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)ش��ب��اط(  فبراير  م��ن  والعشرين  السابع  ف��ي 
شبابيك  )ستة  ع��رض  نتفليكس  شبكة  ب��دأت 
على الصحراء( بعد أن استحوذت على حقوق 
ب��ث��ه��ا، وه���ي ع��ب��ارة ع��ن س��ت��ة أف���ام سعودية 
)تلفاز11(.  استوديوهات  إنتاج  من  قصيرة 
اجلمهور  ليتعرف  ف��رص��ة  ال��ع��رض  ج��اء  وق��د 
التي  األف��ام  تلك  السعودية على عينة من  في 
حيث  املهرجانية،  ال��ع��روض  على  حكراً  كانت 
مستوى  على  التعليق  اجلمهور  مبقدور  صار 
الصناعة السينمائية السعودية وكفاءة املؤلفني 
ميكن  الصدد  هذا  وفي  واملمثلني.  واملخرجني 
لكاتبه   The Rat )اجل����رذي(  بفيلم  التمثيل 
غرائبي  فيلم  وه��و  ال��ع��ام��ر.  فيصل  ومخرجه 
زي��اد  بطولة  م��ن  دق��ائ��ق،  عشر  م��دت��ه  قصير، 
العمري، الذي لم يرق له االستقبال اجلماهيري 
السلبي للفيلم فدخل مع املشاهدين في مشادات 
ك��ام��ي��ة ع��ب��ر م��واق��ع ال���»س��وش��ي��ال م��ي��دي��ا«.
غ��رائ��ب��ي��ة ال��ف��ي��ل��م، وك��ث��اف��ة ال��ع��ام��ات ف��ي حيز 
فيديو  مقطع  عبر  اجلمهور  ملخاطبة  اض��ط��ره 
أو ساخراً،  قصير، يصعب اجلزم بكونه جاداً 
من  النوعية  »ه��ذه  الفيلم:  عن  دفاعاً  فيه  ق��ال 
األفام ليست لك وليست لي مع احترامي لك. 
الفن  وعالم  األف��ام  لنقاد  مقدمة  األف��ام  ه��ذه 
مليان  آرت،  مليان  الفيلم  يعني  واآلرت��س��ت��ك. 
يستوعبها  ال  فضيع  بشكل  رمزيات  رمزيات. 
العقل البشري«. وقد قوبل تصريحه مبضاعفة 
السخرية من الفيلم، األمر الذي اضطره لتوسل 
اجل��م��ه��ور ل��ل��دخ��ول إل��ى م��وق��ع تقييم األف��ام 
تقييم  ورفع  آخر  مقطع  عبر   IMDb الشهير 
الفيلم الذي لم يحصل إال على 1.6 حيث قال: 
تقييم  موقع  إلى  الذهاب  هو  منكم  أري��ده  »ما 
على  أو  عشرة،  بدرجة  الفيلم  وتقييم  األف��ام 
األقل سبعة ثمانية، وقفتكم يا جماعة اخلير«.
وعي  بؤس  األول  التصريح  يعكس  ما  وبقدر 
فيلم  ف��ي  معقداً  دوراً  أدى  ال��ذي  الفيلم،  بطل 
نفسي ب��ال��درج��ة األول���ى، م��ن دون دراي���ة وال 
دراسة للشخصية التي يؤديها في فيلم مغاير 
إلى  الثاني  الفنية، يحيل تصريحه  الوجهة  من 
املعيار الذي صارت األفام حتتكم إليه، وهي 
النقطة اجلديرة باملجادلة. حيث صارت كفاءة 
الفيلم وجودته تعتمدان على التصويت عوضاً 
أُعلن موته أدبياً وفنياً،  الناقد الذي  عن صوت 
أعطت  التي  احل��داث��ة  بعد  ما  مهبات  مبقتضى 
باملساواة  يعرف  ما  إط��ار  في  فرد  لكل  صوتاً 
املثقف مقابل ما بات  الثقافية، وانطفاء صوت 
يوصف باخلبير، الذي أعطى لنفسه حق إلغاء 
دور الناقد كوسيط، ليعلن نفسه مستشاراً فنياً 
ميكن االعتماد عليه في تقومي األعمال األدبية 
من  رص��ي��د  أي  ميتلك  ل��م  وإن  حتى  وال��ف��ن��ي��ة، 
اخلبرة أو التجربة، فهو نتاج عصر اجلماهير.
 Joker اجل��وك��ر  بفيلم  ال��ت��دل��ي��ل  مي��ك��ن  وه��ن��ا 
ال���ذي ت��ب��ن��اه اجل��م��ه��ور ف��ي ك��ل أن��ح��اء ال��ع��ال��م، 

