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اإلع������������ام ال�������س�������وري ال�������رس�������م�������ي... »ع������ش������رة أخ������ب������ار ب����������دوالر«

قائمة  املتضمن  اإلع���ام  وزارة  ق���رار  كشف 
والصحافي  اإلعامي  العمل  تعويضات  بقيمة 
يعيشها  التي  العميقة  األزم��ة  عن  سوريا  في 
كتابة  أج��ر  بلغ  إذ  الرسمي،  السوري  اإلع��ام 
م��ن تعريفة  أق���ل  أي  ل��ي��رة س��وري��ة!  خ��ب��ر 45 
ركوب حافلة نقل عام داخل املدينة، التي تعادل 
50 ليرة، )الدوالر األميركي = 550 ليرة(، أي 
واح��د. دوالر  نحو  تبلغ  أخبار   10 مكافأة  أن 
من  ك���ل  اإلع�����ام  وزارة  ق�����رار  م���ن  ي��س��ت��ف��ي��د 
ي��س��اه��م ب��ش��ك��ل م��ب��اش��ر ف���ي إجن�����از ال��ع��م��ل 
اإلع���ام  وزارة  ف���ي  وال��ع��ام��ل��ون  اإلع���ام���ي، 
ومديريات  املركزية  اإلدارة  مديريات  وجميع 
اإلعام في احملافظات. وتضمنت املادة الثانية 
ومقدار  االستكتاب،  م��واد  أس��م��اء  ال��ق��رار  م��ن 
اخلبر  ال��س��وري��ة؛  ب��ال��ل��ي��رة  عليها  ال��ت��ع��وي��ض 
ل��ي��رة، اخل��ب��ر امل��ي��دان��ي )م��راس��ل(   150 - 45
)تقرير   ،300  -  75 )تقرير(   ،750  –  375
ميداني( 525 - 3750، تقرير رصد اإلعام 
االط��اع  تقارير   ،3000  –  2000 اخل��ارج��ي 
الصحافي  واملكتب  ال��ت��واص��ل  م��واق��ع  ورص��د 
واإلع����ام اإلل��ك��ت��رون��ي وال���وك���االت وال��رص��د 
ال���ع���ب���ري وال���ت���رك���ي واإلع�������ام احمل���ل���ي مبلغ 
س��وري��ة. ل��ي��رة  و1500   1000 ب��ن  ي��ت��راوح 
رسمية  إعامية  مؤسسة  ك��ل  أن  إل��ى  وي��ش��ار 
كبرى، فيها قسم مخصص للرصد، على غرار 
ذلك املوجود في األجهزة األمنية؛ حيث تتولى 
هذه األقسام متابعة ما يكتب عن سوريا، وال 
وزارة  تصنفها  ال��ت��ي  اإلع���ام  وس��ائ��ل  سيما 
عمل  وتوسع  ب�»املعادية«.  السورية  اإلع��ام 
ه��ذه األق��س��ام خ��ال س��ن��وات احل���رب ليشمل 
م���واق���ع ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي، مل��اح��ق��ة أي 
مناهض للنظام. وغالبية التقارير الصادرة عن 
إل��ى مراكز  تذهب بشكل خ��اص  األق��س��ام  تلك 
في  بعضها  من  يستفاد  وقد  لاطاع،  القرار 
إنتاج مواد إعامية للرد على الدعايات املعادية.
ص��ح��اف��ي س�����وري م��ت��ق��اع��د ب����ننّ ل���»ال��ش��رق 
جاءت  مؤخراً  الصادرة  القائمة  أن  األوس��ط« 
للعاملن  اإلض��اف��ي  العمل  أج��ور  سقف  لرفع 
ال���ذي���ن ي��ت��ق��اض��ون روات������ب ش��ه��ري��ة ث��اب��ت��ة، 
ول��إع��ام��ي��ن امل��ت��ع��اون��ن، ب��ح��ي��ث ال ي��ق��ل ما 
الرسمية  امل��ؤس��س��ات  ف��ي  اإلع��ام��ي  يستحقه 
ليرة  أل���ف  أدن���ى 20  ب��ح��د  م��ج��م��وع عمله  ع��ن 
 20 ن��ح��و  ح��س��م  ب��ع��د  دوالراً(،   40( ش��ه��ري��اً 
ونقابة  احلكومة  تفرضها  ضرائب،  املائة  في 
وقد  االستكتاب.  تعويضات  على  الصحافين 
ش���اع أن احل��ك��وم��ة ت���درس زي����ادة ال��ض��رائ��ب 
احل��ك��وم��ة  أن  إال  امل���ائ���ة،  ف���ي  إل���ى 65  ل��ت��ص��ل 
اجلاري  اإلنفاق  بخفض  قرار  بإصدار  اكتفت 
امل��ائ��ة.  ف���ي   25 ب��ن��س��ب��ة  اإلع�����ام  وزارة  ف���ي 
لنفقات  املخصصة  االع��ت��م��ادات  إج��م��ال��ي  م��ن 
إداري������ة، وت��ش��م��ل ت��ع��وي��ض��ات امل��راس��ل��ن في 
احملافظات، ومن خارج سوريا، باإلضافة إلى 
قبل  وهكذا  وال��درام��ا!  البرامجية  التعويضات 
التعويضات  سقف  برفع  اإلعاميون  ينعم  أن 
املالية  األزم��ة  بزعم  الزيادة،  احلكومة  سحبت 
التابعة  احلكومية  امل��ؤس��س��ات  تعانيها  ال��ت��ي 
للنظام. وقالت مصادر إعامية في دمشق إن 
الرسمية  املؤسسات  في  العاملن  اإلعامين 

