
 15 ל' בשבט תשע"ט 5.2.2019 יום שלישי   |  

חברת היכלי הספורט תל-אביב-יפו בע"מ 
)״החברה״(

מכרז פומבי מס' 3/2019
להפעלת מזנונים למכירת מזון ושירותי דיילות מזון 
עם אפשרות להקמת בית קפה בהיכל קבוצת שלמה

חברת היכלי הספורט תל-אביב-יפו בע"מ )להלן - "החברה"(   .1
מזמינה את הציבור להציע הצעות במסגרת מכרז פומבי מס' 
3/2019 להפעלת מזנונים למכירת מזון ושירותי דיילות מזון עם 
אפשרות להקמת בית קפה בהיכל קבוצת שלמה )להלן - "המכרז"(, 

הכל בהתאם למפורט במסמכי המכרז ונספחיו.
הנוסח המלא של מסמכי המכרז מתפרסם באתר האינטרנט   .2
www.sportpalace.co.il תחת הלשונית  של החברה בכתובת: 

"מכרזים" וניתן לעיין בו שם והוא הנוסח המחייב.
ניתן לרכוש את מסמכי המכרז במשרדי החברה בהיכל מנורה   .3
מבטחים ברחוב יגאל אלון 51 ביד אליהו, תל-אביב-יפו, בימים א' 
עד ה' )כולל( משעה 09:00 עד שעה 16:00, תמורת דמי השתתפות 
במכרז בסך 1,000 ₪ )אלף שקלים חדשים( )כולל מע"מ( שלא 

יוחזרו.
את ההצעות במכרז יש להגיש עד ליום 21/3/2019 בשעה 12:00   .4
בתיבת המכרזים במשרדי החברה. החברה לא תדון בהצעות 

שתוגשנה לאחר המועד כאמור.
מטעמי נוחות, מודעה זו מתפרסמת בלשון זכר אבל גם לשון נקבה   .5

במשמע.
קרינה גרופר גרודינסקי, מ"מ מנכ"ל

הזמנה להציע הצעות לרכישת דירת 
מגורים בת 2.5 חדרים בחולון

הח"מ בתוקף תפקידם ככונסי מזמינים בזאת להציע הצעות לרכישת 
מלוא הזכויות בדירת מגורים, בשטח של 70 מ"ר )שטח רשום 54 
מ"ר(, הנמצאת ברחוב טרומפלדור 11 בחולון, הידועה כגוש 7167 

חלקה 26 תת חלקה 11 )להלן: "הדירה"(.
הדירה הנמצאת בקומה ג' )עורפית( תימכר במצבה כפי שהוא   .1
ועל המציע לבדוק את המצב הפיזי המשפטי והתכנוני של הדירה 

ולח"מ אין אחריות כלשהי בנושא זה.
את ההצעות לרכישת הדירה יש להגיש בכתב על גבי טופס הצעה   .2
בצירוף שיק בנקאי לטובת הח"מ בגובה 10% מסכום ההצעה 
עד ליום 15.2.2019 למי ממשרדי הח"מ. פניה ללא שיק בנקאי, 

כאמור, תדחה. טופס ההצעה ניתן לקבל במשרדי הח"מ.
השיק המצורף יחולט במידה והצעת המציע תתקבל, אך הוא   .3

יחזור בו מהצעתו.
מציע שהצעתו תדחה- יוחזר לו הפיקדון עם מתן הודעה על   .4

דחיית ההצעה.
מציע שיזכה יחתום על חוזה מכר עפ"י נוסח שיוכן ע"י הח"מ   .5

ומצוי במשרדי הח"מ.
ביקורים בדירה יתואמו עם משרדי הח"מ.  .6

הח"מ אינם מתחייבים לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או   .7
הצעה כלשהי, והם שומרים לעצמם את הזכות לנהל מו"מ עם 
כל אחד מהמציעים בכל שלב שהוא ואף לערוך התמחרות בין 

המציעים, כולם או חלקם.
כמו כן, הח"מ יהיו רשאים להאריך את המועדים הנקובים   .8

בהזמנה זו בהתאם לשיקול דעתם.
לא ישולמו דמי תיווך.  .9

הזמנה זו להציע הצעות איננה מכרז או מעין מכרז ואיננה כפופה   .10
לדיני המכרזים.

