اعتقال  22مشتبها بهم بينهم  3أشخاص عرب من
الناصرة والنقب بشبهة التحرش باألطفال عبر االنترنت

ك �ش �ف��ت ال� �ش ��رط ��ة  ،أم� ��س األول
الثالثاء  ،أنها اعتقلت  22شخصا
ب �ش �ب �ه��ة ال� �ت� �ح ��رش ب ��أط� �ف ��ال ع�ب��ر
شبكة االنترنت  .وحول مالبسات
ه� ��ذه ال �ق �ض �ي��ة  ،ق ��ال ��ت امل �ت �ح��دث��ة
ب��اس��م ال�ش��رط��ة ل��وب��ا ال�س�م��ري في
ب �ي��ان ص�ح�ف��ي ":أج � ��رت ال�ش��رط��ة
ف��ي ال�ن�ق��ب حت�ق�ي�ق��ات س��ري��ة  ،من
خ�لال وح��دة " السايبر " ملكافحة
ج��رائ��م االن �ت��رن��ت ف��ي م�ل��ف قضية
موضوعها استغالل صغار جنسيا
عبر االنترنت  -البيدوفيليا " .
وأض��اف��ت ال�س�م��ري  " :استمرت
خالل اعتقال احد املشتبه بهم  -تصوير الشرطة
التحقيقات السرية على م��دار عدة
واسترسلت السمري تقول " :خالل عملية املداهمة
اشهر  ،وتخللها جمع بينات وقرائن مدينة ضد
واالع �ت �ق��ال مت ال�ت�ح��رز ع�ل��ى اج �ه��زة ح��وس�ب��ة ذات
 31مشتبها بهم  ،غالبيتهم دون سجل جنائي
العالقة  ،واجهزة هواتف نقالة  ،وغيرها من املواد
وال سوابق  ،مبا اشتمل على تنفيذ افعال مشينة
املشبوهة ذات الصلة" .وخلصت السمري للقول
ب�ح��ق ص�غ��ار واط �ف��ال ع�ب��ر االن�ت��رن��ت وحت��رش��ات
ف��ي البيان " :مت ف��رض ام��ر حظر نشر على كافة
جنسية وغيرها .مت تنفيذ حملة مداهمة وتفتيش
بينات هوية الضحايا وتفاصيلها ومبا يشتمل على
منازل مشتبهني واعتقال توصلت خاللها قوات
صورهن  /م وعناوين سكنهن  /م  ،وكذلك افراد
الشرطة الى اعتقال  22مشتبها بهم سكان اماكن
الشرطة الذين عملوا في ملف هذه القضية  ،اليوم
شتى بالبالد من حيفا حتى اي�لات ،اصحاب مهن
اخلميس املوافق  ، 31.8.2017كما أن التحقيقات
ومجاالت عمل شتى مختلفة  ،ما بني اعمار  24عاما
متواصلة وسط العزم على طلب متديد فترة اعتقال
حتى  60عاما  ،من بينهم  3عرب  ،مشتبه بهم من
املشتبه بهم الحقا وتوقع تنفيذ اعتقاالت ملشتبه بهم
سكان النقب وآخرين سكان منطقة الناصرة في
اضافيني الحقا ".
الشمال ،حيث مت حتويلهم للتحقيقات اجلارية " .
دولة اسرائيل

