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م� �س� �ت� �ق� �ب� ��ل غ� � ��ام� � ��ض ل � � �ت� � ��دوي� � ��ر امل � �خ � �ل � �ف� ��ات
ّ
ال�ب�لاس�ت�ي�ك�ي��ة ...و«ك ��ورون ��ا» ي�ع��ق��د احل�س��اب��ات
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من كامل كمية النفايات البلدية ،مما يعني أن
نحو  20مليون طن من النفايات البالستيكية
جت��د طريقها إل��ى مكبات ال�ن�ف��اي��ات وامل��واق��ع
الطبيعية في ال��دول العربية سنوياً ،في حني
ي�ج��ري اس�ت��رج��اع كمية ضئيلة ال ت��زي��د على
مليون طن عبر نشاطات التدوير غير الرسمية.
وال يع ّد قطاع ت��دوي��ر املخلفات البالستيكية
امل�ل�ت��زم باملعايير الفنية والبيئية والصحية
جاذبا ً لالستثمار من دون دعم مالي .كما تع ّد
أنظمة جمع النفايات ،التي ترتبط إلى حد بعيد
بالسلطات احمللية ،عامالً مؤثرا ً في االستثمار،
خ��اص��ة ف��ي ال �ظ��روف ال �ت��ي ت�ع��ان��ي فيها ه��ذه
ال�س�ل�ط��ات م��ن م�ص��اع��ب ف��ي عمليات اجل�م��ع.
وفيما يظن كثيرون أن ت��دوي��ر املخلفات هو
ال�ه��دف األه��م ف��ي اإلدارة املتكاملة للنفايات
الصلبة ،ف��إن الغاية األول��ى هي خفض كمية
ال �ن �ف��اي��ات ،ال س�ي�م��ا امل �خ �ل �ف��ات ال �ت��ي ي�ت�ع��ذر
إط��ارا ً تنظيميا ً يخص املنتجات البالستيكية،
وت�ت�ب�ن��ى س �ي��اس��ات م �ت �ص��اع��دة ت �ت �ص��دى من
خ�لال �ه��ا مل�ش�ك�ل��ة اإلف� � ��راط ف ��ي اس �ت �ه�لاك �ه��ا.
وفي العالم العربي ،جند أن معظم الدول أقرت
حظرا ً على تصنيع وتداول واستيراد األكياس
ال�ب�لاس�ت�ي�ك�ي��ة ،ك�م��ا ف��رض��ت جميعها ق��واع��د
لسالمة الغذاء عند استخدام املواد البالستيكية
ف��ي التعبئة وال�ت�غ�ل�ي��ف امل �ب��اش��ر .وم ��ع ذل��ك،
تبقى ه��ذه امل �ب��ادرات في تقييد إنتاج وت��داول
واستهالك امل��واد البالستيكية دون الطموح،
باملقارنة مع عشرات ماليني أطنان النفايات
البالستيكية التي ترمى كل سنة ،وال يسترد
منها س��وى القليل عبر أنشطة غير رسمية.
وف��ي ح�ين ال ت��وج��د أرق���ام م��وث��وق��ة ع��ن ع��دد
ال �ع��ام �ل�ين ف��ي أن �ش �ط��ة ت��دوي��ر ال �ن �ف��اي��ات في
ال�ع��ال��م ال�ع��رب��ي ،ميكن ال �ق��ول إن م�ئ��ات آالف
األس� ��ر امل�ه�م�ش��ة ت�ك�س��ب ك �ف��اف ي��وم �ه��ا عبر
ج�م��ع وب�ي��ع امل ��واد ال�ق��اب�ل��ة ل�ل�ت��دوي��ر ،ال سيما
املخلفات املعدنية ،كاألسالك النحاسية وعلب
األلومنيوم اخلاصة باملياه الغازية ،ومخلفات
ال�ك��رت��ون وال� ��ورق ،إل��ى ج��ان��ب أن ��واع محددة

