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1.  الشركة احلكومية حلماية منحدرات شاطئ البحر األبيض املتوسط م.ض )فيما يلي: "الشركة"( تدعو بهذا عروضاً 
       خلدمات مشورة قضائية مبجال التخطيط والبناء، الكل وفق التعريفات الظاهرة في ملستندات املناقصة ومالحقها.
3 سنوات )رهناً ملصادقة  3 سنوات مع إمكانية للتمديد لفترة تعاقد إضافية ملدة  لـ  2.  املناقصة هي لفترة تعاقد 

       سلطة الشركات احلكومية(.
20.12.17 في مكاتب الشركة بشارع هتسوران 4أ نتانيا،  الـ-  3.  ميكن شراء مستندات املناقصة بدءاً من تاريخ 
       بعد تنسيق هاتفي مسبق مع السيدة ساريت أوشر بهاتف: 7794333-09، وصلة 1، مقابل دفع 300 ش.ج، 

       غير مستردة بكل األحوال، بواسطة حوالة فقط.
www.mccp.co.il النص امللزم ملقدمي  4.  مستندات املناقصة الكاملةتظهر في موقع الشركة على اإلنترنت: 

       العروض هو النص الكامل.
5.  على املشترك إستيفاء الشروط اإللزامية املفصلة أدناه، وأيضاً إستيفاء سائر الشروط واملتطلبات كاملفصل 

       بتوسيع في متطلبات املناقصة:
       5.1  على مقدم العرض ان يقدم من طرف مكتبه 3 محامون أصحاب جتربة مبجال التخطيط والبناء كاآلتي:

10 سنوات مبجال التخطيط والبناء.                5.1.1  محامي مبكانة شريك صاحب أسبقية مهنية ال تقل عن 
               5.1.2  محاميان إثنان الذين لكل واحد منهما على ِحدة توجد أسبقية مهنية ال تقل عن 3 سنوات 

                            مبجال التخطيط والبناء.
       5.2  زود مقدم العرض بالـ-7 سنوات التي سبقت موعد تقدمي العروض خدمات مشورة ومرافقة 

               قضائية بترويج 2 مخططات و/او ترخيصات بناء بالبيئة البحرية و/او الشاطئية.
6.  املوعد األخير لتقدمي العروض باملناقصة )بجميع مالحقها وفق تعليمات مستندات املناقصة( هو بتاريخ  21.1.18 

       حتى الساعة 12:00 وبعد تنسيق هاتفي مسبق. يجب تقدمي العروض بتسليم شخصي )ليس بالبريد( مبغلفات 
       مغلقة لصندوق املناقصات الذي في مكاتب الشركة.

مبوعد تقدمي العروض يطلب من مقدم العرض إستيفاء جميع متطلبات املناقصة بحذافيرها.   .7
املذكور بهذا اإلعالن ال يلخص جميع الشروط اإللزامية وشروط املناقصة، وهي تظهر بأكملها في    .8
       مستندات املناقصة.عند أي تناقض بني املذكور بهذا اإلعالن للمذكور في مستندات املناقصة - تتغلب 

       التعليمات الظاهرة في مستندات املناقصة.

الشركة احلكوميةحلماية منحدرات شاطئ البحر األبيض املتوسط م.ض

مناقصة علنية رقم 9/17 
خلدمات  مشورة  قضائية مبجال  التخطيط والبناء

1.  الشركة احلكومية حلماية منحدرات شاطئ البحر األبيض املتوسط م.ض )فيما يلي: "الشركة"( تدعو بهذا عروضاً 
       خلدمات مشورة قضائية مبجال املناقصات، الكل وفق التعريفات الظاهرة في ملستندات املناقصة ومالحقها.

3 سنوات )رهناً ملصادقة  3 سنوات مع إمكانية للتمديد لفترة تعاقد إضافية ملدة  لـ  2.  املناقصة هي لفترة تعاقد 
       سلطة الشركات احلكومية(.

24.12.17 في مكاتب الشركة بشارع هتسوران 4أ نتانيا،  الـ-  3.  ميكن شراء مستندات املناقصة بدءاً من تاريخ 
       بعد تنسيق هاتفي مسبق مع السيدة ساريت أوشر بهاتف: 7794333-09، وصلة 1، مقابل دفع 300 ش.ج، 

       غير مستردة بكل األحوال، بواسطة حوالة فقط.
www.mccp.co.il النص امللزم ملقدمي  4.  مستندات املناقصة الكاملةتظهر في موقع الشركة على اإلنترنت: 

       العروض هو النص الكامل.
5.  على املشترك إستيفاء الشروط اإللزامية املفصلة أدناه، وأيضاً إستيفاء سائر الشروط واملتطلبات كاملفصل 

       بتوسيع في متطلبات املناقصة:
       5.1  على مقدم العرض ان يقدم من طرف مكتبه 3 محامون أصحاب جتربة مبجال التخطيط والبناء كاآلتي:

10 سنوات مبجال املناقصات.                5.1.1  محامي مبكانة شريك صاحب أسبقية مهنية ال تقل عن 
               5.1.2  محاميان إثنان الذين لكل واحد منهما على ِحدة توجد أسبقية مهنية ال تقل عن 3 سنوات 

                            مبجال املناقصات.
6.  املوعد األخير لتقدمي العروض باملناقصة )بجميع مالحقها وفق تعليمات مستندات املناقصة( هو بتاريخ  24.1.18 

       حتى الساعة 12:00 وبعد تنسيق هاتفي مسبق. يجب تقدمي العروض بتسليم شخصي )ليس بالبريد( مبغلفات 
       مغلقة لصندوق املناقصات الذي في مكاتب الشركة.

مبوعد تقدمي العروض يطلب من مقدم العرض إستيفاء جميع متطلبات املناقصة بحذافيرها.   .7
املذكور بهذا اإلعالن ال يلخص جميع الشروط اإللزامية وشروط املناقصة، وهي تظهر بأكملها في    .8
       مستندات املناقصة.عند أي تناقض بني املذكور بهذا اإلعالن للمذكور في مستندات املناقصة - تتغلب 

       التعليمات الظاهرة في مستندات املناقصة.

الشركة احلكوميةحلماية منحدرات شاطئ البحر األبيض املتوسط م.ض

مناقصة علنية رقم 10/17 
خلدمات  مشورة  قضائية مبجال  التخطيط والبناء

شركة  مي  لود  م.ض
توجه لتلقي ترشيحات لوظيفة مدير عام

متديد الكوعد لتقدمي ترشيحات
شركة مي لود م.ض )فيما يلي:"الشركة"( تطلب بهذا عروض لوظيفة مدير عام للشركة.

1. وصف الوظيفة
      1.1  إدارة الشركة بجميع مجاالت فعالياتها.

      1.2  حتديد أهداف، تخطيط أستراتيجي، تنظيم وتنفيذ سياسة الشركة.
      1.3  العمل مع السلطات احمللية، مكاتب حكومة، هيئات حكومية، مزودون ومبادرون.

      1.4  إشراف ورقابة على تنفيذ مخططات عمل الشركة.
      1.5  إدارة ومرافقة مشاريع مبجال املياه واملجاري.

      1.6  إدارة ميزانية الشركة، إدارة جهاز اجلباية، جتنيد أموال من عناصر ممولة )مكاتب حكومية، بنوك وما شابه(
      1.7  حترير وإدارة مناقصات.

