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الشركة اللوائية للمياه واملجاري م.ض
مناقصة علنية رقم هـ ن05/17

سلطة املياه
املديرية لتطوير بنى حتتية املجاري

إسم املشروع: عيلبون ترقية ت.ش. رئيسية 1 
وت.ش. رئيسية 2

بيليج هجليل الشركة اللوائية للمياه واملجاري م.ض )فيما يلي "بيليج هجليل"(  .1
      تعلن بهذا، عن تلقي عروض من مقاولني لتنفيذ العمل بإطار املديرية لتطوير بنى حتتية 

      املياه واملجاري بسلطة املياه.
2. يحق اإلشتراك باملناقصة ملقاولني أصحاب جتربة، الذين لديهم املؤهالت كاملفصل 
      باملناقصة واملسجلني بسجل املقاولني، للفروع الرئيسية: مضخات طوربوت )رمز 500( 

      بتصنيف مالي ج 2 )على األقل(، يطلب 2 تصنيفات سوية.
3. جولة املقاولني تعقد يوم األربعاء تاريخ 29/3/217 اإلنطالق من مكاتب بيليج 

      هجليل باملنطقة الصناعية ص.ح.ر. روش بينا الساعة 09:00.
4. ميكن تلقي مستندات املناقصة مبكاتب بيليج هجليل أيام األحد-اخلميس بني الساعات 

     15:00-09:00 ومبلف PDF مبوقع الشركة على اإلنترنت.
170،000 ش.ج  5. العروض دون ذكر إسم مقدم العرض، بإرفاق كفالة بنكية مببلغ 
     )وبالكلمات: مائة وسبعون ألف ش.ج( كاملطلوب باملناقصة، يجب التقدمي  بتسليم 
      شخصي فقط، بواسطة إدخال العروض لصندوق املناقصة مبكاتب بيليج هجليل، 

      حتى يوم اخلميس تاريخ 20/4/17 لغاية الساعة 12:00. املناقصة تفتح يوم اخلميس 
     تاريخ 20/4/17 لغاية الساعة 12:30 بحضور مقدمي العروض مبكاتب شركة املياه 

     واملجاري بيليج هجليل.
الفائز يتم توقيعه فقط بعد مصادقته من قبل املديرية لتطوير بنى  6. عقد مع املقاول 

      حتتية املجاري.
احملاسب ادي شوسب

نائب املدير العام لألموال وقائم مقام املدير العام
بيليج هجليل الشركة اللوائية للمياه واملجاري م.ض

مناقصة علنية لتزويد خدمات تخزين، تشغيل وإدارة مخزون
لتقدمي  مناقصة  بهذا  تنشر  كاملة،  حكومية  مبلكية  شركة  )"الشركة"(،  م.ض  السرائيل  الطبيعي  الغاز  خطوط 
خدمات تخزين، تشغيل وإدارة مخزون باملواقع اللوغيستية خاصة الشركة. إختيار مقدم العرض الفائز تكون وفقاً 
الفائزين الذي تراهم يستوفون الشروط اإللزامية املفصلة في مستندات  لشروط املناقصة، من بني مقدمي العرض 

املناقصة التي ستيفصل جوهرها أدناه.
شروط الزامية 

1. مقدم العرض هو شركة مسجلة وفق القانون في اسرائيل وحائز على كل املصادقات املطلوبة وفقا لقانون 
      صفقات هيئات عامة، - 1976.

2016 قدم مقدم العرض خدمات "إدارة مخازن وتكميل مخزون" ألجل ما ال يقل  2011 حتى  2. خالل السنوات 
      عن 2 هيئات تعمل مبا ال يقل عن واحد من املجاالت اآلتية: بنى حتتية، صناعة، طاقة او زراعة. كل واحدة من تلك 

      التعاقد تستوفي جميع الشروط اآلتية: )أ( قيمة األغراض املدارة بإطار هو على األقل 10 مليون ش.ج. )قبل 
      ض.ق.م(؛ )ب( التعاقد يشمل إدارة مخزن أغراض مباسحة ال تقل عن 1،000 م2، التي تشمل على األقل 500 

       غرض ذات أرقام كاتالوجية منفردة؛ )ج( فترة التعاقد تفوق الـ 12 شهراً؛ )د( التعاقد يشمل خدمات حتميل وتفريغ 
      أغراض، بها "أغراض ثقيلة".

