
إجماع  على  الفلسطيني  الوطني  المشروع  قوم 

المجتمع  وقوى  الرئيسة  السياسية  الحركات 

الفاعلة حول أربع ركائز أساسية هي التالية:

األهداف النهائية للنضال الوطني وسائل وأفعال 

النضال الوطني شرعية الممثل الوطني.

خصوصيات الوضع الفلسطيني
الركائز  هــذه  حــول  اإلجــمــاع  غياب  وفــي 
األربع، يغدو الحديث عن المشروع الوطني 
األولين،  أحاديث  من  شطًطا  الفلسطيني 
أميل حبيبي، »حديث  متشائل  بعبارات  أو، 
شطط في الطريق إلى سجن شطة«. جدير 
ذكره في هذا الصدد، بأن مثل هذا اإلجماع 
الوطني كان قائًما إلى حد بعيد حتى اجتماع 
المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر في 
 ،1988 لعام  نوفمبر  الثاني/  تشرين  شهر 
على  فيه  التوافق  تم  الــذي  االجتماع  ذلك 
أساس  على  الفلسطينية  الدولة  قيام  إعالن 
قرار تقسيم فلسطين في شهر تشرين الثاني/ 
ومع  ذلــك،  بعد  أما   .1947 لعام  نوفمبر 
أخذت  فقد  األحــوال،  وتغير  الزمن  مرور 
ركائز هذا اإلجماع تتزعزع وتنهار الواحدة 
تلو األخرى، إلى أن وصلت األمور إلى ما 
وصلت إليه اآلن من حالة التشظي والتردي. 
أخذت  التردي  وهذا  التشظي  هذا  وبسبب 
تتعالى وتتناسل األصوات المنادية في اآلونة 
األخيرة بضرورة إعادة بناء كل من اإلجماع 
الفلسطيني.  الوطني  والمشروع  الوطني 