مب��ج��رد ع��رض��ه ن��ه��اي��ة ال��ع��ام امل���اض���ي. حيث 
الشهير  األف���ام  تقييم  موقع  ف��ي  تقييمه  بلغ 
مبقياس   9.9 األول��ى  األشهر  خال   IMDb
جماهيرية  تصويت  رافعة  عبر  وذل��ك  عشرة، 
جارفة، ليستقر مؤخراً عند 8.6 كما جتاوزت 
حمات  إي��ق��اع  ع��ل��ى  دوالر،  امل��ل��ي��ار  إي���رادات���ه 
إع��ان��ي��ة وإع��ام��ي��ة ش����ارك ف��ي��ه��ا إل���ى ج��ان��ب 
وأطباء  بالفلسفة،  املشتغلني  بعض  اجلمهور 
حظي  أن��ه  ل��درج��ة  النفس،  علم  ف��ي  مختصون 
بالترشيح إلحدى عشرة جائزة أوسكار، لكن 
لم يحصد سوى جائزتني، في الوقت الذي لم 
يهبه معظم النقاد أكثر من جنمتني، فقد وصفه 
بأنه  »الغارديان«  صحيفة  في  شو  براد  بيتر 
أك��ث��ر األف�����ام امل��خ��ي��ب��ة ل���آم���ال ع���ام 2019. 
ك��م��ا اع��ت��ب��رت��ه آن ه���وران���دي ف��ي »واش��ن��ط��ن 
التعامل  ميكن  وال  فيلم،  مجرد  بأنه  بوست« 
أ. و. سكوت  قال عنه  معه كفيلم عظيم. كذلك 
وبا  ضحل  فيلم  بأنه  تاميز«  »نيويورك  في 
اجلد. محمل  على  يؤخذ  أن  يستحق  وال  ثقل، 
هذا التباين الواضح ما بني تصويت اجلمهور 
اجلوكر،  فيلم  بظهور  يظهر  ل��م  النقاد  وآراء 
سطوة  ص��ع��ود  م��ع  ب��رز  تقوميي  منحى  فهو 
كتابه  في  موناكو  جيمس  يقول  حيث  امليديا، 
وما  وال��وس��ائ��ط  األف���ام   - فيلما  نقرأ  »كيف 
والتاريخ  واللغة  والتكنولوجيا  الفن  بعدها، 
ظهور  »منذ  األسباب  تلك  محلاً  والنظرية«، 
ذاته  حد  في  السينمائي  النقد  ف��إن  اإلنترنت، 
ق���د ت��ط��ور ف���ي ال��س��ي��اق اجل��م��اه��ي��ري، وأك��ث��ر 
إحصائياً،  تقييماً  تقدم  جناحاً  النقدية  املواقع 
تبقى  ملا  مسحاً  أو  املتفرجني.  آراء  على  يعتمد 
لم  التي  الصحف،  في  النقدية  املراجعات  من 
تتخل بعد عن دورها في هذا املجال. وإذا كنت 
تؤمن بحكمة اجلماهير، فسوف يكون أسلوب 
ليس  النقد  لكن  جاذبية.  ذا  بالعامات  التقييم 
يكون  أن  يجب  فما  كذلك،  يكون  أن  عادته  من 
ه��و ت��ق��دمي ح���وار ب��ني ال��ن��اق��د وال��س��ي��ن��م��ائ��ي«.
بعض املواقع العاملية املخصصة لتقييم األفام، 
لتعليقات  صفحاتها  تفتح  التي  تلك  خصوصاً 
بتعليق  تكتفي  وال  امل��دون��ني  وآراء  املشاهدين 
جنمات التقييم، تقدم خدمة تفاعلية على درجة 
تتفوق  حيث  األف��ام،  مقاربة  في  األهمية  من 
أحياناً مطالعات بعض املشاهدين على آراء نقاد 
مواقع  وه��ي  اإللكترونية.  وامل��واق��ع  الصحف 
تتفاوت من حيث اجلدية والصرامة، كما يبدو 
ذل��ك على درج��ة م��ن ال��وض��وح ف��ي ال��ف��ارق ما 
 IMDb موقع  في  الفارطة  الدميقراطية  بني 
الذي  الفاسدة  الطماطم  ملوقع  الفني  والتحفظ 
يصعب فيه تغليب التصويت على اآلراء النقدية.
أنها  ل��أف��ام  تقييم  ك���أداة  التصويت  معضلة 
الناقد  إي��ب��رت،  ب��ني رأي روب����رت  ت��س��اوي م��ا 
ال��س��ي��ن��م��ائ��ي ال��وح��ي��د احل���اص���ل ع��ل��ى ج��ائ��زة 
متصفحي  ألح����د  ع���اب���ر  وت��ع��ل��ي��ق  ب��ول��ي��ت��زر، 

