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قد  نووية  كارثة  من  حتذر  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة 
حتدث يف أوكرانيا 

خاصة  جلسة  الدولي،  األمن  مجلس  يعقد 
محطة  حــول  الموقف  تــطــورات  لمناقشة 
من  تحذير  بعد  وذلك  النووية،  زابوريجيا 
»خطر كارثة نووية« بسبب تعّرض المحطة 
لهجمات متواصلة، تبادل الطرفان الروسي 

واألوكراني تحميل المسؤولية لآلخر عنها.
للطاقة  الدولية  للوكالة  العام  المدير  وحث 
على  الجانبين  غروسي،  رافائيل  الذرية 
»خطر  من  محّذراً  النفس،  ضبط  ممارسة 
فيما  نووية«،  كارثة  لحدوث  جداً  حقيقي 
الدول  »مجموعة  خارجية  وزراء  طالب 
بإعادة  روسيا  الكبرى،  الصناعية  السبع« 
فوراً،  أوكرانيا  إلى  المحطة  على  السيطرة 
وهو أمر يبدو من غير المرجح أن تْقدم عليه 

موسكو.
وقت  في  أعلنت  قد  المتحدة  األمم  وكانت 
لخبراء  زيارة  تنظيم  على  تعمل  أنها  سابق 
الوضع  لدراسة  للمحطة  الدولية  الوكالة 
فيها، بينما قالت أوكرانيا، أمس، إن روسيا 
النووية  الطاقة  محطة  في  موقعها  استغلت 
الستهداف بلدة قريبة بهجوم صاروخي أدى 
وإصابة  األقل  على  شخصاً   13 مقتل  إلى 

الكثيرين بجروح خطيرة.
من جهة أخرى، حملت تصريحات الرئيس 
األوكراني فولوديمير زيلينسكي غداة سلسلة 
انفجارات هزت قاعدة عسكرية روسية في 
لنقل  كييف  جانب  من  بتوجه  تلويحاً  القرم، 
نشطت  التي  األوكرانية  المضادة  الهجمات 
الجنوب  خالل األسابيع األخيرة في مناطق 
إلى شبه الجزيرة. وقال الرئيس األوكراني 

إن الحرب الروسية »بدأت بالقرم، وينبغي 
اإلشارة  دون  من  بتحريرها«،  تنتهي  أن 
إلى االنفجارات التي وقعت في قاعدة جوية 
روسية على السواحل الغربية لشبه الجزيرة، 
 15 وإصــابــة  شخص  مقتل  في  وتسببت 

آخرين.
تسريع  على  تعمل  موسكو  أن  أمس  وبــدا 
مناطق  فــي  األرض  على  التقدم  وتــيــرة 
الضارية  المعارك  أسابيع من  بعد  دونباس، 
في محيط لوغانسك ودونيتسك، وازدياد في 
منطقتي  في  األوكرانية  المضادة  الهجمات 

خيرسون وزابوريجيا.
من  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  حذرت 
أوكرانيا  تهدد  نووية  كارثة  وقــوع  خطر 
قرب  العسكرية  األنشطة  بسبب  ومحيطها، 

محطة زابوريجيا النووية.
وقال رئيس الوكالة رافائيل ماريانو غروسي 
في بيان، أمس السبت، إن القصف الذي شهده 
للغاية،  مقلًقا  كان  المذكورة  المحطة  محيط 
وإن الهجوم المذكور يشير إلى خطر حقيقي 
لوقوع كارثة نووية تهدد الصحة العامة في 

أوكرانيا ومحيطها.
من  مــعــلــومــات  تلقى  أنـــه  إلـــى  ــار  ــ وأش
بشأن  والــروس  األوكرانيين  المسؤولين 

وأن  الجمعة،  تطورات 
األوكرانيين  المسؤولين 
أضرار  بوجود  أبلغوه 
من  ــزاء  أج في  طفيفة 
يلحق  لم  لكن  المنشأة، 
بالمفاعالت،  أي ضرر 

تلقي  عروض  بذلك عن  تعلن  يلي”الشركة”(  )فيما  إيالت م.ض  الصحي  المياه والصرف  نيتافيم العمال   شركة عين 
الستالم خدمات المحاسبة.