       لهذا الشأن "إدارة مخازن وتكميل مخزون" معناه معاجلة تلقي مخزون للمخزن، تخزين، توزيع، تسجيل، رقابة، 
      صيانة وإرجاع مخزون؛ "غرض ثقيل" هو غرض وزنه يفوق 1 طن.

6 طن؛ )ب( رافعة شوكية لوزن حتى  3. مقدم العرض هو املالك او يستأجر املعدات: )أ( رافعة شوكية لوزن حتى 
      2.5 طن. بحال أن مقدم العرض ليس مالك املعدات املذكورة مبوعد تقدمي العرض، عليه إبراز مبوعد تقدمي عرضه 
      إتفقاية سارية املفعول التي يتعاقد بها مقدم العرض مع طرف ثالث لشراء او إلستئجار معدات كاملذكور )مبا في 

      ذلك إتفاقية التي سريان مفعولها مشروط يفوز مقدم العرض بهذه املناقصة(، وبشرط ان الطرف الثالث ُملزم ان 
      يسلم املعدات حلوزة مقدم العرض على كل إمتداد فترة التعاقد.

2015 من فعاليته مبجال   - 2011 4. حجم املدخوالت السنوية خاصة مقدم العرض بكل واحدة من السنوات 
      تخزين وتشغيل مخزونات لم يقل عن- 10 مليون ش.ج )ال يشمل ض.ق.م(.

5. مقدم العرض هو صاحب تأهيل وفق الوصف ISO 9001 مبجال خدمات لوغيستية و/او إدارة سلسلة تزويد.
تلقي مستندت املناقصة، كفالةمناقصة

* ميكن تلقي نسخة كاملة عن مستندات املناقصة بدءاً من تاريخ 29/3/2017 بشعبة املشتريات والتعاقدات خاصة 
     الشركة، وذلك رهناً لإلشتراك باجلولة املسبقة.

* كل مقدم عرض يرفق لعرضه كفالة مناقصة مببلغ 200،000 ش.ج من مؤسسة مالية، كاملفصل في مستندات املناقصة.
تفاصيل عامة

* لتفاصيل بخصوص اإلطالع على مستندات املناقصة ميكن التوجه للشركة بالبريد االلكتروني c-tender@ingl.co.il. ميكن 
     مشاهدة الشرح العام بشأن مستندات املناقصة في موقع الشركة على االنترنت، وعنوانه: www.ingl.co.il، حتت التبويب 

    "مناقصات". من دون اإلنقاص  من املذكور أعاله، ميكن اإلطالع على مستندات املناقصة قبل تلقيها، مبكاتب الشركة بالعنوان 
     أعاله بالتنسيق املسبق.

* جولة مسبقة متوقع ان تعقد بتاريخ 29/3/2017 الساعة 10:00، مكان اللقاء -  بوابة املدخل  ملنفطة 
    "سيفي هدروم" بالقرب من مفترق مسمية )رام(. اإلشتراك باجلولة إلزامي ومشروط بالتسجيل املسبق 

     وبتسليم تفاصيل حتى تاريخ 28/3/2017 الساعة 12:00 بواسطة البريد االلكتروني أعاله.
* مقدمي العروض الذين تسجلوا ميكنهم مترير أسئلة توضيح بواسطة البريد االلكتروني املذكور حتى تاريخ 25/4/2017.
* على مقدمي العروض تقدمي عروضهم بشكل يدوي لصندوق املناقصات مبكاتب الشركة مبجدال عتيدمي، طابق 32، 

     كريات عتيدمي، تل ابيب، لدى سكرتارية شعبة األموال، بدءاً من تاريخ 8/5/2017 ولغاية املوعد األخير 
     لتقدمي العروض بتاريخ 0/5/2017 الساعة 17:00.

