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ن � �ظ� ��ارات «ح � ��رب ال� �ن� �ج ��وم :حت� ��دي ال �ف ��رس ��ان»
م �ث ��ال م �ب �ه��ر ع �ل��ى جن� ��اح ت �ق �ن �ي��ة ال ��واق� ��ع امل �ع��زز
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ليرى املستخدم البيئة من خاللها ،ومرآة خاصة
تعكس الصورة لتظهر أمام املستخدم وال تعيق
ن �ظ��ره ،ف��ي وزن خفيف وم��ري��ح لالستخدام
ف��ي اجل �ل �س��ات ال �ط��وي �ل��ة .وب��ال�ن�س�ب��ة للسيف
امل �ض��يء ،ف �ج��ودة تصنيعه ع��ال�ي��ة ج ��دا وه��و
مليء بالتفاصيل التي تقارب السيف الضوئي
املستخدم ف��ي سلسلة أف�ل�ام اخل�ي��ال العلمي
املشهورة .ولدى اإلمساك به وتفعيل النظام،
سيرى املستخدم حزمة ضوئية تخرج منه
ليدخل الالعب في عالم فرسان حرب النجوم
ويصبح واحدا منهم ،وهو حلم جلميع محبي
هذه السلسلة .وميكن شحن السيف من خالل
منفذ «مايكرو يو إس بي» .العنصر الثالث هو
كرة التوجيه املضيئة خفيفة الوزن واملصنوعة
م��ن امل��ط��اط وت �ع �م��ل ب �ب �ط��اري �ت�ين ق�ي��اس�ي�ت�ين.
وب �ع��د إع � ��داد ه���ذه ال �ع �ن��اص��ر ،ي �ج��ب حتميل
اللعبة م��ن متجر التطبيقات ف��ي اإلن�ت��رن��ت،
وال �ت��ي حت �م��ل االس� ��م ن�ف�س��ه Star Wars:
 .Jedi Challengesوبعد االنتهاء وتشغيل
اللعبة ،ستظهر أم��ام املستخدم شاشة البدء
ال�ت��ي تطلب منه تشغيل ك��ل عنصر وتفعيل
ات �ص��ال «ب�ل��وت��وث» وامل�لاح��ة اجل�غ��راف�ي��ة في
ه��ات�ف��ه ل�ي��رت�ب��ط ال �ه��ات��ف ب��ال �ن �ظ��ارة وال�س�ي��ف
ال��ض��وئ��ي ،ل �ي �ب��دأ ب �ع��ده��ا ال�ل�اع ��ب م�غ��ام��رت��ه
اخليالية ف��ي منزله .وتنصح الشركة اللعب
ف��ي م�ن�ط�ق��ة ت�ب�ل��غ أب �ع��اده��ا  3أم �ت��ار ون�ص��ف
ف ��ي م �ت��ر ون� �ص ��ف ،م ��ع االب��ت��ع��اد ع ��ن ض��وء
الشمس املباشر وإض ��اءة مصابيح النيون.
ومي �ك��ن ل�لاع��ب االخ �ت �ي��ار م��ن ب�ي�ن  3أل �ع��اب
م ��وج ��ودة ح��ال �ي��ا ،هي
للمجلس اإلقليمي مروم هجليل مطلوب/ـة
مدير/ة وحدة التربية قبل اإلبتدائية
ق�ت��ال األع ��داء بالسيف
مناقصة خارجية رقم 15/18
ال � � �ض� � ��وئ� � ��ي ،ول� �ع� �ب ��ة
ال �ش �ط��رجن ال�ف�ض��ائ�ي��ة
التي تعرض املجسمات
بتقنية الـ«هولوغرام»
Hologram

ان�ت�ع��ش ق �ط��اع ن��ظ��ارات ال��واق��ع االف �ت��راض��ي
 Virtual Realityخ�لال السنوات القليلة
املاضية بإطالق الكثير من الشركات نظارات
مميزة ،مثل نظارات «ب�لاي ستيشن في آر»
م��ن «س ��ون ��ي» ،و«أوك� �ي ��ول ��وس ري �ف��ت» من
«فيسبوك» ،و«فايف» من «إت��ش تي سي»،
وغيرها .ولكن قطاع ن�ظ��ارات ال��واق��ع املعزز
 Augmented Realityلم يستطع التقدم
ب��ال�ش�ك��ل امل ��رج ��و .ول �ك��ن «ل �ي �ن��وف��و» ط��ورت
ن �ظ��ارات مم�ي��زة اسمها «م �ي��راج» Mirage
تعمل بهذه التقنية وتستهدف عشاق سلسلة
أفالم «حرب النجوم» ،مطلقة على أول إصدار
منها اس��م «ح��رب النجوم :حت��دي الفرسان»
،Star Wars: Jedi Challenges
واختبرتها «ال�ش��رق األوس ��ط» قبل إطالقها
في املنطقة العربية ،ونذكر ملخص التجربة.