األهداف النهائية للنضال الوطني الفلسطيني:
إجماع  يوجد  ال  أنه  أحد  على  خافًيا  ليس 
وطني حالًيا حول األهداف النهائية للنضال 
الوطني الفلسطيني. فهناك من الفلسطينيين، 
أفراًدا وجماعات وأحزاًبا، من ينادي جهًرا 
بحل الدولة الديمقراطية الواحدة )أحادية أو 
فدرالية أو ثنائية القومية( للفلسطينيين جميًعا 
ويهود  الشتات(  بلدان  في  الالجئين  )يشمل 
إسرائيل؛ وهناك من ينادي، في المقابل، بحل 
النوع أو ذاك؛ وهناك من  الدولتين من هذا 
يقبل، ثالًثا، بحل الدولتين مرحلًيا، وذلك دون 
التنازل عن حل الدولة الواحدة المراد كهدف 
مثاًل(؛  حماس،  )حركة  البعيد  للمدى  نهائي 
النهائي  الهدف  هذا  بين  الحائرون  وهناك 
الوطني  اإلجماع  غياب  بأن  علًما  ذاك.  أو 
ما  بقدر  المرغوبية  ليس  مرده  ذلك  حول 
هي القابلية للتطبيق. بكلمات أخرى، أنت قد 
ترغب في حل الدولة الديمقراطية الواحدة، 
مثاًل، ولكنك مقتنع في ذات الوقت بعدم قابلية 
مثل هذا الحل النهائي للتطبيق في المستقبل 
وترضى  الشفتين  على  فتعض  المنظور، 
على  ذاك.  أو  النوع  هذا  من  الدولتين  بحل 
ضوء ما ورد أعاله أقول: الحاجة اآلن ملحة 
مواصفات  حول  الوطني  اإلجماع  لتجديد 
اإلسرائيلي  الفلسطيني/  للصراع  نهائي  حل 
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يتوفر فيه شرطا المرغوبية والقابلية للتحقيق 
بدون  يتأتى  ال  ــدوره  ب وهــذا  التطبيق.  أو 
وفي  والشامل.  والعقالني  المتروي  الحوار 
إعتقادي الشخصي، فإن مبادرة الكونفدرالية 
والتي  واحد«،  وطن  »دولتان،  مبادرة  أو 
تقوم كل منهما على أساس الحقوق الوطنية 
خير  المتصارعين،  للطرفين  المتساوية 
مرشح حالًيا لذلك الحل النهائي الذي يجمع 
بين الممكن والمرغوب. وقد تبرز مستقباًل 
أو  جذًبا  أكثر  نهائي  لحل  أخرى  مبادرات 
أقل نفوًرا. وسائل وأفعال النضال الوطني: 
إلى  إلحاًحا  تقل  ال  حاجة  هناك  أن  كما 
إجماع وطني فلسطيني حول وسائل وأفعال 
لتحقيق  والفعالة،  المشروعة  النضال، 
جيًدا،  نعرف  وكما  المراد.  النهائي  الهدف 
جديد  قديم/  ساخن  فلسطينيي  خالف  هناك 
النضال  بكل وسائل  ينادي  فمن  ذلك.  حول 
المتاحة وعلى رأسها، أو من ضمنها، الكفاح 
الشعبية  بالمقاومة  ينادي  من  غير  المسلح، 
»الميثاق  يقوله  وما  أكثر.  ليس  السلمية 
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ما  غير   1968 لعام  الفلسطيني«  الوطني 
يقوله ويردده كل من رئيس منظمة التحرير 
الفلسطينية ورئيس المكتب السياسي لحركة 
جميع  وفي  األخيرة.  السنوات  في  حماس 
خصوصيات  لألسف  تؤخذ  لم  األحـــوال، 
في  مواطنون  أيًضا  هم  الذين  الفلسطينيين 
بعين  أساًسا،  العربية  غير  األخرى،  الدول 
الشأن  هــذا  فــي  جدية  بــصــورة  االعتبار 
الجلل. وفي إعتقادي، ما يجب قوله في هذه 
يقارب  ما  أو  التالي  هو  األساسية  الركيزة 
يجب  الوطني  النضال  وأفعال  وسائل  ذلك: 
والتوافق  أوال  الفاعلية  شرطي  تستوفي  أن 
مع أحكام القانون الدولي والمبادئ األخالقية 
العليا ثانًيا، وذلك دون تعريض الفلسطينيين 
غير  دول  في  مواطنون  أيًضا  هم  الذين 
شرعية  القانونية.  للمالحقة  أساًسا  عربية 
الممثل الوطني: وهناك، كما يعرف القاصي 
وتحتد  تتكاثر  جدية،  تساؤالت  الداني،  قبل 
الممثل  في السنوات األخيرة، حول شرعية 
خلفية  على  خاصة  الفلسطيني،  الوطني 
الضفة  في  الحاكمة  السلطة  بين  االنقسام 
هذا  غزة.  قطاع  في  الحاكمة  وتلك  الغربية 
من جهة، ومن جهٍة ثانية، فقد فقدت كل من 
الوطنية  والسلطة  ورئيسها  التحرير  منظمة 
ورئيسها أي غطاء للشرعية الوطنية بسبب 
التقادم، كما بسبب تجميد أو تعطيل العملية 
الديمقراطية والتي يتم من خاللها فقط تجديد 
شرعية الممثل وتحديد فترة التمثيل. أضف 
إلى ذلك، فإن حركة حماس تحكم قطاع غزة 
من  أي غطاء  دون  العام 2007  ربيع  منذ 

الشرعية الديمقراطية.

ركائز  حول  خريفية  تأمالت 
املشروع الوطني الفلسطيني

 شركة المياه والصرف الصحي مي رمات غان رقم 514801547 )في ما يلي:”الموصي”(
تدعوا بذلك مقدمي العروض لتقديم عروض سعر

في اطار مناقصة عامة 2021/ 01-11
تزويد، تركيب تشغيل وخدمات صيانة

 لمنظومة معالجة الروائح في محطات ضخ
مجاري روكح في رمات غان )في ما يلي:”المناقصة”(

الخميس  يوم  في  ستعقد  العروض  مقدمي  جولة  ذلــك،  خالف  يذكر  لم  ما  االعــالن  هذا  على  بناء 
07.11.2021 الساعة 14:00 في محطة روكح الكائنة امام رمات روكح 98 رمات جان. يحق للموصي 

تغيير موعد الجولة او تحديد موعد اخر، االشتراك في جولة المقاولين الزامية.
المقاولين  جولة  موعد  بعد  ايام  لثالث  حتى  المناقصة،  في  التسجيل  يمكنهم  المحتملين  العروض  مقدمي 
كما هو مفصل اعاله،  بواسطة ارسال رسالة الى البريد االكتروني miran@lahav-adv.co.il في 