* ألجل إزالة الشك، نوضح بهذا ان الشروط اإللزامية وسائر تفاصيل املناقصة معروضة بهذا اإلعالن باملخلص 
     فقط، وان النص امللزم هو الظاهر في مستندات املناقصة. حتتفظ الشركة باحلق لتغيير الشروط اإللزامية وأيضاً 

    شروط إضافية باملناقصة، الكل كاملفصل في مستندات املناقصة. املناقصة تشمل إجراء تنافسي إضافي وفقاً 
     لشروط املناقصة. حتتفظ الشركة باحلق إلجراء مفاوضات مع مقدمي العروض بكل مرحلة من مراحل املناقصة 

     وإلغاء املناقصة، وفقاً إلعتبارتها املطلقة ورهناً لتعليمات جميع القوانني. 

1.    مي شيكما م.ض )فيما يلي: "الشركة" او "الداعية"(، تتوجه بهذا لتلقي عروض سعر لتزويد خدمات صيانة لشبكة 
         املياه واملجاري وتغيير خطوط بامتداد حتى 75م،  بكل من أربع السلطات التي مبسؤولية اجلمعية، وكذلك مهمات 

         حتدد في املناقصة من خالل اإلستجابة اجلمعية ألحداث طوارئ ) تشمل احلروب، هزة ارضية، تلوث املياه فيضانات 
         الخ( )فيما يلي:  "اخلدمات" او "األعمال"(، والكل وفقاً وبالشروط املذكورة واملفصلة في مستندات املناقصة )فيما 

         يلي: "املناقصة"( وفي إتفاقية التعاقد املرفق إليها، بكل مالحقها.
40 حولون، أيام االحد- اخلميس  بني الساعات  2.   ميكن تلقي كراس املناقصة مبكاتب الشركة بشارع بروفسور شور 

        13:00-08:00، تلقي املناقصة متاحة فقط من اجلمعية.
3.   كذلك مستندات املناقصة وتشمل الشروط اإللزامية لتقدمي عرض، تكون مفتوحة لإلطالع مبوقع الشركة على اإلنترنت، 

.http://www.mei-shikma.co.il :بالعنوان        
 4.   يجب ايداع العروض بشكل شخصي بـ- 2 نسخ لصندوق املناقصات في مكاتب الشركة، شارع بروفيسور شور 40 

        حولون ، في مغلف مغلق  حتمل السجل "مناقصة رقم 05/2107" فقط حتى تاريخ 30.04.17 الساعة 13:00 بالضبط.
5.   حتي تاريخ 19.04.17 الساعة 13:00،  يحق لكل واحد من مقدمي العروض ان يوجه للداعية بالبريد اإللكتروني 

         odelya@mei-shikma.co.il أسئلة توضح خطياً وفقاً للنص املطلوب في مستندات املناقصة. اذا حدثت تغييرات 
        في املناقصة يتم توزيع اعالن لكل من اشترى كراس املناقصة وتكون جزءاً ال يتجزأ من مستندات املناقصة. 
6.   نوضح، ان جميع التفاصيل أعاله، هي عامة فقط وتعليمات مستندات املناقصة املفصلة هي امللزمة لألطراف.

بفائق اإلحترام،
أريك مواله، مدير عام الشركة

مناقصة رقم 5/2017
لتنفيذ أعمال مياه ومجاري، أعمال صيانة، وإستجابة في أوقات الطوارئ في أنحاء اجلمعية