غاضبون من ضغط نفقات اإلعامين الفقراء 
أس���اس���اً، وق��ال��ت امل���ص���ادر إن وزي���ر اإلع���ام 
ي��ب��دو م��ح��رج��اً وع����اج����زاً ع���ن حت��س��ن وض��ع 
قرارها. عن  احلكومة  لثني  ويسعى  اإلع��ام، 
املشكلة بحسب الصحافي املتقاعد، »أن سعر 
ي��س��اوي قيمة  ك��ت��اب��ة اخل��ب��ر ك���ان وم���ا زال ال 
األقام  فأسعار  كتابته،  في  ينفق  الذي  احلبر 
الكتابة  أن  ومع  سورية«،  ليرة   200 من  تبدأ 
لم تعد تستهلك األقام بوجود الابتوب، لكن 
برأيه »القلم يصلح وحدة قياس ألجور العمل 
للعمل  بالنسبة  النقل  أجور  وكذلك  اإلعامي، 
الصحافي امليداني، فقرار وزارة اإلعام يحدد 
و750،   375 بن  ما  امليداني  اخلبر  تعويض 
بأن  علماً  ليرة،   250 البنزين  لتر  سعر  بينما 
املدينة ال تقل  م��وق��ع داخ���ل  أي  إل��ى  ال��وص��ول 
تكلفته عن 1500 ليرة، ولتغطية هذه النفقات، 
في  أخبار   4 إلى   2 من  ابتكار  الصحافي  على 
ال��ذي يجعل اإلعامي  األم��ر  ال��واح��دة«.  املهمة 
يلهث مل��راك��م��ة أك��ب��ر ك��م م��ن امل����واد اإلع��ام��ي��ة 
فتعويضات  املهني،  املستوى  عن  النظر  بغضنّ 
ساعات  خ��ال  املكتب  خلف  خبراً   20 حترير 
الدوام الرسمي، أفضل من خبر ميداني واحد 
ق��د يستغرق ي���وم ع��م��ل ك��ام��اً، ورمب���ا أك��ث��ر.
املهنية  غياب  املتقاعد  الصحافي  يبرر  وبهذا 
ع��ن اإلع����ام ال��رس��م��ي، وك��أن��ه إع����ام ه���واة، 