ن�ب��دأ بتعريف تقنية «ال��واق��ع امل �ع��زز» ،حيث
إن�ه��ا ع �ب��ارة ع��ن إض��اف��ة مجسمات رسومية
إل��ى البيئة احلقيقية من ح��ول ال�لاع��ب ،سواء
من خ�لال الهاتف اجل��وال أو أجهزة مختلفة،
أو ن �ظ��ارات متخصصة .ول�ع�ل��ك ق��د تفاعلت
م��ع ج��زء يسير منها إن كنت م��ن مستخدمي
ت�ط�ب�ي��ق «س �ن��اب �ت �ش��ات» ،ح �ي��ث إن���ه يضيف
م��ؤث��رات بصرية إل��ى وج��ه املستخدم وتظهر
نتيجتها على ش��اش��ة ال�ه��ات��ف .وه��ذه التقنية
معقدة للغاية ،ذلك أنه يجب عليها التعرف على
البيئة من حول املستخدم أثناء حتريك الكاميرا
ومحاكاة الرسومات بشكل دقيق فوق البيئة
لتظهر على وج��ه املستخدم دائ �م��ا بالصيغة
املفترضة وال تبتعد عنه ،أو لتعرض حيوانات
أليفة فوق منضدة املنزل ،أو مخططات هندسية
للمبنى ال��ذي يوجد فيه املستخدم ،وغيرها.
وبالعودة إلى نظارات «حرب النجوم» ،فهي
ع�ب��ارة ع��ن نظام مكون م��ن  3عناصر :األول
هو النظارة نفسها ،والثاني هو سيف ضوئي
يحمله املستخدم بيده ،والثالث هو كرة توجيه
م �ض �ي �ئ��ة ت���وض���ع ف��ي
منتصف الغرفة لتشكل
مناقصة علنية رقم 6/18
نقطة مرجعية للنظارة
بناية علوم املجتمع -
تشطيبات غالف وتطوير
لتعرف مكان املستخدم
 .1عام
وت � � � ��رس � � � ��م ال � �ب � �ي � �ئ� ��ة
جامعة اريئيل في الشومرون ،ع.ر ،تدعو بهذا املعنيني لتقدمي ع��روض لتنفيذ
العمل اآلت��ي :أع�م��ال تشطيبات ،غ�لاف وتطوير بناية علوم املجتمع كاملفصل
باملفصل املرحق كملحق ب  1للمناقصة.
ال��رق �م �ي��ة ح� ��ول ال �ك��رة
 .2الئحة مواعيد
ب��ال��ش��ك��ل ال �ص �ح �ي��ح.
الفعالية
التواريخ
رقم
نشر املناقصة
05/03/2018
وت �ت �ك��ون ال �ن �ظ��ارة من
جولة مقاولني  -ببوابة دافيد  -مدخل املشاة
13/03/2018
للكامبوس الغربي (شارع رمات هجوالن)
الساعة 10:00
بجامعة اريئيل بالشومرون
وح�� ��دة خ ��اص ��ة ي�ض��ع
تاريخ أخير ألسئلة التوضيح
20/03/2018
فيها املستخدم هاتفه
أجوبة ألسئلة التوضيح
27/03/2018
موعد أخير إلعالن مقدمي العروض عن نيتهم
10/04/2018
لتقدمي عرض للمناقصة.