      1.8  إدارة مفاوضات مع مقاولني ومزودون.
2.  مهارات ومتطلبات الوظيفة

25 سنة على األقل وثبتت فيه الشروط املتراكمة اآلتية:       2.1  مواطن إسرائيلي بلغ من العمر 
              2.1.1  هو حامل لقب أكادميي معترف به من ِقبل مجلس التعليم العالي بواحد من املواضيع اآلتية:

                              2.1.1.1  إقتصاد.
                              2.1.1.2  إدارة أعمال.

                              2.1.1.3  محاماة.
                              2.1.1.4  إدارة عمومية.

                              2.1.1.5  هندسة.
                              2.1.1.6  إدارة حسابات.

                              2.1.1.7  لقب أكادميي آخر او انه أكمل تعليم دراسة عليا أخرى، الكل مبجال عمل الشركة اجلوهري.
               2.1.2  هو صاحب جتربة لـ 5 سنوات على األقل بواحدة من هذه، أو أنه لديه جتربة متراكمة لـ 5سنوات على األقل بإثنتني         

أو أكثر من هذه:         
                             2.1.2.1  بوظيفة عالية مبجال إدارة األعمال لشركة ذات دورة مالية أعمال عالية

                             2.1.2.2  مبنصب عمومي عالي أو بوظيفة عالية باخلدمة العمومية باملواضيع إقتصادية، جتارية أو إدارية أو قضائية؛
                             2.1.2.3  بوظيفة عالية مبجال عمل الشركة اجلوهري.

      2.2  مهارات شخصية ومهنية مطلوبة: قدرة إدارة، مقدرة تخطيط استراتيجي وقدرة على تلقي القرارات، عالقات شخصية جيِّدة،   
                   إدارة عمال وحتريكهم، قيادي، مبادرة وسلطان، موثوقية وأمانة.

       2.3  معرفة اللغة العبرية بحذافيرها ومعرفة اللغة االجنليزية على مستوى عاٍل.
أفضلية     .3

        أفضلية ملرشحني ذوي جتربة مبجاالت أعمال الشركة اجلوهرية: تقدمي خدمات مياه ومجاري.
       أفضلية ملرشحني ذوي جتربة وقدرة عمل مع سكان مختلطني.

مالحظات:   .4
      4.1  وفقاً لتعليمات القانون، تعيني املدير العام يتطلب مصادقة اللجنة لفحص التعيينات وفق البند 18ب لقانون الشركات احلكومية.

      4.2  يتم حتديد شروط التشغيل وفقاً لإلطار املصدَّق من ِقبَل املسؤول عن شركات املياه واملجاري واملسؤول عن األجور بوزارة   
               املالية ويتم تثبيتها بعقد شخصي.

     4.3   تفصيل حول متطلبات الوظيفة، املقاييس واملعايير التي ترشد جلنة العثور بعمل تصنيف املرشحني، تقديرهم واختيار مدير عام 
موجودة مبستند "إجراء العثور وتعيني مدير عام" الذي صودق من طرف مجلس إدارة الشركة وميكن اإلطالع عليه مبوقع الشركة 

www.mei-lod.co.il بالعنوان
    4.4  الترشيحات بارفاق املستندات: استمارة تقدمي ترشيح، استبيان )كما تظهر في موقع الشركة، وهي معبئة، مفصلة وبارفاق 
املستندات املطلوبة(، سير ذاتية، اسماء موصون، شهادات تعليم وتفصيل رقم هاتف للتواصل، مبا في ذلك بريد الكتروني يجب تقدميها 
يدوياً فقط بأربع نسخ )أصلية + 3 نسخ( مبغلف مغلق مباشرة لصندوق املناقصات مبكاتب الشركة بشارع آبا هيلل سيلفر 18، اللد 

أيام األحد حتى اخلميس بني الساعات 09:00 حتى 15:00، وبتاريخ 7.1.2018 بني الساعات 09:00 حتى 12:00.
موعد أخير للنقدمي : 7.1.2018 الساعة 12:00.

املستندات التي تقدم بطريقة مغايرة للمذكور أعاله لن يتم فتحها ولن ُينظر فيها. نوضح بهذا أن اإلرسال بالبريد، بالبريد االلكتروني او 
بالفاكس ال يستوفي املتطلب اعاله بشأن تقدمي املستندات بشكا يدوي.

ميكن تنزيل استمارة تقدمي الترشيح واالستبيان  من موقع الشركة على اإلنترنت. 
هذا اإلعالن موجه للرجال والنساء على حٍد سواء.

التي تقدم لها. وكذلك، يحق  أثر اإلنطباع وفق املستندات  أنهم مالئمني ملقابالت على  الذين يبدو لها  يحق للشركة إستدعاء املرشحني 
للشركة توجيه جزء منهم، لفحوص مالئمة. يحق للجنة املالئمة التوجه للموصون.

نوضح بهذا أنه يحق للشركة عدم التعاقد مع أي من املرشحني.
*من سبق وقام  بتقدمي ترشيح غير ملزم بتقدميه ثانية.

