
قال الرئيس األميركي جو بايدن إن غزوا 
محتمال«،  يزال  »ال  ألوكرانيا  روسّيا 
وإن التقارير التي تفيد بأن بعض القوات 
الروسية ابتعدت عن الحدود األوكرانية لم 

تتحقق منها الواليات المتحدة حتى اآلن.
للرد  مستعدون  »نحن  بايدن  وأضــاف 
روســي  هجوم  أي  على  حاسم  بشكل 
على أوكرانيا، وهو احتمال كبير جدا«، 
على  الغربية  العقوبات  أن  من  وحــذر 
إذا شنت هجوما على  روسيا »جاهزة« 
أوكرانيا. وحث الرئيس األميركي روسيا 
على التراجع عن شفا الحرب، مشيرا إلى 
أن أميركا »ال تسعى إلى مواجهة مباشرة 

مع روسيا«، لكنه هدد »بالرد بقوة« إذا 
هاجمت روسيا األميركيين في أوكرانيا، 
الــدول  من  شبر  كل  بحماية  تعهد  كما 
األطلسي  شمال  الحلف  في  األعــضــاء 
)ناتو(. وكشف بايدن أن الواليات المتحدة 
»مستعدون  الناتو  حلف  في  وشركاءها 
»ستدفع  روسيا  وأن  سيحدث«،  ما  لكل 
ثمنا اقتصاديا باهظا إذا أقدمت على غزو 

أوكرانيا«.
أن  وأوضـــــــــــح 
العقوبات »الشديدة« 
روسيا  تنتظر  التي 
خصوصا  ستشكل 
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األكبر  المالية  مؤسساتها  على  »ضغطا 
واألكثر أهمية وعلى صناعات رئيسية«، 
مكررا أنه لن يتم أبدا تشغيل خط »نورد 
ستريم 2« لنقل الغاز بين روسيا وألمانيا 
مخاوف  روســي.  هجوم  وقــع  حــال  في 

مستمرة
الخارجية  وزارة  قــالــت  جهتها  مــن 
أنتوني  الخارجية  وزيــر  إن  األميركية 
سيرغي  الــروســي  نظيره  أبلغ  بلينكن 
المتحدة  الواليات  أن  الثالثاء  الفــروف 
قدرة  بخصوص  مستمرة  مخاوف  لديها 
روسيا على غزو أوكرانيا، وتحتاج إلى 
رؤية بشأن »وقف للتصعيد يمكن التحقق 
الوزيران  وتحدث  بــه«.  والوثوق  منه 
بعض  إن  روسيا  قالت  أن  بعد  هاتفيا 
تدريبات  بعد  قواعدها  إلى  عادت  قواتها 
بالقرب من أوكرانيا، وبعد أن قال الرئيس 
مستعد  إنــه  بوتين  فالديمير  الــروســي 
باسم  المتحدث  وقال  الحوار.  لمواصلة 

الخارجية  وزارة 
نيد  ــة  ــي ــرك ــي األم
بيان  فــي  بــرايــس 
أبلغ  بلينكن  إن 

2022 ــر    ي فــرا  165

بالسعي  ملتزمة  واشنطن  أن  الفــروف 
إلى حل دبلوماسي »لألزمة التي تسببت 
فيها موسكو«، وأنه يتطلع إلى رد روسيا 
المكتوب على اقتراحات الواليات المتحدة 

وحلف الناتو بشأن األمن األوروبي.
بلينكن  الوزير  »كرر  برايس  وأضــاف 
لديها  روسيا  أن  من  المستمرة  مخاوفنا 
القدرة على غزو أوكرانيا في أي لحظة، 
جاد  وقف  رؤية  إلى  الحاجة  على  وشدد 
للتصعيد يمكن التحقق منه والوثوق به«.

خطاب عدواني مرفوض
الروسية  الخارجية  وزارة  قالت  وبدورها، 
ضرورة  على  شدد  الفــروف  إن  بيان  في 
مواصلة العمل معا، ودعا إلى حوار عملي 
بشأن األمن، لكنه أخبر بلينكن أن »الخطاب 
غير  واشنطن  تضخمه  ــذي  ال الــعــدوانــي 

مقبول«.