اجل� � � � ��وال (م � � ��ن ط���رز
املوعد األخير لتقدمي العروض (حتى الساعة  !13:00فقط)
17/04/2018
مختلفة ،وليس فقط من
ميكن مشاهدة مستندات املناقصة املفصلة وامللزمة لتلقي العروض بالعنوان:
.http://www.ariel.ac.il/management/open
إنتاج شركة «لينوفو»
ميكن تقدمي العروض لتاريخ أقصاه  17/04/2018حتى الساعة  13:00فقط ،مبكاتب شعبة
املشتريات  3أ غرفة 3.0.13أ ،كامبوس ميلكن ،اريئيل  -باليوم األخير للتقدمي لن تقبل العروض
بعد الساعة املذكورة!
أو «موتو» التي متلكها
هاتف ملوضوع مكان تقدمي املغلفات فقط .054-3394838
عنوان البريد االلكتروني ألسئلة التوضيح وتوجهات وفق شروط املناقصة .MICHRAZIM@ARIEL.AC.IL
«لينوفو») ،ومن قطعة
املذكور في مستندات املناقصة يتغلب على هذا اإلعالن.
بإحترام،
جامعة اريئيل في الشومرون
ب�ل�اس �ت �ي �ك �ي��ة ش �ف��اف��ة
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أو حتى األه��ل واألص��دق��اء م��ن حولهم دون
إدراك�ه��م موقعهم احل��ال��ي ،نظرا ألنهم يرون
بيئة رقمية بالكامل ف��ي ال��واق��ع االفتراضي
ت �ع��زل �ه��م ع��ن ال �ع��ال��م احل �ق �ي �ق��ي م��ن ح��ول�ه��م.
وي�ع�ت�ب��ر ه ��ذا ال �ن �ظ��ام ال��وس�ي�ل��ة ال��وح �ي��دة إل��ى
اآلن ال �ت��ي مي�ك��ن للمستخدم فيها أخ��ذ دور
ف � ��ارس ف �ض��ائ��ي وق� �ت ��ال األع � � ��داء ف ��ي بيئة
س�ل�س�ل��ة أف �ل�ام «ح� ��رب ال �ن �ج��وم» ب��ان�غ�م��اس
ك� ��ام� ��ل ،ول� �ي ��س م� ��ن خ �ل��ال أداة حت� �ك ��م أو
ل��وح��ة م�ف��ات�ي��ح أث �ن��اء اجل �ل��وس ع �ل��ى ك��رس��ي
أو أري �ك��ة أم ��ام ال�ت�ل�ف��از وال�ل�ع��ب بلعبة ع��ادي��ة

امل �ج �س �م��ة وامل� �ث� �ي ��رة ل�ل�اه��ت��م��ام ،ب��اإلض��اف��ة
إل���ى ال �ل �ع��ب ب��امل��راح��ل االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ال�ت��ي
ت�ط��ور أسلحة ال�لاع��ب وال �ق��وات امل�س��ان��دة له.
وبالنسبة لقتال األع ��داء بالسيف الضوئي،
فيجب على الالعب في هذا النمط قتال رجال
آليني أش��رار يهاجمونه ،وذل��ك إم��ا بضربهم
بالوحدة الضوئية للسيف أو استخدامه لرد
الطلقات ال�ن��اري��ة نحوهم بشكل يشابه ذلك
املوجود في سلسلة األف�لام .وميكن بعد ذلك
اختيار الكوكب ال��ذي يرغب ال�لاع��ب بالقتال
فيه ،والذي سيقدم مجموعة جديدة من األعداء
بصعوبة أعلى .وسيستطيع ال�لاع��ب .ويجب
للمجلس اإلقليمي مروم هجليل مطلوب/ـة
على الالعب في هذا النمط أخذ دور اجلنرال
أب/أم بيت  /رجل/إمرأة صيانة
مبدرسة ريحانية  -مناقصة داخلية/خارجية رقم 14/18
احلربي وقيادة القوات وبناء الدفاعات الالزمة
درجة الوظيفة وتدريجها :تدريج إداري
حجم الوظيفة20٪ :
وطلب الهجمات اجلوية ضد األعداء ،وغيرها.
