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ع.ر سابير،  االك��ادمي��ي��ة  الكلية 

معلومات لتلقي  مبّكر  توجه   -  RFI
بشأن خصائص، تصميم وتسهيل 

إستخدام موقع اإلنترنت
1. الكلية االكادميية سابير، ع.ر )فيما يلي: "الكلية"( معنية بتلقي 

     معلومات حول خدمات خصائص وتصميم ملوقع اإلنترنت 
      القائم، مع التطرق لتسهيل إستخدام املوقع وفقاً ألنظمة سهولة 

     إستخدام اخلدمة.
2. ميكن اإلطالع على املستند بالعنوان: 

      http://tender.sapir.ac.il بدءاً من تاريخ 28.11.2017.
 ،19.12.2017 3. املوعد األخير لتقدمي األجوبة للتوجه - يوم 

      الساعة 12:00.

ع.ر سبير،  االك��ادمي��ي��ة  الكلية 

1.  يحق االشتراك فقط ملقدمي عروض الذين يستوفون متطلبات "تصنيف املقاول املطلوب" في- "فروع" املذكورة 
       واملعترف بها ألعمال حكومية )جنمة(.

2.  على املقاول ان يحضر جتربة مثبتة ألعمال ترميم مباني متنقلة مقابل هيئات حكومية.
3.  ميكن تلقي مادة املناقصة بديسك بجولة املقاولني. 

4.  يجب ادخال العرض لصندوق تلقي العروض باملكان وباملوعد األخير املذكورين بالسطر املالئم. العرض الذي ال يكون 
       في صندوق املناقصات باملوعد االخير لتقدمي العروض ال يتم النظر فيه.

18.6.18 85،000 ش.ج. سريان مفعول الكفالة حتى تاريخ  5.  على مقدم العرض ان يرفق لعرضه كفالة بنكية مببلغ 
18.6.18 6.  كل عرض يكون ساري املفعول على جميع تفاصيلها، مركباتها ومالحقها وتلزم مقدم العرض حتى 

7.   ألجل إزالة الشك نوضح بهذا ان املقاول الذي يقدم عرض لإلشتراك بهذا العمل ال يحق له ان يرفق لعرضه مقاول إضافي.
8.  املقاول الذي ال يستوفي الشروط املفصلة اعاله، و/او املفصلة في كراس التوجه لتلقي عروض سعر، سيتم نفي عرضه 

       ولن يتم النظر فيها في جلنة املناقصات.
9.  ال تلتزم الوزارة تلقي أرخص عرض او اي عرض كان.

شركة عيمك ايالون مبوجب كونها شركة مديرة للسلطة لتطوير إستيطان البدو بالنقب تدعو 
بهذا مقاولني لتقدمي عروض وفقاً للمفصل أدناه:

مناقصة رقم   7005/2017
السلطة  لتطوير إستيطان البدو

رقم التوجه

مكحول بحارة "ال باط"البلدة

مباني موضوع التوجه  إن��ش��اء وترميم  أع��م��ال  اجل��ن��ود"  ب��اط "سكن  ال 
متنقلة لسكن اجلنود. يشمل نقل وتركيب.

تسجيل رئيسي: ب1 100تصنيف مقاول يشمل فرع
نقل وتركيب وترميم كرافانات

مكاتب عيمك ايالون- هرطوم 14 هار حوتسفيم القدسمكان شراء كراس التوجه لتلقي العروض
هاتف: 9765090-08، 3080339-052 )شالوم الون(

مجاناًتكلفة الكراس بال� ش.ج.

جولة مقاولني : مكان +موعد 
   مالحظة: ُتعقد اجلولة مبكانني:

   1.   موقع التنفيذ
  2.   موقع املباني املؤقتة

مقابل   31 ش��ارع  من  )مكحول(  ب��اط  ال  مبدخل  مكان: 
املدخل ملعسكر نفاطيم. لإلستفسار: 052-3384911.

إكمال اجلولة يكون مبوقع املباني املؤقتة.
موعد: 5.12.17 الساعة 11:30

اإلشتراك في جولة املقاولني - إلزامي

باملجموع 3 أشهر تقومييةفترة تنفيذ

صندوق املناقصاتمكان وموعد أخير لتقدمي عرض
مبكاتب عيمك ايالون -هرطوم 14 هار حوتسفيم القدس

موعد: 18.17.17 الساعة 12.00 

ت��واج��ه امل��س��ت��ش��ارة األمل��ان��ي��ة، آجن��ي��ال ميركل، 
أك���ب���ر أزم�����ة ف���ي م���ش���واره���ا ال��س��ي��اس��ي ي��وم 
اإلث�����ن�����ني، ب���ع���د ف���ش���ل م����ف����اوض����ات ت��ش��ك��ي��ل 
احل���ك���وم���ة اجل�����دي�����دة، ل���ت���ه���ز ب��������الًدا ت��ع��ت��ب��ر 
ألوروب���ا. واالق��ت��ص��ادي��ة  السياسية  ال��رك��ي��زة 

