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لم تعد مسألة تأثيرات العزلة وال��وح��دة على
صحة األفراد النفسيّة والعقليّة مقتصرة على
ن �ص��وص ال��روائ �ي�ين امل�ق�س��وم�ين وت�ه��ومي��ات
الشعراء الغاوين .لقد اعتلت هذه املصطلحات
ّ
جل��ة اجل��دل منذ س�ن��وات أق�لّ��ه ف��ي املجتمعات
ال �غ��رب �يّ��ة م ��ن ب ��واب ��ة إدارة أوج�� ��اع ال�ع�ي��ش
امل �ع��اص��ر ،وغ��ال �ب �ا ً ب�ح�ث�ا ً ع��ن ح�ل��ول طبية من
عقاقير وتقنيات سيكولوجية لتقليل آثارها
(السلبيّة) على إنتاجيّة األفراد العاملني أو جلم
تكاليف العناية باملتقاعدين واملتعطلني .وحتف ُل
صحف أوروبا بنقاشات حول السياسات التي
للسلطات تبنّيها ف��ي ذل��ك االجت ��اه ،ال
ينبغي ّ
سيّما ببريطانيا التي ُيق ّدر – وفق حملة إنهاء
الشعور بالوحدة  -ب��أن ثالثني في املائة من
مواطنيها يعيشون حالة وحدة دائمة أو غالبة،
فيما ي�ص�نّ��ف اخل �ب��راء اجل��زي��رة بـ«عاصمة
املتوحدين في أوروب��ا» ،وه��ؤالء أكثر عرضة
للموت بنسبة الثلث مقارنة مب��ن ال يعانون
منها .ومنذ العام  2018مت بالفعل تعيني وزير
م�ت�ف� ّرغ بحكومة ل�ن��دن إلدارة ملف الشعور
ب��ال��وح��دة ال ��ذي ان�ت�ش��ر ك��وب��اء ي�ف�ت��ك بصحة
األف ��راد ،ويقضي عليهم بأسرع ما قد يفعله
تدخني  15سيجارة في اليوم الواحد ،فكأنّه
«ج� ��ذام ال�ع�ص��ر اجل��دي��د» .ب��ل وك �ت��ب فيفيك
مورثي كبير اجلراحني األميركيني عام 2017
«طوال سنوات خدمتي في العناية باملرضى لم
تكن أكثر األوجاع انتشارا ً السكري أو أمراض
ال�ق�ل��ب .م��ا يسقم ناسنا ال�ش�ع��ور ب��ال��وح��دة».
وال ش� ّ�ك أن امل �خ��اوف ب�ه��ذا ال�ش��أن تضاعفت
منذ تفشي جائحة ك��ورون��ا ،والعزلة املنزليّة
اإلج�ب��ار ّي��ة التي فرضت على مليارات البشر
ح� ��ول ال� �ع ��ال ��م ،م ��ن ش��رق��ه إل� ��ى غ��رب��ه حتى
ل��م ي�ع��د ال �غ��ارق��ون داخ ��ل ك��واب �ي��س وحدتهم
ي � ��درون أي �ه��م س�ي�ق�ض��ي ع�ل�ي�ه��م أوالً :وب ��اء
ال��ع��زل��ة ال� �ق���دمي ،أم ع ��زل ��ة ال���وب���اء اجل ��دي ��د!
مقاربة الغربيني للتّعاطي مع أوج��اع الوحدة
م �ت��أت �يّ��ة م ��ن م�ن�ط�ل��ق ف�ل�س�ف��ي ف ��ردان ��ي وف��ق
الثقافة الرأسماليّة ال�س��ائ��دة ،فكأنها مرض
ك �م��ا األم � � ��راض األخ� � ��رى ت��اري��خ��ي وي�س�ق��م
أشخاصا ً غير محظوظني دون غيرهم ،ورمبا
ي�ك��ون السبيل األم �ث��ل لكبحه ت �ن��اول عقاقير
تعمل بيوتات صناعة األدوي��ة األميركيّة على
تطويرها لتكون مصدر إث��راء لها على نسق
�س �م��وم ال �ت��ي ت��ر ّوج �ه��ا حمل��ارب��ة االك �ت �ئ��اب.
