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ث � ل� ��اث � � ��ة م � � � ��ن ك � � � ��ل أرب� � � � �ع � � � ��ة ف � � �ي� � ��روس� � ��ات
ج � � � � ��دي � � � � ��دة م � � � �ص � � � ��دره � � � ��ا احل � � � �ي � � � ��وان � � � ��ات
االبعاء  * 2010/8/4السنة الثانية عشرة* الثمن  3ش.ج  -רביעי
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األم � � ��راض احل �ي��وان �ي��ة امل �ن �ش��أ ه ��ي أم� ��راض
تسببها اجلراثيم التي تنتقل بني احليوانات
وال��ن��اس ،منتشرة ف��ي جميع أن �ح��اء ال�ع��ال��م.
ومي �ك��ن أن ت �ك��ون ن��اج�م��ة ع��ن ف �ي��روس��ات أو
بكتيريا أو طفيليات أو فطريات وق��د تسبب
مرضا ً خفيفا ً أو شديدا ً أو حتى الوفاة .ويقدر
اخلبراء أن نحو  60باملائة من األمراض املعدية
املعروفة في البشر ميكن أن تنتشر عن طريق
احليوانات .ولكن وفقا ً ملراكز مراقبة األمراض
وال��وق��اي��ة منها ( )CDCف��إن ث�لاث��ة م��ن كل
أربعة أمراض جديدة مصدرها من احليوانات.
> كيف تنتقل األم��راض احليوانية؟ االتصال
امل� �ب ��اش ��ر ب ��احل� �ي ��وان ��ات ه���و أس� �ه ��ل ط��ري �ق��ة
الن� �ت� �ش ��ار األم� � � ��راض م� ��ن احل � �ي� ��وان� ��ات إل��ى
ال �ب �ش��ر م��ن خ�ل�ال ال �ل �ع��ب أو ال �ت �ع��ام��ل معها،
أو م��ن خ�ل�ال ع�ض�ه��ا أو خ��دش �ه��ا ل�لإن �س��ان.
واألش � �خ� ��اص ال ��ذي ��ن ي �ع �م �ل��ون ف ��ي ص�ن��اع��ة
ال �ث��روة احل�ي��وان�ي��ة أو ف��ي رع��اي��ة احل�ي��وان��ات
مثل حدائق احليوانات أو أحواض السمك هم
أك�ث��ر ع��رض��ة ألم ��راض حيوانية ألن�ه��م غالبا ً
ما يكونون على اتصال مباشر باحليوانات.
وميكن أن تكون احليوانات األليفة احمللية أيضا ً
م�ص��درا ً مباشرا ً للعدوى وك��ذل��ك احليوانات
البرية التي تكون بتماس مع الصيادين .كما
ميكن أي�ض�ا ً نقل األم ��راض احليوانية املنشأ
من احليوانات إلى البشر من خالل احلشرات
التي تعمل مبثابة «وسيط» أو نواقل للعامل
املسبب للمرض مثل القراد الذي ينقل مسببات
األم ��راض املنقولة ب��ال��دم مثل البكتيريا التي
تسبب «م��رض المي» من احليوانات املصابة
إلى حيوانات أخرى أو للبشر كما أن البعوض
والبراغيث هي أيضا ً ناقالت شائعة ألمراض
ح�ي��وان�ي��ة م�ث��ل «ف �ي��روس زي �ك��ا» ال ��ذي ينتقل
ع��ن ط��ري��ق البعوض والبكتيريا ال�ت��ي تسبب
ال �ط��اع��ون ال �ت��ي تنتقل ع��ن ط��ري��ق ال�ب��راغ�ي��ث.
ومي�ك��ن أن ي�ص��اب البشر ب��أم��راض حيوانية
من خالل استهالك األطعمة امللوثة عند تناول
اللحوم أو البيض غير املطبوخ جيدا ً أو تناول
منتجات غير مغسولة وت�ك��ون ملوثة ببراز
احليوانات .وميكن أن يتسبب شرب احلليب
اخل��ام غير املبستر أو املياه امللوثة أيضا ً في
انتشار األمراض احليوانية املنشأ إلى البشر.
> فيروسات تاجية حيوانية .أما الفيروسات
التاجية ،وهي عائلة كبيرة من الفيروسات التي
تصيب الطيور والثدييات فقد كانت مسؤولة
ع��ن العديد م��ن تفشي ع��دد م��ن األم ��راض في
جميع أنحاء العالم مبا في ذلك وباء املتالزمة
التنفسية احلادة الوخيمة (سارس) بني األعوام
 2003 - 2002ووباء «كوفيد  »19احلالي.