حدوث  احتمالية  مفاجئ،  وبشكل  ذل��ك،  رف��ع 
أمل��ان��ي��ا. وج���اء ذل��ك بعد  ف��ي  انتخابات ج��دي��دة 
أق���ل م���ن ش��ه��ري��ن م���ن االن��ت��خ��اب��ات األخ��ي��رة 
وال���ت���ي ب����دت أن���ه���ا ت���ؤك���د ع��ل��ى اس��ت��م��راري��ة 
م���ي���رك���ل، وه�����ي م����ن رم�������وز ال���دمي���ق���راط���ي���ة 
رابعة. لفترة  أملانيا  كزعيمة  الغربية،  والقيم 

قالت املستشارة إنها بقيت متأملة من تشكيل 
على  أُج��بِ��رت  ح��ال  ف��ي  ول��ك��ن  أغلبية.  حكومة 
االختيار، فإنها ستفضل الدخول في انتخابات 
أقلية. حكومة  قيادة  محاولة  من  ب��داًل  جديدة 

دي:  أر  إي  ل��ت��ل��ف��زي��ون  امل��س��ت��ش��ارة  وق���ال���ت 
ول��ك��ن��ي  م���س���ت���ح���ي���ل،  أق�������ول  أن  أري�������د  »ال 
االن���ت���خ���اب���ات  أن  م��ت��ش��ك��ك��ة ج�������ًدا، وأع���ت���ق���د 
اجل���دي���دة ه��ي أف��ض��ل م��س��ار مي��ك��ن ات���خ���اذه«.

في وقت يواجه فيه االحتاد األوروبي مشاكل 
من  بريطانيا  خ��روج  مفاوضات  من  ضاغطة، 
الشعبوي  اليمني  وصعود  األوروب���ي  االحت��اد 
إقليم كاتالونيا في إسبانيا،  واالنفصاليني في 
السياسي  احتمالية عدم االستقرار  فإن بروز 
في أملانيا التي يعتمد عليها قد يهز القارة بأكلمها.

الكبيرة  املمانعة  درجة  املباحثات  انهيار  َعَكس 
لدى جبهة ميركل احملافظة وشركاء االئتالف 
البيئية  ال��ع��ق��ل��ي��ة  ذوي  اخُل���ُض���ر  احمل��ت��م��ل��ني، 
وال��دمي��ق��راط��ي��ني األح������رار م��ح��ب��ي األع���م���ال، 
حيث  الرئيسية.  امل��واق��ع  على  ال��ت��ف��اوض  ف��ي 
غ�����ادر ال���دمي���ق���راط���ي���ون األح�������رار امل��ب��اح��ث��ات 
ف����ي ن���ه���اي���ة ي�����وم األح�������د، م��ش��ي��ري��ن إل�����ى م��ا 
الثقة. وأزم��ة  بالنفاق  مشوب  مبناٍخ  وصفوه 

م��ارش��ال  لصندوق  ب��رل��ني  مكتب  م��دي��ر  وق���ال 
األمل����ان����ي، ت���وم���اس ك��ل��ني ب���رك���وف، إن����ه »م��ا 
م���ن ائ���ت���الف ي��ه��دف إل����ى ت��ش��ك��ي��ل ح��ك��وم��ة«. 
وأض�����اف: »إن���ه���ا م��ن��ط��ق��ة م��ج��ه��ول��ة م��ن��ذ ع��ام 
اجلمود  من  طويلة  مرحلة  نواجه  إننا   .1949
ال��س��ي��اس��ي. ول��ي��س األم���ر أن��ه��ا ل��ن تنتهي في 
وقت قريب فحسب، بل ما من طريق واضح«.

إن الدعوة النتخابات جديدة ليست إجراًء بسيًطا 
احلكومات  احلسبان  في  أخذنا  إذا  أملانيا.  في 
غير املستقرة من فترة العشرينات والثالثينات 
الدستور  يتضمن  فاميار،  جمهورية  وانهيار 
التي  اإلجرائية  العقبات  من  مجموعة  األملاني 
ت��ض��م��ن حت��ق��ي��ق إج�������راءات ص��ع��ب��ة وط��وي��ل��ة.

