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מכרז פומבי מס’  07/2020להפעלת
פרויקט “צומחים יחד”  -מערך חונכות
לתלמידי בתי ספר בפריפריה החברתית

Israel Railways bringing the future closer
You are invited to join
Request for information
)"For the Manufacture, Supply and maintenance of Dual Locomotives ("RFI
1. Israel Railways Ltd. (“ISR”) wishes to obtain information regarding Dual Locomotives. ISR seeks

הודעות בדבר חוק
לפרסום מודעות
משפטיותתכנון ובניה
הודעות בדבר חוק
ם מודעות
משפטיותתכנון ובניה
פרסום בשלושה עיתון (כחוק)

such information from Manufacturers and Suppliers of Dual Locomotives, including information
לפרסום
regarding the Procurement, Operation and Maintenance of Dual Locomotives, all as further
מודעות משפטיות
specified in the RFI documents.
 2. The RFI documents and any additional information can be obtained, free of charge, at Israelאפשרות לפרסום
לפרסום בשילוב עיתונים נוספים
Railways website: www.rail.co.il.
בשילוב
(כחוק)
עיתונים
בשלושה
פרסום
נוספים
עיתונים
אפשרות לפרסום בשילוב
עיתונים נוספים
3. Any Request for Clarifications should be addressed, in writing only, to Mrs. Revital Gal, International

03-5634616
03-5121129
03-5634616
03-51211
Procurement Coordinator, by e-mail: revitalg2@rail.co.il, Respondents shall be responsible for
verifying receipt by ISR of Requests for Clarifications.

4. All responses must be submitted no later than December 14, 2020, as specified in the RFI documents.

 .1המשרד לפיתוח הפריפריה ,הנגב והגליל (להלן“ :המשרד”) מפרסם
מכרז פומבי מס’  07/2020להפעלת פרויקט “צומחים יחד” -מערך
חונכות לתלמידי בתי ספר בפריפריה החברתית (להלן “המכרז”).
 .2מהות ההתקשרות :התקשרות בין המשרד לשלושה ספקים ,אחד
לכל מגזר :כללי ,חרדי ולא יהודי .לצורך קבלת שירותי הפעלת מערך
חונכות לתלמידים (א’-י”ב) בפריפריה החברתית.
 .3תקופת ההתקשרות :שנה .למשרד שמורה האפשרות להאריך את
ההסכם בשלוש שנים נוספות (שנה בכל פעם) וזאת בכפוף לאישור
ועדת המכרזים המשרדית ,אישור תקציב המדינה מדי שנה וקיום
תקציב בפועל.
 .4תמצית תנאי הסף המקצועיים:
א .על המציע להיות בעל ותק של  24חודשים מלאים בין השנים
 2010-2020בהפעלת תוכנית/יוזמה חינוכית בלתי פורמלית.
ב .על המציע להיות בעל ניסיון מוכח בהפעלת תוכניות חינוך בלתי
פורמליות אשר כללו מפגשים פרטניים וקבוצתיים קבועים בין
תלמידים (כיתות א’-יב’ או שכבות גיל מקבילות) לחונכים קבועים,
בשלוש רשויות שונות במקביל.
ג .על המציע להעמיד פרויקטור (מנהל פרויקט מטעמו) בעל תעודת
הוראה או השכלה אקדמית באחד מהתחומים הבאים :ייעוץ
חינוכי ,פסיכולוגיה ,עבודה סוציאלית ,חינוך וחינוך בלתי פורמלי
שהוא בעל ותק של שלוש שנים בניהול פרויקטים של חינוך
בלתי פורמלי באוכלוסיה הרלוונטית להצעתו (כללית/חרדית/לא
יהודית) ונסיון של ניהול פרויקט חינוכי אחד באוכלוסיה הרלוונטית
כאמור ,אשר השתתפו בו  100תלמידים למשך שנה”ל ושהופעל
ב 2-רשויות בו זמנית.
ד .המציע נדרש לעמוד בכל התנאים המפורטים במכרז.
 .5המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הינו  10.12.2020בשעה .12:00
שאלות ההבהרה ישלחו באמצעות דואר אלקטרוני בלבד לכתובת:
 talibe@png.gov.ilבהתאם למתווה המפורט במסמכי המכרז.
 .6המועד האחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים הינו עד יום 22.12.2020
בשעה  .12:00ההצעות יוגשו במעטפה סגורה עליה ייכתב “מכרז
פומבי מס’  07/2020להפעלת פרויקט “צומחים יחד” -מערך חונכות
לתלמידי בתי ספר בפריפריה החברתית” .במכרז תבוצע בחינה דו
שלבית ,לשם כך הצעת המחיר תוגש במעטפה סגורה ,בנפרד מחלקי
ההצעה האחרים .ההצעות יוגשו לתיבת המרכזים שתוצב בכתובת
שדרות שאול המלך  ,8קומה  13בתל אביב .תשומת לב המציעים
לעומסי תנועה ומצוקת חניה באזור וכן לבידוק בטחוני הנערך לבאי
המשרד .הצעה שתגיע לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות לא
תובא לדיון בוועדת המכרזים.
 .7אמות המידה לבחירת הזוכה ,פירוט התנאים ויתר תנאי הסף המחייבים
למכרז מופיעים במסמכי המכרז המלאים המפורסמים באתר המשרד
פרסום לפיתוח הפריפריה ,הנגב והגליל ,בכתובתwww.negev-galil.gov.il :
עיתוניםמקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות
בשלושה  .8בכל
(כחוק) במכרז ,הוראות המכרז גוברות.