ستكون مدة التعاقد بين الشركة ومقدم العطاء الفائز 36 شهرا، وتحتفظ الشركة بالحق في تمديد هذا الفترة لمدة 3 سنوات 
لبنود االتفاقية ووفقا  الخدمات او تقصيرها، كل ذلك وفقا  إضافية ،دون االنتقاص من حق الشركة في عدم تمديد فترة 

للقانون.
شروط الحد االدنى. 	

يسمح فقط باالشتراك في تقديم العروض مقدمي العروض الذين يقدمون عروضهم في الموعد النهائي لتقديم العروض 
بأنفسهم ويلتزمون بكافة الشروط في المناقصة، المذكورة ادناه:  

مواطن اسرائيلي، او شركة مسجلة قانونيا في اسرائيل.. 	.	
العارض لديه خبرة ال تقل عن 5 سنوات في تقديم الخدمات المحاسبية خالل ال7 سنوات التي سبقت . 	.	

الموعد النهائي لتقديم العروض، وخالل هذه الفترة قدم العارض خدمات محاسبية لمدة 36 شهرا متتاليا الى مؤسسة 
عامة واحدة على االقل، تصدر على االقل سنويا حجم اعمال بقيمة 70 مليون شيكل.

لتقديم . 	.	 النهائي  الموعد  سبقت  متتاليتين  سنتين  لمدة  االولوية  بدنامج  في  والخبرة  االلمام  العارض  يمتلك 
العروض.

يتمتع العارض بخبرة 7 سنوات على االقل في اإلشزاف على الموظفين سواء في الجانب االداري او . 	.	
المهني وتقديم اجابات لقضايا المحاسبة و/او الضرائب.

قام العارض بتوظيف ما ال يقل عن 5 محاسبين مع خبرة سنة واحدة على االقل في مكتبه.. 	.	
العارض محاسب مخول بحسب القانون لممارسة مهنة المحاسبة، وهو عضو في غرفة المحاسبين في . 	.	

إسرائيل.
يمتلك العارض جميع االذونات التي يتطلبها القانون وفقا لقانون معامالت الهيئات العامة لسنة - 1976.. 	.	
ارفاق ضمان للمناقصة كما هو محدد في وثائق المناقصة. . 	.	

يمكن االطالع على وثائق المناقصة في مكاتب الشركة مجانا، ويمكن تنزيلها من موقع الشركة على االنترنت على . 	
www.ein-netafim.co.il ابتداًء من 14.8.22.

الموعد النهائي لتقديم االسئلة و/او طلبات التوضيح سيك،ن حتى 25.8.22 الساعة 12:00 كتابيا الى عنوان البريد . 	
 .guy@ein-netafim.co.il االلكتروني

يجب تقديم العروض في مغلف مغلق بدون عالمات تعريف لمقدم العرض الى صندوق مناقصات الشركة، الموعد . 	
النهائي لتقديم العروض 4.9.22 حتى الساعة 12:00. يجب كتابة اسم العطاء على المغلفات فقط.

ال تتعهد الشركة بقبول العرض االقل او اي عرض كان، وتحتفظ بالحق في رفض أي أو كل العروض وفقا لتقديرها . 	
الخاص والنهائي.

لتجنب الشك، نوضح انه في حالة وجود تناقض بين وثائق المناقصة وبين ما ورد في االعالن، تكون المرجعية . 	
لوثائق المناقصة.

مناقصة رقم 160/2022 لتقديم خدمات محاسبية

مع فائق االحترام،
حن سلتي - المدير العام

تسرب  هناك  يكن  ولم 
إشعاعي.