األمريكي  العدائي«  باخلطاب  تندد  موسكو 
بايدن: الغزو الروسي ألوكرانيا ال يزال حمتمال

الشركة لمتنسيم، المراكز الجماهيرية في اسرائيل م.ض )ح ل ״ص (

مناقصة اطار رقم 3.22
لتوفير هدايا وملصقات هدايا

بتاريخ 15/2/2022 تم نشر اجوبة استفسار لهذه المناقصة، 
يوجد تغيير في الشرط المسبق.

التفاصيل الكاملة يمكن الحصول عليها في موقع الشركة: تحت مناقصات ومشتريات
وتعاقدات، مناقصات معلومات للجمهور - اعالن الشركة عن مناقصات علنية.

الموعد االخير لتقديم العروض هو بتاريخ 22/2/22 الساعة 13:00.
بحسب التوجيهات في وثائق المناقصة.
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למוסמכי ובוגרי המכללה האקדמית תל אביב-יפו

יפו מזמינה בזאת הגשת הצעות   – המכללה האקדמית תל-אביב 
להשתתפות במכרז שבכותרת והכל כמפורט במסמכי המכרז:
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تعلن عن نشر 
مناقصة علنية رقم 01/2022 مع اجراء تنافسي اضافي 

إلخراج جلسات مجلس امناء واحتفاالت منح األلقاب 
للمجازين و خريجي الكلية األكاديمية تل ابيب يافا

سيتم نشرها على موقع االنترنت التابع للكلية وعنوانه هو:
https://www.mta.ac.il/he-il/about_us/tenders

ابتداء من تاريخ 16.02.2022.
 الموعد االخير لتقديم العروض 16.03.2022

نلفت عناية المهتمين بذلك انه في حال حدوث اي تغيير، ايا كان في شروط المناقصة، سيتم نشرها 
في موقع االنترنت المذكور اعاله فقط.

اتريم بحوف تل - ابيب لتطوير المواقع السياحية في تل ابيب - يا فا م.ض

مناقصة علنية ذات مرحلتين رقم 2022\14
للبحث عن مقاول لتنفيذ اعمال قدح 

واستكشاف في بركة جوردون
1.  اتريم بحوف تل - ابيب الشركة لتطوير المواقع السياحية في تل ابيب - يا فا م.ض )في ما يلي -”اتريم”( هي شركة بلدية بملكية 
     كاملة  لبلدية تل ابيب يافا. اتريم تعمل من ضمن ذلك، بتطوير البنى التحتية والمواقع السياحية وادارة موقع الشاطئ، المارينا في 

     تل ابيب يافا والبلدة القديمة في يافا وموق البازار الشرقي في ميناء تل ابيب يافا واعمال اخرى في تل ابيب يافا.
2.  اتريم تدعوكم لتقديم عروض في مناقصة للبحث عن مقاولين لتنفيذ اعمال قدح واستكشاف في بركة جوردون.

3.  يسمح بتقديم العروض من قبل مقدمي العرض المستوفين للشروط التالية )كلها(.
       3.1  قام بشراء وثائق المناقصةابتداء من تاريخ 16.2.22 شراء وثائق المناقصة ستكون من مكاتب مجموعة “اتريم”، في شارع 

           هأربعاه 21، الطابق 6 )مبنى “بالتينيوم”( في تل ابيب يافا مقابل 200 شيكل شامل القيمة المضافة، والذي سيدفع ألمر 
           “اتريم بحوف تل ابيب” والتي ستكون غير مستردة بأي حال من االحوال، بين الساعات 09:00 وحتى 15:00. او بدال من 

            ذلك، يمكن شراء الوثائق  من موقع االنترنت التابع ألتريم.
     3.2 ارفاق كفالة بنكية بناء على ما تم تحديده في وثائق المناقصة.