جل� � � �ن � � ��ة امل � � �ن� � ��اق � � �ص� � ��ات

مناقصة علنية رقم 100039179
لفحص حجم التلوث في مجمع املياه اجلوفية
في مجموعة يهودا جنوبي شرقي النقب
نتيجة للنشاطات الصناعية في سهل روتيم
السلطة احلكومية للمياه وال �ص��رف الصحي (فيما ي�ل��ي" :سلطة
املياه") تدعوكم من خالل هذا اإلع�لان لتلقي ع��روض لفحص حجم
التلوث في مجمع املياه اجلوفية في مجموعة يهودا جنوبي شرقي
النقب نتيجة للنشاطات الصناعية في سهل روتيم ,كما هو ُمفصل في
مستندات املناقصة (فيما يلي" :املناقصة").
شروط احلد األدنى لالشتراك في املناقصة
ُ .1مقدم العرض ُمسجل في إسرائيل حسب القانون.
 .2ملُقدم العرض جميع التصاريح املطلوبة حسب قانون صفقات
ال �ه �ي �ئ��ات ال �ع��ام��ة (ت�ط�ب�ي��ق إدارة ح �س��اب��ات ودف� ��ع ال��واج �ب��ات
الضريبية) للعام  1976والتصليحات املتعلقة بها.
 .3على ُمقدم العرض أن يقترح لصالح املناقصة مدير مشروع,
وعضو طاقم جيولوجي /جيولوجي فيزيائي ,يستوفيان جميع
شروط احلد األدنى املُفصلة في مستندات املناقصة.
 .4شروط احلد األدن��ى اإلضافية -إداري��ة ومهنية -موجودة في
مستندات املناقصة.
موعد تقدمي العروض لهذه املناقصة سيكون ابتدا ًء من تاريخ
 22.10.2017في متام الساعة  08:00وحتى موعد أقصاه
 24.10.2017حتى الساعة  .12:00يجب تقدمي العروض
لصندوق املناقصات املوجود في مكاتب سلطة املياه في شارع
همسجير  14في تل أبيب (في الطابق األرض��ي بجانب مكتب
االستعالمات).
نلفت انتباه ُمقدمي العروض لترتيبات السير اجلديدة في
املنطقة ولصعوبة الوصول وإيقاف السيارات!!!
فترة التعاقد
سوف تكون فترة التعاقد بني الطرفني ملدة  24شهرا .حتفظ السلطة
لنفسها احلق بتمديد فترة التعاقد بسنة واحدة أو جزء منها ,بخصوص
اخلدمة أو جزء منها ,حسب اعتباراتها احلصرية املُطلقة كما هو ُمفصل
ف��ي االتفاقية وم�ش��روط مبصادقة جلنة املناقصات املُسبقة وقيود
امليزانيات في نفس الفترة .
مالحظات عامة
	.1يمُ كن االطالع على مستندات املناقصة ,بدون دفع ,في موقع
سلطة املياه على االنترنت بالعنوان www.water.gov.il
حت���ت ال� �ع� �ن ��وان "م� �ن ��اق� �ص ��ات ون� � � � ��داءات" وف � ��ي م��وق��ع
س � �ل � �ط� ��ة امل� � �ش� � �ت � ��ري � ��ات ع � �ل� ��ى االن � � �ت� � ��رن� � ��ت ب� ��ال � �ع � �ن� ��وان
.www.mr.gov.il
 .2تعليمات ُمستندات املناقصة تفوق على تعليمات هذا اإلعالن.
	.3يمُ �ك��ن إرس � ��ال األس �ئ �ل��ة االس �ت �ف �س��اري��ة ب��واس �ط��ة ال�ب��ري��د
االل �ك �ت��رون��ي ف�ق��ط ل�ل�س�ي��دة راع �ي��ا ب�ل�ايُ ,م��رك��زة كبيرة
(مناقصات وتعاقدات) لعنوان البريد االلكتروني التالي:
 Michrazim@water.gov.ilوذلك حتى موعد أقصاه
 ,14.9.2017سوف يتم نشر اإلجابات والتوضيحات في
موقع االنترنت لسلطة املياه.
تقع على مسؤولية ُمقدمي العروض فحص نشرات سلطات املياه
مب��ا يتعلق بهذه املناقصة وال�ت��ي س��وف يتم نشرها على موقع
االنترنت املذكور أعاله والعمل وفقا ً لها.

للبيع بيتان في منطقة كابول
البيتان معروضان للبيع مع كل االثاث كامل
 +موقف للسيارات مع باب كهربائي  +ملجأ.
البيتان ارضيان.
السعر  700 :ال��ف شيقل  ،ب��االم�ك��ان ش��راء
بيت واحد  ،لالستفسار :

، 053-6676360
052-6782954

()2

وزارة الصحة
املركز الطبي تل ابيب

تأجيل موعد التقدمي ملناقصة
رقم 172099
كنولوت وطاقم ادخال جلهاز أكمو
املوعد اجلديد احملدد لتقدمي املناقصة هو 18.9.17
الساعة .12:00
ب��اق��ي ش� ��روط امل �ن��اق �ص��ة ت �ظ��ل ك �م��ا ف��ي النشر
االصلي
باحترام
هليفي يورام
مدير وحدة مناقصات