إيالن حزان، رئيس مجلس اإلدارة
مي لود م.ض

يعزى  والــذي  السورية،  االراضــي  في  هجوم 
ــاريــر اجــنــبــيــة الســـرائـــيـــل، اصـــاب  حــســب تــق
أغـــلـــب الـــظـــن قـــاعـــدة ســـوريـــة بــنــتــهــا ايـــــران، 
سورية.  وقــوة  الذخيرة  النــتــاج  مصنع  وهــي 
التي  املــرة االولــى هــذا الشهر  ليست هــذه هي 
سورية،  في  االسرائيلي  اجليش  فيها  يهاجم 
االخــرى  الهجمات  مــن  العديد  بــخــالف  ولــكــن 
الــتــي نــفــذت هــذه الــســنــة، كــان الــهــدف موجها 
ــاشــرة اليــــران. نــحــو نــقــل رســـالـــة عــنــيــفــة مــب
ظاهرا، هذه الرسالة زائدة إذ انه على حد قول 
وزير الدفاع افيغدور ليبرمان، ليس هناك في 
سورية تواجد عسكري ايراني باستثناء بضع 
يتعارض  التصريح  هــذا  املستشارين.  مئات 
نشرت  – التي  االيرانية  املعارضة  تقارير  مع 
االيرانية  الــقــوات  انتشار  عــن  كامال  تفصيال 
ــــــران فـــي ســـوريـــة – والــطــلــب  ــــدة الي ــــؤي وامل
بابعاد  ايــران  مطالبة  روسيا  من  االسرائيلي 
القوات االيرانية عن حدود اسرائيل في هضبة 
هــذا  للصحافيني  اســتــعــراض  فــي  اجلـــــوالن. 
اجلــديــدة  الــقــاعــدة  بــان  ليبرمان  شــرح  الشهر 
قــاعــدة  فـــي ســـوريـــة هـــي  ايـــــران  ــتــي تبنيها  ال
ســوريــة ولــيــس فيها تــواجــد لــقــوات ايــرانــيــة. 
امس  اول من  التقارير  فــان  أخــرى  ومــن جهة 
هدفا  كانت  بالذات  القاعدة  هذه  أن  الى  تشير 
الهجوم  قــررت  اسرائيل  ان  مبعنى  للهجوم، 
عليها. تــهــديــدا  يشكل  ال  ســـوري  هـــدف  عــلــى 
ــتــنــاقــضــات االيـــضـــاح،  بــيــنــمــا تــنــتــظــر هــــذه ال
اجلبهة  داخــل  الــى  االنـــزالق  اسرائيل  تواصل 
الدروز  السكان  بدعوى حماية  السورية، مرة 
فـــي قـــريـــة احلـــضـــر ومـــــرة اخـــــرى مبــهــاجــمــة 
الــلــه". ان  الـــى "حـــزب  قــافــلــة ســـالح متجهة 
اســـرائـــيـــل الــتــي متــتــنــع عـــن مــهــاجــمــة قــواعــد 
التي تشكل  الله" في لبنان،  صواريخ "حزب 
هــي بــالــذات تــهــديــدا دائــمــا، جتــد فــي ســوريــة 
مــجــال عــمــل حــر نــســبــيــا. غــيــر انـــه يــكــمــن هنا 
من  املــرة  هــذه  الهجوم  ان  يبدو  إذ  كبير  خطر 
حــمــراء. خلــطــوط  كــاجــتــيــاز  يعتبر  أن  شــأنــه 
من  املــســتــوى  رفــيــعــة  عسكرية  مــحــافــل  تكثر 
الـــشـــرح بــــان لــيــس الســـرائـــيـــل مــصــلــحــة في 
ـــدخـــول الــــى مــواجــهــة مــبــاشــرة مـــع ايــــران  ال
ـــة. وفــي  او الــتــدخــل فـــي احلـــــرب فـــي ســـوري
نــفــس الــوقــت تــوضــح بـــان حــربــا مــن شأنها 
او ســوء  مــغــلــوط  تــفــكــيــر  بــســبــب  تــنــشــب  ان 
على  التهديد  حجم  مــن  التقليل  ودون  فــهــم. 
اجلبهة  وكــذا  السورية  اجلبهة  فــان  اسرائيل، 
فــي اجلــنــوب هــمــا أرض خــصــبــة لــســوء فهم 
الى حرب واسعة. يتطور  أن  خطير من شأنه 
يــعــرفــوا  ان مـــن حـــق مــواطــنــي اســـرائـــيـــل أن 
مــغــامــرة  الـــى  الـــدولـــة  جتــر  ال  حكومتهم  بـــان 
ففي  الــســوريــة.  اجلبهة  فــي  اخـــرى  عسكرية 
الــهــجــوم األخــيــر تــوجــد طــاقــة كــامــنــة خطيرة 

هي  النية  كانت  اذا  مقنعة.  ليست  وضــرورتــه 
نــقــل رســالــة اليــــران، فــلــمــاذا هــوجــمــت قــاعــدة 
انها  القول  عن  نفسه  ليبرمان  ميتنع  سورية 
ــتــي تــتــجــاوز  ايـــرانـــيـــة. مــثــل هـــذه الــرســائــل ال
اسرائيل  تدفع  ان  شأنها  من  حمراء،  خطوطا 
اخــرى، مثل روسيا.  الــصــدام مع محافل  الــى 
ورغــــم ان هـــذا الــهــجــوم هـــو حــقــيــقــة نــاجــزة، 
بالنسبة  الــشــكــوك  عــن  االعــــراب  زائـــدا  فليس 
كان  اذا  فيما  والــعــجــب  بــل  ومــبــرراتــه،  لهدفه 
اسرائيل. في  السياسية  بالصراعات  يرتبط 

اذا كــانــت املـــنـــشـــورات صــحــيــحــة، فــقــد كــان 
ــة حـــازمـــة  ــاســي هـــــذا قــصــفــا مــــع رســــالــــة ســي
وحـــــادة: لــن تــقــوم مــنــشــأة عــســكــريــة ايــرانــيــة 
كان  لو  حتى  السورية،  االراضـــي  على  دائمة 
االمـــــر يــنــطــوي عــلــى تــصــعــيــد عــســكــري. اذا 
تنسب  التي  التقارير  بالفعل  صحيحة  كانت 
في  االيرانية  القاعدة  على  الهجوم  السرائيل 
ظاهرا  أمس،  انتقلت،  اسرائيل  – فان  سورية 
ــتــحــذيــرات حيال  مــن مــرحــلــة الــتــهــديــدات وال
العملياتية. املرحلة  الى  والسوريني  االيرانيني 

الصحافة  نشرت  حــني  اسابيع،  بضعة  فقبل 
ايرانية في  البريطانية صورا ملنشأة عسكرية 
وااليــرانــيــني  للسوريني  ينبغي  كــان  ســوريــة، 
حسم.  قد  املنشأة  هذه  مصير  بان  يفهموا  ان 

ال�������������رس�������������ال�������������ة وص���������������ل���������������ت: ه���������������ل إس����������رائ����������ي����������ل 
ت������ن������زل������ق إل�����������ى داخ��������������ل اجل������ب������ه������ة ال�������س�������وري�������ة؟

فقد استهدفت اسرائيل، من جهتها، ان أعطت 
االيرانيني والسوريني أغلب الظن الوقت للنزول 
النظر في مخططات  واعــادة  الشجرة  عن هذه 
على  يــصــرون  االيــرانــيــني  أن  غير  انتشارهم. 
االســتــهــتــار واالســتــخــفــاف بــالــرســائــل الــتــي 
أن  تصلهم من جهة اسرائيل؛ ال ميكن لالسد 
لاليرانيني  اعــطــاه  الــذي  االلــتــزام  عــن  يتراجع 
بحرية  برية،  قواعد  اقامة  في  حقوقا  مبنحهم 
وجــويــة على اراضــــه؛ أمــا الــرئــيــس الــروســي، 
فــال ميكنه أن يــعــارض الــتــواجــد االيــرانــي في 

سورية إذ ان االيرانيني 
يـــوجـــدون فــي ســوريــة 
احلكم  من  لدعوة  وفقا 
الــــــــــســــــــــوري، متــــامــــا 
اجليش  يــتــواجــد  مثلما 
الـــروســـي فـــي ســوريــة 
بـــــــــــذات الــــتــــفــــويــــض.

فــي مــثــل هـــذا الــوضــع، 
اســـرائـــيـــل  كــــانــــت  اذا 
ـــقـــف بـــالـــفـــعـــل خــلــف  ت
يتبقى  فـــال  الـــهـــجـــوم، 
لـــهـــا غـــيـــر اخـــــذ حــــوار 
لغة  الــى  هــذا  الطرشان 
لغة  للجميع:  مفهومة 

القوة. هذا هو سبيلها لاليضاح لكل االطراف 
ـــأخـــذوا بــاحلــســبــان مــصــالــح  لـــم ي بــانــهــم اذا 
على  بالترسخ  لاليرانيني  فيسمحوا  اسرائيل 
االراضي السورية كقوة عسكرية ذات مغزى 
– فسيكون لهذا ثمن عسكري. واآلن يفترض 
بكل االطــراف ذات الصلة بعملية التسوية في 
ـــروس،  ــيــني، ال ســوريــة – الــســوريــني، االيــران
االتراك، االميركيني، االوروبيني – ان يتعاطوا 
على  قــدرة  لديها  اساسية  كجهة  اسرائيل  مع 
تسوية. كــل  على  عسكري  بشكل  التشويش 
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1.  الشركة احلكومية حلماية منحدرات شاطئ البحر األبيض املتوسط م.ض )فيما يلي: "الشركة"( تدعو بهذا عروضاً 
       خلدمات مشورة قضائية مبجال التخطيط والبناء، الكل وفق التعريفات الظاهرة في ملستندات املناقصة ومالحقها.
3 سنوات )رهناً ملصادقة  3 سنوات مع إمكانية للتمديد لفترة تعاقد إضافية ملدة  لـ  2.  املناقصة هي لفترة تعاقد 