وهناك سبعة فيروسات تاجية حيوانية املنشأ
م �ع��روف��ة ب��إص��اب��ة ال �ب �ش��ر ،ل �ك��ن ل��م تستطع
ج�م�ي�ع�ه��ا م ��ن ال �ق �ف��ز م �ب��اش��رة م ��ن مضيفها

وهذه احليوانات هي األكثر تهريبا ً في العالم
والتي تستخدم في الطب الصيني التقليدي.
ك��ان��ت ال �ف �ي��روس��ات ال �ت��اج �ي��ة امل ��وج ��ودة في
حيوانات البنغولني مختلفة جدا ً عن أن تكون
السلف املباشر لــ«كوفيد  »19لكن الباحثني
ي�ق��ول��ون إن زم��ن وكيفية إص��اب��ة احل�ي��وان��ات
ميكن أن توفر أدلة حول مكان نشأة الفيروس.

األصلي إل��ى اإلنسان إنسان .وق��د مت العثور في ه��ان��وي« :يجب التحقق من جميع أج��زاء
على أسالف فيروس «سارس» في اخلفافيش سلسلة اإلم ��داد ب��احل�ي��اة ال�ب��ري��ة» .وتضيف:
ولكن الفيروس قفز إلى قطط الزباد (الثدييات «نحتاج إلى اختبار أي أن��واع حيوانات برية
الصغيرة الليلية) قبل أن يصيب البشر .وقد أو م�س�ت��زرع��ة مي�ك��ن أن ت �ك��ون ع�ل��ى ات�ص��ال
يكون فيروس كورونا ال��ذي يسبب «كوفيد وثيق ومتكرر م��ع البشر ف��ي ال�ص�ين ،وي��رى
 »19قد نشأ في اخلفافيش ولكن ال يزال من ال�ب��اح�ث��ون أن جت ��ارة احل �ي��اة ال �ب��ري��ة  -التي
غير الواضح كيف انتقل الفيروس إلى البشر .تقترب فيها العديد من احليوانات مع بعضها
وي��ق��ول ال �ب��اح �ث��ون إن م��ن ال �ص �ع��ب التكهن ب �ع �ض �ا ً وال� �ن ��اس  -ت��وف��ر ال� �ظ ��روف امل�ث��ال�ي��ة
جامعة ارئيل
ب��امل �ك��ان ال� ��ذي س�ت�ظ�ه��ر ف �ي��ه األم� � ��راض وإن النتشار الفيروس في أح��د األن��واع إل��ى آخر.
السامرة
مناقصة علنية رقم -11/20
أغ �ل��ب ال �ع �ل �م��اء ل �ي �س��وا م �ت��أك��دي��ن مت ��ام� �ا ً من ي �ت �ف��ق م �ع �ظ��م ال��ب��اح��ث�ي�ن ع��ل��ى أن ف��ي��روس
لخدمات تعبئة الوقود لجامعة اريئيل
س�ب��ب ارت��ف��اع األم � ��راض احل �ي��وان �ي��ة امل�ن�ش��أ« .ك��وف��ي��د  »19رمب� ��ا ن �ش��أ ف ��ي «خ �ف��اف �ي��ش
في السامرة  -تأجيل موعد
سيتم تآجيل المواعيد كما يلي:
ول� �ك ��ن ل��دي �ه��م ب �ع��ض ال��ف��رض��ي��ات ال �ق��وي��ة .حدوة احلصان» ،ولكن الطريق الذي اتخذته
األعمال
التواريخ
رقم
> غ��زو البيئة احليوانية .وتشير إل��ى إن أحد للوصول إل��ى البشر ال ي��زال لغزاً .وميكن أن
الموعد االخير لتقديم االستفسارات
23/07/2020
1
أبسط األسباب قد يكون أن الناس يغزون بيئة يكون الفيروس قد قفز مباشرة من اخلفافيش
أجوبة أسئلة االستفسار
27/07/2020
2
احل�ي��وان��ات ف��ي كثير م��ن األح �ي��ان مم��ا يسهل إل��ى البشر وت�ط��ور مب��رور ال��وق��ت إل��ى ساللة
موعد تقديم العروض (حتى الساعة  ! 13:00فقط)
02/08/2020
3
املزيد من التفاعالت بني البشر واحليوانات مثل الوباء احلالية أو رمبا قد انتقل عبر احليوانات
الموعد األخير لتقديم العروض حتى تاريخ  02/08/2020حتى الساعة  13:00فقط في قسم
المشتريات مبنى  3ا غرفة  3.013أ ،حرم ميلكن ،اريل  -في اليوم األخير للتقديم لن يتم
قطع األشجار في الغابات أو التعدي على البيئة .الوسيطة .وفي وقت مبكر من الوباء احلالي
استقبال العروض حتى الساعة المذكورة!
