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ال ��رق ��اب ��ة ال ��روس �ي ��ة ت �ت �ه��م «ف �ي �س �ب��وك» و«غ ��وغ ��ل»
ب � ��ال� � �ت � ��دخ � ��ل ف � � ��ي االن � � �ت � � �خ� � ��اب� � ��ات ال� �ت� �ش ��ري� �ع� �ي ��ة
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حتول موقع التواصل االجتماعي «فيسبوك»،
وم�ع��ه مجموعة أخ��رى م��ن امل��واق��ع الشهيرة
ومحركات البحث واإلعالنات على اإلنترنت،
إل��ى م�ش��ارك رئيسي ف��ي االن�ت�خ��اب��ات ،بغض
النظر عن طبيعتها أو في أي بلد جت��ري .هذا
م��ا ت��ؤك��ده ات �ه��ام��ات روس �ي��ة ل�ل�م��وق��ع ،ومعه
م �ح��رك ال�ب�ح��ث ال �ع��امل��ي «غ ��وغ ��ل» ،بالتدخل
أخ �ي��را ً ف��ي ان�ت�خ��اب��ات ال �ب��رمل��ان��ات احمل�ل�ي��ة في
املقاطعات واألقاليم الروسية ،بسبب نشرهما
م��ا وصفته السلطات الروسية بأنه «دعاية
س �ي��اس �ي��ة» ،ال س�ي�م��ا ض�م��ن ح�م�ل��ة امل �ع��ارض
أليكسي ن��اف��ال�ن��ي ال ��ذي ك��ان ي��دع��و الناخبني
إل��ى «ع��دم التصويت ملرشحي ح��زب روسيا
امل� ��وح� ��دة (ح � ��زب ال� �س� �ل� �ط ��ة)» .وك ��ان ��ت تلك
االتهامات موضوعا ً رئيسيا ً الجتماع فريق
ال�ع�م��ل ف��ي ال�ل�ج�ن��ة امل��ؤق �ت��ة حل�م��اي��ة ال�س�ي��ادة
الروسية ،التابعة للمجلس الفيدرالي (الغرفة
العليا ف��ي البرملان ال��روس��ي) ،وجل��ان أخ��رى
تابعة ملجلس ال��دوم��ا وامل�ج�ل��س االجتماعي.
وك��ان��ت م��ؤس �س��ة «روس� �ك ��وم� �ن ��دزور» ،أي
«هيئة الرقابة الفيدرالية الروسية» ،قد قالت
في أعقاب االنتخابات ،نهاية األسبوع األول
م��ن سبتمبر (أي� �ل ��ول) احل��ال��ي ،إن �ه��ا سجلت
حاالت نشر «دعاية سياسية» على املساحات
اإلع�لان �ي��ة ف��ي «ف �ي �س �ب��وك» و«غ ��وغ ��ل» في
اليوم األخير قبل االق�ت��راع ،املعروف بـ«يوم
ال�ص�م��ت» .وأوض �ح��ت أن ال��دع��اي��ة السياسية
ظهرت على محرك البحث «غ��وغ��ل» ،وموقع
التواصل االجتماعي «فيسبوك» ،وعلى موقع
«ي��وت �ي��وب» للفيديو ال ��ذي متلكه «غ��وغ��ل».
وق ��ال ��ت ال ��وك ��ال ��ة« :مي��ك��ن ال �ن �ظ��ر إل� ��ى ه��ذه
األع �م��ال ع�ل��ى أن �ه��ا ت��دخ��ل ف��ي ش ��أن س�ي��ادي
ل��روس�ي��ا ،وع��رق�ل��ة لالنتخابات الدميقراطية
ف��ي روس �ي��ا االحت� ��ادي� ��ة» ،وأك� ��دت أن «م�ث��ل
ه� � ��ذا امل�� �م� ��ارس� ��ات م� ��ن ج� ��ان� ��ب ال� �ش ��رك ��ات
األج� �ن� �ب� �ي ��ة أم� � ��ر ال مي� �ك ��ن ال � �س � �م� ��اح ب � ��ه».
وف��ي رده��ا على تلك االتهامات ،أك��دت شركة
«غ� ��وغ� ��ل» ،ف ��ي ب� �ي ��ان رس� �م ��ي ،أن� �ه ��ا ت��دع��م
اإلع�لان��ات السياسية امل�س��ؤول��ة ،مب��ا يتوافق
مع القوانني والتشريعيات احمللية للبلد .أما
«فيسبوك» ،فقد قالت إن اجلهة التي تقوم
ب�ت�ح�م�ي��ل ال��دع��اي��ة ل�ل�ن�ش��ر ه��ي ال �ت��ي تتحمل
املسؤولية عن االلتزام بالتشريعات والقوانني
االنتخابية في روسيا ،وأكدت أنها تقوم دوما ً
باتخاذ التدابير ال�لازم��ة ،عندما يصلها بالغ
ح��ول م�ن�ش��ورات مخالفة ،وتنتهك القوانني.