       سلطة الشركات احلكومية(.
20.12.17 في مكاتب الشركة بشارع هتسوران 4أ نتانيا،  الـ-  3.  ميكن شراء مستندات املناقصة بدءاً من تاريخ 
       بعد تنسيق هاتفي مسبق مع السيدة ساريت أوشر بهاتف: 7794333-09، وصلة 1، مقابل دفع 300 ش.ج، 

       غير مستردة بكل األحوال، بواسطة حوالة فقط.
www.mccp.co.il النص امللزم ملقدمي  4.  مستندات املناقصة الكاملةتظهر في موقع الشركة على اإلنترنت: 

       العروض هو النص الكامل.
5.  على املشترك إستيفاء الشروط اإللزامية املفصلة أدناه، وأيضاً إستيفاء سائر الشروط واملتطلبات كاملفصل 

       بتوسيع في متطلبات املناقصة:
       5.1  على مقدم العرض ان يقدم من طرف مكتبه 3 محامون أصحاب جتربة مبجال التخطيط والبناء كاآلتي:

10 سنوات مبجال التخطيط والبناء.                5.1.1  محامي مبكانة شريك صاحب أسبقية مهنية ال تقل عن 
               5.1.2  محاميان إثنان الذين لكل واحد منهما على ِحدة توجد أسبقية مهنية ال تقل عن 3 سنوات 

                            مبجال التخطيط والبناء.
       5.2  زود مقدم العرض بالـ-7 سنوات التي سبقت موعد تقدمي العروض خدمات مشورة ومرافقة 

               قضائية بترويج 2 مخططات و/او ترخيصات بناء بالبيئة البحرية و/او الشاطئية.
6.  املوعد األخير لتقدمي العروض باملناقصة )بجميع مالحقها وفق تعليمات مستندات املناقصة( هو بتاريخ  21.1.18 

       حتى الساعة 12:00 وبعد تنسيق هاتفي مسبق. يجب تقدمي العروض بتسليم شخصي )ليس بالبريد( مبغلفات 
       مغلقة لصندوق املناقصات الذي في مكاتب الشركة.

مبوعد تقدمي العروض يطلب من مقدم العرض إستيفاء جميع متطلبات املناقصة بحذافيرها.   .7
املذكور بهذا اإلعالن ال يلخص جميع الشروط اإللزامية وشروط املناقصة، وهي تظهر بأكملها في    .8
       مستندات املناقصة.عند أي تناقض بني املذكور بهذا اإلعالن للمذكور في مستندات املناقصة - تتغلب 

       التعليمات الظاهرة في مستندات املناقصة.

الشركة احلكوميةحلماية منحدرات شاطئ البحر األبيض املتوسط م.ض

مناقصة علنية رقم 9/17 
خلدمات  مشورة  قضائية مبجال  التخطيط والبناء

1.  الشركة احلكومية حلماية منحدرات شاطئ البحر األبيض املتوسط م.ض )فيما يلي: "الشركة"( تدعو بهذا عروضاً 
       خلدمات مشورة قضائية مبجال املناقصات، الكل وفق التعريفات الظاهرة في ملستندات املناقصة ومالحقها.

3 سنوات )رهناً ملصادقة  3 سنوات مع إمكانية للتمديد لفترة تعاقد إضافية ملدة  لـ  2.  املناقصة هي لفترة تعاقد 
       سلطة الشركات احلكومية(.

24.12.17 في مكاتب الشركة بشارع هتسوران 4أ نتانيا،  الـ-  3.  ميكن شراء مستندات املناقصة بدءاً من تاريخ 
       بعد تنسيق هاتفي مسبق مع السيدة ساريت أوشر بهاتف: 7794333-09، وصلة 1، مقابل دفع 300 ش.ج، 

       غير مستردة بكل األحوال، بواسطة حوالة فقط.
www.mccp.co.il النص امللزم ملقدمي  4.  مستندات املناقصة الكاملةتظهر في موقع الشركة على اإلنترنت: 

       العروض هو النص الكامل.
5.  على املشترك إستيفاء الشروط اإللزامية املفصلة أدناه، وأيضاً إستيفاء سائر الشروط واملتطلبات كاملفصل 

       بتوسيع في متطلبات املناقصة:
       5.1  على مقدم العرض ان يقدم من طرف مكتبه 3 محامون أصحاب جتربة مبجال التخطيط والبناء كاآلتي:

10 سنوات مبجال املناقصات.                5.1.1  محامي مبكانة شريك صاحب أسبقية مهنية ال تقل عن 
               5.1.2  محاميان إثنان الذين لكل واحد منهما على ِحدة توجد أسبقية مهنية ال تقل عن 3 سنوات 

                            مبجال املناقصات.
6.  املوعد األخير لتقدمي العروض باملناقصة )بجميع مالحقها وفق تعليمات مستندات املناقصة( هو بتاريخ  24.1.18 

       حتى الساعة 12:00 وبعد تنسيق هاتفي مسبق. يجب تقدمي العروض بتسليم شخصي )ليس بالبريد( مبغلفات 
       مغلقة لصندوق املناقصات الذي في مكاتب الشركة.

مبوعد تقدمي العروض يطلب من مقدم العرض إستيفاء جميع متطلبات املناقصة بحذافيرها.   .7
املذكور بهذا اإلعالن ال يلخص جميع الشروط اإللزامية وشروط املناقصة، وهي تظهر بأكملها في    .8
       مستندات املناقصة.عند أي تناقض بني املذكور بهذا اإلعالن للمذكور في مستندات املناقصة - تتغلب 

       التعليمات الظاهرة في مستندات املناقصة.

الشركة احلكوميةحلماية منحدرات شاطئ البحر األبيض املتوسط م.ض

مناقصة علنية رقم 10/17 
خلدمات  مشورة  قضائية مبجال  التخطيط والبناء

شركة  مي  لود  م.ض
توجه لتلقي ترشيحات لوظيفة مدير عام

متديد الكوعد لتقدمي ترشيحات
شركة مي لود م.ض )فيما يلي:"الشركة"( تطلب بهذا عروض لوظيفة مدير عام للشركة.

1. وصف الوظيفة
      1.1  إدارة الشركة بجميع مجاالت فعالياتها.

      1.2  حتديد أهداف، تخطيط أستراتيجي، تنظيم وتنفيذ سياسة الشركة.
      1.3  العمل مع السلطات احمللية، مكاتب حكومة، هيئات حكومية، مزودون ومبادرون.

      1.4  إشراف ورقابة على تنفيذ مخططات عمل الشركة.
      1.5  إدارة ومرافقة مشاريع مبجال املياه واملجاري.