دولة اسرائيل
جل� � � �ن � � ��ة امل � � �ن� � ��اق � � �ص� � ��ات

مناقصة علنية رقم 100039180
إلكمال منوذج التدفق في العربا للجنوب
السلطة احلكومية للمياه والصرف الصحي (فيما يلي" :سلطة
املياه") تدعوكم من خالل هذا اإلعالن لتلقي عروض إلكمال
منوذج التدفق في العربا للجنوب ,كما هو ُمفصل في مستندات
املناقصة (فيما يلي" :املناقصة").
شروط احلد األدنى لالشتراك في املناقصة
ُ .1مقدم العرض ُمسجل في إسرائيل حسب القانون.
 .2ملُقدم العرض جميع التصاريح املطلوبة حسب قانون صفقات
الهيئات العامة (تطبيق إدارة حسابات ودف��ع الواجبات
الضريبية) للعام  1976والتصليحات املتعلقة بها.
 .3على ُمقدم العرض أن يقترح لصالح املناقصة مدير مشروع
وأخصائي م��ودي�لات للمياه اجلوفية ,يستوفيان جميع
شروط احلد األدنى املُفصلة في مستندات املناقصة.
 .4شروط احلد األدنى اإلضافية -إدارية ومهنية -موجودة
في مستندات املناقصة.
موعد تقدمي العروض لهذه املناقصة سيكون ابتدا ًء من
تاريخ  24.10.2017في مت��ام الساعة  08:00وحتى
موعد أقصاه  26.10.2017حتى الساعة  .12:00يجب
تقدمي العروض لصندوق املناقصات املوجود في مكاتب
سلطة امل�ي��اه ف��ي ش��ارع همسجير  14ف��ي ت��ل أبيب (في
الطابق األرضي بجانب مكتب االستعالمات).
نلفت انتباه ُمقدمي العروض لترتيبات السير
اجلديدة في املنطقة ولصعوبة الوصول وإيقاف
السيارات!!!
فترة التعاقد
س��وف تكون فترة التعاقد ب�ين الطرفني مل��دة  36ش�ه��را .حتفظ
السلطة لنفسها احلق بتمديد فترة التعاقد بسنة واح��دة أو جزء
منها ,بخصوص اخلدمة أو جزء منها ,حسب اعتباراتها احلصرية
املُطلقة كما هو ُمفصل في االتفاقية ومشروط مبصادقة جلنة
املناقصات املُسبقة وقيود امليزانيات في نفس الفترة .

مالحظات عامة
	.1يمُ �ك��ن االط �ل��اع ع �ل��ى م �س �ت �ن��دات امل �ن��اق �ص��ة ,ب ��دون
دف � � ��ع ,ف� ��ي م� ��وق� ��ع س��ل��ط��ة امل � �ي� ��اه ع� �ل ��ى االن� �ت ��رن ��ت
ب��ال �ع �ن��وان  www.water.gov.ilحت��ت ال �ع �ن��وان
"مناقصات ون� ��داءات" وف��ي موقع سلطة املشتريات
ع �ل��ى االن� �ت ��رن ��ت ب��ال��ع��ن��وان .www.mr.gov.il
 .2تعليمات ُمستنداتاملناقصةتفوقعلىتعليماتهذااإلعالن.
	.3يمُ كن إرس��ال األسئلة االستفسارية بواسطة البريد
االلكتروني فقط للسيدة راعيا باليُ ,مركزة كبيرة
(مناقصات وت�ع��اق��دات) لعنوان البريد االلكتروني
التالي Michrazim@water.gov.il :وذلك حتى
موعد أقصاه  ,14.9.2017سوف يتم نشر اإلجابات
وال �ت��وض �ي �ح��ات ف��ي م��وق��ع االن �ت��رن��ت ل�س�ل�ط��ة امل �ي��اه.
تقع على مسؤولية ُمقدمي العروض فحص نشرات سلطات
املياه مبا يتعلق بهذه املناقصة والتي س��وف يتم نشرها
على موقع االنترنت املذكور أعاله والعمل وفقا ً لها.

