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ف��ي ال��وق��ت ال����ذي ك���ان ف��ي��ه رئ��ي��س ال�����وزراء، 
السالم  معاهدة  على  يوقع  نتنياهو،  بنيامني 
اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة م���ع اإلم��������ارات، واالت����ف����اق مع 
مشابهة،  معاهدة  إلى  التوصل  على  البحرين 
ك����ان اإلس���رائ���ي���ل���ي���ون ي��ح��ت��ف��ل��ون ل��ي��س فقط 
أي��ض��اً بدهشة م��ن اخل��ط��وات التي  ب��ل  ب��ف��رح، 
ت��ق��وم ب��ه��ا اإلم�����ارات ف��ي س��اح��ت��ه��ا ال��داخ��ل��ي��ة، 
م���ؤك���دة م���دى ج��دي��ت��ه��ا ف���ي ال��ت��وج��ه إل���ى ه��ذا 
هناك  كانت  نفسه،  الوقت  في  ولكن  ال��س��الم. 
سياسة  ج���راء  رؤوس���ه���م،  ف���وق  تخيم  غ��ي��وم 
أن  ل��درج��ة  ن��واي��اه،  إزاء  وال��ش��ك��وك  نتنياهو، 
أح����د اخل���ب���راء ق����ال إن����ه ي��ص��ل��ي ك���ي ال ي��ق��دم 
نتنياهو على خطوات تخرب على هذا السالم.
وك���ان���ت ال��ص��ح��اف��ة اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة وع����دد من 
قد خرجوا  اإلع��الم،  في  الذين ظهروا  اخلبراء 
حول  صارخة  وعناوين  إيجابية  بتصريحات 
ت��ع��اط��ي  ك��ي��ف��ي��ة  ب��س��ب��ب  أه��م��ي��ة احل�����دث، أوالً 
اإلم���ارات���ي���ني م���ع ح��ف��ل ال��ت��وق��ي��ع، م��ش��ي��ري��ن 
تعد  الفضائية  التلفزيونية  ال��ق��ن��وات  أن  إل��ى 
ي���وم ب��ث خ���اص وم��ت��واص��ل، وك��ي��ف ازدان���ت 
إلى  اإلسرائيلي  العلم  بصور  االستوديوهات 
ج��ان��ب أع���الم اإلم�����ارات وال���والي���ات امل��ت��ح��دة. 
وق���دم���وا اس��ت��ع��راض��اً ل��ل��ص��ح��اف��ة ال���ص���ادرة 
قيام  وأب���رزوا  اإلم���ارات.  في  )الثالثاء(  اليوم 
صحيفة »االحتاد« الظبيانية بنشر مقابلة على 
اخلارجية  وزي���ر  م��ع  األول���ى  صفحتها  ص��در 
اإلس���رائ���ي���ل���ي، غ��اب��ي أش���ك���ن���ازي. )وان��ت��ب��ه��ت 
إل�����ى أن ص��ح��ي��ف��ة  أح�����رون�����وت«  »ي���دي���ع���وت 
»الوطن« اإلماراتية، لم تذكر أن إسرائيل هي 
الدولة التي سيتم التوقيع معها على املعاهدة(. 
وكيف ظهرت صورة في تلفزيون دبي ملواطنني 
يرفعون  يهودية،  إسرائيلية  وعائلة  إماراتيني 
معاً أعالم إسرائيل واإلمارات قرب برج خليفة.
كيف  خاص،  بشكل  اإلسرائيليني،  نظر  ولفت 
ي��درس موضوع  اإلم��ارات��ي  التعليم  ب��دأ جهاز 
السالم في املدارس منذ أسبوعني. فقد نشرت 
 IMPACT( ملعهد  ت��ق��ري��راً  اإلع���الم  وس��ائ��ل 
se -(، يكشف هذه احلقيقة، بدهشة، كمن ال 
الذي يقوده يهود  املعهد،  يصدق. وأجرى هذا 
مقارنة  العالم،  دول  جميع  في  التعليم  ويتابع 
ب��ني ال��س��الم م��ع اإلم�����ارات وب���ني ال��س��الم مع 
اإلم��ارات  إن  ليقول  وفلسطني  واألردن  مصر 
ال��س��الم معها حميم وداف��ئ. آخ��ر، وإن  ش��يء 
توقيعها  يتم  ال��ت��ي  االت��ف��اق��ي��ات  إل��ى  وأش����اروا 
ب���وت���ي���رة ع���ال���ي���ة ب����ني ش����رك����ات إس��رائ��ي��ل��ي��ة 
وإم���ارات���ي���ة، م��ث��ل ات��ف��اق��ي��ة ال��ت��ع��اون ب���ني أه��م 
ال��ذي  واالت��ف��اق  البلدين.  ف��ي  للعلوم  معهدين 
وقع في دبي، أمس الثالثاء، بني شركة السفن 
 )DP WORLD( دبي  في  البحري  والنقل 
حيفا،  ف��ي  اإلسرائيلية  السفن  ب��ن��اء  وش��رك��ة 
ومب���وج���ب���ه���ا س���ي���ت���اح ل��ل��ش��رك��ة اإلم���ارات���ي���ة 
التقدم  اإلسرائيلية،  الشركة  م��ع  ب��االش��ت��راك 