      1.6  إدارة ميزانية الشركة، إدارة جهاز اجلباية، جتنيد أموال من عناصر ممولة )مكاتب حكومية، بنوك وما شابه(
      1.7  حترير وإدارة مناقصات.

      1.8  إدارة مفاوضات مع مقاولني ومزودون.
2.  مهارات ومتطلبات الوظيفة

25 سنة على األقل وثبتت فيه الشروط املتراكمة اآلتية:       2.1  مواطن إسرائيلي بلغ من العمر 
              2.1.1  هو حامل لقب أكادميي معترف به من ِقبل مجلس التعليم العالي بواحد من املواضيع اآلتية:

                              2.1.1.1  إقتصاد.
                              2.1.1.2  إدارة أعمال.

                              2.1.1.3  محاماة.
                              2.1.1.4  إدارة عمومية.

                              2.1.1.5  هندسة.
                              2.1.1.6  إدارة حسابات.

                              2.1.1.7  لقب أكادميي آخر او انه أكمل تعليم دراسة عليا أخرى، الكل مبجال عمل الشركة اجلوهري.
               2.1.2  هو صاحب جتربة لـ 5 سنوات على األقل بواحدة من هذه، أو أنه لديه جتربة متراكمة لـ 5سنوات على األقل بإثنتني         

أو أكثر من هذه:         
                             2.1.2.1  بوظيفة عالية مبجال إدارة األعمال لشركة ذات دورة مالية أعمال عالية

                             2.1.2.2  مبنصب عمومي عالي أو بوظيفة عالية باخلدمة العمومية باملواضيع إقتصادية، جتارية أو إدارية أو قضائية؛
                             2.1.2.3  بوظيفة عالية مبجال عمل الشركة اجلوهري.

      2.2  مهارات شخصية ومهنية مطلوبة: قدرة إدارة، مقدرة تخطيط استراتيجي وقدرة على تلقي القرارات، عالقات شخصية جيِّدة،   
                   إدارة عمال وحتريكهم، قيادي، مبادرة وسلطان، موثوقية وأمانة.

       2.3  معرفة اللغة العبرية بحذافيرها ومعرفة اللغة االجنليزية على مستوى عاٍل.
أفضلية     .3

        أفضلية ملرشحني ذوي جتربة مبجاالت أعمال الشركة اجلوهرية: تقدمي خدمات مياه ومجاري.
       أفضلية ملرشحني ذوي جتربة وقدرة عمل مع سكان مختلطني.
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      4.2  يتم حتديد شروط التشغيل وفقاً لإلطار املصدَّق من ِقبَل املسؤول عن شركات املياه واملجاري واملسؤول عن األجور بوزارة   
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املستندات التي تقدم بطريقة مغايرة للمذكور أعاله لن يتم فتحها ولن ُينظر فيها. نوضح بهذا أن اإلرسال بالبريد، بالبريد االلكتروني او 
بالفاكس ال يستوفي املتطلب اعاله بشأن تقدمي املستندات بشكا يدوي.

ميكن تنزيل استمارة تقدمي الترشيح واالستبيان  من موقع الشركة على اإلنترنت. 
هذا اإلعالن موجه للرجال والنساء على حٍد سواء.

التي تقدم لها. وكذلك، يحق  أثر اإلنطباع وفق املستندات  أنهم مالئمني ملقابالت على  الذين يبدو لها  يحق للشركة إستدعاء املرشحني 
للشركة توجيه جزء منهم، لفحوص مالئمة. يحق للجنة املالئمة التوجه للموصون.

نوضح بهذا أنه يحق للشركة عدم التعاقد مع أي من املرشحني.
*من سبق وقام  بتقدمي ترشيح غير ملزم بتقدميه ثانية.

إيالن حزان، رئيس مجلس اإلدارة
مي لود م.ض

يعزى  والــذي  السورية،  االراضــي  في  هجوم 
ــاريــر اجــنــبــيــة الســـرائـــيـــل، اصـــاب  حــســب تــق
أغـــلـــب الـــظـــن قـــاعـــدة ســـوريـــة بــنــتــهــا ايـــــران، 
سورية.  وقــوة  الذخيرة  النــتــاج  مصنع  وهــي 
التي  املــرة االولــى هــذا الشهر  ليست هــذه هي 
سورية،  في  االسرائيلي  اجليش  فيها  يهاجم 
االخــرى  الهجمات  مــن  العديد  بــخــالف  ولــكــن 
الــتــي نــفــذت هــذه الــســنــة، كــان الــهــدف موجها 
ــاشــرة اليــــران. نــحــو نــقــل رســـالـــة عــنــيــفــة مــب
ظاهرا، هذه الرسالة زائدة إذ انه على حد قول 
وزير الدفاع افيغدور ليبرمان، ليس هناك في 
سورية تواجد عسكري ايراني باستثناء بضع 
يتعارض  التصريح  هــذا  املستشارين.  مئات 
نشرت  – التي  االيرانية  املعارضة  تقارير  مع 
االيرانية  الــقــوات  انتشار  عــن  كامال  تفصيال 
ــــــران فـــي ســـوريـــة – والــطــلــب  ــــدة الي ــــؤي وامل
بابعاد  ايــران  مطالبة  روسيا  من  االسرائيلي 
القوات االيرانية عن حدود اسرائيل في هضبة 
هــذا  للصحافيني  اســتــعــراض  فــي  اجلـــــوالن. 
اجلــديــدة  الــقــاعــدة  بــان  ليبرمان  شــرح  الشهر 
قــاعــدة  فـــي ســـوريـــة هـــي  ايـــــران  ــتــي تبنيها  ال
ســوريــة ولــيــس فيها تــواجــد لــقــوات ايــرانــيــة. 
امس  اول من  التقارير  فــان  أخــرى  ومــن جهة 
هدفا  كانت  بالذات  القاعدة  هذه  أن  الى  تشير 
الهجوم  قــررت  اسرائيل  ان  مبعنى  للهجوم، 
عليها. تــهــديــدا  يشكل  ال  ســـوري  هـــدف  عــلــى 
ــتــنــاقــضــات االيـــضـــاح،  بــيــنــمــا تــنــتــظــر هــــذه ال
اجلبهة  داخــل  الــى  االنـــزالق  اسرائيل  تواصل 
الدروز  السكان  بدعوى حماية  السورية، مرة 
فـــي قـــريـــة احلـــضـــر ومـــــرة اخـــــرى مبــهــاجــمــة 
الــلــه". ان  الـــى "حـــزب  قــافــلــة ســـالح متجهة 
اســـرائـــيـــل الــتــي متــتــنــع عـــن مــهــاجــمــة قــواعــد 
التي تشكل  الله" في لبنان،  صواريخ "حزب 
هــي بــالــذات تــهــديــدا دائــمــا، جتــد فــي ســوريــة 
مــجــال عــمــل حــر نــســبــيــا. غــيــر انـــه يــكــمــن هنا 
من  املــرة  هــذه  الهجوم  ان  يبدو  إذ  كبير  خطر 
حــمــراء. خلــطــوط  كــاجــتــيــاز  يعتبر  أن  شــأنــه 
من  املــســتــوى  رفــيــعــة  عسكرية  مــحــافــل  تكثر 
الـــشـــرح بــــان لــيــس الســـرائـــيـــل مــصــلــحــة في 
ـــدخـــول الــــى مــواجــهــة مــبــاشــرة مـــع ايــــران  ال
ـــة. وفــي  او الــتــدخــل فـــي احلـــــرب فـــي ســـوري
نــفــس الــوقــت تــوضــح بـــان حــربــا مــن شأنها 
او ســوء  مــغــلــوط  تــفــكــيــر  بــســبــب  تــنــشــب  ان 
على  التهديد  حجم  مــن  التقليل  ودون  فــهــم. 
اجلبهة  وكــذا  السورية  اجلبهة  فــان  اسرائيل، 
فــي اجلــنــوب هــمــا أرض خــصــبــة لــســوء فهم 
الى حرب واسعة. يتطور  أن  خطير من شأنه 
يــعــرفــوا  ان مـــن حـــق مــواطــنــي اســـرائـــيـــل أن 
مــغــامــرة  الـــى  الـــدولـــة  جتــر  ال  حكومتهم  بـــان 
ففي  الــســوريــة.  اجلبهة  فــي  اخـــرى  عسكرية 
الــهــجــوم األخــيــر تــوجــد طــاقــة كــامــنــة خطيرة 