המכירה כפופה לאישור בית המשפט לענייני משפחה בתל אביב.  .11
יואל יפת, עו"ד טובה גוטמן, עו"ד   

כונס נכסים כונסת נכסים 
מרח' לסקוב 16, תל אביב מרח' זרחין 13, רעננה 

טל' 03-6916158 פקס' 03-6969876 טל. 7888999 09 פקס: 09-7468999 
נייד: 052-2404651 נייד: 054-5337711 

Elinson2@netvision.net.il  tovaguttman@getaway.co.il

רפי סער, 
ראש העיר

למתן שירותי אגרונום 
למח׳ גינון

עלות המכרז 300 ₪ 
)אשר לא יוחזרו(. 

מועד אחרון להגשת שאלות 
13.2.19 ב- 12:00.

מועד אחרון להגשת ההצעות 
לא יאוחר מ- 24.2.19 ב- 12:00

במח' רכש ומכרזים 
רח' תל חי 68 ג' כפ"ס.

לפרטים נוספים 
בטל': 09-7649185 

www.kfar-saba.muni.il :ובאתר

עירית כפר סבא 
מכרז פומבי 
מס' 2/2019

הזמנה להציע הצעות למתן שירותים משפטיים לעובדי מדינה

ענבל חברה לביטוח בע"מ, מנהלת הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה )להלן: "ענבל" ו/או "המזמינה" ו-"הקרן הפנימית" 
בהתאמה(, פונה בזאת בהזמנה לקבלת הצעות למתן שירותים משפטיים לעובדי מדינה במכרז פומבי שמספרו 23/2018 

והכול כמפורט במסמכי הזמנה )להלן: "מסמכי ההזמנה" ו/או "ההזמנה"(. 
השירותים המבוקשים 

מתן ייצוג והגנה משפטית לעובדים. 1
על המציע להגיש הצעתו למתן ייצוג והגנה משפטית לעובדים בלפחות אחד מהתחומים המפורטים להלן:

מתן ייצוג ו/או שירותים משפטיים לעובדים בהליכים פליליים שננקטו נגדם ו/או בהליכים בפני ועדות  חקירה  1.1
ו/או וועדות בדיקה ממשלתיות ו/או בפני מבקר המדינה ואינו כולל את תחום התעבורה )להלן: "הליך פלילי"(.

מתן ייצוג ו/או שירותים משפטיים לעובדים בהליכים משמעתיים שננקטו נגדם )להלן: "הליך משמעתי"(. 1.2
מתן ייצוג ו/או שירותים בוועדות בדיקה משפטיות בתחום הרפואה והסיעוד )להלן: "רפואה וסיעוד"(. 1.3
מתן ייצוג ו/או שירותים משפטיים לעובדים בהליכים אזרחיים ומנהליים לרבות בתביעות לשון הרע, בתקיפת  1.4

הליכים מנהליים בבית הדין לעבודה ובטריבונלים נוספים וכיוצ"ב )להלן: "הליך אזרחי-מנהלי"(.
שירותים משפטיים אחרים. 2

בכל הנוגע למתן הגנה משפטית לעובדים יהא על המציע, במידת הצורך, לספק למזמינה, שירותים משפטיים נוספים 
בהקשר לתחום המוצע, כגון יעוץ ו/או חוות דעת בתחום המוצע, והכל בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של המזמינה 

וצרכיה.
כל האמור הינו בכפוף לסעיף 2 במסמכי ההזמנה.