ب��ع��ي��د ع���ن االح��ت��راف��ي��ة 
التطوير،  على  وعصينّ 
رغ��م ع��م��ره امل��دي��د، ألن 
محترف  إع��ام��ي  »أي 
االس���ت���م���رار  ال مي��ك��ن��ه 
ف���ي ال��ع��م��ل حت���ت ه��ذه 
ال�������ش�������روط«، م����ؤك����داً 
املضافة  املشكلة  »أن 
إل�����ى ال���ت���دن���ي امل��خ��ج��ل 
ف���ي ال��ت��ع��وي��ض��ات هي 
ال����ف����س����اد، ح���ي���ث ي��ت��م 
ت��ق��اس��م ال��ك��ت��ل��ة امل��ال��ي��ة 
املخصصة للتعويضات 
ب��ن أص��ح��اب احل��ظ��وة، 
رئيس  افتتاحية  فأجر 
 6 بن  ما  تكون  حترير 
آالف، ما  إلى 10  آالف 
النسبة  على  يستحوذ 
ال����ك����ب����رى م����ن ال��ك��ت��ل��ة 
امل���ال���ي���ة، ع��ل��ى ح��س��اب 
اإلعامين اجلدد، ممن 
ي����زج ب��ه��م ف���ي امل���ي���دان 
مل����واج����ه����ة األخ�����ط�����ار، 
عسكري  وف��د  فمرافقة 
داخ���ل وخ����ارج دمشق 
 1500 م����ن  ت�����ت�����راوح 
لليوم  ليرة   6000 إل��ى 
أق��ص��ى«. ال��واح��د كحد 
وك�����ان وزي�����ر اإلع����ام 
ال���س���وري ع��م��اد س��ارة 
مناقشة  ل����دى  أك����د  ق���د 
م����وازن����ة وزارت��������ه ف��ي 
نهاية  ال��ش��ع��ب  مجلس 

ترحم. ال  عمل  ظ��روف  في  مذموم«  »مأكول 
م��ن ترهل  ال��س��وري��ة  اإلع���ام  وت��ع��ان��ي وزارة 
املقدر عددهم بنحو 9  العاملن،  كبير في عدد 
آالف موظف، 60 في املائة يعملون في الهيئة 
ويستهلكون  وال��ت��ل��ف��زي��ون،  ل���إذاع���ة  ال��ع��ام��ة 
املقدرة  ال����وزارة،  ميزانية  م��ن  األع��ظ��م  القسم 
ب�13 مليار ليرة سورية، أي أقل من 20 مليون 
سنوات   4 نحو  قبل  ال��وزارة  وحاولت  دوالر، 
نفقاتها،  تخفيض  احل��ك��وم��ة  م��ن  إحل���اح  حت��ت 
التلفزيونية  »ت��اق��ي«  قناة  إغ��اق  خ��ال  م��ن 
القناة  إغاق  الثالث، كما مت  العام  قبل إمتامها 
الشعب. صوت  وإذاع��ة  األرضية،  التلفزيونية 
العامة  والهيئة  »س��ان��ا«،  األن��ب��اء  وك��ال��ة  منها 
مركزيتان  وصحيفتان  والتلفزيون،  لإذاعة 
تصدران في العاصمة »الثورة« و»تشرين«، 
و5 ص��ح��ف ف���ي احمل��اف��ظ��ات ح��م��ص وح��م��اة 
وال��اذق��ي��ة وح��ل��ب ودي���ر ال����زور، إض��اف��ة إل��ى 
م��ؤس��س��ت��ي اإلع������ان وت����وزي����ع امل��ط��ب��وع��ات.