بفن  وال��دراي��ة  اخلبرة  إلى  املفتقرين  اإلنترنت 
اس��ت��ف��ادت  مضللة  م��ع��ي��اري��ة  وه���ذه  السينما. 
توظيف  على  ق��ادرة  إنتاجية  مؤسسات  منها 
امل���ي���دي���ا، ل���درج���ة دف����ع األف�����ام إل����ى م��ن��ص��ات 
خيالي.  بشكل  اإلي���رادات  ومضاعفة  اجلوائز 
القادرة  النقدية  وذلك في ظل غياب األصوات 
مقنعة.  ق���راءات  وع��رض  األف���ام  فحص  على 
املواقع  تلك  في  العابرة  النقدية  التعليقات  أما 
رؤية  أو  إعامية  نبرة  على  محمولة  إم��ا  فهي 
كامتداد  األف���ام  م��ع  التعامل  أي  اجتماعية، 
حل���رك���ات س��ي��اس��ي��ة وث��ق��اف��ي��ة واج��ت��م��اع��ي��ة، 
الفنية. وتقنياته  الفيلم  م����رادات  ع��ن  مب��ع��زل 
م���ع ب���داي���ة ع����رض أي ف��ي��ل��م ت��ت��ج��دد امل��ع��رك��ة 
في  احمل��ت��ش��دي��ن  امل��ص��ّوت��ني  ميليشيا  ب��ني  م��ا 
خ��ي��وط تسويقية،  ت��أي��ي��د حت��رك��ه��ا  م��ظ��اه��رات 
محدوداً  أثرها  يظل  نقدية  نظر  وجهات  وبني 
ب��ني امل��ه��ت��م��ني. إذ ل��م ت��ع��د س��ل��ط��ة احل��ك��م على 
في  املختصني  بيد  وجمالياتها  األف��ام  ج��ودة 
املشاهدين  بيد  ص��ارت  ب��ل  السينما،  صناعة 
الذين صاروا يقترحون قوائم األفام اجلديرة 
هو  وه��ذا  العالم.  أن��ح��اء  جميع  ف��ي  باملشاهدة 
السينمائي  اخل��ط��اب  تهدد  التي  املخاطر  أح��د 
بكائنات  املشهد  يزدحم  حيث  السعودية،  في 
خال  من  إال  السينما  على  تتعرف  لم  رقمية 
هؤالء  بعض  ولأسف  هوليوودية،  مقترحات 
في  السينمائي  املشهد  تشييد  في  يشاركون 