في حني كانت احلكومات واملؤسسات تبحث
عن بدائل بعد ق��رار احلكومة الصينية خفض
وارداتها من النفايات الصلبة إلى الصفر مطلع
هذه السنة ،أخ��ذت األخبار تتدفق من الصني
ع��ن ف �ي��روس «ك ��ورون ��ا» امل �س �ت �ج��د .وخ�ل�ال
أسابيع قليلة ،أصبح العالم بأسره حتت وطأة
ال��وب��اء ال��ذي ف��رض تطبيق سياسات التباعد
االجتماعي ،وتقييد احلركة عبر احلدود ،وجعل
قطاع تدوير النفايات يعيد حساباته من جديد.
وي�ت��وق��ع أن ي��واج��ه ه��ذا ال�ق�ط��اع خسائر غير
مسبوقة نتيجة ت��راج��ع الكميات التي تدخل
ف��ي أن �ظ�م��ة ج�م��ع ال �ن �ف��اي��ات ،واالض �ط��راب��ات
املتصلة ب ��إج ��راءات ال�ن�ق��ل ،وت�ن��اق��ص الطلب
احمل��ت��م��ل ع��ل��ى امل� � � ��واد ،ب��اس �ت �ث �ن��اء ن �ف��اي��ات
ال �ت �غ �ل �ي��ف ،وان� �خ� �ف ��اض االس� �ت� �ث� �م ��ارات على
امل��دى الطويل ،إلى جانب تخلي املشترين عن
تدابير االستدامة ،النشغالهم بهموم أخرى.
ومما زاد األم��ور تعقيدا ً االنخفاض القياسي
في أسعار النفط ،ال��ذي أدى إلى تراجع كبير
في أسعار البالستيك .ومتثّل الكلفة الزهيدة
إلنتاج البالستيك من امل��واد اخل��ام عبئا ً ثقيالً
على اجلدوى االقتصادية لتدويره ،ما لم تقترن
عمليات التدوير بالدعم احلكومي ،وتطبيق
قاعدة «املل ّوث يدفع» .وفي ظل هذا املتغيّرات
املفاجئة التي فرضتها اإلج ��راءات الصينية،
وان �ت �ش��ار وب ��اء «ك ��ورون ��ا» ،وح ��رب أس�ع��ار
النفط ،يبدو أن قطاع تدوير النفايات سيكون
اخلاسر األكبرُ .ينتج العالم حاليا ً نحو 450
مليون طن من امل��واد البالستيكية في السنة.
وت�ص��ل نسبة ت��دوي��ر ال�ن�ف��اي��ات البالستيكية
في االحت��اد األوروب ��ي إل��ى  30في امل��ائ��ة ،في
حني تبلغ في الصني  22في املائة ،وتنخفض
إل ��ى  8.4ف��ي امل��ائ��ة ف��ي ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة.
وف ��ي ال� ��دول ال �ع��رب �ي��ة ،ت �ق � ّدر كمية ال�ن�ف��اي��ات
البلدية التي يجري التخلص منها حاليا ً بنحو
 200م �ل �ي��ون ط��ن ف��ي ال �س �ن��ة ،ت �ش � ّك��ل فيها
امل���واد ال�ع�ض��وي��ة م��ا نسبته  50إل��ى  60في
امل��ائ��ة .وتتباين كمية امل ��واد البالستيكية في
ه��ذه ال �ن �ف��اي��ات ،حسب
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ب�ين  5و 17ف��ي امل��ائ��ة،
مكاتب مي اشكلون شركة المياه والصرف الصحي م.ض في شارع ايفن عزرا  ،35عسقالن .العروض التي
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בברכה,
اإلحترام
مع فائق
وال تزيد نسبة تدوير
שי חזוט רו"ח ,מנכ"ל מי אשקלון תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ
شاي حزوت ،المدير العام لمي اشكلون شركة المياه والصرف الصحي المناطقية م”ض
مجمل أن��واع النفايات
התאגידwww.mei-a.co.il | 08-6793000 :
משרדי الشركة
مكاتب
عربيا ً على  4في املائة