ما ذكر في هذا االعالن له االفضلية على ما ذكر في وثائق المناقصة.
> مم� ��ارس� ��ة ال� �ص� �ي ��د .وق � ��د ت� �س ��اه ��م ب�ع��ض ك��ان ُيعتقد أن ح�ي��وان البنغولني (وه��و نوع
مع فائق االحترام
جامعة اريئيل في السامرة
امل� �م ��ارس��ات ال �ث �ق��اف �ي��ة أي��ض��ا ً ف��ي امل��زي��د من مهدد ب��االن�ق��راض ،يأكل النمل) ،هو مضيف
األم�� ��راض احل �ي��وان �ي��ة امل �ن �ش��أ م �ث��ل مم��ارس��ة وس �ي��ط م�ح�ت�م��ل ل �ف �ي��روس «ك��وف �ي��د »19 -
وحدة المناقصات
ال �ص �ي��د ،ح �ي��ث ي�ع�ت�ب��ر ال �ص �ي��د ف��ي ك�ث�ي��ر من عندما اكتشف الباحثون الفيروسات التاجية
واللوجيستيكا
األماكن في العالم املصدر الرئيسي
ذات الصلة ف��ي احل �ي��وان��ات ال�ت��ي مت ضبطها
מודיעה בזאת על פרסום
للبروتني.פרסום
מודיעה בזאת על
بذلك عن نشر
201920042
تعلنמס'
הליך
201920042
מס'
وت�ض�ي��ف أن ال�ض�غ��ط ع�ل��ى البيئة
הליך م��ن خ�لال في جنوب الصني بني عامي  2017و.2019
202020026
العلني رقم
اإلجراء
מציעים
הכנת רשימת
בדבר
הודעה
רשימת מציעים
הכנת
בדבר
הודעהل� ��ى ع� ��دم ت� ��وازن
ال �ص �ي��د وال �ت �ن �م �ي��ة ي � ��ؤدي إ
ملف تفكيك 36793-07-20
المحكمة اللوائية في القدس
והפעלת
להצבה
תחרותי
הליך
לטובת
והפעלת
להצבה
לטובת הליך תחרותי
لتقديم خدمات استشارة ودعم في مجاالت
البند  342ي أ .لقانون الشركات 1999-
بخصوص:
البقاء
احليوانات
النظام البيئي ويصعب على
الباد للبناء والتطوير مقاوالت واستثمارات م.ض رقم 512992322
وبخصوص تفكيك شركة:
(כספומט)
למשיכת כספים
מכשיר
מכשיר למשיכת כספים (כספומט)
(في ما يلي”:الشركة”)
SAP BASIS+PI+SD
اختصاص:
(في ما يلي”:مقدم الطلب”)
حل�ي��وان��ات
�ت .وإن ا
على قيد احل �ي��اة كما ك��ان�
הכולל אפשרות למשיכה באמצעות
למשיכה באמצעות
אפשרות
הכולל
تمير كوهن هوية 2950011
وبخصوص مقدم الطلب:
الموعد االخير لتقديم
بواسطة المحامية شمريت ملمان وآخرون
العروض:הטכניון
בקמפוס
כרטיס אשראי זר,
הטכניון
בקמפוס
זר,
אשראי
כרטיס
أكثر
والبحث
أبعد
ملناطق
تضطر إلى االنتقال
مكتب شمعونوف وشركاه  -للمحاماة
13:00
 01.09.2020الساعة
ע"פ يوم
ע"פ תקנה  20לתקנות המכרזים ובקשה مرحاف هأربعاه  ،30تل ابيب6473926 ،
ובקשה
המכרזים
الثالثاء 20לתקנות
תקנה
ع��ن ال �ط �ع��ام أو األص �ح��اب وف��ي ه��ذه احل��ال��ة
هاتف  ،03-6111000فاكس03-6133355 :
h.rotem@technion.ac.il
المكلفة
اعالن بخصوص تقديم طلب للمحكمة لتفكيك شركة
للمناقصةלפי תקנה  18לתקנות
بالتواصلמידע
לקבלת
לתקנות
18
תקנה
לקבלת מידע לפי
املجهدة بشكل مزمن تكون ه��ذه احليوانات
تم بذلك أنه بتاريخ  16.7.2020تقديم طلب للمحكمة اللوائية في القدس طلب لتفكيك
المناقصات
تقديم العروض لصندوق
يمكن
מוסדות
(התקשרויות של
המכרזים -
מוסדותالطلب ،وان هذا الطلب سيتم تالوته أمام المحكمة اللوائية في القدس
המכרזים ( -התקשרויות שלالشركة ،وان هذا
גבוהה)ك �ث��ر
להשכלה�راض وأ
أك �ث��ر ع��رض��ة ل�لإص��اب��ة ب� ��األم� �
 8.9.2020الساعة .10:00
תש"ע -بتاريخ
תש"ע -
لصندوقגבוהה)
להשכלה
2010
 2010مفصل
التخنيون ،كما هو
المناقصات في
المحوسب او
كل مدين او مشترك للشركة يعرب عن رغبته االعتراض على أمر التفكيك ان يكون
שכתובתו:
האינטרנט
באתר
ההליך
פרטי
באתר
ההליך
كما توفر
البشر.