األف���������������ام ال����س����ي����ن����م����ائ����ي����ة م��������ا ب��������ن ال����ت����ص����وي����ت 
ميديا وال��س��وش��ي��ال  النقدي  وال���رأي  اجلماهيري 
ال��س��ع��ودي��ة، ف��ي ظ��ل غ��ي��اب أه��م رك��ائ��ز الفعل 
ف���ي وج����ود شخصيات  امل��ت��م��ث��ل  ال��س��ي��ن��م��ائ��ي 
ن��ق��دي��ة س��ي��ن��م��ائ��ي��ة م���ؤث���رة وع���ارف���ة ب��أس��رار 
التصويت  يبقى  وبذلك  السينمائية،  الصناعة 
سينمائي. ج��ه��د  ألي  ال��ق��ات��ل��ة  امل��ع��ي��اري��ة  ه���و 

لئوميت  خدمات  الصحة،  وحدة  المناقصات
العنوان: شارع شبرينتساك 23 تل ابيب )الطابق 3(

michrazim@leumit.co.il :هاتف: 6949671-03، فاكس: 6949616-03، البريد االلكتروني
ساعات العمل : من األحد حتى الخميس الساعات 90:00 - 14:00 

موعد لتقديم العروض: حتى 2020\05\03 الساعة 14:00. يتم  تقديم  العروض  لصندوق  المناقصات،  بمكاتب  وحدة المناقصات بالعنوان المفصل أعاله.
نوع المناقصة: مناقصة علنية على مرحلتين مع إمكانية لتحرير إجراء تنافسي إضافي ممكنن ومتطّور.

وثائق المناقصة :  مقدمي العروض المحتملين المعنيين بتلقي وثائق المناقصة ״عليهم ملئ نموذج تعهد بالسرية وتكليف موظف تواصل ״  تم نشره على 
موقع لؤميت على االنترنت )ويشكل كامل وثائق المناقصة مع كل ملحقتها ( ويتم ارساله على البريد االكتروني للؤميت الى العنوان: 

michrazim@leumit.co.il حتى تاريخ 29.03.2020 الساعة 10:00وثائق المناقصة سيتم ارسالها الى مقدم الطلب خالل 3 ايام عمل لمقدم 
العرض بعد ارسال الطلب كما هومذكور. على مقدمي العروض استيفاء كافة الشروط المذكورة كما هو مذكور ولمنع الجهات غير الكفوءة بتلقي وثائق 
المناقصة فإنه يحق للشركة طلب استيضاحات ووثائق تثبت استيفاء الشروط المسبقة ويمكن ان يكون هذا في هذه المرحلة وكذلك يحق للؤميت رفض تسليم 

التطبيق: مدة االتفاقية من يوم التوقيع وحتى النهاية هي 5 سنوات )60 شهر ( من اقرار اإلذن.

في ما يلي الشروط المسبقة لالشتراك في المناقصة:
1(   مقدم العرض مسجل حسب القانون، أو مشتغل مرخص، مسجل كمشتغل مرخص في اسرائيل  ولديه كافة التصاريح بحسب قانون تشغيل الهيئآت العامة.

2(   مقدم العرض لديه عائد مالي حوالي 25 مليون  شيكل قبل ضريبة القيمة المضافة على األقل في موضوع المناقصة، في السنوات الثالث: 2017-2019. 
.ISO 27001 3(   خدمات الضيافة والمنشأة المعروضة )كل واحدة على حدى( حائزة على معايير
4(   مقدم العرض لديه تصريح فاعل ساري المفعول من وزارة العمل، الرفاه والخدمات االجتماعية .

5(   المنشأة المعروضة هي:)1( تحت ملكية مقدم العرض )االستئجار لما يزيد عن العشرة سنوات سيعتبر ملكية(: )2( يقع في اراضي اسرائيل ويبعد 30 كم جنوب شرق طيرة الكرمل .
6(   المنشأة المعروضة بمساحة 300 م وتستوفي معيار TIER 3 على االقل.

