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הודעה ללקוחותינו

הרינו להודיעכם כי החל מיום  3.5.19ייכנס לתוקף השינוי בתעריפון העמלות המפורט להלן:

שינוי בתעריף עמלה קיימת:

רץ מס' עמלה

1

1.1.1

2
3

1.4.2
2.2.5

4

2.2.6

5

10.1.3

תיאור העמלה

תעריף קיים תעריף חדש מינימום מקסימום
 1.21ש"ח
לשורה

 1.45ש"ח
לשורה

 43ש"ח
העברה/הפקדה לחשבון בבנק אחר
בזק זהב  -שידור קבצים עד  23 300KBדולר
ארה"ב
בזק זהב  -שידור קבצים מעל 29 300KB -דולר
ארה"ב
0.1%
טיפול בהוראות בלתי חוזרות
מינימום
מותנות והוראות לפיקוד העורף
₪ 56.65
מקסימום
 224ש"ח

 45ש"ח
 105ש"ח

לחודש

 125ש"ח

לחודש

 260ש"ח

לכל הוראה

רישום פעולה בחשבון

 7ש"ח
לחודש

הערות/מידע נוסף

עמלת המינימום תיגבה
ללא תלות בביצוע פעולות.
העמלה לא תיגבה ביחס
לפעולות הבאות:
חיוב  /זיכוי בעמלה,
חיוב /זיכוי בריבית ,פעולה
שבוטלה ,פעולת ביטול

הודעה זו מתפרסמת במקום משלוח הודעות ללקוחות .לפרטים נוספים ניתן לפנות לסניף הבנק.

מוניציפל בנק בע"מ

מכרז פומבי למתן שירותי אספקת דלק וניקיון כלי רכב
נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ ("החברה") מודיעה בזאת כי המועד האחרון לבקשת הבהרות והמועד האחרון להגשת ההצעות במכרז למתן
שירותי אספקת דלק וניקיון כלי רכב לחברה כמפורט בסעיף  8.1להזמנה להציע הצעות ,נדחים למועדים כדלקמן :שאלות ההבהרה תוגשנה
לא יאוחר מיום  6.5.19בשעה  ;12:00ההצעות תוגשנה לא יאוחר מיום  19.5.19בשעה .12:00
מידע מפורט על האמור לעיל ,מפורט בהבהרה ותיקון מס'  1למכרז ,הזמינים באתר החברה ,www.ingl.co.il :תחת לשונית "מכרזים"
(מכרז מס' .)652

החברה הכלכלית לערד בע"מ

הודעות בדבר חוק
תכנון ובניה
פרסום בשלושה עיתונים (כחוק)

03-5634616
הועדה המקומית לתכנון ולבניה של נהריה
הודעה על פי סעיף  27לתמ"א  38ועפ"י סעיף ( 149א) ( )1ו )2( -לחוק התכנון והבניה
התשכ"ה –  1965ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ( 149א) ( )1ו )2( -לחוק התכנון
והבניה הנ"ל וליידוע הציבור ,כי לוועדה המקומית לתכנון ולבניה של נהריה הוגשה בקשה
במסגרת תמ"א  38תיקון  3לחיזוק בניין מגורים קיים ב 4-קומות על עמודים עם  16יח"ד.
הבקשה כוללת הרחבת יח' דיור קיימות כולל בניית ממ"דים ,גזוזטראות ,סגירת קומת
העמודים למגורים הכוללים  2יחידות דיור בקרקע ותוספת מחסנים ,תוספת של  8יח"ד
בשתי קומות (  4יח"ד בכל קומה )ותוספת של קומה חלקית על הגג עם  2יח' דיור ומרפסת
גג .סה"כ הבניין לאחר עבודות הבנייה והחיזוק יכיל  28יח' דיור ב 8 -קומות כולל קומת
העמודים .הבקשה כוללת הקלות מהתב"ע התקפה אך לפי תמ"א )1 :38הקלה בקו בנין
צידי דרומי  2.35מ' –  3.04מ' עבור ממ"דים ,חיזוק המבנה ומחסנים בבסיס במקום 5
מ' המותרים )2 .קו בנין אחורי מזרחי  2.48מ' במקום  5מ' המותרים עבור חיזוק המבנה
וגזוזטראות .בנוסף הבקשה כוללת הקלות מהתב"ע התקפה )1 :בנייה בקו בניין צידי צפוני
 0.10מ'  -0.50מ' במקום  5.0מ' המותרים עבור ממ"דים ,חיזוק המבנה ומחסנים בבסיס
הממ"ד )2 .בגובה המבנה  26.48מ' במקום  16מ' המותרים .הבנייה מבוקשת בחלקה 59
בגוש  18162ברחוב אנילביץ  1נהריה  .הבנייה הוגשה ע"י אבו רומחין סוהיל ובניו בע"מ .
כל המעוניין לעיין בבקשה יוכל לעשות כן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה נהריה
 ,אשר כתובתם שד' הגעתון  , 19נהריה בימים ובשעות בהם הם פתוחים .כל המעוניין
להתנגד לבקשה יוכל להגיש התנגדות למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה נהריה,
אשר כתובתה כאמור לעיל ,וזאת תוך  15ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
מבין הפרסומים בעיתונים .לנוחיותך,שעות וימי קבלת הקהל במשרדנו :בימי א' ,ד' בוקר
 9.00 – 12.00 :אחה"צ  ,16.00 – 18.00 :ביום ה צהריים  12.00 – 14.00 :לאנשי מקצוע
בלבד  .בימי ב' ו -ג'  :אין קבלת קהל טלפון  ,04-9879891 :פקס04-9512324 :
רונן מרלי ראש העיר ויו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה נהריה