     3.3 نفذ ما ال يقل عن 2 اعمال قدح في محيط الشاطئ بعمق 50 متر خالل السنوات 3 الثالث االخيرة السابقة للموعد االخير 
           لتقديم العروض.

.)reverse( او المقلوبة )direct( 3.4 تنفيذ اعمال قدح في المياه العميقة بواسطة سوائل بوليمارية، بطريقة القدح المباشر     
4.  يمكن معاينة وثائق المناقصة على الموقع www.atarim.gov.il  ابتداء من تاريخ 16.2.22.

5.  العروض تقدم الى صندوق المناقصات في مكتب اتريم حتى تاريخ 27.2.22 الساعة 12:00 العرض الذي لن يقدم الى صندوق 
     المناقصات  لن يتم نقاشه.

6.  فتح المغلفات سيكون حوالي - 30 دقيقة بعد الموعد االخير من تقديم العروض في مكاتب شركة اتريم. وعلى كل المهتمين باإلشتراك 
     في المناقصة التوجه الى عنوان البريد االكتروني sigal.y@atarim.gov.il والحصول على كتاب توثيق التسجيل.
7.  في حالة وجود تعارض بين ما ورد في هذا اإلشعار وما ورد في وثائق المناقصة ، يرجح ما ورد في وثائق المناقصة.

8. هذا اإلعالن مكتوب بلغة المذكر ، للتيسير فقط ، وموّجه إلى الجميع

مجلس المحلي مشجاب
مناقصة علنية رقم 9/2022 - مناقصة اطار

لتنفيذ اعمال تأهيل لذوي االحتياجات الخاصة مباني وبنى تحتية م. م مسجاف
1.   م.م مشجب )في ما يلي المجلس( تدعوا لتقديم عروض تأهيل مباني عامة لذوي االحتياجات الخاصة في مجال المجلس المحلي.

2.   مدة التعاقد هي لمدة 24 شهر مع امكانية التمديد لمدة سنة اضافية.
3.   جولة مقدمي العروض يتكون في يوم الثالثاء 22/2/22  الساعة 10:00 مكان اللقاء في غرفة مكتب الهندسة بار الصناعة مسجاف.

4.   يمكن شراء وثائق المناقصة في قسم الهندسة في مكاتب المجلس، في ساعات العمل العمل المعتادة، مقلبل مبلغ 500  شيكل غير مستردة مهما كانت االسباب، 
      ويمكن معاينة وثائق المناقصة قبل شرائها في مكاتب المجلس.

5.    عند شراء وثائق المناقصة يجب تقديم البيانات الشخصية لمقدم العرض )اسم مقدم العرض، هاتف، فاكس، بريد الكتروني، اسم مكلف التواصل وكل ما يشابه ذلك(.

6.   على المقاول ان يكون مسجل في سجل المقاولين بحسب قانون -1969 كما يلي )في ما يلي - “التصنيف المطلوب”(: كود فرع رئيسي- 131 ترميم على االقل.

7.   العروض بإرفاق كافة الوثائق المطلوبة، تقدم في مغلف مغلق، ال توجد عليه اية عالمات فارقة، الى صندوق المناقصات في الطابق  الثالث في مكتب رئيس المجلس.
8.   الموعد االخير لتقديم العروض، هو 6/3/22 حتى الساعة 16:00. المغلف الذي لن يكون في صندوق المناقصات لن تتم مناقشته.

9.   حتى الموعد االخير لتقديم العروض يحق للمجلس تمديد الموعد االخير، وكذلك تغيير المواعيد والشروط بحسب رغبة المجلس.
 ) shioming@misgav.org.il 10. اسئلة االستفسار يتم توجيهها الى مشجاب كتابيا فقط، شلومي جدمو، قسم الهندسة )رقم فاكس 9902397-04 او على البريد االكتروني

       حتى تاريخ 28/2/22.
11. المجلس سيعطي األولوية لمقدم العرض الذي سيكون موقع التجاري في نطاق سلطة المجلس المحلي مسجاب كما هو مفصل في الوثائق.