7(   الخدمات المعروضة تستجيب لكافة المتطللبات الواردة في قائمة الخدمات كما هو مفصل في وثائق المناقصة.
8(   التكنولوجيا المعروضة تتيح التواصل بين المواقع بدرجة Layer 2 و الى Latency لحتى 5ms مع الحفاظ على كل اعدادات الشبكة )VLANs( في الموقع - 1 لؤميت دون 

      الحاجة الى الموائمات.
.)RTO <=15 Min( وذلك لمدة 15 دقيقة كحد أقصى RPO-Recover Point Objective النظام المعروض يمكنه القيام باستنساخ والتي تتيح   )9

.  )RTO <=120 Min( وذلك لمدة ساعتين كحد أقصى RPO-Recover Time Objective المنظومة المعروضة يمكنها احتمال )10
11( خالل ال 3 سنوات االخيرة مقدم العرض قام بتزويد خدمات DR او LaaS في الموقع المعروض )سواء في خدمة الضيافة / او في المنشأة التي تعود للمقدم(  لصالح منظمتين 

      خارجين عن مقدم العرض على االقل وواحد منهما ضم 300 خادم )موجودة او افتراضية( بحجم تخزين 150TB على االقل لكل واحد.
12( خالل ال 3 سنوات االخيرة مقدم العرض قام بتنفيذ 2 مشاريع تخزين بيانات لصالح منظمتين خارج مقدم العرض على االقل حيث كان كل واحد منها يحتوى على استنساخ 

      ذهابا وايابا بسعة TB150 لكل جهة حيث ضمت البيانات على االقل: معززات بيانات، خدمات افتراضي، شيفرات.
13( مقدم العرض ارفق كفالة بنكية حسب وثائق المناقصة.

شروط المناقصة الملزمة هي فقط تلك الظاهرة بموقع لئوميت؛ حتلنات بشأن المناقصة يتم نشرها بموقع لئوميت؛ على المعنيين باإلشتراك بالمناقصة تتبع ومتابعة النشرات 
michrazim@leumit.co.il  بالموقع؛ للتوضيحات يمكن التوجه بالبريد االلكتروني، للعنوان

مناقصة رقم 20\7350 للخدمات اإلدارية لإلنتعاش في ما بعد الكوارث

مناقصة علنية لتقديم خدمات صيانة وتزويد
)INGL/TENDER/2020/05( مكيفات

الموعد  ليسرائيل تعلن بذلك عن تعديل  نتيبي هجاز هتبعي  شركة 
االخير لتقديم العروض للمناقصة التي نشرت بتاريخ 27.2.2020.
التعديل تم نشره في اطار “تعديل وتوضيح رقم 1” في موقع الشركة 

وهو www.ingl.co.il تحت الرابط “مناقصات واعالنات”.

חדל"ת 39897-01-20 בבית המשפט המחוזי בנצרת  
בענין: קסטן תריסים בע"מ ח.פ. 51-287168-2 )בהפעלה זמנית(

בענין: קיו.אס.אי בע"מ ח.פ. 51-399595-1 )בהפעלה זמנית(
)להלן: "החברות"(

הודעה על מתן צו לפתיחת הליכים, מינוי נאמנים
ומועד הגשת תביעות חוב

 2.2.2020 בהתאם להחלטת כבוד בית המשפט המחוזי בנצרת מיום 
39897-01-20 )להלן: "ההחלטה"(, ניתנת בזה הודעה, לפיה  בחדל"ת 
ביום 2.2.2020 ניתן צו לפתיחת הליכים להפעלת החברות לתקופה של 

60 ימים )להלן: "תקופת ההפעלה"(.
בהתאם להחלטה, בתקופת ההפעלה לא ניתן יהיה, אלא אם יינתן לכך 
אישור מראש מבית המשפט, להמשיך או לפתוח בכל הליך משפטי נגד 
החברות, לגבות כל חוב עבר, לפרוע כל ערבות בנקאית שהוצאה על ידי 
תאגיד בנקאי לטובת נושה של החברות ולא לבצע כל סעד עצמי מכל מין 
וסוג שהוא. עוד נקבע, כי כל העיקולים שהוטלו על נכסי החברות יוסרו.