איאם אל ערב / 8214627 / 

פרטי המכרזים מופיעים באתר רשות העתיקות: 
www.antiquities.org.il :(מכרזים > מכרזי כוח אדם)

פרסום מכרזי כוח אדם לתפקידים:

בקשות בצירוף כל המסמכים הנדרשים 
(כולל תעודות, אישורים על ניסיון וקורות חיים) 

יש להגיש עד ליום: 1/5/2019 בשעה 16:00
gali@israntique.org.il :בדוא"ל

עורכ/ת פרסומים בכיר/ה (באנגלית)/תחום פרסומים
משרה בירושלים - מוזיאון ישראל 

מכרז מס' 10/2019

מזכיר/ה למרחב דרום
משרה בעומר

מכרז מס' 11/2019

ארכיונאי/ת / ארכיון / מנהל ארכיאולוגיה
משרה במוזיאון רוקפלר, ירושלים

מכרז מס' 1/2019

מתכנן/נת שימור / מנהל שימור
משרה בקיסריה וכן משרה בירושלים

מכרזי 7/2019, 12/2019

           سلطة 
           اآلثار

اعالن مناقصة للقوى البشرية للوظائف:
مناقصة رقم 2019\10 

محرر\ة اعالنات رفيع\ة )في االنجليزية(\مجال االعالن
الوظيفة في القدس - متحف القدس

مناقصة رقم 2019\11
سكرتير\ة للمنطقة اجلنوبية

الوظيفة في عمور
مناقصة رقم 2019\1

موظف\ة ارشيف \ مدير آثار 
وظيفة في متحف روكفلر - القدس 

مناقصة 2019\7, 2019\12
مخطط\ة محفوظات \ مدير محفوظات

وظيفة في قيصاريا وكذلك في القدس 

تفاصيل االعالنات تظهر في موقع سلطة اآلثار:
www.antiquities.org.il:)مناقصات < مناقصات القوى البشرية(

الطلبات بارفاق كافة الوثائق المطلوبة
)يشمل الشهادات، تصاريح الخبرة والسيرة الذاتية(

يجب تقديم حتى تاريخ :2019\5\1 الساعة 16:00
gali@israntique.org.il:على البريد االلكتروني

مناقصة  علنية  رقم  02/2019
مناقصة  متعددة السنوات،  لصيانة،  تأهيل،

جتديد  وتطوير  شبكة  املياه  واملجاري
في  موديعني  مكبيم  رعوت

1.  شركة املياه مي موديعن )فيما يلي: "الشركة"( تدعوك بهذا لتقدمي عرضك ملناقصة 
       علنية رقم 02/2019 لتنفيذ صيانة، تأهيل، جتديد وتطوير شبكة املياه واملجاري خاصة 

       الشركة )فيما يلي: "األعمال"(.
2.  املناقصة هي عن الدفعة الشهرية الثابتة التي تدفعها الشركة ملقدم العرض الذي سيفوز 

       لقاء تنفيذ كامل أعمال الصيانة املستمرة املطلوبة لصيانة شبكات املياه واملجاري التي 
       تشمل: تنفيذ صيانة كسر، مستمرة ومانعة وأيضاً أعمال عاجلة بشبكات املياه وبشبكات 

       املجاري مبدينة موديعن مكبيم رعوت وبكل نطاق إضافي مشمول و/او يشمل مبجال 
       رخصة الشركة بحال توسيع رخصة الشركة، مبا في ذلك صيانة شبكات املياه واملجاري 

       مبؤسسات تربية وعمومية التي تتبع ملدينة موديعن مكبيم رعوت.
3.  وعلى الفعات التي تدفعها الشركة بشأن أعمال إضافية التي تدعوها الشركة من حن 
       آلخر، بواسطة أوامر عمل خاصة، لها ترفق كتيبات كميات على أساس األسعار املفصلة 
       بالتسعيرة املعلمة كملحق ي إلتفاقية التعاقد بعد تخفيض املقاول، ومفصات تقنية 

       ومخططات خاصة يتم تسليمها، وفق إعتباراتها املطلقة خال فترة التعاقد.
4.  يحق اإلشتراك وتقدمي عروض لهذه املناقصة فقط مقدمي عروض الذين يستوفون  

       املعايير املتراكمة اآلتية:
       )أ(  فرد خاص واحد مواطن إسرائيل او من قبل شركة قضائية واحدة الذي اشترى 

              مستندات املناقصة واشترك بلقاء مقدمي العروض.
    )ب(  قام بشراء مستندات املناقصة وأرفق وصل على الدفع.