أن  غروسي  وأوضــح 
عسكري  عــمــل  أي 
ــن  ــة وأم ــدد ســالم ــه ي
يُعد  زابوريجيا  محطة 
على  مقبول  غير  أمًرا 
وينبغي  اإلطـــــالق، 
كان،  ثمن  بأي  تجنبه 
ــخــدام  اســت أي  وأن 
ــة  ــاري ــن ــحــة ال ــأســل ل
أو  المنشأة  يستهدف 
إلى  سترقى  خارجها 
بالنار  اللعب  مستوى 
إلى  يــؤدي  أن  يمكن 

كارثة قد تكون لها عواقب وخيمة.
وأضاف “أشعر بقلق بالغ بشأن قصف يوم 
أمس ألكبر محطة للطاقة النووية في أوربا، 
لوقوع  حقيقي  خطر  وجود  إلى  يشير  هذا 
كارثة نووية في أوكرانيا وحولها يمكن أن 
تهدد الصحة العامة والبيئة”. وحث غروسي 
الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  يقود  -الذي 
في  األطراف  جميع  المتحدة-  لأمم  التابعة 
أقصى  “ممارسة  على  األوكراني  النزاع 

درجات ضبط النفس” في محيط المحطة.
خطوط  الجمعة،  أصــاب،  قد  قصف  كــان 
المحطة،  مجمع  داخل  القدرة  عالية  كهرباء 
المفاعالت  مما دفع مشغليها إلى فصل أحد 
تسرب  أي  رصــد  عــدم  مــن  الــرغــم  على 

إشعاعي.
للطاقة  إنيرغواتوم األوكرانية  وألقت شركة 
األضرار  بمسؤولية  للدولة  التابعة  النووية 
قصف  على  زابوريجيا  بمحطة  لحقت  التي 
روسي، بينما اتهمت وزارة الدفاع الروسية 
القوات األوكرانية بقصف المحطة، قائلة إن 

وراء  كانت  الصدفة 
تسرب  حـــدوث  ــدم  ع
ــي. وهــنــالــك  ــاع ــع إش
بين  متبادلة  اتهامات 

غروسي  قال  حيث  كبير,  بشكل  الطرفين 
سالمة  هــدد  الــذي  العسكري  العمل  “هــذا 
على  مقبول  غير  زابوريجيا  محطة  وأمن 
اإلطالق ويجب تجنبه بأي ثمن”. وفرضت 
المذكورة  المحطة  على  سيطرتها  روسيا 
تزال  لكنها ال  الماضي،  مارس/آذار   4 في 
ويشهد  أوكرانيين،  فنيين  إدارة  تحت  تعمل 
محيط المحطة هجمات جوية تتبادل روسيا 
محطة  وتُعد  بشأنها.  االتهامات  وأوكرانيا 
أكبر  أوكرانيا  شرقي  بجنوب  زابوريجيا 
وتوفر  ــا،  أورب في  النووية  للطاقة  منشأة 
نووية نحو  6 مفاعالت  التي تضم  المحطة 
أوكرانيا،  في  الكهرباء  إجمالي  من   20%
وتبلغ طاقتها اإلنتاجية نحو 5700 ميغاواط 

/ساعة.
الخارجية  تنتظر  لم  انــه  بالذكر  ويجدر 
احتمالية  من  تحذر  كي  طوياًل  األوكرانية 
سيطرة  عقب  جديدة”  بيئة  “كارثة  وقــوع 
تشرنوبيل  محطة  على  الروسية  القوات 
وكالة  وقالت  الماضي.  األسبوع  النووية 
الطاقة النووية األوكرانية إنها رصدت زيادة 
تشرنوبيل  منطقة  في  النووي  اإلشعاع  في 
المحظورة التي تضم أربعة مفاعالت مغلقة 
عام  تشيرنوبيل  كارثة  إبان  ذاب  قد  أحدها 
1986، ما أدى في حينه إلى إطالق نسب 

عالية من اإلشعاع في جميع أنحاء أوروبا.
وعزت الوكالة الزيادة في اإلشعاع النووي 
لم  فيما  المنطقة،  في  العسكري  النشاط  إلى 
يعد الخطر من وقوع كارثة نووية منحصراً 
على منطقة تشرنوبيل، بل بات يمتد المخاطر 
المفاعالت  من  أي  تعرض  تداعيات  إلى 
عددها  والبالغ  أوكرانيا  في  النشطة  النووية 
مرمى  في  وقوعها  أو  للقصف  مفاعاًل   15
الجارية, مما يسبب ضررا  المعارك  نيران 

بالغا في اوكرانيا بشكل كبير ومضر جدا.