وف��ي أع�ق��اب توجيه «روس �ك��وم �ن��دزور» تلك
االت� �ه ��ام ��ات ،ان �ت �ق �ل��ت ال �ق �ض �ي��ة إل���ى ع���دد من
اللجان احلكومية للتحقيق ف��ي األم��ر .وك��ان
مجلس ال��دوم��ا (الغرفة السفلي م��ن البرملان
الروسي) قد افتتح دورة عمله اخلريفية يوم
 10سبتمبر (أي �ل��ول) بتبني م�ش��روع قانون

تشكيل جل�ن��ة خ��اص��ة للتحقيق ف��ي ال�ت��دخ��ل
األج �ن �ب��ي ف��ي ال� �ش ��ؤون ال��داخ �ل �ي��ة ل��روس �ي��ا.
وال �ل �ج �ن��ة ب ��اش ��رت ع�م�ل�ه��ا ف �ع �ل �ي �ا ً م �ن��ذ شهر
أغسطس (آب) ،وستقوم حاليا ً بالتحقيق في
االتهامات املوجهة لـ«فيسبوك» و«غوغل».
كما بحث املجلس االجتماعي ،وه��و مؤسسة
ت �ش��اوري��ة لتنسيق امل��واق��ف ب�ين م��ؤس�س��ات
ال��دول��ة وامل�ج�ت�م��ع ،ت�ل��ك االت �ه��ام��ات بالتدخل
خ �ل��ال ج �ل �س��ة خ ��اص ��ة ي � ��وم  11س�ب�ت�م�ب��ر
(أيلول) احلالي .وق��ال ألكسندر مالكيفيتش،
رئ�ي��س جلنة امل�ج�ل��س ،إن ش��رك��ات اإلنترنت
األم �ي��رك �ي��ة ال �ت��ي ت��واج��ه االت��ه��ام��ات م �ه��ددة
بغرامة مالية قدرها  18مليون روب��ل (نحو
 285أل���ف دوالر أم� �ي ��رك ��ي) ،إن ل ��م ت�ل�ت��زم
بالقوانني الروسية ،الفتا ً إلى أن مجلس الدوما
تبنى م �ش��روع ق��ان��ون ي �ف��رض ال �غ��رام��ة على
الشركات ،بحال احتفظت ببيانات املستخدمني
ال��روس خ��ارج األراض ��ي ال��روس�ي��ة .وق��ال إن
املجلس سيوجه رسالة احتجاج قريبا ً ملمثلي
«غوغل» و«فيسبوك» ،وسيدعوهم للحوار.
ورك � ��ز م��ال �ك �ي �ف �ي �ت��ش ب� �ص ��ورة خ ��اص ��ة على
االن �ت �خ��اب��ات ف��ي ب��رمل��ان م��وس �ك��و ،وق� ��ال إن
محرك «غوغل» ،عند البحث عن «انتخابات
م��وس �ك��و» ،ي��أخ��ذ امل �س �ت �خ��دم�ين ن �ح��و دع��اي��ة
«التصويت الذكي» التي يقف خلفها املعارض
أليكسي نافالني .أم��ا «ف�ي�س�ب��وك» ،فقد قام
م��رت�ين بحجب معلومات ح��ول كيفية حتقق
ال �ل �ج �ن��ة االن �ت �خ��اب �ي��ة م ��ن ش� �ك ��اوى وص�ل�ت�ه��ا
م��ن م��واط �ن�ين ،وح ��اول ��ت جل �ن��ة االن �ت �خ��اب��ات
ف��ي موسكو نشرها على حسابها الرسمي
ه �ن��اك ،على ح��د ق��ول مالكيفيتش ال ��ذي رأى
أن ه� ��ذه امل� �م ��ارس ��ات «دل� �ي ��ل م �ب��اش��ر على
التدخل األجنبي ف��ي االنتخابات الروسية».
