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מכרזים

מקורות חברת מים בע"מ
יחידת רכש ולוגיסטיקה

מכרז פומבי ר46/2019 -
לאספקת סודיום היפוכלריט מסונן 10%
הודעה בדבר עדכון בתנאי הסף

תשומת הלב כי תנאי סף סעיף  8.3עודכן כדלקמן:
" על המציע להיות בעל כושר אספקה קיים ומוכח של  400טון
לחודש לפחות של תמיסת סודיום היפוכלוריט - 10%יש לצרף
אישור רו"ח בעניין] " .נוסח מעודכן[
הסעיף המקורי )לא עדכני(:
" על המציע להיות בעל כושר אספקה קיים ומוכח של  500טון
לחודש לפחות של תמיסת סודיום היפוכלוריט - 10%יש לצרף
אישור רו"ח בעניין] " .נוסח סעיף לא מעודכן[
יתר תנאי סף ללא שינוי.
המודעה פורסמה באתר האינטרנט של מקורות מדור מכרזים
http://www.mekorot.co.il/

המועצה המקומית מג'ד אל כרום
)טל(04-9883750 :

מכרז פומבי מס'  - 3/2020לתפקיד עובד
סוציאלי לטיפול בנפגעי התמכרויות  -נוער

היחידה :המחלקה לשירותים חברתיים .היקף העסקה50% :
דרגת המשרה ודירוגה :י'-ח' בדרוג עו"ס.
תיאור תפקיד .1 :אחראי למתן טיפול לאנשים על רצף ההתמכרות לסמים,
אלכוהול ,הימורים והתמכרות התנהגותית לבני נוער )גילאי  .2 .(12-18מטפל
בלקוחות במטרה לשפר את תפקודם האישי ,המשפחתי ,והחברתי ע"י
ייעוץ ,טיפול פרטני ,ישיר ועקיף והפניה למסגרות ושירותי טיפול רלבנטיים.
 .3מפתח ומקיים קשרים עם אנשים ומוסדות בקהילה למען קידום ופיתוח
שירותי טיפול לאוכלוסיות היעד של מוסדות אלה )שלוחה( .4 .נותן שירותי
טיפול וגמילה לאנשים על רצף ההתמכרות .5 .משפר מצבן של אוכלוסיות
שבטיפולו באמצעות הפעלת תכניות אישיות ,משפחתיות ,קבוצתיות
וקהילתיות .6 .מבצע איתור יישוג ועבודת רחוב בזירות ומתחמים בקהילה של
אוכלוסייה על רצף ההתמכרות .7 .מקיים מפגשים ושיחות עם הלקוחות בכל
מקום לצרכי איתור וטיפול .8 .מלווה תהליך ביצוע בדיקות סטטוס השימוש
בחומרים פסיכואקטיביים על ידי הלקוחות .9 .מייעץ לעובדים סוציאליים
בתחומים אחרים בטיפול במתמכרים לאלכוהול .10 .מפעיל ,מדריך ומנחה
עובדים סמך מקצועיים ומתנדבים .11 .מנהל רישום ומעקב אחר תכניות
התערבות בתיק לקוח ממוחשב ומדווח לממונים בכתב ובע"פ .12 .משתתף
בוועדות ובדיונים בהתאם להנחיות הממונים.13 .מפעיל חוקים ותקנות
רלבנטיים לצורכי ההתערבות.
תנאי סף :השכלה ודרישות מקצועיות• :עובד סוציאלי בעל תואר בוגר
בעבודה סוציאלית• .בוגר קורס בסיסי לטיפול בנפגעי התמכרויות )חובה
להשלים הקורס במשך השנה הראשונה לעבודתו(• .רישום בפנקס העובדים
סוציאליים.
דרישת ניסיון• :ניסיון של שנתיים לפחות בעבודה טיפולית  -יתרון.
כפיפות :כפיפות למנהל המחלקה לשירותים חברתיים במועצה.
מינהלה :בקשות למכרז יש להגיש עד יום 11/3/2020 :שעה . 12:00
איש הקשר ברשות לעניין מכרז זה הנו :מנכ"ל המועצה  ,נייד.054-2270145 :
הבהרה מגדרית :המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

החברה העירונית ראשון לציון לבטחון וסדר ציבורי

מכרז פומבי מס'  - 2/2020הארכה
להפעלת דוכנים לממכר מזון ושתיה
בערב יום העצמאות
מכרז פומבי מס' 4/2020
להפעלת דוכנים לממכר
צעצועים ואביזרים
לפרטים נוספים:

http://www.rlz-bitachon.co.il/?CategoryID=189

מוטי נחמני ,מנכ"ל

סלים סליבי  -ראש הרשות

הזמנה להציע הצעות
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עפ"מ נאמנויות מדף  14בע"מ
)"החברה"(

