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احلرب تصيب خبز العرب ،هذه أكثر الدول
العربية اعتمادا على القمح الروسي واألوكراني
االبعاء  * 2010/8/4السنة الثانية عشرة* الثمن  3ش.ج  -רביעי

2010/8/4

القمح من روسيا بنسبة  ،%31ومن أوكرانيا
بنسبة  ،%6.8يعني أكثر من ثلث سلة اليمن
من القمح يأتي من هذين البلدين .وتعتمد
تونس وبشكل كبير على القمح األوكراني،
ويشكل نحو النصف ( )%48من واردات تونس
من القمح ،في حين تستورد نسبة ضعيفة من
روسيا ( .)%3.97أما األردن فال يعتمد على
القمح الروسي ،في المقابل يستورد  %11من
حاجته من أوكرانيا،
المجلس الديني بيت شمش  -مناقصة رقم 002/2022

العالم ،ذلك أنها وحدها تستورد  %10.6من
مجموع صادرات القمح العالمية ،بغالف مالي
مجموعه  4.67مليارات دوالر سنة ،2019
ويبلغ حجم االستهالك السنوي  18مليون
طن .ثم هناك الجزائر التي تستورد %3.3
من مجموع صادرات القمح العالمي ،بمجموع
 1.47مليار دوالر ،ويبلغ حجم االستهالك
السنوي للقمح في الجزائر  10.8ماليين طن.
وفي المرتبة الثالثة المغرب ،الذي يستورد
 %2.05من صــادرات القمح العالمي ،بنحو
مليار دوالر سنويا ،ويبلغ حجم االستهالك
السنوي من القمح في المغرب  10.4ماليين
طن .ثم هناك اليمن الذي يستورد  %2.3من
مجموع الصادرات العالمية للقمح ،والسعودية
بنسبة  ،%1.6والسودان  .%1وفي المجموع،
فإن الدول العربية تحتكر وحدها نحو %25
من صادرات القمح العالمية؛ مما يظهر حجم
االعتماد على االستيراد للحصول على القمح.
ما حجم اعتماد الــدول العربية على القمح
الروسي واألوكراني؟ تعتمد دول عربية كثيرة
على القمح الروسي
واألوكــرانــي بشكل
كبير .وعلى سبيل

لندن -مع بداية العملية العسكرية في روسيا،
شهدت األسواق المالية واالقتصادية صدمة
حقيقية انهارت معها األسهم ،وارتفعت
أسعار النفط لمستويات غير مسبوقة ،ولن
يتوقف األمر عند هذا ،إذ إن ارتدادات هذه
العملية العسكرية ستطول خبز المواطن
العربي .وسيتعرض الخبز -المكون الحيوي
واألساسي في المائدة العربية -لهزة عنيفة
بسبب أن األمــر يتعلق باثنين من أهم
مصدري القمح في العالم؛ روسيا وأوكرانيا.
وهناك دول عربية تعتمد بشكل كبير
على هذين البلدين في التزود بحاجتها
من القمح ،وحتى تلك التي ال تعتمد على
البلدين ستعرف ارتفاعا في أسعار القمح.
وفي الفقرات التالية سنبين مدى اعتماد
سلة القمح العربية على الصادرات الروسية
واألوكرانية ،حسب بيانات السوق العالمي
للقمح لسنة  2020-2019الصادرة عن
مرصد التعقيدات االقتصادية.
هل روسيا وأوكرانيا من أهم مصدري القمح؟
نعم ،ذلــك أن روسيا تعد أكبر مصدر
للقمح في العالم ،ففي سنة  2019شكلت
الصادرات الروسية  %18.4من الصادرات
العالمية ،بقيمة 8.1
مليارات دوالر .أما
أوكرانيا فتعد خامس
مناقصة علنية رقم 2022/08
مصدر للقمح في
لتوفير احذية وبساطير عمل
العالم ،وتبلغ قيمة
نتيبي هجاز هتفعي ليسرائيل م.ض (״الشركة״) ،تنشر بذلك مناقصة علنية
صادراتها %7.03
لتوفير احذية وبساطير عمل .مدة التعاقد هي لمدة  24شهر ويحق للشركة تمديد
مدة التعاقد كما هو مذكور في وثائق المناقصة.
مـــن الـــصـــادرات
الشروط المسبقة
العالمية ،بقيمة 3.1
 .1فرد مشتغل مرخص او هيئة (شركة او شراكة) مسجل حسب االصول
في اسرائيل.
مليارات دوالر .وهذا
 .2مقدم العرض لديه خبرة مثبته في مجال احذية وبساطير العمل ،لثالث جهات
يعني أن مجموع
عامة على االقل خالل السنوات .2021 - 2020
 .3البضائع المقدمة من قبل مقدم العرض تستوفي كافة متطلبات الفقرة أ من
القمح المصدر من
كتاب الكميات ،المرفق بالمناقصة ،ومن ضم ذلك استيفاء متطلبات المعايير
البلدين يبلغ %25
والمواصفات االسرائيلية  1112القسم “ 2-معدات مطات شخصية :احذية
امان” ،بحسب ما يعيه ذلك وفق قوانين المعايير والمواصفات .1953-
من القمح العالمي،
 .4لديه كافة التراخيص وفق قانون تشغيل الهيئات العامة.1976- ،
أي أن ربع سلة العالم
علومات عامة:
 .يمكن معاينة وثائق المناقصة على موقع الشركة االكتروني وعنوانه:
من القمح توجد في
 ، www.ing.co.ilتحت الرابط “مناقصات”.
ما
هذين البلدين.
 .اسئلة االستفسارات يمكن الحصول عليها حتى تاريخ  7.3.2022الساعة .12:00
أهــم الــدول العربية
المستوردة للقمح؟
تعد مصر أكبر دولة
مستوردة للقمح في