بأجزائه  احلــيــاء«  »ديــن  لكتابه  إصـــداره  بعد 
الــثــالثــة، صـــدر لــلــدكــتــور طـــه عــبــد الــرحــمــن، 
في  واإلبــــــداع  للفكر  الــعــربــيــة  املــؤســســة  عــن 
العنف«.  بعنوان »سؤال  بيروت، كتاب جديد 
لــدراســة  املخصص  اجلــديــد  املنجز  هــذا  مــيــزة 
في  األكبر جاء  أن قسمه  في  تكمن  »العنف«، 
ما  الناشرة،  املؤسسة  معه  أجرته  شكل حوار 
أعطاه حيوية، باإلضافة إلى ما فيه من تشويق 
بعضا  يفضح  قد  نعلم،  كما  فــاحلــوار  ومتعة. 
من نيات الكاتب، نظرا ملا تنطوي عليه األسئلة 
من عنصر املفاجأة، التي جتعل الباحث يطرق 
مواضيع، قد ال يعيرها اهتماما، إن كان يكتب 
الرحمن  عــبــد  طــه  ينطلق  مــحــاور.  غــيــاب  فــي 
من  الدائمة  حيرته  ذكــر  من  كتابه،  متهيد  في 
اإلنسان،  أخيه  جتــاه  وقسوته  اإلنــســان  عنف 
مستوى  أحيانا،  يتجاوز،  عنف  العاقل.  وهــو 
احليوان وهو األعجم. واألخطر عنده، هو فتك 
دينه  أن  من  الرغم  على  املسلم،  بأخيه  املسلم 
الناس  كقتل  الــواحــد  قتل  ويجعل  ذلــك،  يحرم 
أبــدا.  الــنــار  فــي  مخلدا  القاتل  ويجعل  جميعا، 
التفكير في  إلى  الرحمن،  هذا ما دفع بطه عبد 
الداعية  األسباب  عن  بحثا  بإحلاح،  املوضوع 
إلـــى الـــوقـــوع فــي الــعــنــف والــســيــر بــعــكــس ما 
تذكيرنا  أن ينسى  الدين، من دون  ميليه روح 
في  قائم  العنف  أن  تبرز  الــتــاريــخ  قـــراءة  بــأن 
»هابيل«  على  »قــابــيــل«  تسلط  منذ  الــبــشــر، 
وســفــك دمـــه. على الــرغــم مــن ذلـــك، يــبــدي طه 
على  البشرية  قــدرة  في  كبيرين  وأمــال  تفاؤال 
ــعــنــف وقــطــع  ــابــع ال اخلــــــالص، وجتــفــيــف مــن
دابـــــره، بــل اإلطـــاحـــة بــه »بــضــربــة قــاضــيــة«. 
هذا  يعاكس  اجتاه  في  التاريخ  سار  لو  وحتى 
اإلمكان  فــإن  عنف،  بعد  عنفا  وأبــرز  الطموح، 
الــتــاريــخ، واخلــروج  مــن  أوســع  البشري يظل 
من »العالم القابيلي«، الذي يرمز لعالم الشر، 
نــحــو »الــعــالــم الــهــابــيــلــي« الــــذي يــرمــز لعالم 
اتباع  يتم  أن  بشرط  متاحا،  أمــرا  يظل  اخلير، 
إلى االشتغال  الذي يدعو اإلنسان  الدين  روح 
تسيد. كل  عن  وبعيدا  التملك،  حب  عن  بعيدا 
فيه  ويــجــد  جـــدا،  احلـــوار، غني  الكتاب -  هــذا 
القارئ معطيات كثيرة. ففيه يقدم طه محاولة 
لتعريف العنف مثال، والفرق بينه وبني القوة. 
كــمــا يــنــقــاش مــا يــســمــى »الــعــنــف املــشــروع« 
املروج في املرجعيات الغربية، الذي جرى نقله 
فيبر«،  االجتماع »ماكس  عالم  تربتنا من  إلى 
الــوقــوف  بالطبع. وســنــحــاول  أخـــرى  وأفــكــار 
عبد  طــه  يقدمها  الــتــي  الــوصــفــة  عند  بالضبط 
الدين.  باسم  العنف  ظاهرة  ملواجهة  الرحمن، 
الرحمن،  عبد  طه  مشروع  عموم  على  املطلع 
طابعا  يأخذ  بدأ  الفكري  توجهه  أن  سيكتشف 
مــســتــقــال، ويــتــخــذ لــنــفــســه اســمــا خــاصــا هو 
كتبه  فــي  خصوصا  االئــتــمــانــيــة«،  »الفلسفة 
األخيرة، ونقصد، روح الدين وبؤس الدهرانية، 