الرسالة يجب ارسال بيانات مقدم العرض الذي يريد االشتراك في المناقصة ومكلف التواصل التابع له.
بعد ارسال الرسالة كما ذكر، يتلقى مقدم العرض اشعارا بقبول التسجيل ووثائق المناقصة من خالل رسالة  

بالبريد االكتروني تنص على قبول التسجيل ويحصل على وثائق المناقصة.
العروض تسلم يدويا الى صندوق المناقصات الكائن في مكاتب الشركة وذلك حتى تاريخ 22/11/2021

الساعة 13:00 )في ما يلي:”موعد التقديم”(
يسمحح فقط لمقدمي العروض الذين يستوفون كافة الشروط المسبقة كما هو مفصل تاليا:

1. خبرة بالتزويد والتركيب -
 1.1.    مقدم العرض بنفسه )وليس بواسطة مقاول ثانوي( خبرة كما هو مفصل تاليا خالل 5 سنوات التي

          سبقت الموعد االخير لتقديم العروض ويستوفي كافة الشروط التالية:
          أ. زود وركب 4 منظومات لمعالجة وازالة الروائح على االقل والتي ركبت في منشأت صرف

             صحي و/او محطات ضخ صرف صحي.
        ب. منظومتين على االقل من المنظومات في البند أ” اعاله هي منظومات معالجة روائح بالطريقة 

             السائلة ومنظومات اساسية، وتم توفيرها وتركيبها في محطات ضخ صرف صحي.
        المصطلح”منظومات معالجة روائح” بخصوص البند السابق معناه منظومات صالحة من تاريخ 

        الموعد االخير لتقديم العروض للمناقصة وتستوفي كافة الشروط المفصلة تاليا:
        )أ( منظومات معالجة روائح تعمل بشكل متواصل لمدة سنة واحدة تم تركيبها لدى الزبون.
        )ب( المنظومات تستوفي كافة تعليمات وزارة حماية البيئة وقانون األمان في العمل بناء على تعليمات
                قانون انبعاث الروائح 9/9/2010 الصادر عن وزارة حماية البيئة لمنع الضرر 1961، 2013.
            منظومات يوزنتسيا بحسب تعريفها في هذه المناقصة، ومعناها منظومات عالج الروائح بطريقة
          “يوزنتسيا بيوفلورية” بتزويد الحد االدنى 800 متر مكعب في الساعة بحسب كتاب الكميات.

1.2.   في حال لم يكن مقدم العرض هو مصنع المنظومات عليه ارفاق كتاب موقع من قبل مصنع 
         المنظومات وكذلك بخصوص تأهيل عمال مقدم العرض وصيانة المنظومات.

1.3.    مقدم العرض لديه كافة التصاريح الصادرة وفق قانون تشغيل الهيئات العامة وانه يدير دفاتر الحساب
          وفق كافة التعليمات المعمول بها.

1.4.    مقدم العرض ارفق لعرضه كفالة بنكية بحسب تعليمات المناقصة.
1.5.   مقدم العرض تسجل كمشترك بحسب ما طلب بهذه الوثيقة.

1.6.   على مقدم العرض ان يكون مشتغال مرخصا.
عدم امتثال ألي شرط مسبق او اكثر من الشروط المسبقة قد يؤدي الى استبعاد العرض.

وفي حال وجود تعارض بين ما ورد في هذا اإلشعار ووثائق المناقصة ، يزداد ما ورد في وثائق المناقصة.
مع فائق االحترام مياه رمات جام م.ض 

مناقصة علنية مع امكانية التفاوض  
رقم 17/21 

لتجهيز برنامج 
استراتيجي للحوسبة

في جامعة اريئيل في السامرة
تعديل شروط مسبقة وتأجيل مواعيد

1. مواعيد المناقصة ستتأجل وفق ما يلي:
النشاطاتالتواريخ

الموعد االخير لتقديم االستفسارات
اجوبة اسئلة االستفسار

الموعد االخير لتقديم العروض ) حتى الساعة 13:00 فقط!(
2. بالنسبة للشروط المفصلة في البند 4.2.1 في الصفحة 6 من وثائق المناقصة، والذي

    موضوعه لقب اكاديمي للمستشار، يتغير البند بحيث تضاف له العبارات التالية:
    لديه لقب اكاديمي اول، على االقل، من مؤسسة اكاديمية معترف بها من قبل لجنة التعليم

   العالي، في واحدة من التخصصات التالية: الهندسة الصناعية واالدارة، هندسة نظم 
   المعلومات، الحاسوب، االقتصاد، ادارة االعمال، اللوجستية، الرياضيات، االحصاء،.