 .على مقدمي العروض تقديم عروضهم بحسب ما هو مفصل في وثائق
المناقصة حتى تاريخ  24.3.2022الساعة .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.

المثال ،فإن مصر تحصل على  %54.5من
حاجتها من القمح من روسيا ،وتستورد %14.7
من حاجتها من القمح من أوكرانيا ،وهذا يعني
أن مصر تحصل على  %70مما تحتاجه من
القمح من البلدين .أما المغرب ،فإنه يعتمد
على القمح الروسي لتوفير  %10.5من القمح،
ومن أوكرانيا بنسبة %19.5؛ يعني تقريبا
ثلث حاجة المغرب من القمح يتم توفيرها من
روسيا وأوكرانيا .أما السودان فيعتمد وبشكل
كبير جدا على القمح الروسي ،ويستورد نحو
 %46من روسيا وحدها ،في حين ال يستورد
القمح األوكراني .أما اليمن ،فيحصل على

 .1المجلس الديني بيت شمش يطلب بذلك تلقي عروض لتوفير خدمات بستنة واصالح تهوية في
مقبرة بيت شيمش.
 .2الشروط المسبقة.
يسمح باالشتراك في المناقصة فقط لمقدمي العروض الذين يستوفون كافة شروط المناقصة والذين
يستوفون تراكميا كافة الشروط التالية:
 .2.1.1مقدم العرض لديه كافة التراخيص واالذونات الالزمة موقعة من قبل محامي انه يقوم بدفع كافة مستحقات
العمال بحسب قوانين العمل ،وان مقدم العرض و/او كل من ينوب عنه مباشرة او غير مباشر في السنوات
الثالث االخيرة السابقة للموعد االخير لتقديم المناقصة وعدم وجود اية انتهاك لقانون العمل ولم يتم
تغريمه من قبل مراقبي العمل في السنة السابقة لموعد تقديم العرض بما ال يزيد عن غرامتين ،وكل ذلك
بحسب ما هو مفصل في البند 6أ بناء على قانون الزامية المناقصات 1993- ،وكما ذكر في الملحق”ج”1
المرفقة لوثائق المناقصة.
 .2.1.2مقدم العرض لديه ،ثالث سنوات على االقل ،في تنفيذ اعمال البستنة وألجل الوفاء بهذا الشرط
على مقدم العرض ان يثبت تنفيذ ثالث مشاريع وان يذكر كافة تفاصيلها ،في السنوات الثالث
االخيرة وان تكون مشابهة لموضوع المناقصة وقائمة من ربانات المدينة الموصين بمقدم العرض
وان يكونوا قد حصلوا منه على الخدمات /اعمال مقدم العرض كما ذكر في الملحق ”ج ”1المرفق
في وثائق المناقصة.
 .2.1.3قيمة العمل السنوي ال يقل عن  1مليون شيكل في كل سنة من السنوات الثالث االخيرة
(يجب ارفاق وثائق مصدقة من قبل محاسب تابع لمقدم العرض  -كما يظهر ذلك في الملحق
“ج ”1المرفق لوثائق المناقصة).
 .2.1.4ارفق كفالة بنكية ،كما هو مطلوب في وثائق المناقصة.
 .2.1.5اشترك في جولة المقاولين.