פרטיإلى
عرضة النتشار املرض
שכתובתו:المحكمة ،بنفسه او بواسطة محاميه ،بعد ان يقدم بالغ لمقدم الطلب
האינטרנט موجودا في مداولة
موقع االنترنت
المنشورة على
المناقصة
في وثائق
بخصوص ذلك.
/https://michrazim.technion.ac.il/purchasetenders
/https://michrazim.technion.ac.il/purchasetenders
�رص
�
ف
�
ل
ا
�ن
�
م
�د
�
ي
�ز
�
مل
ا
�ذه
مم ��ارس ��ات ال �ص �ي��د ه �
تضمن
بطريقة
االلكتروني
البريد
في
ارسالها
أو
الطلب
لمقدم
تقديمه
يتم
ان
يجب
البالغ
htt://michrazim.teehnion.ac.il
בשעה .13:00
התאריך האחרון להגשה08.09.19 :
.13:00
الطلب وذلك حتى الساعة  16:00من تاريخ .7.9.2020
בשעהالى يد مقدم
התאריך האחרון להגשה 08.09.19 :الوصول
والتعديالت،
بالتقديم للمناقصة بأن التغييرات
المهتمين
אישعناية
نلفت
�راض حيوانية.
عرضة أل
eyal.kobi@technion.ac.il
להליך:
הקשר
eyal.kobi@technion.ac.il
הקשרم�להליך:
للناس ليصبحوا איש
يطلب ذلك ،سيقوم مقدم الطلب مقبل مبلغ مالي ،نسخة من طلب التفكيك.
كل مدين او مشترك
ושינויים,تعليمات قانون الشركات (تفكيك) ،الموعد األخير لتقديم االعتراض
שתיקוניםعلى القانون  9من
بناء
שתיקונים ושינויים,
המתעניינים
לכך
המתעניינים
לב
תשומת
לכך المناقصة،
بخصوص
תשומת לב ايا كانت
سبب آخ��ر
.25.8.2020
ככל שיהיו בתנאי ההליך,
محتملההליך,
שיהיו בתנאי
> ارت�ب��اط سكاني .وه�ن��اك ככל
شمريت ملمان ،محامية
المذكور فقط
באתר موقع
نشرها في
سيتم
בלבד.
االنترنت הנ"ל
האינטרנט
יפורסמו
האינטרנט הנ"ל בלבד.
באתרمل �ن �ش��أ هو
יפורסמו �ي��ة ا
الرت� �ف���اع األم� � ��راض احل �ي��وان
موكل مقدم الطلب
ً
ببعضهم
أن ال �ن��اس أص�ب�ح��وا أك�ث��ر ارت �ب��اط �ا
"7.5
"7.5
مما
�ى
�
ض
�
מח'أي وق �
הטכניוןم��ن
ال�ب�ع��ض اآلن أك �ث��ر
הטכניון מח' רכש ( / 446097 /מציעים כספומט)
רכש�ت /م( / 446097מציעים כספומט)
סופי  /דרור 3 /
/ 8232324
הארץ /
8232324
ערבش��/ار األم �
אל الن�ت�
איאם�رص
ي��وف��ر امل��زي��د م��ن ال �ف�
تيار
مصححات
لمنظومة
�راض /סופי  /דרור  3 /مناقصة علنية لتزويد ،تركيب وصيانة
הטכניון2
הטכניון2
ً
احليوانية املنشأ بعيدا ع��ن أي م�ك��ان نشأت
ومنظومة تحكم لنقطة قياس للحماية الكاثودية.