12. المجلس ال يتعهد بقبول اية عرض كان.
13. االعالن اعاله يشكل ملخصا فقط لشروط المناقصة والصيغة الملزمة هي الموجودة في وثائق المناقصة.

                                                                                                                                         داني عبري، رئيس المجلس المحلي مشجاب 

مناقصة علنية رقم 2022/07
لتقديم خدمات رقابة على اعمال البنى التحتية

الى جانب منظومة توصيل غاز طبيعي
نتيبي هجاز هتفعي ليسرائيل م.ض )״الشركة״( شركة حكومية، تعلن بذلك عن مناقصة علنية عن تقديم خدمات رقابة على اعمال البنى التحتية الى جانب منظومة غاز 

طبيعي. مدة التعاقد هي لمدة 60 شهر ويحق للشركة تمديد مدة التعاقد بحسب ما هو مفصل في وثائق المناقصة.
الشروط المسبقة

1.  منفرد او مشتغل مرخص او شركة )شركة او شراكة( مسجل حسب االصول في اسرائيل.
2.  مقدم العرض لديه خبرة ال تقل عن سبع )7( سنوات على االقل وادارة مشاريع بنى تحتية طولية بتدفق تحت - ارضي*، وفي خاللها تم تنفيذ راقبة حثيثة حتى ثالث 

    )3( مشاريع على االقل، بعد 1.1.2018.
3.  مقدم العرض يشغل، بشكل ثابت، على االقل عشرة )10( عمال.

4.  ألجل تنفيذ الخدمات للشركة، مقدم العرض عليه ان يدرج على االقل ستة )6( مراقبي خطوط، حيث يستوفي كل واحد الشروط التالية:
      4.1 هندسي او مهندس، في مجال الهندسة المدنية و/او ارض وماء،

      4.2 لديه خبرة ال تقل عن سنتين، ابتداء من تاريخ 1.1.2015، برقابة حثيثة على مشاريع بنى تحتية طويلة التدفق تحت - االرض*، حيث سيكون في االطار 
            على االقل 3 مشاريع تشمل رقابة حثيثة على الحفر و/او قطع و/او قدح بالقرب من بنى تحتية او طولية  تحت االرض، وكذلك تخطي هندسي ألعمال التراب 

            و/او إلنشاء اعمال بنى تحتية تحت االرض.
5.  مقدم العرض لديه عائد مالي سنوي ال يقل عن 6،000،000 شيكل )غير شامل القيمة المضافة(، بالمتوسط في 2018، 2019 و- 2020.

6.  لديه كافة التصاريح وفق قانون تشغيل الهيئات العامة، -1976.
     “مشروع تنفيذ بنى تحتية طولية تدفقية تحت - االرض” - مشروع انابيب توصيل )مثل الغاز، المياه، الوقود والصرف الصحي(، والذي  يشمل من ضمن ذلك تنفيذ قدح 

     افقي، اعمال تحت االرض، تحديد بنى تحتية، اساسات وقنوات تصريف.
علومات عامة:

.  يمكن معاينة وثائق المناقصة على موقع الشركة االكتروني وعنوانه: www.ing.co.il ، تحت الرابط “مناقصات”. وثائق المناقصة كما تظهر  في موقع االنتر نت ال يمكن الحصول 
    عليها )معلمة بعالمة مائية(. للحصول على وثائق المناقصة، بصيغة يجب التوجه

. للحصول على الرثائق التوجه للبريد االكتروني  daniel@ingl.co.il حتى تاريخ اجابات الشركة عن االستفسارات سيتم ارسالها عن  طريق  موقع االنترنت التابع للشركة.
. اسئلة االستفسارات يمكن الحصول عليها من البريد االكتروني daniel@ingl.co.il حتى تاريخ 1.3.2022 الساعة 12:00.

. على مقدمي العروض تقديم عروضهم الى صندوق المناقصات االكتروني sivanl@friedman وكذلك sec_tender@ingl.co.il، وكذلك ملف PDF، كما هو مفصل في
    وثائق المناقصة، حتى تاريخ 22.3.2022 الساعة 12:00.