وف� ��ي ال� �ي ��وم ال� �ت ��ال ��ي ،ع��ق��دت جل �ن��ة امل�ج�ل��س
ال �ف �ي��درال��ي امل��ؤق �ت��ة حل �م��اي��ة س��ي��ادة ال��دول��ة
الروسية واحليلولة دون التدخل بالشؤون
ال��داخ�ل�ي��ة ل��روس�ي��ا اج�ت�م��اع�ا ً رك ��زت ف�ي��ه على
االت� �ه ��ام ��ات امل ��وج� �ه ��ة مل ��واق ��ع «ف �ي �س �ب��وك»
و«غوغل» ،مع اهتمام خاص بنشاط املعارض
أليكسي نافالني ،عبر عنه أن��دري��ه كليموف،
رئيس اللجنة ،حيث قال إن «املواطن نافالني
كان يقول كل نصف ساعة عبر منصة (يورو
نيوز) إنه ال يجوز التصويت ملرشحي حزب
(روس �ي��ا امل��وح��دة)» ،الف�ت�ا ً إل��ى أن «نافالني
ح �ق��وق��ي» ،وت �س��اءل ب�ع��د ذل��ك «أال يعلم أن��ه
ال يجوز القيام بهذا ف��ي ي��وم االن�ت�خ��اب��ات؟».
وب��ال�ن�س�ب��ة ل �ـ«ف �ي �س �ب��وك» و«غ ��وغ ��ل» ،ك��رر
ك�ل�ي�م��وف االت� �ه ��ام ��ات ،وق� ��ال إن �ه �م��ا انتهكتا
ال�ق��وان�ين ال��روس�ي��ة عشية االن�ت�خ��اب��ات ،وفي
ي���وم االق � �ت� ��راع ،م ��ن خ�ل�ال ن �ش��ره �م��ا دع��اي��ة
سياسية ،ولفت إل��ى «إش ��ارات تصلنا خالل
ال �ي��وم�ين امل��اض �ي�ين إل ��ى أن م��وق�ف�ن��ا احل���ازم،

أج � ��واء االس��ت��ع��داد ف��ي امل �ي��ادي��ن األم�ي��رك�ي��ة
املخصصة إلجراء اختبارات نووية» ،وتساءل
ع ��ن «م� �غ ��زى االس � �ت � �ع� ��دادات األم��ي��رك��ي��ة».

ورد فعلنا امل �ب��رر ،وص��ل امل�س��ؤول�ين ف��ي تلك
ال�ش��رك��ات ،وه�ن��اك إش ��ارات إل��ى استعدادهم
ل�ل�ح��وار» ،وق��ال إن اللجنة ب�ح��ال ت��أك��دت من
رغ �ب��ة «ف �ي �س �ب��وك» و«غ ��وغ ��ل» ف��ي احل���وار،
المجلس المحلي عين ماهل
مناقصة علنية رقم 11\2019
س�ت�ق��وم بتشكيل ف��ري��ق خ ��اص ل �ه��ذه املهمة
تأهيل الشوارع8-39-40-111-78
«حتى ال تتكرر مستقبالً االنتهاكات املتعمدة
 .1المجلس المحلي عين ماهل يعلن بذلك عن تلقي عروض من مقاولين مسجلين
لتنفيذ أعمال تأهيل الشوارع  8-39-40-111-78كما هو مفصل
أو غير املتعمدة لقانون االنتخابات الوطني».
في كتيب المناقصة.
وأك ��د كليموف أن ذل��ك «ال �ت��دخ��ل» ل��م يؤثر
 .2وثائق المناقصة يمكن شرائها مقابل  1500شيكل غير مستردة.
بشكل ملموس على سير العملية االنتخابية،
 .3يمكن معاينة وثائق العرض في مكتب المدير العام للمجلس المحلي دون امكانية نسخها.
 .4يسمح فقط للمقاولين ذوي الخبرة باالشتراك الذين يستوفون الشروط المطلوبة
وال على نتائج التصويت ،وقال إن الفضل في
كما هو مفصل في وثائق المناقصة مسجلين في سجل المقاولين فرع  100و
محدودية التأثير يعود إلى العمل الذي تقوم
فرع  200ألعمال التطوير مسجلين حسب القنون.
االنتخابات.
ب��ه اللجان ملواجهة التدخل ف��ي
 .5يجب ارفاق شهادات سارية عن التسجيل في سجل المقاولين وادارة السجالت.
 .6جولة المقاولين ستتم يوم االربعاء بتاريخ  18\9\2019من مكتب مهندس
أعربت موسكو عن قلق متزايد بسبب تدهور
المجلس ،الساعة  ,10:00الحضور للجولة الزامي.
الوضع على صعيد االستقرار االستراتيجي
 .7يجب ارفاق كفالة بنكية بقيمة  80,000شيكل سارية حتى  10\1\2020كما
ووج��ه سيرغي ري��اب�ك��وف ،نائب
ف��ي ال�ع��ال��م،
هو مطلوب في كتيب المناقصة.