بعرض موحد إلى مناقصة لشراء ميناء حيفا، 
إلى جانب تفعيل خط بحري بني حيفا ودبي.
مديرة  العتيبة،  هند  الدبلوماسية،  ون��ش��رت 
االتصاالت االستراتيجية في وزارة اخلارجية 
»هآرتس«  صحيفة  في  لها  مقاالً  اإلماراتية، 
الطالب  رؤي��ة  حلم  ع��ن  فيه  حتدثت  العبرية، 
اإلم��ارات  جامعات  في  يتعلمون  اإلسرائيليني 
يتعلمون  اإلماراتيني  والطالب  اخلليج،  ودول 
احلقيقي  ال��س��الم  أن  معتبرة  إس��رائ��ي��ل،  ف��ي 
التغيير. ف��ي  ال��ش��ع��وب  ب��رغ��ب��ة  إال  يتحقق  ل��ن 
مع  سوية  والبحرين  اإلم���ارات  أع��الم  وكانت 
ظهرت  قد  املتحدة،  والواليات  إسرائيل  أعالم 
ف���ي ع����دة م����دن ف���ي إس���رائ���ي���ل، م��ث��ل ال��ق��دس 
ال��غ��رب��ي��ة وت���ل أب��ي��ب ون��ت��ان��ي��ا ون����وف هجليل 
)ق���رب ال��ن��اص��رة( وغ��ي��ره��ا. وخ��رج��ت جميع 
املعارضة  ذلك  في  مبا  اإلسرائيلية،  الصحف 
لنتنياهو وهي األكثرية، بتقارير وأخبار تشيد 
ب��االت��ف��اق وت��ؤك��د أن��ه إجن���از كبير وت��اري��خ��ي. 
»سالم«  كلمة  مع  األول��ى  صفحاتها  وظهرت 
باللغات الثالث، العربية والعبرية واإلجنليزية.
ول��ك��ن، م��ع ذل���ك، ل��م تستطع وس��ائ��ل اإلع��الم 
وح��ي��داً  امل��ع��اه��دة  م��وض��وع  إب��ق��اء  اإلسرائيلية 
ف��وق رؤوس��ه��م  االه��ت��م��ام، وخيمت  ف��ي رأس 
ال��ع��دي��د م���ن ال��غ��ي��وم وال���ه���م���وم. ف��ه��ن��اك قلق 
املتواصل  واالرت���ف���اع  ك��ورون��ا  بسبب  ش��دي��د 
ف��ي ع��دد اإلص��اب��ات وامل��وت��ى. وه��ن��اك شعور 
ب���أن ق����رار احل��ك��وم��ة ب��ف��رض اإلغ�����الق ث��الث��ة 
خاطئ  ق��رار  اجلمعة،  ظهر  ف��ي  تبدأ  أس��اب��ي��ع، 
وغ��ي��ر م��ج��ٍدّ. وال��ق��رار ليس واض��ح��ا بعد وال 
فيه. يتسبب  سلبي  اقتصادي  أث��ر  أي  يعرف 
ولفت النظر كثرة املواد التي تؤكد في الصحافة 
اإلسرائيلية على ضرورة إدخال الفلسطينيني 
إل���ى ه���ذا امل���س���ار، »ف��ف��ي ال��ن��ه��اي��ة ي��ع��ي��ش إل��ى 
ننشد  أن  وعلينا  الفلسطينيني،  ماليني  جانبنا 
ان��ت��ق��دوا  ال��س��الم م��ع��ه��م«. وال��ع��دي��دون منهم 
كعادتها  »اخ��ت��ارت  التي  الفلسطينية  القيادة 
ال��ب��ق��اء ف���ي اخل���ل���ف«. ل��ك��ن��ه��ا ط��ال��ب��ت ال��ف��رق��اء 
وال��ش��رك��اء ف��ي م��ع��اه��دات ال��س��الم ب��امل��ب��ادرة 
وشكك  الفلسطينيني.  م��ع  اجل��م��ود  كسر  إل��ى 
ال���ذي ي��ب��دي��ه نتنياهو  ال��ت��وج��ه  ال��ع��دي��دون م��ن 
الفلسطينيني.  مع  التفاوض  نيته  عدم  ويظهر 
تصريحاً  أح���رون���وت«  »ي��دي��ع��وت  واقتبست 
ملساعد وزير اخلارجية اإلماراتي، عمر سيف 
ق��ال إن »امل��ع��اه��دة تخدم أيضاً  ال��ذي  غ��ب��اش، 
بالضغط  ل���إم���ارات  وت��ت��ي��ح  ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ني، 
ع��ل��ى إس���رائ���ي���ل ف���ي م���واض���ي���ع ه���ام���ة ل��ه��م«.
وت��ط��رق��ت ل��ل��م��وض��وع ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي، أي��ض��اً، 
شقيقة  وه��ي  ه��ن��د،  اإلم��ارات��ي��ة،  الدبلوماسية 
ي���وس���ف ال��ع��ت��ي��ب��ة ال��س��ف��ي��ر اإلم�����ارات�����ي ف��ي 
ال����والي����ات امل���ت���ح���دة ال�����ذي ن��ش��ر م��ق��ال��ني في 
اإلسرائيلية  أح��رون��وت«  »يديعوت  صحيفة 
ف��ي ال��ش��ه��ري��ن امل��اض��ي��ني، ف��ك��ت��ب��ت: »ال��س��الم 