إشعار بتفويض التوقيع المعتمد - حزب شاس
البند 6 أ )أ( لقانون تمويل االحزاب لسنة 1973 ينص على:

“يكون تعهد التمويل للحزب ساري لقائمة المرشحين فقط في حال كان لديه 
من سيحدد الحزب واالعالن عن اسمائهم بحسب توجيهات مراقب الدولة”

رؤساء  و  والنشطاء،  الخدمات،  ومقدمي  والمورين،  العام،  للجمهور  ذلك  بموجب  التوضيح  يتم 
الفروع،والمديرين االقليميين، وجميع اصحاب المناصب نيابة عن الحزب انه ال يوجد شخص او 
هيئة مخولة بتقديم التزام مالي نيابة عن الحزب من اي نوع، طالما اننا لم نأخذ موافقة صريحة 
مسبقا من االدارة لهذا االلتزام ولحركة النفقات المالية المطلوبة، ولم يتم بعد التوقيع على اي التزام 

او امر مالي تجاه مستلمي الدفع من قبل المفوض بالتوقيع عن الحزب.
 وبهذا نوضح ان الحزب لن يتحمل اي نفقات لم يتم الموافقة عليها مسبقا من قبل ادارة الحزب 
بالتوقيع  المفوضين  قبل  من  وموقعة  الحزب  عن  نيابة  صريح  التزام  إصدارامر  يتم  لم  والتي 

عن الحزب.
نقدي  التزام  بتقديم  المخولين  االشخاص  ان  يعلن حزب شاس  الدولة،  مراقب  لتوجيهات  وفقا 

نيابة عنه هم:
حاييم بيتون، الرئيس التنفيذي.. 	
يهودا اوهانا، المدير المالي.. 	

توقيع المفوضين اعاله، مع ختم الحزب ملزم من جميع النواحي.
مع التحيات،

حاييم بيتون، المدير التنفيذي                             يهودا اوهانا،المدير المالي

مناقصة إطارية رقم 2022/33
الختيار مقاول العمال االنابيب والصيانة في مرافق الشركة

شركة نتيبي هجاز هتبعي ليسرائيل )فيما يلي”الشركة”( تعلن بذلك عن مناقصة إطار عام الختيار مقاول العمال 
االنابيب والصيانة في مرافق الشركة.

مدة التعاقد: 60 شهراً.
المناقصة،  بالتفصيل في وثائق  الفائزين موضحة  المناقصة ومعايير اختيار  للمشاركة في  الحد االدنى  شروط 
ويمكن تنزيل وثائق المناقصة من موقع الشركة على االنترنت وعنوانه: www.ingl.co.il تحت عالمة “سيتم 

طرح العطاء”.
ستجرى جولة لمقدمي العروض )مشاركة إلزامية( في 22.8.22 الساعة 10:00 في منشأة PRMS نيشر 

)بجوار نيشر االسرائيلية العمال االسمنت(، الرملة.
يمكن تقديم االسئلة للتوضيح حتى تاريخ 29.8.22 الساعة 12:00.

يجب على مقدمي العروض تقديم عروضهم في موعد اقصاه 13.9.22 الساعة 12:00.
التفاصيل المعروضة في هذا االعالن هو مجرد ملخص، والصياغة الملزمة هي التي تظهر في وثائق المناقصة.

   سلطة تطوير النقب 
نداء لدعم فعاليات ثقافية

في منطقة النقب لسنة - 2022
سلطة تطوير النقب )فيما يلي:”السلطة”( تعلن عن تمديد الموعد النهائي لتقديم العروض 

لنداء دعم الفعاليات الثقافية في منطقة النقب لسنة - 2022
www.negev.co.il وثائق النداء المذكور يمكن معاينتها على موقع السلطة

العروض تقدم بالتسليم اليدوي في مكاتب سلطة تطوير النقب
3، حتى  الطابق  السبع، بيت هنسينيم  بئر   22 العنوان: سدوت بتسحاك رجر  على 

تاريخ 04.09.2022 الساعة 12:00.
نلفت عنايتكم التعديالت ذات الصلة للمناقصة سيتم نشرها في موقع السلطة وتشمل 
اجوبة اسئلة مقدمي العروض وتمديد مواعيد التقديم وما يشابه ذلك، وعلى مقدومي 

العروض متابعة هذه التعديالت والعمل وفقها.