ّ
 .8العرض يتم تسليمه يدويا عن طريق وضع العرض في صندوق المناقصات في
وزي��ر اخل��ارج�ي��ة ال��روس��ي ،أق��وى حتذير من
مكتب مدير عام المجلس ،حتى تاريخ  26\9\2019ليس بعد الساعة .12:00
خطر ان��زالق الوضع نحو «مواجهة نووية»،
 .9المجلس غير ملزم بقبول العرض االرخص او اية عرض آخر.
مع فائق اإلحترام
م �ح �م�لاً واش��ن��ط��ن امل��س��ؤول��ي��ة ع ��ن ت��ده��ور
حبيب هللا احمد ،رئيس المجلس
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خ� �ل� ��ال م � �ش� ��ارك � �ت� ��ه.4.4 ،תמצית
األصول
במע"מحسابه بحسب
يدير دفاتر
مرخص
العرض ان
على مقدم
חוק
ובמס-הכנסה לפי
רישום
مشتغلספרים,
يكون ניהול
תקף על
המציע אישור
 4.1בידי
.4.1
أم��س ،في ن��دوة أمنية،
إلثبات استيفاء هذا الشرط يجب ارفاق التصاريح
ضرائبه
עסקאותبدفع
ويقوم
األصول.1976.
حسب תשל"ו -
ציבוריים,
גופים
על-פי חוק רישום
רשום,
להיות,بماבעת
1976
קבלןالعامة
למכרזالهيئآت
הצעתוتشغيل
הגשתمع قانون
يتناسب
עצמוالمفعول
המציעوسارية
 .4.2עלالمناسبة
أن م��وس �ك��و ق �ل �ق��ة من
המתאימים
مرخصובסיווג
مقاولבהיקף
התשכ"ט,1969-
בנאיות,
קבלנים
بحسب قانون تسجيل
عند تقديم العرض
הנדסה بنفسه
לעבודות ان يكون
مقدم العرض
 .4.2على
ال��وض��ع ح��ول معاهدة
,100
בענף
רישום
הפחות,
بالحجمולכל
 1969זהנשוא מכרז
المقاولينביצוע
לצורך
موضوع
األعمال
בעל لتنفيذ
المناسب
وبالتصنيف
העבודותالبنائية،
ألعمال الهندسة
المناقصة.3-
סיווג ג'
على األقل ،مسجل في الفرع  100التصنيف ج.-3
حظر التجارب النووية،
 .4.3על המציע להיות בעל ניסיון בעצמו כקבלן ראשי ,בביצוע של לפחות פרויקט אחד
"הפרויקט"(.مثل
)להלן:واحد على األقل
تنفيذזהمشروع
رئيس في
خبرة
במורכבותוان يكون ذو
مقدم العرض
 .4.3على
על
מכרז
كمقاول נשוא
לפרויקט
הטכנולוגית
הדומה
متهما ً واشنطن بأنها
يحتوي على
المشروعאוالمقدم ان
”:المشروع”) على
לכלולمايلي
المناقصة (في
קבלני
באמצעות
באמצעותו
עבודות )שבוצעו
موضوعהמציע
المشروع שיציג
הפרויקט
الكهرباء بجم
גילויالبناء،
מערכותمجال
ثانويين ) في
مقاولين
מיזוג او
הבינוי ,مقاول
تنفيذها بواسطة
أعمال
היקפו
التكيف،ואשר
וכיבוי אש,
חשמל,
אוויר,
משנה( تمבתחומי
«حت��اف��ظ على ميادين
.2017
السنوات
واحدة من
المضافة
القيمة
شامل
 4,000,000شيكل
במהלך לפחות
2018اوמע"מ
 ,₪כולל
4,000,000
בסךفيשל
לפחות
הינו
הפרויקט
הכספי של
 2017או
הקלנדריות
מבין השנים
.2018المقاولين في مكان تنفيذ العمل مكان اللقاء
ستعقد جولة
09:00
 23.9.19الساعة
אחתيوم
 .4.4في
ال � �ت � �ج� ��ارب ف� ��ي ح��ال��ة
העבודות .מקום המפגש-
במקום
סיור
عمرייערך
,09:00
בשעה
23.9.19
 .4.4ביום
ביצועالزامي.
المقاولين
في جولة
اإلشتراك
روتم ،10
شارع
عيادة عمر،
اس �ت �ع��داد ،الستئناف
חובה.
בסיור הינה
עומר.