    )ج(  اشترك بلقاء مقدمي العروض الذي سيعقد مبكاتب الشركة بشارع ليف هعير بيت يهوناتن 
              طابق 3 مجمنّع عزريئلي موديعن يوم اإلثنن 6.5.19 الساعة 11:00 الذي هو إلزامي.

    )د(  إرفاق كفالة بنكية وفقاً لتعليمات املناقصة.
  )ه�(  هو مقاول مسجل وفق القانون بسجل املقاولن، وفق قانون تسجيل مقاولن ألعمال 

            مياه مجاري وصرف، لعام-1969، بتنيف مقاول 260، ب-1 على األقل و- بتصنيف 
           مقاول 200، ج-1 على األقل.

  )و(  هو مقاول صاحب جتربة مهنية سابقة ومثبتة، بتنفيذ أعمال لصيانة شبكات مياه ومجاري بلدية، 
          ألجل شركة مياه ومجاري، بالسنوات الثاث األخيرة التي سبقت موعد نشر هذه املناقصة.

 )ز(  لم تتم إدانته من قبل محكمة و/او لم يقدم ضده و/او ضد مدير من مدراءه الئحة إتهام 
         للمحكمة، بشأن مخالفة موضوعها فيسكالي او مخالفة جنائية وفق البنود 290-297 

         )مخالفات رشوة( لقانون العقوبات، لعام-1977 )فيما يلي: "قانون العقوبات"(، او 
         وفق البنود 393-383 لقانون العقوبات )مخالفات سرقة(، او وفق البنود 414 حتى 

         438 لقانون العقوبات )مخالفات خداع، ابتزاز وظلم( و/او بشأن ذو صلة لتنفيذ األعمال 
          و/او بشأن ضرر بإنسان من اي نوع كان و/او أصدر ضده و/او ضد مدير من مدراءه أمر 

         ملنع  مضايقات مهددة وفق القانون ملنع  مضايقات مهددة، لعام-2001.
5.  ميكن تلقي مستندات املناقصة مبكاتب الشركة بشارع ليف هعير بيت يهوناتن طابق 3 مجمنّع 

        عزريئيلي موديعن مكايبم رعوت، من تاريخ: 16.4.19 بن الساعات 9:00 حتى 15:00.
6.  النص الكامل ملستندات املناقصة يظهر في موقع الشركة على اإلنترنت وعنوانه:

www.mei-modiin.co.il       
7.  املوعد األخير لتقدمي العروض باملناقصة )على ماحقها وفقاً لتعليمات املناقصة( هو يوم 

       اخلميس 23.5.19 الساعة 11:00.
8.  يجب تقدمي العروض بتسليم شخصي )ليس بالبريد( لصندوق املناقصات مبكاتب الشركة 

       بشارع ليف هعير 14، بيت يهونتان - طابق 3، كنيون عزرئيلي، موديعن مكابيم رعوت.
9.  الشركة ال تلتزم بقبول أرخص هرض او اي عرض كان.

وبن  اإلع���ان  بهذا  امل��ذك��ور  ب��ن  تناقض  وج��ود  بحال  ان��ه  الشك  إزال���ة  ألج��ل  نوضح   .10
مستندات  املناقصة مفصلة بكراس املناقصة، تتغلب الشروط املفصلة بكراس املناقصة.

michrazim@mei-modiin.co.il :11. للتفاصيل، ميكن التوجه لعنوان البريد االلكتروني
شركة  مي  موديعني