م��ن البالستيك ،تشمل خاصة البولي إيثلني
تيرفثاالت ( )PETالذي يستخدم في تصنيع
عبوات املياه املعدنية والغازية ،والبولي إيثلني
ال�ع��ال��ي ال�ك�ث��اف��ة ( )HDPEال ��ذي يستخدم
ف��ي تصنيع ع�ب��وات بعض ال�س��وائ��ل واألث��اث
امل �ن��زل��ي.ي��ؤث��ر ان �ت �ش��ار ف �ي��روس «ك��ورون��ا»
امل�س�ت�ج��د ف��ي س �ل��وك املستهلكني ف��ي جميع
أنحاء العالم ،جلهة تخزين املواد بسبب حظر
ال�ت�ج� ّول ،واخل��وف م��ن ف�ق��دان م��واد أساسية
م��ن األس� ��واق ،وتفضيل ش��راء امل ��واد املغلفة
على تلك التي تباع م��ن دون تغليف ،بسبب
م�خ��اوف تتصل بالنظافة .و ُيتوقع أن ي��زداد
ه��ذا ال�ت��وج��ه ف��ي ال�ع��ال��م ال�ع��رب��ي خ�ل�ال شهر
رمضان ،حيث يرتفع االستهالك بشكل كبير.
ومن الناحية البيئية ،ال ميكن تصنيف تدوير
ال �ن �ف��اي��ات ال�ب�لاس�ت�ي�ك�ي��ة ف��ي ال �ع��ال��م ال�ع��رب��ي
�ض �ل��ة ،ك �م��ا ه ��ي احل ��ال
ض �م��ن األن �ش �ط��ة امل �ف� ّ
بالنسبة للنفايات املعدنية ،ألن تدوير النفايات
البالستيكية ف��ي ال�ب�ل��دان النامية يعتمد على
إذابتها ضمن ورش تسعى لتصنيع منتجات
م�ن�خ�ف�ض��ة اجل�� ��ودة وال �ك �ل �ف��ة ،ع �ل��ى ح�س��اب
حتقيق االشتراطات الصحية والبيئية .ومن
جامعة ارئيل
السامرة

مناقصة علنية رقم - 11/20
لخدمات تزويد وتعبئة المحروقات
لجامعة أريئيل في السامرة
تأجيل موعد التقديم
 .1الموعد االخير لتقديم العروض المذكور في وثائق المناقصة تم تأجيله
لتاريخ .05/08/2020
 .2العروض تقدم حتى الساعة  13:00فقط في التاريخ المذكور في
مكاتب قسم المشتريات المبنى  3أ غرفة 3 .0 .13أ كامبوس ملكان،
اريئيل ،لن يتم تلقي أية عروض بعد ذلك.
 .3بقية الشروط تبقى كما هي.
مع فائق االحترام
جامعة اريئيل في السامرة

امل�ت��وق��ع أن يتسبب ال��وب��اء ف��ي زي� ��ادة إن�ت��اج
امل��واد البالستيكية املصنّعة م��ن البوليمرات
اخلام نتيجة ارتفاع الطلب على مواد التغليف،
وانخفاض أسعار النفط ،علما ً بأن قيمة السوق
ال�ع��امل�ي��ة للمنتجات البالستيكية بلغت نحو
تريليون دوالر في السنة املاضية ،حيث يحظى
منتجو البالستيك اخلليجيون مب��ا نسبته 4
في املائة من هذه السوق .وفي املقابل ،كانت
الدول اخلليجية تستهلك قبل انتشار الوباء 8
في املائة من إجمالي البالستيك املنتج عاملياً.
وعلى عكس ما يشهده قطاع تدوير النفايات
البالستيكية ح��ال �ي �ا ً م��ن ت��راج��ع ف��ي كميات
ال �ن �ف��اي��ات امل �س �ت��ر ّدة ،ف ��إن ال �ق �ط��اع س�ي��واج��ه
أزم��ة في معاجلة احلجم الكبير من النفايات
التي سيجري التخلص منها دفعة واحدة بعد
انتهاء سياسات احلجر وال�ع��زل االجتماعي.
عندها س �ت��زداد املشكلة ت�ع�ق�ي��داً ،خ��اص��ة مع
ال �ق �ي��ود اجل ��دي ��دة ال��ت��ي س �ت �ك��ون م �ف��روض��ة
على جت��ارة النفايات البالستيكية ،ب ��دءا ً من
مطلع سنة  ،2021بعد إدراج ه��ذه التجارة
ضمن اتفاقية ب ��ازل ،ب�ش��أن التحكم ف��ي نقل
النفايات اخلطرة عبر احلدود والتخلص منها.
الكلية األكاديمية سابير ،ع״ر
وكلية النقب على اسم فنحاس ،سبير ع״ر