תנאי הסף
רשאי להגיש הצעה מציע העונה על כל התנאים הבאים במצטבר: 

נתינת השירותים המבוקשים במלואם - המציע יצהיר כי יש ביכולתו לתת את כלל השירותים המבוקשים וכי עומד . 1
והתצהירים  וההתחייבויות כמפורט במסמכי ההזמנה על נספחיו לרבות ההסכם  ויעמוד בכלל התנאים, הדרישות 

וזאת ביחס לתחום/ים אליו/הם הוא מציע את שירותיו.
על כל העוסקים בעריכת דין במציע שיתנו שירות במסגרת הליך זה, להיות חברים רשומים בלשכת עורכי הדין . 2

בישראל, בעלי תעודת חבר בתוקף. 
וותק מקצועי - המציע )לפחות אחד השותפים( בעלי ותק של לפחות שלוש שנות ניסיון כעו"ד )לא כולל התמחות( . 3

בתחום אליו מגיש את הצעתו ושנצברו בחמש השנים האחרונות.
ניסיון תעסוקתי . 4

*"תיק" יוגדר כטיפול בתובענה בערכאה אחת / הליך משמעתי או ליווי הליכי חקירה ושימוע. הליך בערכאה נוספת 
באותו עניין יחושב לעניין סעיף זה כתיק נפרד.

4.1  15 על המציע להיות בעל ניסיון בניהול של לפחות  ניסיון תעסוקתי למציע המגיש הצעתו בתחום הפלילי - 
תיקים בשנתיים האחרונות.

ניסיון תעסוקתי למציע המגיש הצעתו לאחד מהתחומים הבאים: משמעתי, רפואה וסיעוד ו-אזרחי ומנהלי  4.2
- על המציע להיות בעל ניסיון בניהול של לפחות 10 תיקים בכל אחד מתחומים אלו )בהתאם לתחומים אליו 

הגיש את הצעתו( בשנתיים האחרונות. 
התשל"ו-1976 . 5 ציבוריים,  גופים  עסקאות  בחוק  כנדרש  האישורים  כל  בעל  להיות  המציע  על   - כדין  ספרים  ניהול 

)להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים"(.
תנאי סף נוסף למציע המגיש הצעתו למתן ייצוג ו/או שירותים משפטיים לעובדים בהליכים אזרחיים ומנהליים . 6

2 עורכי דין מטעמו שהינם שותפים ו/או שכירים במשרד, אשר ייתנו את השירותים  על המציע להקצות לפחות   -
המבוקשים לענבל.

תקופת ההתקשרות
במועד  המתחילה  שנים(  ארבע   – חודשים  ושמונה  )ארבעים  חודשים   48 הינה  הזוכה  המציע  עם  ההתקשרות  תקופת 
חתימת הצדדים על החוזה )להלן: "תקופת ההתקשרות"(. לענבל שמורה האפשרות להארכת ההתקשרות לתקופה של עד 

48 חודשים נוספים )ארבעים ושמונה חודשים – ארבע שנים( כמפורט במסמכי ההזמנה.
פרסום מסמכי ההזמנה ועדכונים שוטפים

ניתן לעיין במסמכי המכרז ולהורידם ללא תשלום באתר ענבל )www.inbal.co.il( תחת לשונית: "מכרזים". עדכונים ו/
או שינויים ו/או הבהרות בכל שלבי ההליך יפורסמו באופן שוטף באתר ענבל ורק אלו יחייבו משפטית את המזמינה ואת 

המציע. על המציע חלה החובה להתעדכן באופן שוטף בדבר השינויים הללו באתר ענבל. 
שאלות הבהרה 

אשטובקר,  מירה  הקשר  לאשת   m2318@inbal.co.il האלקטרוני  הדואר  באמצעות  בכתב  תוגשנה  המציעים  שאלות 
וזאת עד ליום 14 בפברואר, 2019. ענבל תפרסם התשובות לשאלות ההבהרה, במידה ויהיו, באתר ענבל. 