ال� ّ
ول�س�خ��ري��ة ال��ق��در ،ف ��إن ال �س �يّ��دة ال �ت��ي تقود
تلك األبحاث الدوائيّة اآلن هي البروفسورة
ستيفاني كاسيبّو زوجة وزميلة البروفسور
جون كاسيبّو الذي وضع مع رفيق له (ويليام
باتريك) أول كتاب علمي الطابع حول الشّ عور
بالوحدة (الوحدة :الطبيعة اإلنسانيّة واحلاجة
للتواصل االجتماعي  )2008 -واعتبر فيه
أن «البشر وكأنهم مفطورون على الترابط

االجتماعي والتالقي مع اآلخرين» ،ولذا فإن
«ع�ي��ش صناديق الشقق الصغيرة ف��ي مدن
مزدحمة ال يعرف أحد فيها أحدا ،أو تغلب عليها
العالقات السطحية العابرة ،يتعارض جملة
وتفصيالً مع إرثنا التطوري من أسالفنا» ،إذ
مب��ا ك��ان ه��ذا التوق للبقاء على تواصل س ّر
ر ّ
جناة البشر ،ومت ّكنهم من مواجهة الوحوش
وت �غ � ّوالت الطبيعة كمجموع ال ف ��رادى .عند
ك��اس�ب�يّ��و ال��وح��دة حت � ّول��ت م��ن ش�ع��ور مؤقت
م �ح��دود ف��ي ال �ع �ص��ور السحيقة إل ��ى م��رض
مزمن أوجاعه دائمة في راهن وقتنا ،وهو كما
كل توتّر عصبي مستدام يدمر صحة الشرايني
والقلوب ،و ُيضعف نظام املناعة بل والقدرات
املعرفيّة أيضاً ،وهو كليّا ً أو جزئيّا ً وراء معظم
ح��االت ال �ت��و ّرط بتناول امل�س�ك��رات ،وتعاطي
املخدرات ،وكثير من حوادث االنتحار املؤسفة.
لكن وجهة النظر هذه تبدو مختبر ّية محضة،
وتفتقد لسند م��ن ال �ت��اري��خ .دي�ف�ي��د فينسنت
ف��ي (ال �ع��زل��ة  )2020 -ي��ذه��ب إل��ى التّفريق
ب�ين ال�ع��زل��ة االخ�ت�ي��ار ّي��ة وال��شّ �ع��ور ب��ال��وح��دة.
فالعزلة فيزيائيّة أساساً ،وقد تكون ضرور ّية
وإيجابيّة أحيانا ً لترتيب ذواتنا أو إجناز أعمالنا
دون مقاطعات مستم ّرة ،وال تقود الناس إلى
الفناء بعكس الشّ عور بالوحدة ال��ذات��ي الذي
ميكن امل�ع��ان��اة منه ول��و ف��ي م�ك��ان م��زدح��م –
والذي يراه قاتالً .فيما متضي مؤرخة املشاعر
اإلنسانيّة فايي باوند – ألبرتي في (تأريخ
ل�ل�ش�ع��ور ب��ال��وح��دة –  )2019إل��ى امل�ج��ادل��ة
ب��أن ال��وح��دة ليست ش�ع��ورا ً ف��رد ّي�ا ً بيولوجيا ً
محضاً ،بل نوع من استجابة ملعمار اجتماعي
نتاج دور مجتمعي وحالة مكانيّة – زمانيّة
ف ��ي ال �س �ي��اس��ة وال �ث �ق��اف��ة واالق� �ت� �ص ��اد م �ع �اً.