הודעות בדבר
חוק תכנון ובניה

03-5634616 03-5121129

בדבר חוק תכנון ובניה
מודעותהודעות
משפטיות
לפרסום
ובניה
משפטיותתכנון
הודעות בדבר חוק
ם מודעות

הודעות בדבר
חוק תכנון ובניה

0 3- 56 34616/9

03-5634616

בשלושה עיתונים (כחוק)
אפשרות לפרסום בשילובפרסום
עיתונים נוספים

03-5634616
03-51211
הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק-חפר
הודעה לפי סעיף  149לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965
ניתנת בזאת הודעה כי הוגשה לוועדה הנ"ל בקשה למתן
הקלה .גוש 8357 :חלקה 18 :מגרש 19 :בישוב :כפר ויתקין.
תיק בניין 1220053 :מספר בקשה 20200287 :ע"י :שחר רמי
ואביגיל .ההקלות המבוקשות הן כדלקמן .1 :מרחק בריכת
שחייה לגבול מגרש צד מזרח  3.47מ' במקום  5.00מ' .2 .מרחק
בריכת שחייה למבנה צד צפון  2.00מ' במקום  5.00מ'.
 .3מרחק בריכת שחייה למבנה צד מערב  2.73מ' במקום 5.00
מ' .בעל קרקע או בניין או המחזיק בהם ,אשר עלול להיפגע
מאישור הבקשה ,יכול לעיין בבקשה הנמצאת במועצה אזורית
עמק חפר ,ליד מדרשת רופין בימי קבלת קהל :ב' ,ה' בין
השעות  .8:30 – 12:30במידה שיש לו התנגדות להוצאת
היתר/אישור הנ"ל במקום זה ,רשאי להגיש את התנגדותו
המנומקת לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ,מועצה אזורית
עמק חפר ,ליד מדרשת רופין בימים ב' ,ה' בין השעות – 12:30
 8:30ולציין את כתובתו המדויקת ,טלפון ואימייל.
ההתנגדויות תתקבלנה במשך  15יום מתאריך פרסום הודעה
זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.
בכבוד רב ,גלית שאול יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה
עמק חפר

03-5634616
03-5121129

סום הודעות בדבר
03-5634616
03-5121129
חוק תכנון ובניה
שפטיות

lawhtz@haaretz.co.il

הודעות בדבר
לפרסום
משפטיות
מודעות
תכנון ובניה
חוק
מכרז פומבי בינלאומי לשירותי

03-5121129

הערכת תקינות מוצר עבור מכלי לחץ גבוה

החברה מודיעה על עדכון המועד האחרון להגשת הצעות
ליום  15/12/2020בשעה ( 17:00שעון ישראל) .התיקון
מפורסם במסגרת "תיקון והבהרה מספר  "1באתר החברה
 www.ingl.co.ilתחת "מכרזים ופרסומים".