על המציע החובה, טרם הגשת ההצעה, להיכנס לאתר ענבל ולראות את ההבהרות המשפטיות המחייבות אותו, בכל 
הנוגע להגשת ההצעה למכרז האמור. מציע שלא יגיש הצעתו בהתאם להבהרות/עדכונים שיפורסמו, אם וכאשר יהיו, 

הצעתו עלולה להיפסל.
הגשת ההצעה

יש למסור את ההצעות למכרז זה , כמוגדר בפרק 4 להזמנה, במעטפה חתומה לתיבת מכרזים הנמצאת במשרדי המזמינה 
בבית ענבל, ברחוב הערבה, קריית שדה התעופה, בימים א'-ה' )למעט ערבי חג וחג(, בשעות 9:00-18:00. את ההצעות 
ניתן להגיש החל מה- 24 בפברואר, 2019 ולא יאוחר מיום חמישי ה- 28 בפברואר, 2019 בשעה 14:00 )להלן: "המועד 

האחרון להגשת ההצעות"(. 
יודגש כי הצעות אשר לא תגענה לתיבת המכרזים עד למועד והשעה שנקבעו לעיל, לא תתקבלנה ולא תידונה בהתאם 

להוראות תקנת משנה 20)ב( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 )להלן: "התקנות"(.
ענבל שומרת לעצמה את הזכות לדחות ו/או לשנות את המועדים המצוינים לעיל, בהודעה אשר תפורסם באתר ענבל,   •

בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.  •

וועדת המכרזים של ענבל אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא.  •
בכבוד רב

ענבל חברה לביטוח בע"מ

 
 רשות ניקוז ונחלים שרון

 /1/910מכרז פומבי מס' 
 פולג על נחלעביר מים ממכרז לביצוע 

  ,פולג על נחל עביר מיםמבניית רשות ניקוז ונחלים שרון מזמינה בזאת הצעות מחירים לביצוע עבודות 
חודשים ממועד צו התחלת העבודה. תיאור מדויק של  3משך ביצוע העבודות הינו ליד תל יצחק. 
פרטיהן ורכיביהן מפורט במסמכי המכרז, לרבות, חוזה ההתקשרות, המפרט הטכני העבודות וכל 

 והתוכניות המהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
 להלן תנאי הסף למכרז : 

החודשים האחרונים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז המשתתף ביצע  33במהלך  .1
 )לא כולל מע"מ(.   ₪ ,,,,,,,,2של לפחות  מצטבר, בהיקף כספי נייהבעבודות 

המשתתף הינו קבלן רשום על פי תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )סיווג קבלנים  .2
 ומעלה. 8, סיווג א, סוג ,,8, בענף 8811-רשומים(, תשמ"ח

 להזמנה להציע הצעות. 5המשתתף צירף להצעתו ערבות אוטונומית, כאמור בסעיף  .3
לרבות תנאי התשלום, פרטי הערבות ויתר מסמכי המכרז ניתן לקבל במשרדי את תנאי המכרז ופרטיו, 

. ,,:83-,,:8ה' בשעות -אשר לא יוחזרו, בימים ב'₪,  ,,,,8ויתקין, תמורת סך של -רשות הניקוז בכפר
 הרשות בימים ובשעות האמורים.  ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום קודם לרכישתם, במשרדי

 . השתתפות בסיור זה אינה חובה.,,:8, בשעה 88.2.2,88יתקיים ביום שני,  לניםבקסיור 
הצעות מפורטות בהתאם לדרישות המכרז, תוגשנה בתוך מעטפת המכרז כשהיא סגורה ונושאת ציון 

)ללא שום סימני זיהוי אחרים(. מעטפת המכרז תופקד במסירה אישית בתיבת  /1/910מכרז פומבי 
. אין 1:00/בשעה  9110/1112 א' עד ליום במשרדי הרשות בכפר ויתקיןז האמור, המכרזים של המכר

 לשלוח מעטפות מכרז באמצעות הדואר.
 הרשות אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. 