واحلقيقة أ ّن��ه وف��ق تأريخ للنصوص األدبيّة
ال �ت��ي وص�ل�ت�ن��ا ف ��إن ال��شّ �ك��وى م��ن ال �ع��زل��ة أو
ال �ش �ع��ور ب��ال��وح��دة ل��م ي �ك��ن م �ع��روف �ا ً –كما
ن �ف �ه �م��ه اليوم– ق �ب��ل ال� �ق ��رن ال��ث��ام��ن عشر
وبدايات صعود الرأسماليّة احلديثة .وحتى
ال�ع��ام  1800ك��ان ال��شّ �ع��راء الرومانتيكيون
والفالسفة والعابدون يعتبرون العزلة جائزة
ومكسبا ً وط��ري�ق�ا ً للسمو والتحليق .وكتب
ويليام وردزوورث عن حلظات ساحرة في
«جتولت وحيدا ً كغيمة» ،فيما كانت متعة جان
روس��و اخلالصة استغراقاته املتوحدة
ج��اك
ّ
ً
ً
ً
مشيا وكتب ف��ي ذل��ك نصا جميال .وبينما ال
يظهر (روبنسون كروزو –  )1719في رواية
اإلجنليزي دانيال ديفو معنيا ً كثيرا ً بالوحدة،
ي �ب��دو أن وح ��ش ال � ّدك �ت��ور (ف��ران�ك�ش�ت��اي��ن –
 )1818في رواي��ة اإلجنليز ّية م��ارس شيلي
كان أ ّول الذين وقعوا بني براثن صقيع الوحدة
والعزلة بعد أن أنكره النّاس ولفظوه من بينهم.
وبحسب (تأريخ الشعور بالوحدة) فإن والدة
جنني الوحدة الشقي هذا ع��ادة ما تترافق مع

حتوالت ثور ّية الطابع دميوغرافيّة  -اقتصادية
كتلك التي تزامنت مع الثورة الصناعيّة وما
راف�ق�ه��ا م��ن ه�ج��رة واس�ع��ة م��ن األري ��اف نحو
امل���دن ب�ح�ث�ا ً ع��ن ف ��رص ال�ع�م��ل ف��ي امل�ص��ان��ع،
وش �ي��وع ال �ع�لاق��ات امل���اد ّي���ة ،واالزدح���ام���ات
اخلانقة وظروف العيش الساحق ،والفردانيّة
على حساب التضامن اجلماعي لألسر املمتدة
والورع الديني الذي كان مينح قلوب اليائسني
السلوى .وال مناص لكل عالم اجتماع
نوعا ً من ّ
أو سيكولوجيا جاد اليوم من حسبان تأثيرات
�س �ي��اس��ات االق �ت �ص��ادي��ة ال�ن�ي��ول�ي�ب��رال�يّ��ة في
ال� ّ
التسبب بتح ّول شعور الوحدة إلى هذه احلالة
الوبائيّة النّسق س��واء عند ال ّطبقات العاملة،
أو املشردين ،أو املهاجرين وضحايا احلروب
أو كبار ال�س� ّن ،أو العاشقني املتباعدين ،كما
ردود األفعال املرتبطة بها كالسمنة واإلدمان
بأن
وغيرها .وتزعم باوند  -ألبيرتي في كتابها ّ
الشعور بالوحدة ،ليس إال عباءة اسم يلتحفه
خليط فرداني متفاوت من مشاعر االغتراب
املتشابكة بني خوف وغضب وكراهيّة وحقد
وأس��ف وخجل وفقدان وغيرة ورث��اء للذات.