. ألجل ازالة كل شك ان ما ذكر في هذا االعالن والشروط المسبقة هي ملخص فقط وان الوثائق الملزمة هي وثائق المناقصة وان الصيغة الملزمة هي وثائق المناقصة.

نداء رقم 2022/56
إلتحاد الرياضة،لإلتالف الرياضي، اتحاد الرياضة

لتقديم مشاريع بموضوع 
“تطوير الطفولة، الفتوة والنساء بالرياضة” لسنة 2022

المعهد القومي لإلمتياز في الرياضة على اسم اللورد فاينجت )“المعهد”( ومعها - المركز لتطوير الرياضة النسائية )“اتنا”( تتشرف بالدعوة الى نداء رقم 2022/56 
إلتحاد الرياضة، إئتالف الرياضة، واندية الطفولة والشبيبة والرياضة النسائية “ تطوير الطفولة، الشبيبة والنساء في الرياضة” لسنة 2022 )“االجراء”(.

الشروط المسبقة - مقدم العرض الذي يستوفي كافة متطلبات قانون تشغيل الهيئات العامة 1976، ومن ضمن ذلك تعليمات البند 2 من القانون المذكور)بخصوص دفتر 
التبليغ الضريبي(، مقدم العرض المذكور الذي هو واحد مما يلي: )1( اتحاد رياضي و/او اتحاد رياضي، بحسب تعريفه وفق قانون -1988، او )2( إئتالف رياضي 
او نادي رياضي، بحسب تعريفه وفق قانون -1988، المستوفي لكل الشروط في البنود 6.2.2.2 - 6.2.2.1 من وثائق المناقصة، مقدم العرض المذكور عليه ان يبلغ 
عن العائد المالي، في السنة المالية 2019-2018 او 2019 - 2022 او االعلى من بينها، بقيمة ما يلي: )1( لصالح اتحاد رياضي و/او إئتالف رياضي - عائد مالي 
ال يقل عن 500،000 شيكل سنويا، )2( لصالح اتحاد رياضي متعدد االفرع - عائد مالي بقيمة 300،000 شيكل سنويا )3( لصالح اتحاد رياضي متعدد االفرع و/او 
نادي رياضي لمرة واحدة بحسب االشتراك في نادي رياضي و/او اتحاد رياضي بما ال يقل عن 150،000 سنويا، مقدم العرض عليه ان يكلف مصادر لتمويل المشروع 
بما ال يقل عن ٪20 من اجمالي قيمة المشروع، مقدم العرض الذي يفوز بالمناقصة عليه ان يكلف مسؤول/لة عن المشروع وان تكون قيمة العائدات من النشاطات وفق 
ما هو محدد في وثائق المناقصة لألعوام 2019 - 2018 او 2020 - 2019 او األعلى بينمها، وذلك حسب: )1( لصالح االتحاد و/او إئتالف رياضي - يضم 100 
رياضي فعال على االقل، )2( لصالح اتحاد رياضي و/او أئتالف رياضي، لمرة واحدة - 25 رياضي ناشط على االقل، )3( لصالح اتحاد رياضي متعدد االفرع و/او 

النوادي الرياضي والتي تعمل في فرعين - 80 رياضية فاعالت على االقل.
وثائق اإلجراء - يمكن معاينة موقع المعهد: www.wingate.org.il على الرابط “معهد فاينجت”.

التسجيل في االجراء - يمكن تقديم العروض لالجراء و/او توجيه اسئلة االستفسار بخصوص وثائق اإلجراء، بواسطة التسجيل في صندوق المناقصات المحوسب.
اسئلة االسفسارات - االسئلة واالستفسارات بواسطة الصندوق المحوسب، حتى يوم الثالثاء، 1 مارس 2022.