أملانيا  اض��ط��راب  ليصل  سريعا  بعضها  ك��ان 
تقول  ال��غ��رب.  في  للدميقراطية  أوس��ع  بأزمة 
مكتب  مجلة  رئيس  نائبة  هوفمان،  كريستيان 
 Berlin bureau( »برلني ملجلة »دير شبيغل
of Der Spiegel(: »لقد حصل ما كان غير 
املشابهة  أملانيا  خ��روج  حلظة  إنها  فيه،  مفكًرا 

تركيب  تزويد،  لتخطيط،   02-11/2017 رقم  علنية  مناقصة  بشأن  بالغ  يلي  فيما 
وتشغيل أولي ألنظمة كلورة  وأنظمة مراقبة كلور وتعّكر مبرافق املياه التي مبسؤولية 
مي رمات جان ولتقدمي خدمات صيانة )إمكانية(. جولة مقدمي عروض في بئروت 
شارع  مفده،  بئر  من  اجلولة  تنطلق   .13:00 الساعة   5.12.2017 بتاريخ  ستعقد 

هيردين 103 رمات جان.
وأيضاً، املوعد األخير لتقدمي املناقصة مت تأجيله لتاريخ 21.12.2017 الساعة 13:00.
.Binyamin-Z@mei-rg.co.il ملعلومات إضافية ميكن التوجه للبريد االلكتروني
العبارة بهذا  يتم تغييرها بصريح  لم  التي  املناقصة  ان سائر بنود وشروط  نوضح، 

بفائق االحترام، مي رمات جان م.ضاإلعالن، تبقى دون تغيير.

ب���رح���وف���وت ي���ت���ش���رف ب����اإلع����ان ع����ن ن��ش��ر

نداء  عام لإلنضمام لائحة مقدمي العروض خاصة معهد
 فايتسمان للعلوم وفقًا ألنظمة وجوب املناقصات 

)تعاقدات خاصة مؤسسة للتعليم العالي(
لعام-2010 )سنة 2017(، كاآلتي:

بدءاً  1.  طلبات لإلنضمام لالئحة مقدمي العروض باملجاالت املفصل أدناه، ميكن التقدمي 
       من تاريخ 01.12.2017  31.12.2017

2.  ميكن اإلطالع على النشر مبوقع معهد فايتسمان على اإلنترنت وعنوانه:
http:/www.weizmann.ac.il/michrazim/tender-details/6414       

       او بدالً لذلك مسح البركود املبني باإلعالن.
3.  لإلستفسارات ميكن التوجه لقسم املشتريات، فرع مناقصات وتعاقدات بهاتف 

michrazim@weizmann.ac.il 9346919-08او بالبريد االلكتروني          9346920-08 او بالفاكس  
مجاالت اخلبرة:  .4

     4.1   مستشارو بناء
4.1.1    مستشارو معمارية مختبرات/غرف نظيفة

4.1.2    مستشارو معمارية مباني عمومية
4.1.3    إدارة مشاريع مباني عمومية

4.1.4    إدارة مشاريع مختبرات/غرف نظيفة
4.1.5    مستشارو هندسة بناء

4.1.6    مستشارو كهرباء
4.1.7    مستشارو الصرف الصحي وسباكة مختبرات

4.1.8    مستشارو تكييف هواء
4.1.9    مستشارو أمن
    4.2   مستشارو موارد بشرية

4.2.1    مستشارون تنظيميني
4.2.2    مستشارو هندسة صناعة وإدارة

    4.3   مستشارون قضائيني
4.3.1   "مكاتب كبيرة"

4.3.2   مناقصات وطعن إداري مبجال املناقصات
4.3.3   طعن مدني

4.3.4   ضرائب عامة
4.3.5   ورثات وِترك

4.3.6   حقوق فكرية وحقوق النشر
4.3.7   ممتلكات وضرائب ممتلكات

4.3.8   تخطيط وبناء
4.3.9   قوانني العمل

4.3.10 قوانني الشركات/ مؤسسات ال تهدف الربح )قضاء جتاري(
4.3.11 تنفيذ الرهن
4.3.12 طعن إداري