3.باالضافة الى نفس الشرط 4.2.1، يمكن ارسال االسئلة حتى 09/11/2021 فقط
   والتي تتناول لقب اكاديمي محدد، وسيتم فحصه بشكل مستقل. نتائج االختبار سيتم نشرها

   قبل الموعد االخير لتقدين العروض.
4.عدد الزبائن المفصل في الشرط المسبق 4.2.2 في صفحة 6 من وثائق المناقصة

   والذي تم تعديله لما يلي:
   مطلوب ان يكون المستشار قد انشأ بنفسه الخطة االستراتيجية لمنظومة محوسبة )في 

   هذا البند:” النشاطات”(، لصالح ثالث )3( زبائن على االقل، والذين يستوفون الشروط 
   التالية: ]....[

5. ما ذكر في هذا االعالن وعقب اجوبة اسئلة االستفسار والتي تم نشرها على موقع 
    االنترنت يتغلب على ما ذكر في وثائق المناقصة. ويمكن معاينة الدعوة المفصلة

    والملزمة بتلقي العروض على العنوان التالي:

6. بقية وثائق المناقصة بقيت بدون تغيير.
                                                                    مع تحيات

                                                              جامعة اريئيل في السامرة    

איאם אל ערב / 8303767 

מזמינים בזאת הגשת הצעות בהתאם לפירוט הבא:

את המכרז וההצעה, לרבות התצהירים, האישורים, המסמכים 
לתיבת  להגיש באמצעות סריקתם  יש  זה,  והנספחים למכרז 
מכרזים אלקטרונית Sourcing vision )להלן: "מערכת ההגשות 
האלקטרוניות"(, המופעלת באמצעות חברת משיק. זאת לא יאוחר 

מיום 02/09/2021 בשעה 12:00.
מציעים המעוניינים להגיש הצעתם למכרז, יישלחו את טופס פרטי 
המציע )נספח ו'(, לכתובת הדוא"ל suzana@sarel.co.il עד ליום 

.15/08/2021
ההתקשרות הנה ממועד מסירת הודעת זכיה מאת ועדת המכרזים 
12 חודשים. לשראל תהיה האופציה להאריך  של שראל ולמשך 
את ההתקשרות לתקופות נוספות של עד 12 חודשים כל אחת, עד 
למקסימום תקופת הארכה של 2 שנים נוספות ]ובסה"כ 3 )שלוש( 

שנים ממועד ההתקשרות המקורי[.
הערכת ההצעות תבוסס עפ"י אמות מידה כמפורט במסמכי 

המכרז.
תנאי הסף: כמפורט במסמכי המכרז.

ניתן להשיג אצל סוזנה חן-גטניו במייל:  את מסמכי המכרז 
suzana@sarel.co.il - בימים א'- ה' בין השעות: 16:00 - 08:00.
.www.sarel.co.il :תקציר המכרז מפורסם באתר שראל בכתובת

שראל אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה 
שהיא. שראל שומרת על זכותה לנהל משא ומתן עם המציעים 

כאמור במכרז.
המידע המובא במודעה זו הינו תמציתי בלבד ועל המציע לקרוא 

בדקדקנות את מסמכי המכרז.

מכרז פומבי רגיל מספר 30/090/21 לקבלת הצעות 
 לאספקת סטים להזנה אנטרלית לשימוש רפואי 

)FEEDING SET FOR KANGROO / GRAVITY(

 مناقصة علنية رقم 30/113/21  لتلقي عروض
 لتوفير شرائح جل التراساوند لالستخدام الطبي

الخاصة  والملحقات  الوثائق  التصاريح،  االقـــرارات،  وتشمل  والعروض،  المناقصة 
بالمناقصة يجب تقديمها بواسطة مسحها لصندوق المناقصات االلكتروني 
التقديم االكترونية״( بواسطة  يلي :״منظومة  )في ما    Sourcing vision