 .3مغلفات المناقصة ،وفيها كافة تفاصيل المناقصة والشروط بارفاق وثاق المناقصة ،يمكن الحصول عليها
من مكاتب المجلس الديني بيت شيمش ،شارع ابا نعمات  1بيت شمش لدي السيد روعي جالنتي في االيام
من االحد حتى الخميس بين الساعات  09:00 - 13:00ابتداء من يوم االحد  27.2.22وحتى يوم الخميس
بتاريخ .3.3.22
 .4في يوم الخميس  3.3.22الساعة  11:00ستعقد جلسة ارشاد بخصوص المناقصة .في غرفة
االجتماعات في المجلس الديني .الحضور الى اللقاء هو الزامي ،عدم حضور مقدم العرض يعني استبعاد
المقدم من المناقصة.
 .5العروض تقدم يدويا فقط في صندوق المناقصة في مكتب رئيس مجلس ادارة المجلس الديني في مكاتب
المجلس الديني ،شارع ابا نعما  1بيت شمش ،في مغلف مغلق ،وتحمل عنوان “مناقصة لخدمات وصيانة
وانشاء فتحات تهوية رقم  ،”022/22بناء على توجيهات المناقصة .والموعد االخير لتقديم العروض
هوبتاريخ :يوم االحد  13.3.22الساعة  12:00المغلف الذي لم يقدم كما ذكر سيستبعد من المناقصة
ولن تتم مناقشتها.
 .6المجلس الديني بيت شمش ال يتعهد بقبول العرض االرخص او اية عرض كان .ويحق للمجلس الديني بيت
شمش ،بحسب ما يراه مناسبا ،تقسيم المناقصة بين عدد من مقدمي العروض .وكذلك ،يحق للمجلس الديني
القيام بالتفاوض مع مقدمي العروض او ايا منهم.
مع فائق االحترام ،الدد جدسي
مكلف المجلس الديني بيت شمش

السلطة القومية لترخيص المختبرات
علنية رقم
مناقصة
מס' 01/2022
פומבי
מכרז

מידעتنظيمية
מערכתبيانات
منظومات
להקמתوصيانة
إلنشاد
ארגונית
ותחזוקת

شركة مي أفيفيم  2010م.ض تطلب تلقي عروض
ألجل :وثائق مناقصة علنية رقم 91270-2022-1
ادارة مشروع انشاء بركة تجميع
في جنوب المدينة وشمالي المدينة

الموعد االخير لتقديم االستفسارات :يوم االحد  6/3/2022الساعة .15:00
الموعد االخير لتقديم العروض يوم االثنين  14/3/2022 -الساعة .12:00
للتفاصيل اإلضافية :قسم المشتريات والتعاقدات على هاتف 03-7736117 :او
على البريد اإللكترونيsalya@mei-avivim.co.il :
وثائق المناقصة يمكن تنزيلها من موقع االنترنت التابع للشركة
www.mei-avivim.co.il

2022/6
مناقصة
رقم2022/6
علنية מס'
מכרז פומבי
عمال
تجنيد
وتنفيذ
ادارة
استشارة،
שירותיخدمات
למתן لتقديم
ייעוץ ,ניהול וביצוע תהליכי גיוס עובדים

نتفي هجاز هتفعي م.ض (“الشركة”) ،ينشر بموجبه مناقصة عامة لتقديم خدمات استشارية وإدارية والقيام بعمليات