هي  النية  كانت  اذا  مقنعة.  ليست  وضــرورتــه 
نــقــل رســالــة اليــــران، فــلــمــاذا هــوجــمــت قــاعــدة 
انها  القول  عن  نفسه  ليبرمان  ميتنع  سورية 
ــتــي تــتــجــاوز  ايـــرانـــيـــة. مــثــل هـــذه الــرســائــل ال
اسرائيل  تدفع  ان  شأنها  من  حمراء،  خطوطا 
اخــرى، مثل روسيا.  الــصــدام مع محافل  الــى 
ورغــــم ان هـــذا الــهــجــوم هـــو حــقــيــقــة نــاجــزة، 
بالنسبة  الــشــكــوك  عــن  االعــــراب  زائـــدا  فليس 
كان  اذا  فيما  والــعــجــب  بــل  ومــبــرراتــه،  لهدفه 
اسرائيل. في  السياسية  بالصراعات  يرتبط 
اذا كــانــت املـــنـــشـــورات صــحــيــحــة، فــقــد كــان 
ــة حـــازمـــة  ــاســي هـــــذا قــصــفــا مــــع رســــالــــة ســي
وحـــــادة: لــن تــقــوم مــنــشــأة عــســكــريــة ايــرانــيــة 
كان  لو  حتى  السورية،  االراضـــي  على  دائمة 
االمـــــر يــنــطــوي عــلــى تــصــعــيــد عــســكــري. اذا 
تنسب  التي  التقارير  بالفعل  صحيحة  كانت 
في  االيرانية  القاعدة  على  الهجوم  السرائيل 
ظاهرا  أمس،  انتقلت،  اسرائيل  – فان  سورية 
ــتــحــذيــرات حيال  مــن مــرحــلــة الــتــهــديــدات وال
العملياتية. املرحلة  الى  والسوريني  االيرانيني 
الصحافة  نشرت  حــني  اسابيع،  بضعة  فقبل 
ايرانية في  البريطانية صورا ملنشأة عسكرية 
وااليــرانــيــني  للسوريني  ينبغي  كــان  ســوريــة، 
حسم.  قد  املنشأة  هذه  مصير  بان  يفهموا  ان 
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فقد استهدفت اسرائيل، من جهتها، ان أعطت 
االيرانيني والسوريني أغلب الظن الوقت للنزول 
النظر في مخططات  واعــادة  الشجرة  عن هذه 
على  يــصــرون  االيــرانــيــني  أن  غير  انتشارهم. 
االســتــهــتــار واالســتــخــفــاف بــالــرســائــل الــتــي 
أن  تصلهم من جهة اسرائيل؛ ال ميكن لالسد 
لاليرانيني  اعــطــاه  الــذي  االلــتــزام  عــن  يتراجع 
بحرية  برية،  قواعد  اقامة  في  حقوقا  مبنحهم 
وجــويــة على اراضــــه؛ أمــا الــرئــيــس الــروســي، 
فــال ميكنه أن يــعــارض الــتــواجــد االيــرانــي في 

سورية إذ ان االيرانيني 
يـــوجـــدون فــي ســوريــة 
احلكم  من  لدعوة  وفقا 
الــــــــــســــــــــوري، متــــامــــا 
اجليش  يــتــواجــد  مثلما 
الـــروســـي فـــي ســوريــة 
بـــــــــــذات الــــتــــفــــويــــض.
فــي مــثــل هـــذا الــوضــع، 
اســـرائـــيـــل  كــــانــــت  اذا 
ـــقـــف بـــالـــفـــعـــل خــلــف  ت
يتبقى  فـــال  الـــهـــجـــوم، 
لـــهـــا غـــيـــر اخـــــذ حــــوار 
لغة  الــى  هــذا  الطرشان 
لغة  للجميع:  مفهومة 

القوة. هذا هو سبيلها لاليضاح لكل االطراف 
ـــأخـــذوا بــاحلــســبــان مــصــالــح  لـــم ي بــانــهــم اذا 
على  بالترسخ  لاليرانيني  فيسمحوا  اسرائيل 
االراضي السورية كقوة عسكرية ذات مغزى 
– فسيكون لهذا ثمن عسكري. واآلن يفترض 
بكل االطــراف ذات الصلة بعملية التسوية في 
ـــروس،  ــيــني، ال ســوريــة – الــســوريــني، االيــران
االتراك، االميركيني، االوروبيني – ان يتعاطوا 
على  قــدرة  لديها  اساسية  كجهة  اسرائيل  مع 
تسوية. كــل  على  عسكري  بشكل  التشويش 

مناقصة علنية إلنشاء مستودع مقاولني 
رئيسي لتنفيذ أعمال صيانة لشبكة ألياف ضوئية

خطوط الغاز الطبيعي إلسرائيل م.ض )"الشركة"(، شركة مبلكية حكومية كاملة، تنشر بهذا مناقصة ألجل إنشاء مستوع مقاولني به يتم شمل 
مقاولني لتنفيذ أعمال لصيانة، عثور وتصليح شبكة ألياف ضوئية خاصة الشركة. اختيار مقدمي العروض الذي سيدخلون ملستودع الشركة سيتم 

وفقاً لشروط املناقصة، من بني مقدمي العروض الذين يستوفون الشروط اإللزامية املفصلة  في مستندات املناقصة التي جوهرها مفصل أدناه.
شروط إلزامية

1. مقدم العرض هو مقاول مسجل في دفتر مسجل املقاولني بإسرائيل مبا ال يقل عن واحد من الفروع اآلتية: 240 أ1 او 100 ج1 او 160 أ1.
2013-2017، زود مقدم العرض بنفسه خدمات صيانة لشبكات ألياف ضوئية طولية لثالثة زبائن مختلفني على  2. خالل السنوات اخلمس 

      األقل وواحدة من هذه التعاقدات ما زابت سارية املفعول مبوعد تقدمي العرض.
3. مقدم العرض هو صاحب معدات لنشر، إدخال وحلم ألياف ضوئية، معدات قياس وفحص صالحية )OTDR( لشبكات ألياف ضوئية، 

      ويشغل ما ال يقل عن 2 طواقم مؤهلة وذات جتربة لتنفيذ أعمال من هذا النوع.
4. لدى مقدم العرض دورة مدخوالت سنوية بحجم ال يقل عن 1،000،000 ش.ج )ال يشمل ض.ق.م(  باملعدل بثالث السنوات 2016-2014.