مناقصة علنية رقم 06/2020
(إعادة نشر)
لتوفير خدمات تعبئة وقود للمركبات
 .1الكلية األكاديمية سبير (ع”ر) وكلية النقب على اسم بنحاس سبير(ع”ر)
تدعوا بذلك لتقديم عروض لتوفير خدمات تعبئة وقود للمركبات في الكلية.
الجامعية يتناسب مع وثائق المناقصات وما هو مطلوب فيها ويمكن معاينتهاعلى
“ http://tender.sapir.ac.ilمناقصات” ابتداء من تاريخ .2.8.2020
 .2الموعد االخير لتقديم العروض  -بتاريخ  19.8.2020الساعة .12:00
 .3في حال حدوث تناقض بين االعالن ووثائق المناقصة فإن المرجعية تكون
لما ورد في وثائق المناقصة .
الكلية األكاديمية سابير ،ع״ر
كلية النقب على اســم بنحاس

مناقصة علنية إلختيار مزود
للتزويد مالبس لصالح العمال مالبس مضادة للحريق استاتيكية.
نتيفي هتفعي ليسرائيل م.ض (״الشركة״)شركة حكومية بالكامل تنشر بذلك اعالن عن مناقص لتقديم خدمات للتزويد ،لمالبس عمال مضادة للحريق استاتيكية
وستقوم الشركة بالتعاقد مع مقدم العرض الفائز لمدة  24شهر كما هو مفصل في وثائق المناقصة ويحق للشركة التمديد لمدة التعاقد بناء على وثائق المناقصة
وبحسب ما تراه الشركة مناسبا.
االختيار سيكون بناء على شروط المناقصة وذلك لمقدمي العروض الذين يستوفون الشروط المسبقة والتي هي مفصلة في وثائق المناقصة واالعالن ادناه وضمن
حدود الحد االدنى من الجودة بحسب اساس تصنيف النقاط االعلى ،والذي يتشكل من نقاط جودة ( )40٪ومن نقاط السعر (.)60٪
الشروط المسبقة
 .1مقدم العرض هومشتغل مرخص او شركة (شركة او شراكة) مسجلة حسب االصول في اسرائيل.
 .2مقدم العرض لديه خبرة مثبته في التزويد بمالبس المالبس المقاومة للحريق االستاتيكية في الفترة بين ( 2019-2016شامل) بقيمة  200،000شيكل على االقل.
 .3مالبس العمال المقاومة للحريق االستاتيكية المقدمة من طرفه تستوفي معايير  ISO11612:EN2008ومعايير .EN149-5
 .4مقدم 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،
 .5مقدم العرض يدير دفاتر الحسابات بحسب تعليمات قانون تشغيل الهيئات العامة (تطبيق قوانين الحسابات ودفع المستحقات الضريبية)  ،1976-ولديه
كافة التصاريخ والتراخيص للعمل بموجبه.
معلومات عامة.
* مستندات المناقصة كما هي ظاهرة بموقع الشركة www.ingl.co.il :تحت الرابط “مناقصات”.

* وثائق المناقصة كما هي تظهر في موقع الشركة وتكون غير قابلة للتقديم (معلمة بـ”عالمة مائية”) ،وثائق المناقصة قابلة للتقديم يمكن الحصول

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

* لتلقي االستفسارات على االيميل  daniel@ingl.co.ilحتى تاريخ  10.8.2020الساعة  16:00اجوبة االستفسار على المناقصة سيتم نشرها على موقع
الشركة على االنترنت.
* 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  24.8.2020في الساعة (16:00 :في اماسي
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

تناقض بين هذا االعالن ووثائق المناقصة فإن المرجعية لوثائق المناقصة.