الموعد ,10
רחוב רותם
מרפאת
الحجز أو التفكيك
إلجراءات
ההשתתפות يخضع
لتقديم العرض ال
األخير
עומר,وحتى
العرض
 .4.5مقدم
הגשת ההצעה ,המציע אינו מצוי בהליכי חדלות פרעון ,פירוק ,כינוס
למועד
مدينين.
נכון تسوية
 .4.5او
التجارب».
محتمل لهذه
נכסים או הסדר נושים.
حتى يتم االشتراك على مقدم العرض ان يمالء نموذج تصريح اشتراك في جولة المقاولين
לצורך השתתפות במכרז על המציע למלא טופס אישור השתתפות בסיור קבלנים
ووف � �ق � �ا ً ل��ري��اب��ك��وف،
االشتراك
מערכותوالحوسبة
للمنظومات
טופرمدور
לחברתتوف
يسلمه لشركة
وان
يجبבעבור
הטופס
نموذجאת
()1990م.ض.בע"מ.
ומחשבים )(1990
רמדור
ולהעבירו
טאקו لفاكس رقم 03-7667770
מור mprاو
t@ramdor.co.il
مور تاكو
مدور للسيد
يسلم لشركة
 mor_t@ramdor.co.ilאו
לחברת רמדור לידי
להעביר
ההשתתפות יש
ف��إن ال��والي��ات املتحدة
לתחילתأعاله.
في الموعد
بداية جولة
وذلك حتى
)03-7667768
סיור קבלנים שיערך
المقاولينעד
(03 - 7667768
)טלפון
03-7667770
(هاتف-שמספרו
לפקס
«ت� � �ق � ��وم م � ��ن ج ��ان ��ب
לעיל.الحصول عنكل المعلومات مثل الشروط والمواعيد والمتطلبات وكل معلومات
مسؤول عن
العرض هو
המצויין
.4مقدم במועד
מידע
الشروطموجودةוכל
وكلההתקשרות
ותנאי
פרטי
לרבות
המכרז,
לבדיקת
אחראי
יהיה
في وثائق
فحسب
ملخص
هنا هي
תנאיالواردة
الشروط
إلزالة الشك،
صلة.
המציעذات
 4أخرى
ب�ت��وج�ي��ه ات �ه��ام��ات إل��ى
العرض.זו הנם תמצית תנאי הסף
במודעה
המפורטים
רלוונטי
رفض
התנאיםالشروط سيتم
ספק,بشرط من
להסרתاإللتزام
אחר.حال عدم
المناقصة وفي
המציע בתנאי הסף עלולה להביא לפסילת הצעתו.
עמידת
مرفقةאי
במכרז.
השתתפות
לצורך
المناقصة.
لكتيب
والمتطلبات
الشروط
كل
م � ��وس� � �ك � ��و ال مي��ك��ن
كان.בשאר מסמכי המכרז.
בהרחבה
מפורטים
והמסמכים
התנאים
أية عرض
األرخص او
بقبول العرض
יתרال تتعهد
.5כלكلليت
ت� �ب���ري���ره���ا ب ��ان� �ت� �ه ��اك  5כללית אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
המכרזاالنترنت
במסמכיفي موقع
מפורטים تم نشرها
حالها كما هي وقد
تغيير وتبقى
והליך بدون
المناقصةكما هي
המלאים,
ההצעהعلىהזוכה
בחירת
شروط המכרז
بقية תנאי
.66יתר
מעת على
االعالن عنها
עשוייםالتي يتم
والمستجداتבוوالتديالت
االعالنت
متابعة كل
המתפרסמיםويمكن
التابع لكالليت
לעתهذاעדכונים
להתפרסם
של הכללית,
המכרזים
באתר
معاهدة حظر التجارب
في رابط
الموقع
المناقصات.בכתובת:
אודות המכרז
שוטפים
ال� � � �ن � � ��ووي � � ��ة ،ل��ك��ن��ه��ا
https://www.clalit.co.il/he/info/tenders/Pages/public
binui.aspx
https://www.clalit.co.il/he/info/tenders/Pages/public_binui.aspx
הנוסח המפורסם בשפה
والصيغةהקובע
العربيةוהנוסח
העברית
בעיתונות
פורסם גם
המכרז
הינוالعبرية
الملزمة هي
בשפהاللغة
الصحف في
نشرها في
المناقصة تم
 .7.7هذه
ف � ��ي اجل � ��ان � ��ب اآلخ � ��ر
העברית.
الطبية كلليت
الخدمات
כללית
בריאות
שירותי
ت� �ع� �م ��ل ع� �ل���ى ت��وف��ي��ر