ت��رام��ب«. حلظة  إنها  بريطانيا،  م��ع  يحدث  مل��ا 
ي��ق��ول آخ����رون أن م��ش��اك��ل أمل��ان��ي��ا ك��ان��ت في 
البالد تسير  أن  إلى  إش��ارًة  كثير من اجلوانب 
ب��ش��ك��ل ط��ب��ي��ع��ي، ال ال���ع���ك���س. ف��م��ع اس��ت��الم 
أرب���ع���ة م��س��ت��ش��اري��ن ف��ق��ط م��ن��ذ ع���ام 1982، 
ب���ات���ت ُت����ع����رف ال����ب����الد ب���ح���ك���وم���ات ي��دي��ره��ا 
أب���ن���اء ت��ي��ار ال���وس���ط ال��ت��ي حُت���َك���م ب��اإلج��م��اع.
انفجرت األزمة بعد سبعة أسابيع من االنتخابات 
األخيرة، والتي أوصلت حزب البديل من أجل 
ما  بطريقة  ومثلت  البرملان،  إلى  اليميني  أملانيا 
عودة احلياة السياسية إلى دولة ُحرمت لفترة 
السياسي. التوافق  وع��دم  اجل��دال  من  طويلة 
ال��دول��ة  ي��ق��ول ع��م��ي��د م��درس��ة ه��ي��رت��ي إلدارة 
خطوة  »إن��ه��ا  إم��دي��رل��ني:  هينريك  ب��رل��ني  ف��ي 
أخ����رى ف��ق��ط ف���ي م��س��ار ت��ع��ل��م ال��دمي��ق��راط��ي��ة 
ال���ط���وي���ل ف����ي أمل���ان���ي���ا م���ن���ذ احل������رب ال��ع��امل��ي��ة 
ال��ت��ن��اس��ب  ش��دي��د  ن��ظ��ام  م���ن  لتنتقل  ال��ث��ان��ي��ة، 
واالس���ت���ق���رار إل����ى ح���ال���ة أك���ث���ر ف���وض���وي���ة«.
قد  ك��ان  إذا  ما  ك��ان  األكبر  ال��س��ؤال  أن  ويقول 
إلى  البراغماتي  ميركل  حكم  أس��ل��وب  وص��ل 
نهايته في حقبة بدأ الناس يشقون فيها الطريق 

ن��ح��و م��ش��ه��د س��ي��اس��ي 
أوس������ع. وق������ال: »ل��ق��د 
ق���ارب���ت ب��راغ��م��ات��ي��ت��ه��ا 
من  النهاية،  نقطة  إل��ى 
الصعب تخيل سيناريو 
ع����ودت����ه����ا إل������ى م��وق��ع 
ال���س���ل���ط���ة ال����س����اب����ق«.
بشكل  م��ي��رك��ل  ال��ت��ق��ت 
اإلثنني،  يوم  شخصي، 
م����ع ال���رئ���ي���س ف���ران���ك 

ف��ال��ت��ر ش��ت��اي��ن��م��اي��ر، وال�����ذي ح��وك��م ك��رئ��ي��س 
كان  االئ��ت��الف.  مباحثات  قطع  حملاولته  دول��ة 
ب��إم��ك��ان��ه ت��ع��ي��ني م��س��ت��ش��ار ل��ق��ي��ادة احل��ك��وم��ة 
ج���دي���دة. ان���ت���خ���اب���ات  إج��������راءات  ي���ب���دأ  أن  أو 
أملانيا  في  االستقرار  ع��دم  احتمالية  ستشكل 
ل��الحت��اد األوروب�����ي. فقد كانت  ض��رب��ة ق��وي��ة 
في  املهيمنة  ال��س��ي��اس��ي��ة  الشخصية  م��ي��رك��ل 
املنطقة خالل القرن املاضي، وبرزت في توجيه 
اجلبهة بعد نهاية األزمة املالية في عام 2008، 
أمام  مضادة  ق��وة  تقدمي  احلالي،  الوقت  وف��ي 
حولها. وما  القارة  يجتاح  الذي  الشعبوي  املد 
االضطراب  مع  بهدوء  املالية  األسواق  تفاعلت 
ال������ذي أص������اب ب����رل����ني، م���ت���وق���ع���ًة أن ي�����زداد 
االق���ت���ص���اد األمل���ان���ي ق����وة ف���ي ه����ذه األج�����واء. 
ارت����ف����ع س���ج���ل داك�������س ل���أس���ه���م ال���ك���ب���رى، 
ب��ي��ن��م��ا ان���خ���ف���ض ال����ي����ورو ب����درج����ة ب��س��ي��ط��ة.

ول�������ك�������ن ح�����������ذر ب���ع���د 
االق���ت���ص���ادي���ني م���ن أن 
قد  امل��دى  اآلث���ار طويلة 
ت���ك���ون أش����د م���ن ذل���ك. 
حكومة  تتمكن  ال  ف��ق��د 

املطلوبة  التحسينات  على  املوافقة  من  ضعيفة 
للبنى التحتية والنظام التعليمي على سبيل املثال.
ق������ال رئ����ي����س امل���ج���ل���س األمل�����ان�����ي ل���ل���خ���ب���راء 
االق���ت���ص���ادي���ني، ك��ري��س��ت��وف ش���م���ي���دت، في 
جيدٌة  االقتصادية  »األوض��اع  إن  له  تصريح 
ج��ًدا«. وأض��اف: »ولكن هناك حتديات كبيرة 
على املدى املتوسط والبعيد، خاصة على صعيد 
والتطورات  والتقنية  الدميوغرافية  التحوالت 
اجلارية في االحتاد األوروبي والتغير املناخي«.

داخ����������������������ل األزم���������������������������ة األمل��������������ان��������������ي��������������ة: م������ي������رك������ل 
ت����ف����ض����ل االن������ت������خ������اب������ات ع�����ل�����ى ح�����ك�����م األق����ل����ي����ة