ــة، وديــــن احلــيــاء،  ــي ــدهــران وشــــرود مــا بــعــد ال
للقارئ. نقدمه  الــذي  الكتاب  العنف،  وســؤال 
إنه فكر أخالقي باألساس، واألخالق يجب أن 
تعمم في كل تفاصيل األفعال من دون استثناء، 
جتعله  الــتــي  املــعــاصــرة  الفلسفة  عــكــس  عــلــى 
حكرا على بعض األفعال. - التسليم بـ»عاملية 
اإلسالم«. فالفلسفة االئتمانية جتتهد في إبراز 
جمعاء.  البشرية  فيها  تشترك  التي  اجلوانب 
وباحلديث عن واقعة العنف، موضوع الكتاب، 
الذي  الفاصل والكوني  إلى احلدث  فهي تعود 
»قتل  وهو  السماوية،  األديــان  كل  به  أخبرت 
وجد  القصة،  لهذه  نظيرا  بل  لهابيل«.  قابيل 
لــدى الــشــعــوب الــقــدميــة، األمـــر الـــذي شرحته 
بحوث »التحليل النفسي« و»األنثربولوجيا«.
ــة اإلســـــــالم«. فــطــه عبد  ـــ»خــامتــي الــتــســلــيــم ب
تصدق  اإلســالمــيــة  القيم  أن  يعتبر  الــرحــمــن، 
أبد الدهر، فهي األفق املتبقي للبشرية. واآلن، 
من  طه  إليها  يستند  التي  املنطلقات  ذكر  وبعد 
بناء معمار فلسفته االئتمانية، لنقف عند  أجل 
بعض احلجج التي يقدمها إلبراز أن العنف هو 
اخلالص  وإيجاد  الديني،   لألصل  قلب  عملية 
أيضا من. فالعنيف يدخل البشرية إلى »عالم 
قــابــيــلــي«، حــيــث يشبه ســلــوكــه تــلــك اجلــرميــة 
األولـــى الــتــي متــس الــفــاعــل واملــفــعــول بــه معا. 
مجرد  العنف،  عليه  مورس  من  يجعل  فالقاتل 
إتــالف  نــظــرا إلرادة متلكه عــن طــريــق  شـــيء، 
جسده، ومن ثم ينزع عنه لباس اإلنسانية أي 
لباس األخالق. لكن وفي الوقت نفسه، ينقلب 
إذ ينسلخ عن  أسوأ،  بإيذاء  العنيف  األمر على 

ــيــس إلــى  ــه، ل ــت ــي إنــســان
أو  »الــبــهــيــمــيــة«  درك 
بل  »الــشــيــئــيــة«،  درك 
»اإلبليسية«،  درك  إلى 
إبليس  أن  أســـاس  على 
اتخذ من اإلنسان عدوا 
ــه  ــت لــــه وأقــــســــم بــغــواي
لهذا  عنه،  لباسه  ونزع 
فالعنيف يحتذي حذوه 
ـــا نــتــذكــر  متــــامــــا. وهـــن
ــــار الــهــابــيــلــي«  »اخلــــي
فهابيل  متاما،  املخالف 
لباس  على  اإلبقاء  قرر 
اإلنــســانــيــة )األخــــالق( 
للقتل.  يــده  بسط  بعدم 
عــبــد  طـــــه  يــــفــــوت  وال 
على  التأكيد  الــرحــمــن، 
فقد  نــوعــان:  العنف  أن 
ـــقـــول وهـــو  ـــال يـــكـــون ب
»الـــــــتـــــــطـــــــرف«، وقــــد 
يــــكــــون بـــالـــفـــعـــل وهـــو 
»اإلرهــاب«. فاملتطرف 
ثقافة  نشر  على  يعمل 