תקציבאי/ת :איתמר
תקציבאי/ת :איתמר
نتيفي هتفعي ليسرائيل م.ض (״الشركة״)شركة حكومية بالكامل تنشر بذلك اعالن عن مناقص لتقديم خدمات للتزويد ،تركيب وصيانة ،لمنظومة مصححات تيار
ف �ي��ه .وإن االت �ص��ال أم ��ر ض�خ��م ب��ل إن حتى
ومنظومة تحكم لنقطة قياس للحماية الكاثودية ،وستقوم الشركة بالتعاقد مع مقدم العرض الفائز لمدة  12شهر كما هو مفصل في وثائق المناقصة االختيار سيكون
بناء على شروط المناقصة ،من بين مقدمي العروض الذين يستوفون كافة الشروط المذكورة في وثائق المناقصة ،والتي سيفصل جوهرها في ما يلي.
األم� ��اك� ��ن ال��ب��ع��ي��دة ن �س �ب �ي �ا ً أص��ب��ح��ت أك �ث��ر
الشروط المسبقة
 .1مقدم العرض هومشتغل مرخص او شركة (شركة او شراكة) مسجلة حسب االصول في اسرائيل.
ارت �ب��اط �ا ً اآلن مم��ا ك��ان��ت ع�ل�ي��ه ف��ي امل��اض��ي.
 .2مقدم العرض زود وركب في اسرائيل على األقل  10مصححات للحماية الكاثودية.
* جتارة احليوانات .ويقول العديد من الباحثني
 .3مقدم زود وركب في اسرائيل برنامج وتحكم على األقل  10مصححات للحماية الكاثودية.
 .4المصححات ،ونقاط التحكم للقرائة ومنظومة الغيمة الداعمة المعروضة تستوفي كافة الشروط المفصلة في كتاب الكميات كملحق ب من المناقصة،
إن جتارة احلياة البرية في الصني يجب التحقيق
 .5مقدم العرض يستوفي متطلبات البند  2ب من قانون تشغيل الهيئات العامة  1976-بما يتعلق بدفع الحد االدنى من األجور تشغيل العمال األجانب وتشغيل
ذوي االحتياجات الخاصة
فيها بدقة كجزء من اجلهود املبذولة للكشف
معلومات عامة.
* مستندات المناقصة كما هي ظاهرة بموقع الشركة www.ingl.co.il :تحت الرابط “مناقصات”.
ع��ن أص��ل جائحة الفيروس التاجي املستجد
* وثائق المناقصة كما هي تظهر في موقع الشركة وتكون غير قابلة للتقديم (معلمة بـ”عالمة مائية”) ،وثائق المناقصة قابلة للتقديم يمكن الحصول
وإن ال�ت��رك�ي��ز ي�ج��ب أن ي �ك��ون ع�ل��ى األنشطة
عليها في مكاتب الشركة فيمجدال عتديم (مبنى رقم  )8كريات عتديم ،تل ابيب طابق  ,32بتنسيق مسبق مع السيدة مينا ايدر(هاتف  )03-6270453في
االيام من االحد حتى الخميس في الساعات .16:00- 9:00
املرتبطة بتجارة احلياة البرية في الصني -
* لتلقي االستفسارات على االيميل  daniel@ingl.co.ilحتى تاريخ  3.8.2020الساعة  16:00اجوبة االستفسار على المناقصة سيتم نشرها على موقع
الشركة على االنترنت.
القانونية وغير القانونية  -مبا في ذلك مناطق
* على مقدمي العروض تقديم عروضه بالتسليم اليدوي الى صندوق المناقصات الكائن في مكاتب شركة كما يلي نتبي هجاز هتبعي ليسرائيل م.ض مجدال عتديم (مبنى رقم  )8طابق
 32كريات عتديم ،تل ابيب في االيام من االحد حتى الخميس  09:00-16:00وذلك حتى تقيم العوض حتى تاريخ  18.8.2020في الساعة (16:00 :في اماسي
واألسواق.
الصيد ومرافق التخزين وامل��زارع
االعياد وايام االعياد ،حول هموعيد ،الجمعة والسبت لن يكون هناك تسليم عروض) يجب ارفاق كافة الوثائق المطلوبة للمناقصة.
* ألجل ازالة كل شك نوضح ان كل الشروط المسبقة وشروط المناقصة المشروحة في هذا االعالن هي ملخص فقط وانه في حال حدوث
ت�ق��ول أل�ي��س التيني ع��امل��ة األح �ي��اء التطورية
تناقض بين هذا االعالن ووثائق المناقصة فإن المرجعية لوثائق المناقصة.
ف��ي جمعية حماية احل�ي��اة ال�ب��ري��ة ف��ي فيتنام