اخلضوع:
مدير املدرسة
وصف الوظيفة:
ونظرا ألن هذه النظارة تعرض البيئة من حول
احلفاظ على صيانة جيدة بأنحاء امل��درس��ة مبواضيع :م�ع�دّات ،صيانة ،بنى حتتية ،أعياب
وأعطال أمان.
املستخدم م��ن دون ش��اش��ة أم��ام��ه ،فستكون
جوهر الوظيفة:
صيانة بنى حتتية ،تزويد وتركيب معدّات باملدرسة واملساعدة باحلفاظ على أمان الطالب.
اللغات :أفضلية ملتحدّث اللغة الشركسية.
جت��رب�ت�ه��ا م��ري �ح��ة ول ��ن ت��ره��ق ع�ي�ن�ي��ه ،األم��ر
سجل جنائي  -عدم وجود إدانة مبخالفات جنس ،وفق القانون ملنع تشغيل مداني مخالفات
جنس مبؤسسات معيّنة لعام .2001
ال��ذي طاملا أتعب مستخدمي ن�ظ��ارات الواقع
ميّزات العمل اخلاصة للوظيفة:
ُجهد جسماني وعمل مع أوالد
االفتراضي في اجللسات املطولة .أضف إلى
طلب للمناقصة بإرفاق سيرة ذاتية طور شهادات وتوصيات يجب تقدميها حتى تاريخ:
 20.3.18بالبريد االلكتروني info@mrg.org.il
تفاصيل تامة عن الوظيفة أعاله ميكن إيجادها في موقع املجلسwww.mrg.org.il :
ذلك أن الالعب يرى جميع عناصر البيئة من
املناقصة كُتبت بلغة املذكر ،لكنها موجهة للرجال والنساء على حد السواء
ح� ��ول� ��ه ،األم � � ��ر ال� ��ذي
يعني أن��ه ل��ن يصطدم
ب � �ه� ��ا أث� � �ن�� ��اء ال� �ل� �ع ��ب،
ع �ل��ى خ �ل�اف ن��ظ��ارات
مناقصة علنية لشبكة إتصاالت السلكية
مؤسس على بنى حتتية خليوية
ال� ��واق� ��ع االف� �ت ��راض ��ي
POC -Push to talk Over Cellular
التي جعلت الكثير من
( )INGL/TENDER/2018/03املناقصة
ال�لاع �ب�ين ي�ص�ط��دم��ون
خطوط الغاز الطبيعي السرائيل م.ض (فيما يلي" :الشركة") ,شركة حكومية ،تنشر بهذا مناقصة علنية لشبكة إتصاالت
السلكية مؤسسة على بنى حتتية خليوية على إمتداد مرور أنبوب الغاز الطبيعي ومرفقات شبكة التسيير .إ ختيار مقدم
بشاشاتهم أو اجلدران
العرض الفائز تكون وفقا ً لشروط املناقصة من بني مقدمي العروض الذين يستوفون كامل الشروط اإللزامية املفصلة في

درجة وتدريج :تدريج مديرقسم الروضات وفقا ً إلتفاقية أجور مركز السلطات احمللية.
حجم الوظيفة100٪ :
وصف الوظيفة :قيادة شبكة مؤسسات التربية جليل الطفولة وتشغيلها بالشكل الذي ميكن تطور جيد
وصحيح لألوالد باطار املرحلة قبل اإلبتدائية.
مجاالت املسؤولية:
* إدارة منظومة فعاليات الروضات والبساتني ،تسجيل وتعيني ،ردود تربوية ،إدارة املخيمات الصيفية.
شروط إلزامية تعليم ومتطلبات مهنية:
* لقب اكادميي مت اقتنائه مبؤسسة معترف بها من قبل املجلس للتعليم العالي ،او تلقى إعتراف من
قبل القسم لتقدير األلقاب بخارج البالد.
* شهادة تعليم  -إلزامي.
جتربة مهنية :ملدة  3سنوات على األقل ،مبجال التربية قبل اإلبتدائية
جتربة إدارية 5 :عمال على األقل او أكثر ملدة  3سنوات على األقل.