شركة اقتصادية وذلك حتى تاريخ 29/11/2021 الساعة 12:00.
مقدم العرض المعني بتقديم العروض للمناقصة، عليهم ارسال نموذج بيانات مقدم 
suzana@sarel.co.il حتى  البريد االكتروني  )الملحق و(، على  العرض بحسب 

تاريخ 20/11/2021.
التابعة  الفوز بالمناقصة من جهة لجنة المناقصات  التعاقد هو هو من موعد تبليغ 
لمدة اضافية وهي  التعاقد  بتمديد  الخيار  12 شهرا. ويحق لسرئيل  لسرئيل ولمدة 
12 شهر اخرى لكل واحدة وحتى 2 سنتين اضافيتين وبمجمل 3 )ثالث( سنوات 

من موعد التعاقد االصلي(.
تقييم العروض سيكون وفقا للمعايير المبينة في وثائق المناقصة.

شروط المناقصة: كما هو مفصل في وثائق المناقصة.
وثائق المناقصة يمكن تقديمها في مكاتب شركة سرئيل لدى سوزانا حن - جتنيف.
بين  الخميس  حتى  االحد  من  االيام  في   suzana@sarel.co.il االكتروني  البريد  على  او 
.www.sarel.co.il الساعات 16:00-08:00 ملخص المناقصة منشور على الموقع

ال تتعهد سرئيل بقبول العرض األرخص او أية عرض كان. 
في  مذكور  هو  كما  العروض  مقدمي  مع  التفاوض  بحق  لنفسها  تحتفظ  سرئيل 

المناقصة.
ما تم ذكره في هذا االعالن هو ملخص فقط وعلى مقدم العرض قراءة وثائق المناقصة بدقة.

تدعو بذلك تقديم عروض بما يتناسب مع ما يلي: معهد المواصفات والمقاييس االسرائيلي
مناقصة علنية رقم م/03/21
لتخطيط، انتاج، تزويد وانشاء

لفاحصات محابس غاز بحسب معيار 1921،
)UL144( وفق المسار االمريكي
لصالح معهد المواصفات االسرائيلي

1. معهد المواصفات االسرائيلي )في ما يلي:”المعهد”( يدعوا بذلك لالشتراك في  المناقص العلنية رقم م/03/21 
    لتخطيط، انتاج، تزويد وانشاء لفاحصات محابس غاز بحسب معيار 1921، المسار االمريكي )UL144(، لصاح

    لصالح معهد المواصفات االسرائيلي )في ما يلي”المناقصة”(.
2. تعليمات المناقصة مفصلة في الوثائق التي يمكن الحصول عليها وتنزيلها فقط من موقع  االنترنت التابع 

،http://www.sii.org.il/711-he/SII.aspx للمعهد  بواسطة وثائق المناقصة المعدلة    
3. المعهد يعلن عن عقد جولة مقاولين اضافية وان مقدمي العروض االخرين الذين لم يشتركوا في جولة

    المقاولين السابقين، عليهم الحضور في جولة واحدة على االقل من الجولتين كما يلي:
    جوالت مقدمي العروض االضافية ستعقد في معهد المواصفات االسرائيلي، في قسم الغاز، بشارع حايم
    ليفين 42، تل ابيب، بتاريخ 10.11.2021 الساعة 9:00 وبتاريخ 11.11.2021 الساعة 09:00

    )نوضح بانه، بأن مقدم العرض الذي اشترك في جولة سابقة لمقدمي العروض ال يطلب منه االشارلك
    مجددا في جولة العروض التالية(.

4. اسئلة وطلبات االستفسار يمكن توجيهها حتى يوم الثالثاء 14.11.2021 الساعة  12:00  بواسطة التوجه 
    للبريد االلكتروني moria@fsrlaw.co.il  بناء على  وثائق المناقصة وما هو مفصل فيها.

5. العروض تقدم حتى يوم تاريخ 28.11.2021 الساعة 12:00، في  صندوق  المناقصات الموجود في بيت 
    هشومريم في مدخل الرئيسي  لمعهد المواصفات االسرائلي، شارع  حاييم ليفين 42، تل ابيب.

6. ال يتعهد المعهد بقول اية عرض كان.
7. في حال اي تناقض بين وثائق المناقصة وما ورد في هذا االعالن تكون  المرجعية لوثائق المناقصة.