 .1.1عام
כללי
"הרשות"( الى تقديم
يلي”:السلطة”) تدعوا بذلك
المختبرات (في ما
הרשותالقومية
السلطة
מזמינה
מעבדות )להלן:
إلجازةלהסמכת
הלאומית
המכרז
معلومات מסמכי
ארגונית.
معلوماتמידע
منظوماتמערכת
ותחזוקת
להקמת
הצעות
المناقصة منشورة
تنظيمية.
وصيانة
العروض إلنشاء
www.israc.gov.il
באתר הרשות:
מתפרסמים
.www.israc.gov.il
السلطة:
على موقع
השירותים הנדרשים
ותיאור
כלליים
الخدمات المطلوبة
ووصف
תנאים العامة
الشروط
وثائقהמכרז
מסמכי
וביתר
הטכני
לפי
المناقصة.
في بقية
الكميات و
במפרטكتاب
המפורטمفصل في
بحسب ما هو
לתחומי
מחשוב
ושירותי
عروضاמידע
מערכות
המציע
על
תומכים ودعم في
وخدمات حوسبة
معلومات
لمنظومات
להציע يقدم
العرض ان
على مقدم
וכן
פיננסית
وكذلكמערכת
הכוללים
במתן
تقديم הרשות
אחריות
وتشمل
منظومات تشغيل
שירותיה,اقتصادية
تشمل منظومات
الخدمات ،التي
مجال
והמערכות הנדרשים
המודולים
כלל
את
ויכללו
תפעולית
מערכת
المطلوبة المفصلة في وثائق المناقصة.
كافة
والمنظوماتהמכרז
الموديالت במסמכי
והמפורטים
מסמכיالعرض
 .2.2وثائق
ההצעה
حان)
(مبنى
كينيرت
شارع
في
السلطة،
مكاتب
في
ستكون
للمناقصة
العروض
تقديم
הגשת ההצעות למכרז תעשה במשרדי הרשות ,ברחוב כנרת )בנין
שדהفقط بالتسليم
هتعوفاه،
كريات 1سديه
اليدوي.במסירה ידנית.
התעופה ,בלוד
קריית
الطابق 1קומה
חאן(,
הגשת العروض
 .3.3تقديك
הצעות
12:00
24/03/2022
הצעות :יום ה',
لتقديم להגשת
האחרון
שעהصندوق
 12:00الى
 24/3/2022الساعة
العروض :بتاريخ
המועדاالخير
الموعد
السلطة.הרשות
שבמשרדי
המכרזים
לתיבת
في مكاتب
المناقصات الكائن

איאם אל ערב / 8318431 /
االخالق المهنية
לתפקידיمدعي/ة عام
مناقصة لوظائف
האתיקה
פרקליט/תلجنةועדת
מכרז
תלابيب
ובמחוז تل
حيفا ولواء
במחוז لواء
في
אביב
חיפה