اخلضوع :مدير قسم التربية
متت كتابة املكتوب بلغة املذكر ولكنه موجه للرجال والنساء على السواء
يجب تقدمي الطلبات بإرفاق سيرا ذاتية صور شهادات وتوصيات
حتى تاريخ 01.10.2017 :الساعة  14:00بالبريد االلكتروني info@mrg.org.il
تفاصيل تامة عن الوظيفة أعاله ميكن إيجادها في موقع املجلسwww.mrg.org.il :

مدير/ة املوارد البشرية -
مناقصة داخلية/خارجية 16/18
درجة وتدريج :تدريج إداري  8-10درجة شخصية  / +10درجة م.ح.ر  38-40درجة
شخصية  40+و/او عقد شخصي رهنا ً ملصادقة وزارة الداخلية
حجم الوظيفة100٪ :
وصف الوظيفة:
* إدارة إج��راءات إيجاد ،تصنيف ،جتنيد وقبول عمال للسلطة ،تطوير مهني وشخصي
للثروة البشرية وقيادة إجراءات تنظيمية بالسلطة ،إشراف وإدارة وظائف املوارد البشرية،
تقرير حضور وعالقات العمل.
تعليم ومتطلبات مهنية:
* لقب اكادميي مت اقتنائه مبؤسسة معترف بها من قبل املجلس للتعليم العالي ،او تلقى
إعتراف من قبل القسم لتقدير األلقاب بخارج البالد.
* خريج/ـة دورة ملديري موارد بشرية بالسلطات احمللية ،حلد أقصاه من بدء التعيني .حتلنة
األجر مشروط بإنهاء الدورة.
شروط إلزامية:
جتربة مهنية ملدة  3سنوات على األقل ،خالل الـ 5سنوات التي سبقت املوعد األخير لتقدمي
ال�ع��روض للمناقصة ،مب�ج��االت امل ��وارد البشرية ،تطوير او م�ش��روة تنظيمية ،إدارة نظام
التجنيد ،تصنيف وإستيعاب او إدارة نظام إرشاد.
جتربة إدارية ملدة ال تقل عن سنتني بتنظيم يعد على األقل  10عمال او بوظيفة مدير موارد
بشرية بسلطة محلية أيا ً كانت او عمل ملدة تفوق السنتني بالوسط العمومي الذي مدى درجاته
 39-41وما فوق.
متطلبات إضافية:
لغات  -العبرية مبستوى عالي ،تطبيقات حاسوب  -معرفة مع تطبيقات .office
اخلضوع :مديرة عامة املجلس.
ميزات العمل اخلاصة بالوظيفة:
* توازن بني احتياجات السلطة وبني احتياجات العمال ،إدارة مفاوضات مع أطراف مختلفني بالسلطة.
طلبات للمناقصات بإرفاق سير ذاتية صور شهادات وتوصيات يجب تقدميها حتى
تاريخ 20.03.2018:بالبريد االلكتروني  info@mrg.org.ilمع ذكر إسم الوظيفة
تفاصيل تامة عن الوظائف املذكورة أعاله ميكن إيجاده في موقع املجلسwww.mrg.org.il :

بفائق اإلحترام
عميت سوفر ،رئيس املجلس

مستندات املناقصة التي يتم تفصيل جوهرها أدناه.
فترة التعاقد تكون ملدة  36شهراً ،بحيث ان للشركة متنح االمكانية لتمديد فترة االتفاقية بفترتني إثنتني اضافيتني بحيث ان
كل واحدة منها ال تفوق  12شهراً.
مقدمي عروض الذين يستوفون الشروط اإللزامية املفصلة أدناه مبوعد تقدمي العروض مدعوون لتقدمي عرض باملناقصة٬
شروط الزامية
* مقدم العرض هو شركة مسجلة وفق القانون بسجل الشركات بإسرائيل وبحوزته كل املصادقات مبا في ذلك وفق قانون
صفقات هيئات عامة( ،1976 - ،فيما يلي" :قانون صفقات هيئات عامة") ،مبا معناه؛
 مصادقة سارية املفعول من موظف الضريبة او من مدقق حسابات بشأن إدارة سجالت وفق القانون؛ مصادقة سارية املفعول من موظف الضريبة او من مدقق حسابات بشأن ارسال تقارير ملوظف الضريبة عن مدخوالتهوملدير ض.ق.م عن صفقات التي تفرض عليها ض.ق.م.