..1976 5. ميلك مقدم العرض ةميع املصادقات الالزمة وفق قانون صفقات هيئات عامة، لعام- 
معلومات عامة وتلقي مسندات املناقصة

* ميكن اإلطالع على مستندات املناقصة وتنزيلها مبوقع الشركة على اإلنترنت، وعنوانه: www.ingl.co.il، حتت الرابط "مناقصات".   
.c-tender@ingl.co.il:لإلستفسار بشأن اإلطالع على مستندات املناقصة ميكن التوجه للشركة بالبريد االلكتروني    

* يحق ملقدمي العروض ارسال أسئلة توضيح بواسطة عنوان البريد االلكتروني املذكور حتى تاريخ 4/1/2018 الساعة 12:00،إال بحال 
    تصادق الشركة على تقدمي أسئلة توضيح بعد التاريخ املذكور وحتى وقت معقول قبل تقدمي العروض.

* على مقدمي العروض ان يقدموا عروضهم بشكل يدوي لصندوق املناقصات مبكاتب الشركة ميجدال عتيدمي، طابق 32، كريات عتيدمي، تل ابيب لدى 
     سكرتيرة شعبة األموال، حتى تاريخ 11/1/2018 وحتى موعد أقصاه املوعد األخير لتقدمي العروض بتاريخ 14/1/2018 الساعة 14:00.

*  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. 

الدميقراطية  اجلبهة  ح��زب  ب��أن  حديث  ي��دور 
مع  حتالف  إلق��ام��ة  يسعى  وامل��س��اواة  للسالم 
ال��ي��س��اري، احل��زب ال��ذي يرفع  ح��زب ميرتس 
الصهيوني  احل��زب  وهو  املواطن،  حقوق  ل��واء 
الوحيد الذي ينادي بالتعامل مع العرب معاملة 
حل  من  وموقفه  احلقوق،  متساويي  مواطنني 
ال��ص��راع ال��ع��رب��ي اإلس��رائ��ي��ل��ي أف��ض��ل بكثير 
رغم  يليه،  وما  العمل  حزب  من  مرونة  وأكثر 
الالجئني  لقضية  مثال  جذريا  حال  يقدم  ال  أنه 
ول��ل��ح��ق��وق ال��ق��وم��ي��ة ل��ل��ع��رب ف���ي إس��رائ��ي��ل.

حزب  ��ث��ل  ميمُ أن  أمت��ن��ى  كنت  وب��ص��دق،  حقيقة 
وأن  الكنيست،  ف��ي  مقعدا  ب��أرب��ع��ني  ميرتس 
وحزب  املشتركة  القائمة  مع  احلكومة  يشكل 
امل���ارخ���وان���ا واخل��ض��ر وأي ح���زب م��ع��ت��دل أو 
يساري آخر، املهم أن تكون زهافا جلؤون هي 
املتطرف. نتنياهو  م��ن  ب��دال  احلكومة  رئيسة 

امل�����دع�����وم م��ن  م���ي���رت���س  ال�����واق�����ع أن ح������زب 
بأكثريتها  ي��ه��ودي��ة  وم��س��امل��ة  م��ت��ن��ورة  ف��ئ��ات 
ال��س��اح��ق��ة، س���وف يفقد ك��ث��ي��ًرا م��ن ق��وت��ه في 
ال��ي��ه��ودي إذا م��ا حت��ال��ف م��ع اجلبهة  ال��وس��ط 
ال���دمي���ق���راط���ي���ة ل���ل���س���الم وامل������س������اواة، مل�����اذا؟

عندما  أص���ال،  احمل���دود  ميرتس،  جمهور  ألن 
غضب  اجلبهة  م��ع  التحالف  بإمكانية  سمع 
بأكثريته، رأينا هذا من خالل مئات التعقيبات 
ال��ت��ي ت��ه��اج��م م��ي��رت��س م���ن ج��م��ه��ور ميرتس 
أن  ه��و  أّي���دت، والسبب  ال��ت��ي  وال��ن��ادرة  نفسه 
ج��م��ه��ور م��ي��رت��س ب��أك��ث��ري��ت��ه ي����رى ب��اجل��ب��ه��ة 
ال���دمي���ق���راط���ي���ة ح���زب���ا ع���رب���يً���ا م���ت���ط���رًف���ا، وال 
انقسام في حزب ميرتس  أن يحدث  أستغرب 
حتطّم  ثم  ومن  كهذه،  خطوة  على  أق��دم  ما  إذا 
السياسية. اخل��ارط��ة  م��ن  واختفائها  احل��رك��ة 

ال��ذي��ن ق��د ي��دخ��ل��ون الكنيست  ن���واب م��ي��رت��س 
ب��ت��ح��ال��ف م���ع اجل��ب��ه��ة س��ي��دخ��ل��ون ب��أص��وات 
من  أق��ل  أو  بالنصف  س��وى  يأتوا  ول��ن  العرب 
م��ص��ّوت��ي��ه��م، وس��ي��ن��ط��ب��ق ع��ل��ي��ه��م امل��ث��ل »ش��و 
اجلبهة فسوف  أم��ا  أوب��وه��ا!«،  بيت  جابت من 
املشتركة،  ف��ي  ال��ي��وم  حلفاء  حمل��ارب��ة  تضطر 
الذي سيتحالف مع  التجمع  وباألساس حزب 
ال��ص��راع  سيكون  إذن  اجلنوبية،  اإلس��الم��ي��ة 
ع��ل��ى ال��ص��وت ال��ع��رب��ي ول��ي��س ع��ل��ى ال��ص��وت 
عادتها  إل��ى  حليمة  ستعود  حينئذ  ال��ي��ه��ودي، 
بعضهما،  يهاجمان  واجلبهة  التجمع  القدمية، 
وال��ش��ع��ب ق��رف ه��ذه امل��س��اج��الت م��ن ج��والت 
سابقة، وسوف تكون هذه تربة خصبة لدعاة 
قضية  وأن  خ��ص��وًص��ا  االن��ت��خ��اب��ات،  مقاطعة 
نصف املقعد ومتويل الكتل هي التي ستتصدر 
على  أكبر  خطورة  تكمن  وهنا  املناكفات،  هذه 
يطبخه  ملا  اجلمهور  ثقة  انعدام  وهي  اجلميع، 
تكون  س���وف  الكنيست،  ف��ي  ال��ع��رب  ال��ن��واب 
امل��رة مع  أق��وى بكثير، وه��ذه  دع��وات املقاطعة 
لم  التي  األص��وات  توزيع  ع��دم  لضمان  رقابة 
القوائم. ب��ني  الصناديق  إل��ى  أصحابها  يصل 