ייעוץ ,ניהול
שירותי
למתן
מכרזهوפומבי
خيارבזאת
מפרסמת
("החברה"),
בע"מ
לישראל
נתיבי
المناقصة.
وثائق
محدد في
التمديد كما
ولدى الشركة
شهرا
المشاركة
הטבעיفترة
הגז ستكون
التوظيف.
لمدة ً 24
וביצוע תהליכי גיוס עובדים .תקופת ההתקשרות תהיה למשך  24חודשים ולחברה אופציה להאריכה
الشروط المسبقة
כמפורט במסמכי המכרז.
شخص تاجر أو شركة مرخصة (شركة أو شراكة) مسجلة قانو ًنا في إسرائيل.
.1
תנאי סף
בישראל.
הרשום
שותפות)
العارض או
תאגיד (חברה
تقديمמורשה
עוסק
.2.1יחיד
المعايير التالية:
כדיןجميع
يستوفي
استشاريًا
للشركة
الخدماتאו ،سيوفر
لغرض
הבאים:
معترفכל
העונה על
مؤسسةיועץ
החברה
השירותים ,יעמיד
לצורך
منها  ،على
הקריטריונים واحدة
بها في إسرائيل ،
أكاديمية
לרשות من
המציעأو الثانية
األكاديمية األولى
מתןعلى الدرجة
حاصل
 .2أ.
א .בעל תואר אקדמי ראשון או שני ממוסד אקדמאי מוכר בישראל ,אשר אחד מהם ,לפחות ,בתחומי
التربية  /إدارة الموارد البشرية.
/
العمل
دراسات
/
السلوكية
العلوم
/
االجتماعية
العلوم
تخصصي
مجال
في
،
األقل
מדעי החברה/מדעי ההתנהגות/לימודי עבודה/חינוך /ניהול משאבי אנוש.
בגיוס في تقديم
ההצעה ,و  /أو
تاريخ التقديم
سنة قبل
خالل 15
الموظفين
الخبرة في
سنوات من
בעלما ال
ب .لديه
עובדים
הגשת
למועד
שקדמו
توظيفהשנים
במהלך 15
לפחות,
عن1010שנים,
ניסיוןيقلשל
ב.
ניהול וביצוע גיוס עובדים.
שירותי
خدماتבמתן
ו/או
والتوظيف.
اإلدارة
ג .בעל ניסיון בגיוס עובדים ו/או במתן שירותי ניהול וביצוע גיוס עובדים ,עבור  3ארגונים ,לפחות,
ج .لديه خبرة في توظيف و  /أو تقديم خدمات اإلدارة والتوظيف  ،لما ال يقل عن  3منظمات  ،يوظفون أكثر من
בהם מועסקים מעל ל 150 -עובדים ,במהלך  5השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה.
التقديم.
السابقة
شخصا ،
150
ً
לפחות ,במהלך  5השנים שקדמו למועד הגשת
لتاريخאחד
ציבורי*
سنواتגוף
الخمس עבור
خاللעובדים
בגיוס
ניסיון
ד .בעל
ההצעה.في استقدام موظفين لهيئة عامة واحدة على األقل *  ،خالل  5سنوات السابقة لتاريخ التقديم اإلقتراح أو العرض.
د .لديه خبرة
מקומיות
* "גוף ציבורי" -משרדי הממשלה ומוסדות מדינה אחרים ,חברות ממשלתיות ,רשויות
* “الهيئة العامة”  -الوزارات الحكومية ومؤسسات الدولة األخرى والشركات الحكومية والهيئات المحلية والشركات النظامية.
ותאגידים סטטוטוריים.
العامة.1976 -
معامالت الهيئات
بموجب قانون
حاصلכלعلى جميع
התשל"ו.1976-
ציבוריים,
עסקאות גופים
الموافقاتחוק
האישורים לפי
.3.3בעל
מידע
כלליعامة
معلومات
,www.ingl.co.il
האינטרנט של
מאתר
להוריד
يمكنמסמכי
• •את
שכתובתו“:مناقصات”.
החברה,تحت الرابط
www.ingl.co.il
وعنوانه:
االنترنت
ניתןموقع
להגשהعلى
המכרזالمناقصة
مشاهدة وثائق
תחת לשונית "מכרזים".
• لطرح أسئلة التوضيح  ،يمكنك االتصال بنا حتى تاريخ  15.3.2022الساعة .12:00
• בשאלות הבהרה ניתן לפנות עד ליום  15.3.2022בשעה .12:00
12 :0010.4.2022
מיום 10.4.2022في
יאוחרأقصاه
المناقصة ،לאفي موعد
כמפורטمحدد في
عطاءاتهم  ،كما هو
العطاءات تقديم
يجب على
בשעה
وثائقהמכרז,
במסמכי
הצעותיהם,
مقدمي להגיש
המציעים
• •על
.12:00الشك  ،نوضح هنا أن شروط العتبة وبقية تفاصيل العطاء مقدمة في هذا اإلعالن بشكل موجز فقط .والصيغة
• لتجنب
العطاء.תנאי הסף ויתר פרטי המכרז מוצגים במודעה זו בתמצית בלבד
בזאת כי
• למען הסר ספק ,מובהר
الملزمة هي التي تظهر في وثائق
והנוסח המחייב הוא זה המופיע במסמכי המכרז.