العام املاضي أن وزارته »تعمل بجدية لتوفير 
اإلع��ام��ي«،  العمل  لتطوير  ال��ازم��ة  األدوات 
الفتاً إلى أن النظام املالي الذي تقترحه وزارته 
طبيعة  م��ع  »يتناسب  اإلعامية  للمؤسسات 
للعاملن  الفكري، ويؤمن دخاً مرضياً  العمل 
ف���ي امل���ج���ال اإلع��ام��ي«.ص��ح��اف��ي��ة ت��ع��م��ل في 
التعويضات  ش��ح  »أن  أك��دت  رسمية  ج��ري��دة 
وظ������روف ال��ع��م��ل ال��س��ي��ئ��ة واح������دة م���ن ع��دة 
املشكلة  ع��ن  تتفرع  معقدة،  أخ���رى  مشكات 
اإلعامية«.  احلرية  غياب  هي  التي  األساسية 
متهم  الرسمي  »اإلع���ام  موضحة:  وتابعت 
اجلميع،  قبل  من  لإهانة  ويتعرض  بالكذب، 
ب�����دءاً م���ن رج����ل ال���ش���ارع ال����ع����ادي، وان��ت��ه��اء 
ب��أرف��ع م��س��ؤول ف��ي ال���ب���اد. اجل��م��ي��ع يطالب 
هوامش  اتساع  أولها  التي  اإلع���ام،  مقومات 
ال��ت��ي ل��أس��ف زادت ض��ي��ق��اً خ��ال  ال��ت��ع��ب��ي��ر، 
احل���رب حتى ك���ادت ت��ت��اش��ى«. وم��ن احمل��زن 
السوري  اإلع��ام��ي  أن   - الصحافية  تقول   -

مناقصة  علنية  لتزويد  قطع  غيار  وإكسسوارات  ملشاعل
شركة حكومية، تنشر بهذا مناقصة علنية لتزويد قطع غيار وإكسسوترت ملشاعل. إختيار  شركة خطوط الغاز الطبيعي إلسرائيل م.ض )"الشركة"(، 
الفائز يتم وفقاً لشروط املناقصة، من بن مقدمي العروض الذين يستوفون الشروط اإللزامية املفصلة مبستندات املناقصة التي يتم تفصيل جوهرها أدناه.

الشروط اإللزامية 
1.   مقدم العرض هو شركة مسجلة بسجل الشركات بإسرائيل او مصلحة مرخصة وفق قانون ضريبة قيمة مضافة.

100،000 ش.ج )ال يشمل  2.   مقدم العرض )أ( زود بإسرائيل، خال السنة التي سبقت املوعد األخير لتقدمي العروض، بضاعة بحجم ال يقل عن 
        ض.ق.م( من صنع املصنع/�ن Weishaupt Corporation، Max Weishaupt GmbH او C.I.B Unigas S.p.A. )فيما يلي: 

        "املصنعني"(؛ و/او )ب( هو، مبوعد تقدمي العروض، مزود مرخص من طر املصنعن لتزويد البضاعة.
3.   يدير مقدم العرض دفاتر حسابات وسجات وفق تعليمات قانون صفقات هيئات عامة )تطبيق مسك حسابات وتسديد واجبات ضرائب(، لعام-1976،  

        وتوجد بحوزته جميع املصادقات واإلفادات املطلوبة وفقاً له.
اإلطالع وتلقي مستندات املناقصة

*   ميكن اإلطاع على مستندات املناقصة مبوقع الشركة على اإلنترنت، وعنوانه: www.ingl.co.il، حتت تبويب "مناقصات".
*   مستندات املناقصة كما هي ظاهرة مبوقع الشركة غير قابلة للتقدمي  )معلمة بعامة مائية(. لتلقي مستندات املناقصة للتقدمي، ميكن تلقيها مبكاتب 

      الشركة، مبجدال عتيدمي )بناية رقم 8(، كريات عتيدمي، تل ابيب، طابق 32، بالتنسيق املسبق، لدى السيدة ميناه اراد )هاتف: 6270453-03( أيام 
      األحد-اخلميس بن الساعات 09:00 - 16:00.