במסגרת ההחלטה מונו הח"מ כנאמנים לחברות לתקופת ההפעלה 
וניתנו להם סמכויות ניהול הדרושות לשם ביצוע תפקידם והפעלת עסקי 

החברות בתקופת ההפעלה, כמפורט בהחלטה.
על כל נושה, הטוען לחוב של מי מהחברות כלפיו, להגיש, בתוך 45 ימים 

ממועד פרסום מודעה זו, תביעת חוב מטעמו.
לפרטים נוספים בעניין החברות, ובכל עניין הקשור להגשת תביעות חוב 

כאמור, יש לפנות ל:
משרד ב.לוינבוק ושות', עורכי דין )משרד הנאמן עו"ד יניב אזרן( מדרך 
מנחם בגין 52, תל אביב – ניתן לפנות לעוה"ד אסף קליין ו/או תום קופר 

ו/או יוסף קצב בטלפון שמספרו 03-6368888.
משרד יעקב זיצר ושות', רואי חשבון )משרד הנאמן רו"ח חוסאם 
בשארה( מרחוב מעלה השחרור 17, חיפה - ניתן לפנות לרו"ח איריניה 

ויינשטיין ו/או רו"ח ירין שקד בטלפון שמספרו 04-8674111.
יניב אזרן, עו"ד                      חוסאם בשארה, רו"ח

הנאמנים של החברות
קסטן תריסים בע"מ )בהפעלה זמנית(

קיו.אס.אי בע"מ )בהפעלה זמנית(

المحكمة للوائية في الناصرة                                         اعسار01-20 -39897
بخصوص: احيم كاستن للمبادرة واالستثمار م.ض رقم 51-3421701

)في ما يلي :”الشركة”(
اعالن عن اصدار قرار لبدئ االجراءات، تكليف قيمين  

ومواعيد تقديم دعاوى الدين
قرار  على  وبناء   19.3.2020 بتاريخ  الناصرة  في  الموقرة  المحكمة  قرار  على  بناء 
المحكمة بتايخ 2.2.2020 في ملف اعسار20-01 -39897 )في ما يلي:”القرار”( تم 
االبالغ عن ذلك وبحسبها فانه بتاريخ 19.3.2020 تم اصدار قرار بتشغيل الشركة لمدة 

60 يوم )في ما يلي “مدة التشغيل”(.
بناء على القرار، في مدة التشغيل لن يكون باالمكان، اال في حال تلقي موافقة مسبقة بذلك 
من رئيس المحكمة، لالستمرار او الشروع باجراء آخر وفي كل دعوى ضد الشركة، بما 
يتعلق بالديون، تسوية كل المخالفات البنكية، وتنفيذ كل خطوة شخصية باالتجاه الصحيح، 
الشركة  اموال  الضريبة حجزت على  كافة دوائر  بأن  وايا كانت ونوضح  ايا كان نوعها 

المذكورة وكل ذلك يخضع للقيم الموقع ادناه.
على كل مدين يدعي وجود حق لدى الشركة، ان يقدم طلب للقيم وذلك حتى تاريخ ليس 

بعد 7.5.2020 دعوى دين
للتفاصيل االخرى بخصوص الشركة، وبكل ما يتعلق بخصوص تقديم دعوى الدين يجب 

التوجه الى . 
مكتب المحامي ب.ليفنبوك وشركاه، للمحاماة )مكتب القيم المحامي ينيف ازران( من طريق 
مناحم بيغن 52، تل - ابيب - يمكن التوجه للمحامي اساف كالين و/او توم كوفر و/ او 

يوسف كتاف على هاتف رقم 03-6368888.
مكتب المؤتمن يعقوب زيتسر وشركائه، للمحاسبة )مكتب المؤتمن المحاسب حسام بشاره( 
و/او  فينشتاين  ايرينا  للمحاسبة  التوجه  يمكن   - حيفا   ,17 معليه هشحرور  المحاسب  من 

المحاسب يرون شكيد على هاتف رقم 04-8674111.
                  ينيف ازران، محامي                    حسام بشارة ، مراقب حسابات 

المؤتمن على الشركة 
                            كاستن تريسيم م.ض رقم )بتشغيل مؤقت( 