المحامين،
לחוקمن
 18ג' 18ج
לסעיףالبند
بناء على
19611961
התשכ"א–
نقابةהדין,
قانونעורכי
לשכת
בהתאם
المسبقة:
الشروط
דרישות الوظيفة -
متطلبات
תנאי סף:
התפקיד -
سنوات محاماة.
تقل عن
اقدمية ال
בעריכת דין.
שנים5לפחות
של 5
 .1.1ותק
עמה
المحكمةצבאי
محكمةאוاو בבי"ד
בביתفيמשפט
.2
שיש عار.
בעבירהجنحة
العسكرية في
הרשעותسابقة
העדרوجود ادانة
 .2عدم
קלון.
وجود ادانة في محكمة انضباط كانت عقوبتها تجميد او اخراج من النقابة.
 .3عدم
העדר הרשעות בבי"ד משמעתי בעבירת משמעת בגינה הוטל
.3
العشر سنوات االخيرة.
عقوبة خالل
או سببت
השעיהادانة
עונשوجود اية
 .4عدم
מהלשכה.
הוצאה
השנים
בעשר
אחר
עונש
כל
הוטל
בגינה
הרשעה
העדר
.4
سيتم منح افضلية للخبرات والكفاءات للمرشح/ة في مجال المحاماة بشكل عام
האחרונות.
المدعي العام حصراو مثل:
وفي مجال
עדיפות תינתן לכישורים וניסיון של המועמד/ת בעריכת דין
בפרט,االنضباط.
الجنائي و/او
תפקידالمجال
المحاكم في
المرافعة في
לרבות:
הפרקליט
ובתחומי
*בכלל
ו/או
قانونהפלילי
המשפט
בתחומי
مجالדין
ובבתי
االستشارات משפט
הופעות בבתי
االنضباط.
الجنائي و/او
القضاء
القضائية في
•* تقديم
המשמעתי.
* تمثيل محاكم
االنضباط.משפטיות בתחום המשפט הפלילי ו/או הדין
חוות דעת
• עריכת
موظفين.
* ادارة طاقم
המשמעתי.
משמעתיים.
בבתי דין
الكتابي.
التعبير اللفظي او
ייצוג على
•* القدرة
עובדים .مع االتقان الكامل لتطبيقات الحاسوب.
צוותعلى العمل
ניהולالذاتية
•* القدرة
• כושר ביטוי בעל פה ובכתב.
ושליטהلمدة 5
الوظيفة كاملة،
وحجمها:
سنوات.מחשב
ביישומי
עצמאית
التشغيلעבודה
•مدةיכולת
מלאה ,לתקופה של  5שנים.
ההעסקה
תקופת
משרהابيب
והיקפה:حيفا ،تل
على العنوان:
العمل :بناء
مكان
העבודה :בהתאמה למחוז :חיפה ,תל אביב
מקום
وظائف
2
*  2משרות
طلبات التشرح ترفق مع السيرة الذاتية ،مع مشروحات عدم وجود احكام جنائية
מועמדויות בצרוף קו"ח ,אישור בדבר העדר הרשעות כאמור
االكتروني:
 31.03.2022بواسطة
تاريخ
االرسال حتى
לעילذكر ،ويجب
كما
البريد בדוא"ל:
31.03.2022
לא יאוחר מיום
לשלוח
והמלצות ,יש
lawinfo@israelbar.org.il
במייל:
לשלוח
להבהרות
ובקשות
שאלות
االكتروني:
ניתןالبريد
ترسل الى
االستيضاح
وطلبات
اسئلة
lawinfo@israelbar.org.il
lawinfo@israelbar.org.il
עד לתאריך .17.03.2022
حتى تاريخ
 .17.03.2022מתאימים/ות יוזמנו לראיון אישי בפני
מועמדים/ות שימצאו
המכרזים.
ועדת
الذين سيتقرر بأنهم مناسبين/ات سيتم استدعائهم لمقابلة شخصية
المرشحين/ات
לבקש ממועמדים מתאימים לעבור אבחון במכון
רשאית
הוועדה
מקצועי.لجنة المناقصات.
بحضور
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