موعد تقديم العروض - العروض تسلم حتى الموعد االخير لصندوق المناقصات المحوسب او بالتقديم اليدوي حتى تاريخ يوم الثالثاء، 23 مارس 2022 الساعة 12:00.
كل تغير في اجراءات االجراء ستنشر على موقع االنترنت التابع للمعهد فقط وتقع على مسؤولية مقدم العرض وبشكل كامل متابعة كافة التعديالت كما ذكر. الشروط والتفاصيل 
الملزمة لإلجراء موجودة في وثائق اإلجراء، وهي موجودة على موقع االنترنت فقط، في حال حدوث تضارب بين هذا االعالن ستكون المرجعية لوثائق االجراء يحق للمعهد 

تغيير و/او الغاء شروط االجراء والمواعيد المذكورة اعاله.

يبوليم اشدود م.ض

مناقصة علنية رقم 2022\1 - إلنشاء محطة ضخ للصرف 
الصحي “لخيش” في اشدود - دعوة لتقديم عروض

شركة المياه والصرف الصحي يبوليم اشدود )في ما يلي:״يفوليم״ او ״الشركة״( تدعوا بذلك لتقديم عروض 
لمناقصة انشاء  محطات ضخ ״لخيش״ في اشدود )في ما يلي:״ الخدمات״(. يمكن معاينة وثائق المناقصة 
والشروط المسبقة، بالتنسيق المسبق، في مكتب يفوليم - شارع اورط 18، الطابق 7، اشدود )في ما يلي:” 
مكاتب يفوليم “(، في االيام االحد حتى الخميس، بين الساعات 13:00 - 09:00 فقط وبالتنسيق المسبق، 
وعلى موقع االنترنت للشركة: http:\\www.yavallim.co.il رقم الهاتف لالستفسارات

.08-8628905 
اشدود   ،18 اوروت  في شارع  يفوليم،  مكاتب  الى  الوصول  يجب  بتاريخ 2.27.22.  ستعقد  المقاولين  جولة 

الطابق 7، الساعة 14:00. االشتراك في جولة المقاولين الزامي لالشتراك في المناقصة.
التناقض، الخطاء، عدم التناسق بين وثائق المناقصة واي تحفظات تقدم من قبل مقدم العرض الى يبوليم كتابيا، 
حتى تاريخ 10.3.22 الساعة 13:00 الى البريد االكتروني tomer@yuvallim.co.il. االجوبة تقدم 
الى كل من يقوم بجولة المقاولين، وستكون نهائية. اي تفسيرات، استيضاحات، قدمت من قبل المقاولين شفويا 

و/او الى اية جهة ماعدى يفوليم لن يتم اخذها بعين اعتبار.
العرض )بنسختين(، بارفاق كافة وثائق المناقصة، ستكون موقعة من قبل مقدم العرض، يجب ان تقدم في 
مغلف مغلق بدون اية عالمات فارقة، مكتوب عليها - “مناقصة رقم 4/2021، الى مكاتب يفوليم في شارع 
اورتا 18، الطابق 7، اشدود، بتاريخ 13.4.22، بين الساعات 09:00 - 14:00 فقط، بحضور السيدة 
ايتي الكا، رئيس دائرة المناقصات، او من ينوب عنها. على مقدم العرض ان يرفق لعرضه، باالضافة الى كل 
وثائق المناقصة، الكفالة البنكية بالصيغة المطلوبة ترفق بوثائق المناقصة فقط. وعلى الكفالة ان تكون مرفقة، 

غير مشروطة، بقيمة 1,450,000 شيكل، والتي ستكون سارية حتى تاريخ 29.9.22.
العروض التي لن تقدم وفق الشروط لن تستقبل. العروض لن تقدم اال بالتسليم اليدوي. وكل عرض لن يقدم 
لوثائق  المرجعية  تكون  االعالن  وهذا  المناقصة  وثائق  بين  تناقض  اية  وجود  حال  استقباله.في  يتم  لن  يدويا 

المناقصة على هذا االعالن.                                            ميل بن باروخ، القائم بأعمال المدير العام
يفوليم اشدود م.ض 