بديالً  ليس  لكنه  مهمة،  ف��رص��ة  دولتينا  ب��ني 
والفلسطينيني«. اإلسرائيليني  بني  س��الم  عن 
وك��ت��ب ال��ع��دي��د م���ن اإلس��رائ��ي��ل��ي��ني، ف���ي ي��وم 
التذكر  ض���رورة  ع��ن  ب��ال��ذات،  أم���س،  التوقيع 
الذين  الفلسطينيني  باستمرار أن هناك ماليني 
متالصقني  اإلسرائيليني  ج��وار  إل��ى  يعيشون 
م��ع امل���دن وامل��س��ت��وط��ن��ات، ول��ن ي��ك��ون سالماً 
حقيقياً معهم إال بالتفاوض معهم وشراكتهم.
وزير  نهيان  آل  زاي��د  بن  الله  عبد  الشيخ  ق��ال 
اخل��ارج��ي��ة وال��ت��ع��اون ال��دول��ي اإلم���ارات���ي، إن 
في  حكومية  غ��ي��ر  وج��ه��ات  ع��رب��ي��ة  غ��ي��ر  دوالً 
محور املقاومة الدائمة، هي التي كانت من أشد 
منتقدي السالم مع إسرائيل، معتبراً أن توقيع 
وتذكير  عليهم،  رد  أفضل  ه��و  ال��س��الم  ات��ف��اق 
وجميع  واإلسرائيليني،  اإلم��ارات��ي��ني  ب��أن  لهم 
ال��ص��راع. ال��ش��رق األوس����ط، سئمت  ش��ع��وب 
وج������دد وزي������ر اخل����ارج����ي����ة اإلم������ارات������ي ف��ي 
س��ت��ري��ت  »وول  ص��ح��ي��ف��ة  ف���ي  ن��ش��ر  م���ق���ال 
ج�������ورن�������ال«، أم��������س، وص������ف ال�����س�����الم م��ع 
للتقدم  ال��ت��اري��خ��ي��ة«  ب����»اخل���ط���وة  إس���رائ���ي���ل 
ف���ي امل��ن��ط��ق��ة، م��ض��ي��ف��اً أن »إع�����الن ال��ب��ح��ري��ن 
ال��س��الم م��ع إس��رائ��ي��ل ف��رص��ة ملواجهة  أي��ض��اً 
الشعوب  أن  اخلطوة  ه��ذه  وتظهر  التحديات، 
سئمت ال��ص��راع��ات وت��رغ��ب ف��ي االس��ت��ق��رار«.
تخفيف  في  سيسهم  »السالم،  أن  ووأوض��ح 
التوتر في املنطقة وبدء حوار السالم واألمن، 
وأن األولوية األولى واألكثر إحلاحاً هي تهدئة 
السالم  ح��ول  إقليمي  ح���وار  وب���دء  ال��ت��وت��رات 
الثانية هي  واألم���ن«. وأض��اف أن »األول��وي��ة 
ففي  السلمي؛  التعايش  مجتمع  توسيع  ف��ي 
دولة اإلمارات، نحاول أن نكون قدوة مختلفة، 