دولة اسرائيل
جل� � � �ن � � ��ة امل � � �ن� � ��اق � � �ص� � ��ات

مناقصة علنية رقم 100039176
للتخطيط ،والتنظيم القانوني واإلشراف
اجليولوجي والهندسي للحفر في طبقة
املياه اجلوفية في منطقة مفرق الرام
السلطة احلكومية للمياه والصرف الصحي (فيما يلي" :سلطة
املياه") تدعوكم من خالل هذا اإلعالن لتلقي عروض للتخطيط،
والتنظيم القانوني واإلشراف اجليولوجي والهندسي للحفر في
طبقة املياه اجلوفية في منطقة مفرق ال��رام ,كما هو ُمفصل في
مستندات املناقصة (فيما يلي" :املناقصة").
شروط احلد األدنى لالشتراك في املناقصة
ُ .1مقدم العرض ُمسجل في إسرائيل حسب القانون.
 .2ملُقدم العرض جميع التصاريح املطلوبة حسب قانون صفقات
الهيئات العامة (تطبيق إدارة حسابات ودف��ع الواجبات
الضريبية) للعام  1976والتصليحات املتعلقة بها.
 .3على ُم�ق��دم ال�ع��رض أن يقترح لصالح املناقصة مدير
مشروع ,أخصائي جيولوجيا املياه ومستشار للتنظيم
القانوني ,يستوفيان جميع شروط احلد األدنى املُفصلة
في مستندات املناقصة.
 .4شروط احلد األدنى اإلضافية -إدارية ومهنية -موجودة
في مستندات املناقصة.
موعد تقدمي العروض لهذه املناقصة سيكون ابتدا ًء من
تاريخ  22.10.2017في متام الساعة  08:00وحتى
موعد أقصاه  24.10.2017حتى الساعة  .12:00يجب
تقدمي العروض لصندوق املناقصات املوجود في مكاتب
سلطة امل�ي��اه ف��ي ش��ارع همسجير  14ف��ي ت��ل أبيب (في
الطابق األرضي بجانب مكتب االستعالمات).
نلفت انتباه ُمقدمي العروض لترتيبات السير اجلديدة في
املنطقة ولصعوبة الوصول وإيقاف السيارات!!!
فترة التعاقد
س��وف تكون فترة التعاقد ب�ين الطرفني مل��دة  48ش�ه��را .حتفظ
السلطة لنفسها احلق بتمديد فترة التعاقد بسنة واحدة أو جزء
منها ,بخصوص اخلدمة أو جزء منها ,حسب اعتباراتها احلصرية
املُطلقة كما هو ُمفصل في االتفاقية ومشروط مبصادقة جلنة
املناقصات املُسبقة وقيود امليزانيات في نفس الفترة .
مالحظات عامة
	.1يمُ كن االط�لاع على مستندات املناقصة ,ب��دون دفع,
ف ��ي م��وق��ع س �ل �ط��ة امل� �ي ��اه ع �ل��ى االن��ت��رن��ت ب��ال �ع �ن��وان
 www.water.gov.ilحت��ت ال �ع �ن��وان "مناقصات
ون��داءات" وفي موقع سلطة املشتريات على االنترنت
بالعنوان .www.mr.gov.il
 .2تعليمات ُمستندات املناقصة تفوق على تعليمات هذا اإلعالن.
	.3يمُ كن إرس��ال األسئلة االستفسارية بواسطة البريد
االلكتروني فقط للسيدة راعيا باليُ ,مركزة كبيرة
(مناقصات وتعاقدات) لعنوان البريد االلكتروني
التالي Michrazim@water.gov.il :وذلك حتى
موعد أقصاه  ,14.9.2017سوف يتم نشر اإلجابات
والتوضيحات في موقع االنترنت لسلطة املياه.
تقع على مسؤولية ُمقدمي العروض فحص نشرات سلطات
املياه مبا يتعلق بهذه املناقصة والتي سوف يتم نشرها على
موقع االنترنت املذكور أعاله والعمل وفقا ً لها.

