
ושחלק ניכר מפעילותו קידום המחקר המדעי ו/או הטכנולוגי ,והעומד בשיתוף פעולה לשם
ארגון הכנס עם ארגון מדעי ו/או טכנולוגי בחוץ לארץ;
ה .מוסד מוכר על ידי הקרן הלאומית למדע.
 .2ברשות המציע אישור רישום כעוסק מורשה או כמלכ"ר ברשויות המס.
 .3ברשות המציע אישור ניהול ספרים תקף לשנה השוטפת.
 .4ברשות המציע שהוא עמותה אישור ניהול תקין תקף לשנה השוטפת מטעם רשם העמותות.
 .5לרשות המציע המקום ,כוח האדם ,הציוד ,הניסיון והידע המתאימים והדרושים לעריכת
הכנס.
 .6יו"ר הוועדה האקדמית/מדעית של הכנס הוא מדען בעל תואר  ,.Ph.Dוהוא חבר סגל במשרה
קבועה.
 .7הכנס או אחד ממושביו אינו נרכש על ידי המשרד במסגרת קול קורא אחר שפרסם המשרד.
 .8הכנס אינו נתמך (באמצעות תמיכה מתקציב המדינה במוסדות ציבור לפי סעיף 3א לחוק
יסודות התקציב ,התשמ"ה 1985-או באמצעות תמיכה בגופים אחרים) על ידי המשרד או על
ידי משרד ממשלתי אחר.
 .3תקופת ההתקשרות :תקופת ההתקשרות תחל ביום החתימה על ההסכם ועד  3חודשים לאחר
תום הכנס.
 .4התקציב שהקצה המשרד לקול קורא זה :עד  ₪ 1,000,000לשנים  2018ו ,2019-בכפוף לאישור
תקציב המדינה לשנים הרלוונטיות ולזמינות תקציבית .כל כנס יהא זכאי לקבל מימון של עד
 ₪ 80,000או עד  ₪ 40,000או עד  ,₪ 20,000על פי דירוגם בהתאם לקבוע בקול הקורא ,או עד
לגובה המימון המבוקש ,הנמוך מבין השניים.
 .5תאריך אחרון להגשת ההצעות :יום חמישי  ,21.06.18ח' בתמוז תשע"ח ,בשעה  .12:00ההצעות
יוגשו אל תיבת המכרז ועליה שלט בשם קול קורא זה הנמצאת במשרד המדע והטכנולוגיה ,רח'
קלרמון גאנו ,קריית בגין  -הקרייה המזרחית ,ירושלים ,בנין ג' ,קומה  ,3ליד חדר  .302הצעות
שיגיעו לתיבה לאחר המועד הקובע  -לא יידונו.
2.75/2להפנות בכתב לדוא"ל  barakg@most.gov.ilעד יום שלישי ,05.06.18
 .6שאלות הבהרה ניתן
כב' בסיון תשע"ח .פניות ייענו בכתב בצורה מרוכזת ,באמצעות פרוטוקול שיועלה לאתר המשרד.
 .7הקול הקורא על נספחיו מפורסם באתר המשרד ,בכתובת .www.most.gov.il
בכל מקרה של סתירה בין מודעה זו לבין נוסח הקול הקורא שבאתר המשרד  -יגבר הקול הקורא.

בקשה למעוניינים

בקשה למעוניינים להרחבת מאגר הנתונים של ספק/
נותן שרות מקומי בישראל ,בגדה המערבית וברצועת
עזה.
תכנית המזון העולמי של האו"ם ( )WFPבשטחים
הכבושים הפלסטינים מעדכנת ומרחיבה את מאגר
המידע של ספקים ונותני שירות בתחומים שונים:
 )1סוכני/עמילי מכס
 )2חברות הובלה
 )3שירותי אחסנה
 )4עובדי תפעול/פריקה
ספקים עם נסיון רלוונטי המעוניינים להציע את
שרותיהם מוזמנים לפנות לאתר האינטרנט של WFP
ב  http://www.wfppal.org/ads/website.htmלשם
קבלת פרטים והנחיות להגשת הבקשה לא יאוחר מה
.30/05/2018
בבית המשפט המחוזי בחיפה

פש"ר 13517-01-18
בפני כב' השופטת עדי חן-ברק

הודעה לנושי החייב קבהא מוחמד ת.ז301177895 .

ניתנת בזאת הודעה כי החייב הנ"ל הגיש לבית המשפט בקשה לאישור הסדר
נושים לפי סעיף  19א' לפקודת פשיטת הרגל {נוסח חדש} ,התש"ם – 1980
ולעיכוב הליכי הוצל"פ.
ביהמ"ש מינה את הח"מ כנאמן זמני לשם ביצוע ההסדר המוצע .פרטים על
הצעת ההסדר ניתן לקבל במשרד הח"מ.
 .1על נושי החייב לשלוח בדואר רשום בצירוף אישור מסירה למען משרדו
של הח"מ תביעת חוב ערוכה כדין ,בצירוף מלוא האסמכתאות להוכחתה
(לרבות יפוי כח תקף למייצג) וזאת לא יאוחר מ 90 -ימים ממועד הודעה
זו (עד ולא יאוחר מיום .)5.8.2018
 .2באחריות הנושה לוודא קליטת תביעת החוב במרשמי הנאמן אחרת לא
תחשב התביעה כמוגשת!
 .3אסיפת הסדר נושים תתכנס ביום  13.9.2018בשעה  11:00במען משרדי.
 .4זכאי יהא ליטול חלק ו/או להשתתף בהצבעה רק נושה שהגיש תביעת
חוב בפרק הזמן כאמור בסעיף  1לעיל.
 .5דיון בהצעת הסדר הנושים קבוע בפני כב' השופטת עדי חן ברק ליום
 5.11.2018בשעה  10:00בבית המשפט המחוזי ברח' פל-ים  12בחיפה.
גיא סיוון ,עו"ד  -נאמן זמני לביצוע הסדר נושים
שד' המגינים  ,44חיפה 33264
טל' 04-8552292 :פקס04-8552112 :

ישראל היום / 8166736 /
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הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה (הלמ"ס)
מכרז 11/2018
לאספקת תווי שי
למשיבים על סקרי הלמ"ס
הודעה על פרטי מכרז זה תפורסם מהיום באתר
האינטרנטhttp://www.jobiz.gov.il :
טלפונים לבירור פרטים,02–6592261 :
 ,02-6592258או 02-6592248