وشحن  العواطف  تهييج  على  ويعمل  العنف، 
الصدور. لهذا فالتطرف إرهاب، وال ينتظر إال 
الظروف املواتية لينقلب إلى عنف مادي بالفعل. 
فما هو مزروع في الذهن ال محالة يجد طريقه 
إلى األرض. يتوقف طه عبد الرحمن في إحدى 
محطات حواره املطول، عند »العنف الديني«، 
أنه يتجاوز تعدي احلــدود وظلم اخللق،  ليبني 
إلى ظلم اخلالق سبحانه. ألن العنيف ببساطة، 
يــنــســب بــعــض الــكــمــاالت اإللــهــيــة إلـــى نفسه. 
فهو  والفعل،  االعتقاد  على  الناس  يجبر  فحني 
عبد  طه  يذكر  وهنا  »اجلــبــار«.  بصفة  يتصف 
القرآن  في  جاء  قد  )جبار(  لفظ  بأن  الرحمن، 
أخـــرى، وهي  ألــفــاظ  الــكــرمي، فــي مقابل ثالثة 
»اإلصــالح« في قوله تعالى: »إن تريد إال أن 
تكون  أن  تريد  ومــا  األرض  فــي  جــبــارا  تكون 
»املــذكــر«،  مقابل  في  وأيضا  املصلحني«.  من 
أي »املبلغ« في قوله تعالى: »وما أنت عليهم 
بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد«. وكذلك 
جاءت لفظة جبار، في مقابل »البر« بالوالدين، 
في قوله تعالى: »وبرا بوالديه ولم يكن جبارا 
احلكيم  الذكر  في  ورد  مما  فاملالحظ  عصيا«. 
مقابل  فــي  جــاءت  لفظة »جــبــار«  أن  هــو  إذن، 
»اإلصالح« و»التذكير« و»البر«، وهي أفعال 
واالبتعاد  اجلانب،  وليونة  بالرأفة  إال  تتم  لن 

عــن اإلكــــراه والــقــســوة 
والــــغــــلــــظــــة، وحتـــتـــاج 
ــر  مـــــن الــــفــــاعــــل الــصــب
املعاملة.  فــي  والــتــأنــي 
إن »اجلــبــار« اســم من 

منازعته  أبــدا  ينبغي  وال  احلسنى،  الله  أسماء 
في ذلك. فحني يؤتي العنيف أعماال، كالتربب، 
فهو  ويقتل،  ويــعــذب  يّكفر  وحــني  التسيد،  أو 
وهو  التجبر.  مبظاهر  حتلى  قــد  بــذلــك،  يكون 
وهو  الله.  صفة  من  صفة  على  يتطاول  بذلك 
مــا يتنافى واملــيــثــاق األصــلــي، الــذي وجــد بني 
الله واإلنسان في عالم امللكوت، والذي ينقسم 
إلـــى قــســمــني هــمــا: مــيــثــاق اإلشـــهـــاد املــرتــبــط 
الربوبية  أن  إعـــالن  فــيــه  مت  الـــذي  بــاالعــتــقــاد، 
االئتمان  وميثاق  وحده،  لله  خالص  والتوحيد 
العالم  وضــع  فيه  مت  الــذي  بــاألعــمــال،  املرتبط 
التصرف  أن  وإعــالن  اإلنسان،  يد  في  كأمانة 
الــذات عن كل حيازة  إبعاد  فيه يجب أن يكون 
فيه مجرد وديعة.  ليصبح كل شيء  أو متلك، 
إن الــعــنــيــف يــقــلــب األمـــــور جــمــلــة وتــفــصــيــال، 
متاما،  يخونه  بل  األولــي،  امليثاق  عن  ويخرج 
فــهــو ال يــنــازع الــلــه فــي صــفــة »اجلـــبـــار«، بل 
يعترض  بعنفه،  وكــأنــه  مــيــثــاقــه،  فــي  يــنــازعــه 
عليه  مــورس  من  أن  وكــون  الله،  ربوبية  على 
في  وائتمانه  إشــهــاده  مت  قد  أصــال  هو  العنف 
العنيف  إن  نــقــول،  باختصار  املــلــكــوت.  عــالــم 
فهو  سبحانه،  الــلــه  مرتبة  فــي  نفسه  ينصب 
والتكفير،  الــتــربــب  صــالحــيــات  لنفسه  يعطي 
ــه وحــــده. ــل وهــــو قـــد أشـــهـــد نــفــســه بــتــركــهــا ل

الـــــــــدكـــــــــتـــــــــور طــــــــــه عـــــــبـــــــد الـــــــــرحـــــــــمـــــــــن: الـــــعـــــنـــــف 
يـــــــــخـــــــــون مـــــــيـــــــثـــــــاق اإلخـــــــــــــــــــــاص واإلئـــــــــتـــــــــمـــــــــان