מכרז פומבי מספר 29/2019
למכירת זכויות הבעלות של עיריית תל אביב -יפו והחכירה
לדורות של אגודת מגן דוד אדום בחלקה  265בגוש 6957
עיריית תל-אביב-יפו מבקשת לקבל הצעות למכרז פומבי מספר
 29/2019למכירת זכויות הבעלות של עיריית תל אביב -יפו והחכירה
לדורות של אגודת מגן דוד אדום בחלקה  265בגוש  6957והכל ע"פ
המפורט במסמכי המכרז.
כנס משתתפים במכרז וסיור בממכר ייערך בתאריך 15/05/2019
בשעה  11:00במשרדי מד"א ,רחוב השל"ה  ,2תל אביב -יפו ,באולם
ההדרכה בקומה ב'.
המועד האחרון להגשת ההצעות הינו  17/06/2019עד השעה .14:00
ניתן לעיין במסמכי המכרז ולרכוש אותם באתר האינטרנט של עיריית
תל אביב-יפו תמורת סך של  ,₪ 5,000שלא יוחזרו בכל מקרה.
יש להדפיס את חוברות המכרז מהאתר העירוני ולהגיש בהתאם
לקבוע בפרק ב' בחוברת המכרז.
לפרטים נוספים ניתן לפנות לגב' מירית איב רוזנבאום ,מנהלת יח'
שיווק ומכרזים באגף נכסים ,בטלפון 03-7241457 :בימים א'  -ה' ,בין
שעות  15:00 - 08:00או במייל.basan_m@mail.tel-aviv.gov.il :
רון חולדאי
ראש העירייה

מכרז פומבי מס' 06/2019
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שיתוף פעולה לייזום ,פיתוח וקידום פרויקטים
בתחום איכות הסביבה והאנרגיה המתחדשת

מוזמנות בזה הצעות להתקשרות שעניינה שיתוף פעולה לייזום ,פיתוח
וקידום פרויקטים בתחום איכות הסביבה והאנרגיה המתחדשת עבור
ההחברה הכלכלית לערד בע"מ.
האמור במודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד מטפסי/מסמכי המכרז
ואינו בא לגרוע מאיזה תנאי מהתנאים המפורטים בטפסי המכרז אלא
להוסיף עליהם.
את כל מסמכי המכרז יוריד המציע מאתר האינטרנט שכתובתו
 .www.arad.muni.ilאת הצעתו ,בצירוף כל מסמכי המכרז חתומים
כדין וכמפורט במסמכי המכרז ,יגיש המציע בשני עותקים (מקור +
העתק) במעטפה סגורה במסירה ידנית לתיבת המכרזים הנמצאת
במשרדי החברה הכלכלית לערד בע"מ ברחוב חן  ,34מרכז מסחרי ,ערד
בקומה  ,1זאת עד לתאריך  15.07.2019בשעה .12:00
תשלום בסך  ₪ 5000שייגבה עבור הגשת הצעה ולא יוחזר ,ישולם
במשרדי החכ"ל או באשראי בטלפון ( 08-9951878שרון) בימים ראשון
עד חמישי בשעות .9:00-15:00
סיור מציעים יתקיים ביום שלישי  21/05/2019בשעה  12:30יציאה
ממשרדי החברה הכלכלית.
אין החכ"ל מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה
שהיא .בבחירת ההצעה הזוכה רשאית החכ"ל להתחשב גם ביכולתו
הכלכלית של המציע.
למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי הנוסח המלא שיחייב את המציע יהיה
כפי שמופיע באתר האינטרנט.
בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי
המכרז יגבר האמור במסמכי המכרז.
לבירורים נוספים ניתן לפנות לגב' לילי שפי בטלפון .08-9951888
בברכה

לילי שפי ,מנכ"לית