*  لتلقي توضيحات يجب التوجه بواسطة البريد االلكتروني daniel@ingl.co.il حتى تاريخ أقصاه 6.5.2019 الساعة 16:00. أجوبة الشركة 
      لأسئلة يتم نشرها مبوقع الشركة بالعنوان أعاه

*  على  مقدمي العروض تقدمي عروضهم بتسليم يدوي لصندوق املناقصات مبكاتب الشركة، بالعنوان أدناه: شركة خطوط الغاز الطبيعي إلسرائيل 
     م.ض، مجدال عتيدمي، )بناية رقم 8(، طابق 32، كريات عتيدمي، تل أبيب، ملندوبة التواصل خاصة الشركة لهذا الشأن فقط -  السيدة ميناه اراد، لغاية 
      تاريخ أقصاه 20.5.2019 الساعة 16:00. )بأمسيات وأيام العيد، اجلمعة والسب لن يكون باإلمكان تقدمي عروض(. على مقدمي العروض ان يرفقوا 

     لعروضهم جميع املستندات املطلوبة كاملفصل مبستندات املناقصة.
*  ألجل إزالة الشك، نوضح بهذا ان الشروط اإللزامية وسائر تفاصيل املناقصة معروضة بهذا اإلعان باملخلص فقط وان النص امللزم هو الظاهر في 

     مستندات املناقصة. حتتفظ الشركة لنفسها باحلق لتغيير الشروط اإللزامية وأيضاً شروط.

مناقصة  علنية  رقم   4/2019  لتشغيل  كافيتيريات  لطعام  حليب  بكامبوس  عيمك  حيفر
باملجال ويستوفون  يعملون  الذين  بهذا مزودين  يدعو  او "الداعي"(  االكادميي"  يلي: "املركز  )فيما  االكادميي روبن )ع.ر(  املركز 
تاريخ  من  بدءاً  إثنتن لطعام حليب،  لتلقي حق إستخدام وتشغيل كافيتيريات  لهم عروضاً  ليقدموا  أدناه،  املفصلة  اإللزامية  الشروط 

1.9.19، كاآلتي:
أ.    نطاق طعام مببنى املكتبة مبساحة شاملة 160 م2 )يشمل مطابخ ومساحة بيع(

ب. كشك بيع مبينى رقم 20 مبساحة تقارب ال�- 16 م2.
لفترتن  املطلقة،  إلعتباراته  ذلك وفقاً  أارد  إذا  التعاقد،  االكادميي متديد  للمركز  36 شهراً، ولكن يحق  لفترة  املناقصة هو  قيد  التعاقد 

إضافيتن ملدة 24 شهراً كل واحدة. 
شروط اإلشتراك:

نوضح انه لغرض إستيفاء الشروط اإللزامية على مقدم العرض ان يستوفي الشروط اإللزامية بنفسه وانه ال ميكن نسب خبرة و/او 
قوى بشرية و/او جتربة و/او دورة مالية و/او اي تفصيل آخر ألي إنسان الذي هو ليس مقدم العرض بنفسه، مبا في ذلك شركة ذات 
عاقة ملقدم العرض او اياً من طرفه، إال إذا وجدت جلنة املناقصات انه توجد ظروف خاصة التي متكن اخلروج عن املذكور وبشرط عدم 

وجود تخوف ان األمر سيضر مبصالح املركز االكادميي.
أ.    إشترك مقدم العرض بجولة املقاولني التي ستعقد بكامبوس املركز االكادميي بعيمك حيفر يوم اإلثنن 29.4.2019 الساعة 12:00 
      بصف 8 مببنى املكتبة او مبوعد آخر سيتم نشره مبوقع الكلية على اإلنترنت، وقنّع على بروتوكول جولة املقاولن وأرفقه وهو موقع 

      لعرضه. ألجل إزالة الشك، اإلشتراك بجولة املقاولن إلزامي.
ب. مقدم العرض مصلحة او شركة مسجلة وفق القانون بإسرائيل )املستند املطلوب إلثبات هذا الشرط اإللزامي - مصادقة مصلحة 