ومع ذلك كلّه ،وبغير طموحات شركات األدوية
إلنتاج تلك احلبة السحر ّية املضادة لإلحساس
ب��ال��وح��دة ،ف��إن أح ��دا ً ال يعلم مت��ام �ا ً م��ا ميكن
فعله ملكافحة هذا الوباء القاتل دون تقويض
أساسيات املجتمع الرأسمالي بر ّمتها .يقترح
البعض مثالً ت ٍ
نب شخصي للعزلة االجتماعية
دوا ًء للشعور بالوحدة ،وبناء تقبّل تدريجي
من الصغر لفكرة العيش مع الذات واالستمتاع
ب �ه��ا .ب��ل ك��ان��ت األدي �ب��ة اإلجن �ل �ي��ز ّي��ة فرجينيا

وول��ف تص ّر – وهي التي انتحرت من الكآبة
بالغرق في  - 1941على أن كل فرد من العائلة
اخلاصة كي ميكنه أن
يجب أن تكون له غرفته
ّ
ّ
يحظى بالفرصة لتطوير ذات��ه كإنسان .لكن
تلك بال ّطبع وأم�ث��ال�ه��ا م��ن احل �ل��ول النخبو ّية
الطابع ال تبدو أطباقا ً دانية إال لطائفة قليلة
من األثرياء واملوسرين من علية القوم وأعلى
منسوب الطبقة الوسطى أكثر م��ن أن تكون
أمرا ً عمليّا ً في متناول املاليني الذين حتاصرهم
الوحدة ،وهم غالبهم من الشّ بان صغار الس ّن،
والفقراء واألمهات العازبات واملتقاعدين الذين
فقدوا الصلة بأبنائهم أو خسروا شركائهم في
احلياة .ومم��ا يص ّعب األم��ر على ه��ؤالء  -في
أج��واء التقشّ ف بعد األزم��ة املالية العاملية عام
 2008وسعي احل�ك��وم��ات احمل�م��وم لتقليص
التّقدمات االجتماعية واخلدمات العا ّمة – أن
الشعور بالوحدة أشبه بدائرة لها بداية دون
نهاية ،إذ أن املستوحدين يصبحون مع مرور
الوقت ال اجتماعيني ،ويفقدون ثقتهم بقدرتهم
على التعاطي الندي مع اآلخ��ري��ن ،وكثيرا ً ما
ي�ع�ج��زون ع��ن ب�ن��اء ع�لاق��ات صحيّة متوازنة
مستقبالً .إنها مصيدة عصرنا ،وال فكاك منها.
شركة مي افيفيم  2010م.ض تطلب تلقي عروض
لصالح مناقصة علنية رقم  586/20لتلقي خدمات
تنسيق وتنظيم حركة السير:

الموعد االخير لتقديم االستفسارات :يوم االحد الموافق  24/05/2020الساعة .15:00
الموعد االخير لتقديم العروض :يوم االربعاء الموافق  03/06/2020الساعة .12:00
وثائق المناقصة يمكن الحصول عليها من موقع الشركةwww.mei-avivim.co.il:
.للتفاصيل األخرى قسم المناقصات والتعاقدات على هاتف رقم 03-7736117:او ايميل
natalies@mei-avivim.co.il

مناقصة علنية لتقديم خدمات فاحص مؤهل

نتيفي هجاز هتبعي ليسرائيل م.ض(“الشركة”) ،شركة حكومية ،تنشر مناقصة علنية لتقديم خدمات مكلفي أمان والتي تستوفي الشروط المسبقة المفصلة اختيار الفائز سيكون بناء
على وثائق المناقصة (في مايلي “الخدمات”) ،واستيفاء مقدم العرض للشروط المسبقة المذكورة في وثائق المناقصة .وفي ما يلي هو ملخص للشروط للمناقصة وسيتم توقيع العقد
لمدة  24شهر .ويحق للشركة تمديد مدة التعاقد لعدة فترات بحسب ما تراه مناسبا وبحسب وقائق المناقصة
 .1مقدم العرض شركة (أو شراكة) مسجلة حسب القانون في إسرائيل وهي مشتغل مرخص مسجل.