وزارة املالية

مناقصة علنية لتلقي خدمات دعم
تلفونات لعاملي الدولة في مواضيع
االجور وشروط خدمة وتقاعد
ينشر قسم االجور وشروط اخلدمة والتقاعد في شعبة
احملاسب العام في وزارة املالية (فيما يلي":املعلن")
 مناقصة علنية لتلقي خدمات دعم تلفونات لعامليال��دول��ة وم�ت�ق��اع��دوه��ا ف��ي م��واض�ي��ع االج ��ور وش��روط
خدمة وتقاعد  .سيطلب من الفائز تنفيذ خدمات دعم
تلفونية وارس��ال رسائل  smsجلمهور عاملي الدولة
ومتقاعديها خاضعة للمطالب وال�ش��روط املفصلة في
وثائق املناقصة .
 .1سيكون التعاقد لفترة سنتني ابتداء من يوم التوقيع
ع�ل��ى ات�ف��اق�ي��ة ال�ت�ع��اق��د  .وي �ك��ون م��ن ح��ق املعلن
متديد فترة التعاقد ملدة تصل حتى فترتني مدة
كل منها سنة واحدة (تنفيذ امكانيات) .
 .2االشتراك باملناقصة مشروط بتنفيذ شروط احلد
االدن��ى املفصلة ف��ي وث��ائ��ق املناقصة  ،فيما يلي
أهم الشروط :
 2.1ان يكون املتعهد ق��د زود خ��دم��ات دعم
تلفونات ملختلف الزبائن بحجم تراكمي
مقداره  250،000دقيقة على االق��ل في
ال �ع��ام  2017و  400،000دق�ي�ق��ة على
االقل في كل سنة من السنوات -2015
. 2016
 2.2يقترح املتعهد مدير زبون مع اقدمية 3
سنوات على االقل عمل فيها كمدير زبون
في تقدمي خدمات موكيد تلفوني.
 2.3يرفق املتعهد تصريحا منه عن قدرته على
تنفيذ شروط احلد االدنى التالية:
 2.3.1ان الهيئة املتعهدة متلك نظاما
محوسبا لتفعيل خ��دم��ات دعم
تلفونات تتيح:
 2.3.1.1ت �س �ج �ي��ل م �ك��امل��ات
كاملة .
 2.3.1.2ادارةومتابعةالتوجه
مب��ا ف��ي ذل ��ك ح��ال��ة
املعاجلة.
 2.3.1.3معرفة وتوثيق فترة
امل� �ك ��امل ��ة وم�ل�اءم ��ة
للتوثيق.
 2.3.1.4اشراف ورقابة على
املرسلني .
 2.3.2ي �ص��رح امل�ت�ع�ه��د ان مب �ق��دوره
تقدمي رد حلجم  3،000دقيقة
مكاملات في اليوم بني الساعات
 20:00 - 8:00مبا يتالءم مع
مطالب املناقصة .
 2.3.3ان يكون جميع املرسلني الذين
يشغلهم املتعهد ف��ي ج�ي��ل 18
س �ن��ة ف �م��ا ف ��وق وذوي تعليم
ثانوي على االقل .
 2.4ارفاق كفالة مستقلة وغير مقيدة بشروط
ل �ض �م��ان ت�ن�ف�ي��ذ ال��ع��رض ب�ق�ي�م��ة شاملة
مقدارها  20،000ش.ج  ،على ان تكون
سارية املفعول من تاريخ 18.10.2017
وحتى تاريخ . 20.12.2017
 2.5ارف ��اق اتفاقية التعاقد امل��رف�ق��ة كملحق
للمناقصة وه��ي موقعة م��ن قبل مخول
بالتوقيع .
 2.6ارفاق املصادقات املطلوبة حسب قانون
صفقات هيئات عامة  1976 -كاملفصل
في وثائق املناقصة .
 2.7سيطلب م��ن املتعهد ارف ��اق مصادقات
اضافية كاملفصل في وثائق املناقصة.
 .3ميكن انزال كل وثائق املناقصة من دون مقابل من
موقع وزارة املالية www.ag.mof.gov.il :
ومن موقع مدير املشتريات احلكومية وعنوانه:
 www.mr.gov.ilحت��ت ع �ن��وان مناقصات
مكاتب حكومية .
 .4ميكن توجيه اسئلة ح��ول املناقصة حتى يوم
 12.9.2017الساعة  - 12:00كتابيا وبالشكل
املفصل ف��ي وث��ائ��ق املناقصة  .وستنشر اجوبة
محرر املناقصة حتى يوم  ، 24.9.2017بالشكل
املفصل في وقائق املناقصة .
 .5تقدم العروض للمناقصة في مغلف مغلق  ،وتودع
في صندوق املناقصات التابع لوزارة املالية  ،في
ش��ارع ك��اب�لان  ، 1ال �ق��دس بحيث ال يتأخر عن
تاريخ  18.10.2017الساعة . 17:00
في حال نشوء تناقض بني تعليمات هذا االعالن
وبني التعليمات املفصلة في وثائق املناقصة -
تتغلب االخيرة
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