األح���ق���ي���ة ب��امل��ق��ع��د واحل���س���اب���ات امل���ال���ي���ة بني 
م��ا يهمه هي  إن  اجل��م��ه��ور،  ت��ه��م  األح����زاب ال 
ممثلني  مبجموعة  ثقته  وضع  ألنه  املصداقية، 
أبنائه  ومصير  مبصيره  تتعلق  قضايا  في  له 
ف��ي وط��ن��ه، وب���ال ش��ك أن األك��ث��ري��ة م��س��ت��اءة 
م���ن اخل�����الف اجل�������اري، وس��ي��ض��ط��ر ك���ل من 
لآلخر. املسؤولية  يحّمل  أن  واجلبهة  التجمع 
التحالف  هي  احلقيقية  اجلبهة  رغبة  كانت  إذا 
م���ع م��ي��رت��س ف��م��ن احمل��ب��ذ ج���دا أن ت��ع��ل��ن ه��ذا 
الشراكة  بوضوح منذ اآلن، وبأنها قررت فك 
مع مركبات أخرى في املشتركة أولها التجمع، 
وأن ت��ع��ل��ن ب��أن��ه��ا ت���رى ب��ت��ح��ال��ف��ه��ا م���ع ح��زب 
ميرتس أفضل للنضال ونيل احلقوق، بدال من 
التجمع  وأن  باملشتركة  بأنها متمسكة  االدعاء 
يتحمل مسؤولية تفكيكها بتصرفاته كما يقول 
عليهم. سيرتد  ه��ذا  ألن  اجلبهة  ف��ي  قياديون 
ل����دور  ت���ق���زمي  ع��م��ل��ي��ة  ه����و  ي���ج���ري اآلن  م����ا 
وما  ألج��ل��ه،  أقيمت  ال���ذي  ول��ل��ه��دف  املشتركة 
تفكيك  ه���و  ال���واق���ع  ف���ي  اآلن  اجل��ب��ه��ة  ت��ف��ع��ل��ه 
امل���ش���ت���رك���ة، ول���ك���ن ل���ي���س ألس����ب����اب ف��ك��ري��ة 
واضحة، بل ألسباب فكرية جاءت أزمة املقعد 
سنفكك  أن��ن��ا  ومب���ا  لتنفيذها،  وأداة  ك��ذري��ع��ة 
للتجمع! املقعد  ع��ن  نتنازل  فلماذا  املشتركة 
أم���ا اجل��م��ه��ور، ف���إن ج����زءا م��ن��ه س��ي��رى ب��أن 
ال����ص����راع ف���ك���ري ب����األس����اس، ب��ي��ن��م��ا س��ي��رى 
ج�����زء واس������ع م���ن���ه أن اخل������الف م����ال����ي، ه���ذا 
س��واء  احل���االت،  ك��ل  ف��ي  املشتركة  سيضعف 
قائمتني. إل��ى  انقسمت  إذا  أو  مشتركة  بقيت 
ط��ب��ع��ا ه��ن��اك أص�����وات ف���ي اجل��ب��ه��ة ض���د ه��ذه 
ال��س��ي��اس��ة ال���ع���وج���اء وامل��م��اط��ل��ة ال���ت���ي تضر 
ب��اجل��م��ي��ع، ول��ك��ن ال��ت��ي��ار األق�����وى ه���و ال��ت��ي��ار 
امل��ت��ح��م��س ل��ف��ض ال���ش���راك���ة م���ع ال��ت��ج��م��ع، بل 
ف��رص��ة إلخ��راج��ه  فيها  امل��غ��ال��ني  وي���رى بعض 
م�����ن ال����س����اح����ة ال����ب����رمل����ان����ي����ة، وس���ي���ك���ون���ون 
س���ع���داء ج����دا وس����وف ي��ط��ل��ق��ون امل��ف��رق��ع��ات.
ف���إن اجل��ب��ه��ة بتحالفها مع  أخ���رى  ن��اح��ي��ة  م��ن 

اليهودية  اليسار  كتلة  على  ستقضي  ميرتس 
الوحيدة في الكنيست، ألن جمهورها اليهودي 
اجلبهة  م��ع  حت��ال��ف  إل��ى  يتبعها  ل��ن  بأكثريته 
والعربية للتغيير، ومفهوم ضمنا أن ميرتس لن 
تستطيع التحالف مع اإلسالمية، وال اإلسالمية 
معها، ألسباب اجتماعية أكثر مما هي سياسية، 
وع��ل��ى رأس���ه���ا امل���وق���ف م���ن م��ث��ل��ي��ي اجل��ن��س.
السعي  ه��و  األص��ع��ب  ولكنه  احلقيقي  ال��ط��رح 
جل��ع��ل ال��ش��ارع ال��ي��ه��ودي ي����ذّوت ب���أن ال��ع��رب 
فلسطينية  عربية  قومية  أقلية  إس��رائ��ي��ل  ف��ي 
ولهم  الدولة  مواطني  من   %20 حوالي  تشكل 

ح���ق���وق���ه���م ال���ق���وم���ي���ة 
التنظيم  وح��ق  واملدنية 
أبناء  وأن��ه��م  السياسي 
ال�����ب�����الد األص����ل����ي����ون، 
ه�������ذا اخل�����ط�����اب ي��ج��ب 
كما  ل��ل��ي��ه��ود  ي��وج��ه  أن 
صعوبته. رغم  للعرب، 
أما التهرب من توصيل 
هذه الرسالة واالختباء 
وراء شعارات ومطالب 
إن����س����ان����ي����ة ع���اط���ف���ي���ة، 
واحل����ذر م��ن اس��ت��ف��زاز 
م��ش��اع��ر ال��ع��ن��ص��ري��ني، 
وم�����ح�����اول�����ة ال���ظ���ه���ور 
حسب  معتدلون  بأننا 
م����ع����اي����ي����ره����م، وأن����ن����ا 
اب���ت���ع���دن���ا ع����ن ال���ع���رب 
التجمع  مثل  املتطرفني 
ف�����ه�����ذا خ����ط����أ ك���ب���ي���ر.
ف��م��ن ي���رى ب��ن��ش��اط أب��و 
م������ازن ال���دب���ل���وم���اس���ي 
عمال إرهابيا يرى أيضا 
)هتكفا(  إنشادك  بعدم 
ع��م��ال م��ت��ط��رف��ا، وب��ع��دم 
خ���دم���ت���ك ف����ي اجل��ي��ش 

خيانة يجب حرمانك من جميع حقوقك بسببها. 
وس�����وف ي���دع���وك ل��ت��ق��ب��ل وج�����ودك ك��م��واط��ن 
درج���ة ث��ال��ث��ة ف��ي دول���ة ال��ي��ه��ود أو أن ت��رح��ل.
تنظيم  إع���ادة  إل��ى  نحتاج  كنّا  ك��ه��ذا،  مناخ  ف��ي 
الهبة  جتربة  من  العبر  واستخالص  صفوفنا 
خاصة  ال���48،  لفلسطينيي  البطولية  الشعبية 
وأن هناك أصواًتا اجتماعية وسياسة وإعالمية، 
والتحريض  ال��ت��ه��دي��دات  حلملة  ت��رض��خ  ب���دأت 
وقياداتهم،  العرب  املواطنني  ضد  اإلسرائيلية 
وت��ق��ي��م خ��ي��م ال��ت��ع��اي��ش امل���زي���ف ف���ي م��ح��اول��ة 
إلفراغ الهبة من مضمونها الوطني والكفاحي.

ه������ل ت����ق����ض����ي اجل����ب����ه����ة ع����ل����ى م����ي����رت����س ك��ك��ت��ل��ة 
ال����ي����س����ار ال����ي����ه����ودي����ة ال����وح����ي����دة ف�����ي ال��ك��ن��ي��س��ت؟