דה מרקר / 8284749 /

פרסום בשלושה
עיתונים (כחוק)

הודעות בדבר
לפרסום
המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון
מועצת התכנון
להתיישבותובניה
משנה תכנון
העליונה ,ועדתחוק
משפטיות
מודעות
03-5121129
03-5634616

03-5634616

הודעה על מתן תוקף לתכנית מפורטת מספר  ,113 /7 /3שינוי לתכנית מפורטת מספר:
סוג היחס :שינוי מספר התכנית113/7 :
מקום התכנית :גוש פיסקאלי מס'  ,10חלק ממאוקע מימונה באדמות הכפר קדום.
ביישוב :קדומים ,מגרש .367
מטרות התכנית :א .שינוי נקודתי של קו בנין אחורי וצדדי ב .הסדרת גבולות בין המגרשים.
בהתאם לסעיף  (6) ,(5) 24לחוק תכנון ערים ,כפרים ובניינים מס'  79לשנת  ,1966מודיעה בזה
ועדת המשנה להתיישבות על מתן תוקף לתכנית מפורטת מספר  113 /7 /3שינוי לתכנית
מפורטת מספר .113/7
תחילת תוקפו של אישור זה בתום  15יום מיום פרסומו בעיתון .התכנית האמורה נמצאת
במשרדי הוועדה המיוחדת לתכנון ולבנייה קדומים ,פארק בראון קדומים  ,4485600טלפון:
 ,09-77780001ובמשרדי לשכת התכנון המרכזית איו"ש בבית אל ,בטלפון .02-9977398
כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
אדריכלית נטליה אברבוך ,יו"ר ועדת משנה להתיישבות אזור יהודה ושומרון

המשרד לפיתוח הפריפריה ,הנגב והגליל

הוועדה המקומית לתכנון ובנייה "תמר"
טל' 08-6688841 :פקס08-8543958 :
הודעה בדבר פרסום ויידוע הציבור בהתאם לסעיף 6.6.3
לתמ"א  1תכנית מתאר ארצית למשק המים
היתרי בניה לקווים ומתקנים למי מערכת
נמסרת בזאת הודעה לפי סעיף תמ"א  ,1סעיף  ,6.6.3כי לוועדה
המקומית לתכנון ולבניה "תמר" (להלן" :הוועדה המקומית") הוגשה
בקשה להיתר כולל הקלות מס'  20200310ע"י :מקורות.
הבקשה מתייחסת לגוש 39061 :חלקה .3 ,4 ,6 ,9 :גוש39063 :
חלקה .1 ,2 ,3 :גוש 39064 :חלקה.3 :
תכנית מפורטת מס' תמ"א  .1בתחום המועצה האזורית "תמר".
מהות הבקשה :הנחת קו מי שפירים מחבר מנאות הכיכר ,לערבה
תיכונה לבריכות קול אמריקה  -קטע כביש ,)333-3789( 90
מפלדה ,תת קרקעי ,בקוטר " 20כולל גידור אביזרים.
מהות הפרסום :יידוע הציבור עפ"י סעיף  6.6.3לתמ"א .1
כל המעוניין ,יכול לעיין בבקשה הנ"ל הנמצאת במשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ובניה "תמר" הממוקמת בנווה זוהר בשעות קבלת
קהל בימים :ב' ,ד' בין השעות  .09:30 - 15:00כל הרואה עצמו
נפגע מהבקשה הנ"ל ,וכן כל הגופים המנויים בסעיף  100לחוק
התכנון והבניה ,התשכ"ה  ,1965רשאים להגיש התנגדות מנומקת
בכתב ובשני עותקים למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובניה "תמר"
תוך  15ימים מתאריך פרסום הודעה זו .ההתנגדות תובא לדיון בפני
הוועדה המקומית .במכתב ההתנגדות יש לציין את מס' הבקשה
ואת פרטי המתנגד שיכללו :שם ,ת.ז / .מס' תאגיד ,כתובת ,טלפון.
ניר ונגר ,יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ובניה "תמר"