اإلس����������رائ����������ي����������ل����������ي����������ون ي�������ح�������ت�������ف�������ل�������ون ب������ج������دي������ة 
ت���������ع���������اط���������ي اإلم���������������ارات���������������ي���������������ن م��������������ع ال���������س���������ام 
احلقيقية  اإلس���الم  مب��ب��ادئ  ملتزمون  فنحن 
فيما  وال�����س�����الم«،  واالن�����دم�����اج  وال���وس���ط���ي���ة 
قوي  محرك  بناء  ف��ي  الثالثة  األول��وي��ة  تتمثل 
الفرص  يولد  والثقافي،  االقتصادي  للتبادل 
وال��ت��ف��اه��م ف��ي جميع أن��ح��اء امل��ن��ط��ق��ة، م��ؤك��داً 
القيادة  م��ع  اإلم����ارات س��ت��واص��ل وق��وف��ه��ا  أن 
ال��س��الم. ن��ح��و  خ��ط��وات  أي  ف��ي  الفلسطينية 
في هذه األثناء، شددت اإلمارات على موقفها 
ق��ي��ام دول���ة فلسطينية على  ف��ي دع��م  ال��راس��خ 
)ح���زي���ران( 1967  يونيو  م��ن  ال��راب��ع  ح���دود 
ل��ق��رارات  وف��ق��اً  ال��ش��رق��ي��ة،  ال��ق��دس  عاصمتها 
العربية،  السالم  وم��ب��ادرة  الدولية،  الشرعية 
كما أك���دت أن خ��ي��ار ال��س��الم م��ع إس��رائ��ي��ل لن 
للقضية  التاريخي  دعمها  حساب  على  يكون 
الفلسطيني. ال��ش��ع��ب  وح��ق��وق  الفلسطينية 

تدعو بذلك لتقديم عروض بما يتناسب مع مايلي :

مناقصة علنية رقم 11/079/20 لتوفير 
PREGNANCY TEST CASSETTE
تقديمها بواسطة مسحها لصندوق المناقصات االلكتروني Sourcing vision  )في ما 

يلي :״منظومة التقديم االكترونية״( وذلك حتى تاريخ.15/10/2020 الساعة 12:00
الموعد االخير لتسجيل بيانات المزود للصندوق اإللكتروني: حتى تاريخ 13.10.2020

الساعة 12:00.
التعاقد مع الفائز سيكون لمدة 12 شهر. ويحق لسرئيل تمديد مدة التعاقد لفترات اضافية كل 

واحدة منها 12 شهر كل واحدة او جزء منها لمدة حد أقصى 5 سنوات من موعد التعاقد .
تقييم العرض سيكون بحسب المعايير المفصلة في وثائق المناقصة

الشروط المسبقة والمعايير: كما هو مفصل في وثائق المناقصة.
وثائق المناقصة يمكن الحصول عليها لدى سوزانا - حن على البريد االكتروني

suzana@sarel.co.il في االيام من االحد حتى الخميس بين الساعات 09:00-15:00
.www.sarel.co.il ملخص المناقصة منشور على الموقع 

ال تتعهد سرئيل بقبول العرض األرخص او أية عرض كان. 
سرئيل تحتفظ لنفسها بحق التفاوض مع مقدمي العروض كما هو مذكور في المناقصة.