      مرخصة وبحالة شركة شهادة تسجيل وورقة محتلنة لنص مشجل الشركات(.
ج.  لدى مقدم العرض جميع املصادقات املطلوبة وفق قانون صفقات هيئات عامة، لعام-1976، واألنظمة وفقاً له مبا في ذلك 
       مصادقات إدارة سجات وأيضاً مصادقة من موظف الضريبة على خصم ضريبة باألصل )املستند املطلوب إلثبات هذا الشرط 

       اإللزامي- نسخة عن املصادقات(.
د.   على مقدم العرض ان يكون صاحب 5 سنوات جتربة متتالية على األقل، بإدارة وتشغيل مصلحة/مصالح لبيع غذاء من نوع مطعم
        و/او كافيتيريا و/او مقصف شبيه للخدمات قيد هذه املناقصة، داخل مؤسسة للتعليم العالي او فوق ثانوي و/او يعمل داخل منظمة

ل 300 عامل على األقل.        خاصة او عمومية و/او مبكان عمل يشغنّ
ه�.  حجم املدخوالت السنوي خال السنوات 2015  2016 و- 2017 لم يقل عن 1،000،000 )مليون ش.ج( دون ض.ق.م. 

       إلثبات الشرط املذكور بهذا البند يرفق مصادقة محاسب خاصة مقدم العرض.
و.   ارفق مقدم العرض إفادة ملقدم العرض مصادق أمام محامي، انه ال تدار ضد مقدم العرض دعاوي وهو غير موجود  بإجراء تفكيك 

       و/او افاس و/او اي إجراء آخر الذي قد ميس بعمله بحال فوز عرضه. 
ز.   ارفق مقدم العرض إفادة ملقدم العرض مصادق أمام محامي، على انه ال يشغل عمال غير قانونيني، ان االجور املدفوعة لعماله ال 

       تقل عن األجر األدنى املعدل في موعد تقدمي العرض، لديهم جميع احلقوق ويسدد عنهم كل الدفعات املستحقة لهم وفقا للقانون 
       )يشمل قوانن حماية، اتفاقيات جماعية وتعليمات توسيع السارية عليهم(، وانه ال يستخدم برامج غير قانونية.

ح.   كفالة بنكية- شرط إلزامي إضافي لإشتراك باإلجراء ان مقدم العرض أرفق لعرضه كفالة بنكية على إسم مقدم العرض، مببلغ 
        30،000 )ثاثون ألف ش.ج( وتكون سارية املفعول حتى تاريخ 18.7.2019.

يجب تقدمي العرض بنسختن اصليتن داخل مغلف موقع، يسجل عليه رقم املناقصة وتوضع داخل صندوق املناقصات في سكرتارية 
املدير العام للمركز االكادميي في مكاتب االدارة اجلديدة في املركز االكادميي، حتى تاريخ 19.5.2019 الساعة 12:00.

http://www.ruppin.ac.il :ميكن االطالع وتنزيل مستندات املناقصة باملوقع
ألسئلة توضيح ميكن التوجه خطياً حتى تاريخ 5.5.2019 حتى الساعة 12:00 بواسطة البريد االلكتروني  rechesh@ ruppin.ac.il او بفاكس رقم: 09-8981301
املركز   االكادميي   روبني 

شركة مي افيفيم 2010 م.ض تعلن عن تأجيل الموعد األخيرلتقديم عروض لصالح
مناقصة رقم 19\260 لتلقي خدمات طباعة وارسال 
رسائل بواسطة طابعة افتراضية لزبائن الشركة

الموعد األخير لتقديم العروض تأجل ليوم األربعاء الموافق 1.5.2019 الساعة 12:00 
انتهى الموعد لتقديم اسئلة االستفسار. وفي االيام القادمة سيتم نشر االجابات ألسئلة
االستفسار وتعديل وثائق المناقصة، الرجاء متابعة موقع االنترنت الخاص بالشركة.
لتفاصيل اخرى: قسم المشتريات والتعاقد هاتف:7736145-03 او بريد الكتروني

almogy@mei-avivim.co.il