* مقدم العرض هو مشغّل خدمات خليوي ،صاحب رخصة عامة لتقدمي خدمات راديو هاتف نقال بالطريق اخلليوية (ر.ط.ن) من
طرف وزارة اإلتصاالت بدولة إسرائيل ،و/او ان مقدم العرض يعمل كمر ّكز والذي مبوعد نشر املناقصة ،هو صاحب  3سنوات
جتربة على األقل بتحديد خصائص ،تخطيط ،تركيب ،تشغيل ،خدمات ،دعم تقني وصيانة شبكات إتصاالت راديو تقليدية و/او
 DMRو/او  APCO25و/او TETRA؛
* مقدم العرض هو صاحب مركز خدمات زبائن ومختبر خدمات مركزي
* مقدم العرض هو صاحب ستة ( )6أشهر جتربة على األقل بتشغيل ،تزويد ،وصيانة شبكات  POCبإسرائيل التي تشمل
على األقل:
  2سيرفيرات مركز شبكة؛  1،000مستخدمني مع ّرفني وف ّعالني؛  3زبائن بحيث ان كل واحد منهم يشغل ما ال يقل عن  100وحدة طرفية ومحطة إدارة واحدة بإسرائيل؛  50مجموعة حتدث مع ّرفة وف ّعالة.* تطبيق الـ POC-التي سيزودها مقدم العرض بإطار املناقصة مشغَّلة مبا ال يقل عن  200،000وحدة طرفية بأنحاء العالم؛
* مقدم العرض هو موزّع مرخص من طرف مزود تطبيق الـ POC-التي سيزودها مقدم العرض بإطار املناقصة لإلستخدام
وللتزويع على إمتداد كل فترة التعاقد .نوضح ،ان بحال ويتم متديد فترة التعاقد ،من حني آلخر ،يحضر مقدم العرض
مكتوب تأهيل محتلن من مزود تطبيق الـ.POC-
* إفادة مقدم العرض بشأن إستيفاء املعدات الي سيعرضها بإطار هذه املناقصة (كتعريفها بالبند  1للمناقصة) بكامل املقاييس
املفصلة باملفصل التقني.
معلومات عامة
* ميكن تلقي مستندات املناقصة الكاملة للتقدمي ،او االطالع على نسخة كاملة منها مجانا ً مبكاتب الشركة بالعنوان :مجدال
عتيدمي ،كريات عتيدمي ،تل ابيب ،طابق  32بدءا ً من تاريخ  8.3.2018رهنا ً للتنسيق املسبق.
* لتلقي توضيحات يجب التوجه بواسطة البريد االلكتروني ،viner@ingl.co.il :حتى تاريخ أقصاه  .19.3.2018أجوبة
الشركة ألسئلة التوضيح يتم نشرها مبوقع الشركة على اإلنترنت.
* على مقدمي العروض تقدمي عروضهم بتسليم يدوي بشعبة التشغيل خاصة الشركة ،بالعنوان أعاله ،لتاريخ أقصاه
 9.4.2018الساعة ( 16:00بأمسيات وأيام األعياد ،سريان األعياد ،اجلمعة والسبت لن يكون باإلمكان تقدمي عروض).
على مقدمي العروض ان يرفقوا لعروضهم جميع املستندات املطلوبة كاملفصل في مستندات املناقصة.
* ألجل إزالة الشك ،نوضح بهذا ان الشروط اإللزامية وسائر تفاصيل املناقصة تظهر بهذا اإلعالن مبلخص فقط وان النص
امللزم هو ذلك الظاهر مبستندات املناقصة .حتتفظ الشركة بحقها بتغيير شروط الشروط اإللزامية وأيضا ً شروط إضافية
باملناقصة ،الكل وفقا ً للمفصل في مستندات املناقصة .املناقصة تشمل إجراء تنافسي إضافي وفقا ً لشروط املناقصة.
الشركة حتتفظ على احلق بإجراء مفاوضات مع مقدمي العروض بكل مرحلة من مراحل املناقصة وإلغاء املناقصة ،وفقا ً
إلعتباراتها املطلقة ورهنا ً لتعليمات أي قانون.

