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דרוש

להוצאה לאור של 
ספר בתחום השיטה 

לניתוח האותיות בתורה
לפרטים: 050-6272337

משקיע

ישראל היום / 8309772 / 

ישראל היום / 8309792 / 

טל': 03-6858585

נהג/ת מונית / אצ"ז / מיניבוס

שכר מעולה + קרן השתלמות
• בונוס למצטרפים ראשונים

לעבודת יום/לילה ברכבים אוט' חדישים

מאשדוד / אשקלון / 
ק. גת / שדרות והמרכז

ישראל היום / 8308329 / 

דרושים/ות
נהגי/ות משאית

 לעבודה במשאיות רמסע /
מיקסר אוטומטיות וחדשות.

מהרצליה, ת"א והמרכז.
תנאים מעולים+בונוסים 
נדרש רישיון מעל 15 טון.

טל' 052-2227936

ישראל היום / 8310390 / 

איציק 050-4700914

עובד/ת ניקיון 
לבנקים/משרדים/

קופ"ח 
תנאים טובים, עובד/ת חברה 

מהיום הראשון, תנאים 
סוציאלים מלאים, אפשרות 

למשרה חלקית/מלאה

מכרזים        / הודעות לציבור
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המוסד לביטוח לאומי
הודעה על שינויים במכרז 

מספר ת)24( 2020
בנושא: אספקת מחשבים ומערכות 

טכנולוגיה לעיוורים וליקוי ראייה
המוסד לביטוח לאומי מודיע על השינויים הבאים 

במכרז הנ"ל:
ההבהרה  תשובות  לפרסום  האחרון  המועד   .1

נדחה ליום רביעי, 15.12.2021.
ליום  נדחה  ההצעות  להגשת  האחרון  המועד   .2

רביעי, 05.01.2022  עד השעה 12.00.
שיגיעו  בהצעות  ידון  לא  לאומי  לביטוח  המוסד 

לאחר המועד הנ"ל.

6/2

המוסד לביטוח לאומי
מכרז מס' ב )1015( 2021

איתור נכס עבור הביטוח הלאומי 
ברחובות

נכס  לאיתור  הליך  מקיים  הלאומי  הביטוח   .1
רכישה  של  בדרך  משרדיו,  לצורך  ברחובות 
דעתו  ושיקול  צרכיו  לפי  לדורות,  חכירה  או 

הבלעדי. 
במסגרת זו מוזמנים בעלי נכסים המעוניינים   .2
להשתתף בהליך האיתור להציע את נכסיהם 
מועד  לאחר   .24.11.2021 רביעי  ליום  עד 
לבעלי  מיוזמתו  יפנה  הלאומי  הביטוח  זה 
מסמכי  את  להם  וישלח  רלוונטיים,  נכסים 

ההשתתפות בהליך. 
צורכי הביטוח הלאומי:   .3

מ"ר   5,300  – מ"ר   4,700 של  בשטח  נכס   .3.1
ברוטו, מתוכו לפחות כ-750 מ"ר ברוטו יהיו 
במפלס הכניסה / קומת הקרקע של המבנה, 

אשר בו ממוקם הנכס )לא קומת מרתף(.
נכס המקצה לפחות 140 מקומות חניה, או   .3.2
 150 על  יעלה  שלא  במרחק  כאלה  שישנם 

מטר מהנכס. 
נכס בעל עצמאות תשתיתית )חשמל, מיזוג   .3.3
הניתן  וכו'(  אינסטלציה  תקשורת,  אוויר, 
לחלוקה פנימית, על פי פרוגרמה ואפיון טכני 

מהביטוח הלאומי. 
הביטוח הלאומי לא ישלם דמי תיווך.  .4

שטח  או  קיים  מבנה  ובו  שטח  להציע  ניתן   .5
המיועד לבניה או נכס בשלבי הקמה. 

כלל הנכסים המוצעים יהיו עם תב"ע מאושרת   
הבינוי  בהיקף  ציבור  למסחר/משרדים/מבנה 

הנדרש.
את ההצעה יש להגיש עד לתאריך 24.11.2021   .6

reutlag@nioi.gov.il לדוא"ל
גוש  הנכס,  מיקום  )א(  לציין:  יש  בהצעה   
וחלקה, )ב( גודל השטח המוצע, מספר קומות 
ושטח כל קומה )ג( פרטי התקשרות עם הפונה 

)מספר טלפון ודוא"ל(. 
מובהר כי פניה זו אינה כפופה לדיני המכרזים   .7
בהתאם  ממכרז,  בפטור  מאושרת  והיא 
להחלטת ועדת המכרזים של הביטוח  הלאומי 

ועל פי כל דין. 
גם  לפעול  הלאומי  הביטוח  בכוונת  כי  יודגש   .8

באופן עצמאי לאיתור נכסים מתאימים. 

שירותי משפט

בני משה, משרד עו"ד
תאונות דרכים

תאונות עבודה • נזקי גוף • דיני תעבורה

054-4775085

ישראל היום / 8265120 / 

אל תוותרו על עד

בחודש
₪ 9,000

03-5753080

מחברת הביטוח או קופת החולים!
למגישי תביעה לביטוח סיעודי שלא התקבלה 

במלואה או בחלקה ב- 3 השנים האחרונות.
לבדיקת סיכויי התביעה ללא התחייבות חייגו עכשיו 
)24 שעות ביממה( למשרד עורכי דין לייזרוביץ'-ברק

צור קשר

y a r i v R @ i s r a e l h a y o m . c o . i l

תן למודעות שלך לפגוש את

058-6556069
03-7642018

החשיפה שלנו
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דרישות התפקיד:
- רשיון חשמלאי- חובה.

- עבודה במשמרות- יום ולילה
- נסיון עבודה במפעל ייצור- יתרון

-העבודה בבית הדפוס בבת ים

דרושים/

חשמלאים/

קורות חיים מתאימים יש להעביר לאימייל: 
ornatk@israelhayom.co.il )לציין משרה 365(

בואו הצטרפו אלינו

דרישות התפקיד:
 - רשיון מלגזה – חובה

 - ניסיון של שנה כמלגזן - חובה
- נכונות לעבוד במשמרות לילה - חובה 

עבודה בבית הדפוס בבת ים

דרושים/ות

מלגזני לילה

קורות חיים מתאימים יש להעביר לאימייל: 
ornatk@israelhayom.co.il )לציין משרה 363(

בואו הצטרפו אלינו