הודעה לנושים בדבר הגשת הצעת מיזוג לרשם החברות
בהתאם לסעיף )318ב( לחוק החברות ,תשנ"ט") 1999-חוק החברות"(
ולתקנות החברות )מיזוג( ,תש"ס – ) 2000להלן" :התקנות"( ,ניתנת
בזאת הודעה לנושי החברה )ככל שקיימים( כי ביום  26בפברואר,
 ,2020הגישה החברה ,הצעת מיזוג בדבר מיזוג משולש הופכי
לרשם החברות במסגרתו ,החברה )חברה בבעלותה המלאה של
 MERIDIAN BIOSCIENCE, INC.בשרשור( )"החברה הרוכשת"(,
תתמזג עם ולתוך אקסלנז ביוסיינס בע"מ )"החברה הקולטת"( בהתאם
להוראות סעיפים  314-327לחוק החברות ולתקנות )"המיזוג"(.
בכפוף להשלמת המיזוג ,ובהתאם לסעיף  323לחוק החברות ,החברה
תחוסל ללא פירוק ותחדל להתקיים כאישיות משפטית נפרדת,
והחברה הקולטת תהפוך לחברת בת בבעלות מלאה ,בעקיפין ,של
החברה הרוכשת .נוסח הצעות המיזוג עומד לעיון במשרדי רשם
החברות וכן ,במשרדי עפ"מ נאמנויות מדף  14בע"מ ,בכתובת ראול
ולנברג  ,18תל אביב יפו אצל עמית ,פולק ,מטלון ושות' ,לאחר תיאום
מראש בטל'  03-568-9000בימים א'-ה' ,בשעות העבודה המקובלות.

בכבוד רב,
עפ"מ נאמנויות מדף  14בע"מ

הזמנה להציע הצעות לרכישת כלי רכב

הציבור מוזמן בזאת להציע הצעות לרכישת כלי הרכב הבא:

סוג הרכב

שנת יצור מספר רישוי

181-71-601
2017
דאצ'יה סנדרו
את הצעות הרכישה יש להגיש במשרדו של הח"מ עד ליום  15.03.20בצירוף שיק
בנקאי בגובה  10%מגובה ההצעה לפקודת עו"ד מרדכי ווהב )הסכום יחולט כפיצוי
מוסכם באם מציע אשר הצעתו התקבלה יחזור בו או אם לא ישלים את הליך המכר(.
כלי הרכב יימכר כמו שהוא ) (AS-ISואין הח"מ אחראי לתקינותו או למצבו לרבות
רישום בעלים קודמים .המציע ישא באגרות העברת הבעלות.
את הרכב ניתן לראות במחסני כח לעד ברח' אבשלום גיסין 57
פתח תקווה טל.03-5713333 :
אין החתום מטה מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה אחרת
ושומר על זכותו לנהל מו"מ עם המציעים ו/או עם אחרים כולם ביחד וכל אחד
לחוד ו/או לערוך התמחרות חוזרת בין המציעים או חלק מהם ו/או עם אחרים
ו/או לפרסם מכרז חוזר.
המכירה כפופה לאישורו של רשם ההוצאה לפועל.

עו"ד מרדכי ווהב-כונס נכסים
מרדכי ווהב ושות' ,משרד עו"ד

רחוב הרצל  ,91באר שבע ,טל' 08-6286798 :פקס08-6286799:

אפסילו ניהול קרנות נאמנות ) (1991בע"מ )להל " :מנהל הקר "(
מנהל קר הנאמנות "אפסילו ) (00אג"ח מדינה צמוד מדד קר נאמנות" )מספר קר (5105978 :
)להל " :הקר "(
הודעה על הורדת שכר מנהל הקר בקר

מנהל הקר מודיע בזאת כי החל מיו  02/03/2020יורד שכרו כדלהל:
שיעור השכר מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקר:
לפני השינוי.1.15% :
לאחר השינוי.0.65% :

אפסילו ניהול קרנות נאמנות ) (1991בע"מ

הזמנה להציע הצעות לרכישת זכויותיהם של הבעלים
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עיריית אום אל פחם

הודעת ביטול מכרז מס' 01/2020א
ציוד וריהוט למעבדות
עיריית אום אל פחם מודיעה בזאת על
ביטול מכרז מס' 01/2020א.
לבירורים ניתן להתקשר לרכז הפרוייקט
מר איוב גבארין .04-8285652
ד"ר סמיר סובחי מחאמיד  -ראש העיר

לפרסום מכרזים
ומודעות משפטיות
03-9538712

michraz@globes.co.il