 .2مقدم العرض بنفسه ،او في حال كان مقدم العرض شركة  -شخص يتم تشغيله من قبل مقدم العرض ويفصل ذلك في العرض ،مسجل في قاعدة البيانات الحكومية (وزارة
العمل والرفاه في تقديم الخدمات االجتماعية  -مدير األمان والصحة التشغيلية) في مجال ذوي الوظائف في األمان والصحة في مجال العمل  -مقدم الخدمات كفاحص مؤهل
ضمن كل المؤهالت التالية بشكل تراكمي :معدات الرفع ،مركبات الرفع والهوائيات وبحسب ذلك مؤهل إلجراء الفحوصات الدورية والتمشيط والتوقيع على التصاريح
مناسبة للمعدات واألدوات المتعلقة باألمان (بحسب تعريفها في المناقصة) ،وكل ذلك بحسب ما هو مذكور في وثائق المناقصة.
 .3مقدم العرض بنفسه  -او شخص يعمل معه او كما ذلك مفصل في العرض،هو حاصل/له على كافة الشهادات وسيتم تفصيل ذلك في العرض ،وان يكون/تكون حاصل على
شهادة مراقب/ة بناء على ما هو مفصل كما يلي وان تكون كافة الشهادات سارية في موعد تقديم العرض.
 3.1فاحص مؤهل لمعدات ومركبات الرفع.
 3.2فاحص مؤهل للهوائيات.
 .4مقدم العرض ينطبق عليه البند  2تشغيل الهيئآت العامة  1976وحاصل على كافة التراخيص بحسب هذا القانون ( إدارة الحسابات والتقارير الضريبية بحسب قانون الضريبة وقانون
ضريبة القيمة المضافة ) ويستوفي شروط قانون تشغيل قانون ذوي االحتياجات الخاص بما يتناسب مع قانون تشغيل الهيئات العامة (توجيه رقم  10والتعاليمات الصادرة)  2016-وقانون
المساواة لذوي االحتياجات الخاصة .1988
 .5مقدم العرض يدير حساباته حسب قاون تشغيل الهيئات العامة (تطبيق ادارة الحسابات ودفع الضرائب)  ,1976-ولدية كافة التصاريح واألذونات الالزمة بحسب االصول ووفقا للقانون.
معلومات عامة:
* مستندات المناقصة كما هي ظاهرة بموقع الشركة www.ingl.co.il :تحت الرابط “مناقصات”وثائق المناقصة
مجدال عتديم (مبنى رقم  )8كريات عتديم ،تل ابيب طابق  ,32بتنسيق مسبق مع السيدة مينا ايدر في االيام من االحد حتى الخميس لدى السيدة مينا ادار
على هاتف رقم ( )03-6270453في االيام من االحد حتى الخميس بين الساعات .16:00 - 09:00
* لتلقي االستفسارات يجب التوجه للبريد االكتروني  daniel@ing.co.ilحتى تاريخ  26.5.2020الساعة  16:00نلفت عنايتكم ان األجوبة ستنشر على
موقع االنترنت التابع للشركة.
* على مقدمي العروض تقديم عروضه بالتسليم اليدوي الى صندوق المناقصات الكائن في مكاتم شركة نتبي هجاز هتبعي ليسرائيل م.ض مجدال
عتديم (مبنى رقم  )8طابق  32كريات عتديم ،تل ابيب ليد المكلفة بالتواصل ألجل هذا الموضوع فقط السيدة مينا ارد بتداء من تاريخ  9.6.2020حتى الساعة
 ( 16:00في االعياد والعطل لن يكون هناك تقديم عروض) على مقدمي العروض ارفاق كافة الوثائق المطلوبة بحسب وثائق المناقصة.
* ألجل ازالة كل شك نوضح ان كل الشروط المسبقة وشروط المناقصة المشروحة في هذا االعالن هي ملخص فقط وانه في حال حدوث
تناقض بين هذا االعالن ووثائق المناقصة فإن المرجعية لوثائق المناقصة.