ما تم ذكره في هذا االعالن هو ملخص فقط وعلى مقدم العرض قراءة وثائق المناقصة بدقة. 
وثائق  قراءة  العرض  مقدم  وعلى  فقط  خالصة  هي  المناقصة  هذه  في  المقدمة  المعلومات 

المناقصة بدقة

مناقصة علنية لتوفير أجهزة كشف فوق صوتية
 نتيفي هجاز هتفعي ليسرائيل م.ض )״الشركة״(، شركة حكومية، تنشر بذلك مناقصة علنية لتزويد أجزة كشف فوق صوتية. مدة التعاقد بحسب العقد الموقع 
مع المزود الفائز ستكون لمدة 12 شهر. يحق للشركة وبحسب ما تراه مناسبا تمديد مدة التعاقد وبناء على الحاجة وذلك لفترات تعاقد أخرى، كما هو مفصل في 

وثائق المناقصة
اختايار الفائز سيكون بناء على شروط المناقصة، .وذلك من بين مقدمي العروض الذين سيكنون مناسبين ومستوفين لكل الشروط المسبقة، والتي سيتم تفصيل 

مجملها وفقا لما يلي:
الشروط المسبقة:

1.  مقدم العرض هو شركة ) شركة او شراكة( او مشتغل مرخص مسجل حسب االصول في اسرائيل،
2. البضاعة المعروضة من قبل مقدم العرض يستوفي كافة التفاصيل المفصلة في كتاب الكميات الملحق ب من وثائق المناقصة.

3.  مقدم العرض يستوفي الشروط المسبقة بحسب البند 2 ب من قانون تشغيل الهيئات العامة -1976 بخصوص دفع مستحقات الحد االدنى من االجور.
4.  مقدم العرض يدير الحسابات والسجالت بحسب تعليمات قانون تشغيل الهيئات العامة ) تطبيق تعليمات الحسابات ودفع المستحقات الضريبية( -1976، ولديه

     كافة التصاريح واالذونات بحسب هذا القانون.
معلومات عامة

*     مستندات المناقصة كما هي ظاهرة بموقع الشركة: www.ingl.co.il تحت الرابط “مناقصات وثائق المناقصة على موقع الشركة هي للمعاينة فقط.
*     وثائق المناقصة  للمعاينة كما هي مفصلة في موقع االنترنت  )معلمة بعالمة مائية( والتي مكن تقديمها موجودة في مكاتب الشركة، في مجدال عتيديم )مبنى رقم 8(، 

       كريات عتديديم، تل ابيب 32، بالتنسيق المسبق، لدى السيدة مينا اراد )هاتف 6270453-03( من االحد حتى الخميس بين الساعات 09:00 - 16:00.
*     بما يتعلق بتلقي االستفسارات التوجه الى  البريد االكتروني danie@ingl.co.il حتى تاريخ 29.9.2020 الساعة 16:00 أجوبة  أسئلة االستفسار سيتم نشرها على 

      الموقع االكتروني المذكور اعاله.
*     على مقدمي العروض تقديم عروضه بالتسليم اليدوي الى صندوق المناقصات الكائن في مكاتب شركة نتبي  هجاز في قسم التشغيل االيام من االحد حتى 
      الخميس في مجدال عتيديم )مبنى رقم 8(،  كريات عتديديم، تل ابيب 32،  بالتنسيق المسبق 16:00-09:00 وذلك حتى تقيم العوض من   تاريخ 19.10.2020 

      في  الساعة: 16:00.
*    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 بناء على ما جاء في وثائق المناقصة ويحق للشركة الغاء المناقصة بحسب ما تراه مناسبا. تحتفظ الشركة لنفسها بحق تغيير الشروط 

    المسبقة او مواعيد المناقصة وال تتعهد الشركة بقبول اية عرض كان او اختيار اية مقدم عرض كان وتحتفظ لنفسها بحق الغاء المناقصة بحسب ماتراه مناسبا ووفقا لكل
    القوانين والتعليمات المعمول بها.