מובהר כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח ההודעה לבין מסמכי המכרז,  ,למען הסר ספק
 .מכי המכרז גוברהאמור במס

 .8-1335,32,לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות לטלפון 
 נסים אלמון

 מנכ"ל רשות ניקוז ונחלים שרון

 צפת :מרחב תכנון מקומי, צפוןמחוז:  1965 –חוק התכנון ובניה, התשכ"ה 
 216-0535310:'מס תכנית מתאר מקומית אישורהודעה בדבר 

 21הגדרת זכויות בנייה למבנה קיים ברחוב ט"ו  23607ג/ שם התכנית:
 5 -תשריט  14 -גרסת: הוראות גרסת התכנית: 
בדבר  ,1965 –וק התכנון והבניה, התשכ"ה לח 117נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

. איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה. 216-0535310: 'מס תכנית מתאר מקומיתאישור 
המתיחסת  התרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות

ת , סוג היחס כפיפות מספר התכני552סוג היחס שינוי מספר התכנית ג/ לתכניות הבאות:
: ישוב .21ישוב: צפת רחוב: רח טו  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:. 12617כפיפות ג/

גוש:  לא מוסדר: גושים וחלקות: מבנה צמוד קרקע עם חצר בתוך קרית האמנים בצפת
 ת התכנית:טרמ .:763548Yקואורדינטה  :246426X קואורדינטה .999חלקי חלקות:  13061

עיקרי הוראות  .ספת לבנייה קיימת ברח' ט"ו, צפתהגדרת הוראות וזכויות בנייה לצורך תו
  קביעת אחוזי בנייה גובה וקווי בניין לתוספת למבנה קיים. התכנית:

ובילקוט הפרסומים  17/08/2018פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
הועדה  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב .31/07/2018, בתאריך 10164, התשעח, עמוד 7896

          טלפון: 1753005נצרת עילית  29המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, מעלה יצחק 
            צפת  טלפון: 7ועדה מקומית לתכנון ולבניה צפת, ירושלים  :וכן במשרדי. 04-6508555
פתוחים ות שהמשרדים האמורים ין רשאי לעיין בה בימים ובשעיוכל המעונ, 04-6927467

 .www.iplan.gov.il מנהל התכנון של האינטרנט באתרלקהל, ו
 צפוןמחוז  הועדה המחוזית לתכנון ולבניהיו"ר  אורי אילן

"שרונים" ועדה מרחבית לתכנון ובניה
אבן-יהודה, כפר-יונה, פרדסיה, קדימה-צורן, תל-מונד, אליכין 

149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965. בהתאם  הודעה עפ"י סעיף 
43 לחוק התכנון והבניה ניתנת בזאת הודעה כי לוועדה הוגשה  לתיקון 
בקשה להיתר: בניה חדשה בית מגורים דו משפחתי. שם המבקש: קליין 
1903/18. גוש:  1-4-7259, מס' בקשה:  אורן ופיינסקי אלון ותמר. תיק: 
קדימה.  יישוב:  כנרת,  רח'  כתובת:   .2249 מגרש:   ,255 חלקה:   ,8040
1. כניסה חיצונית  בסטייה מהתכנית החלה במקום הכוללת את ההקלות: 
למרתף. 2. שטח מגרש מינימלי לבריכת שחייה 747 מ"ר ל- 2 יח"ד במקום 
3. הקלה בקווי בניין לבריכות שחייה וחדרי מכונות.   .1 750 מ"ר ליח"ד 
גדר  5. הקלה בגובה  4. הקלה במרחק בין בית מגורים לבריכת שחיה. 
קדמית )מזרחית ודרומית( הגבהה לגובה מקסימלי 1.2 מ' במקום 0.6 מ'. 
כל מי שיש לו התנגדות לבקשה הנ"ל יכול לעיין בבקשה. במידה שיש 
ובניה  לוועדה המרחבית לתכנון  יגיש התנגדות בכתב  לו התנגדות, 
14 יום מפרסום הודעה זו, או קבלת הודעה זו, לכתובת:  "שרונים", תוך 
הצורן 4 ג' א.ת פולג נתניה, ת.ד  8490 מיקוד 4250604. שעות קבלת קהל: 

יום ב' 12:00-08:30, יום ד' 17:00-14:00.
                                                                     בכבוד רב, דורון אוזן - יו"ר הועדה

הודעות בדבר
03-5634616חוק תכנון ובניה


