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وصحيفة  العرب  موقع  رح��ال  حجاج  من: 
كل العرب

الشرطة  في  الشمال  منطقة  قائد  استعرض   
ال��ل��واء م���أور أس���ور االجن����ازات ال��ت��ي حققتها 

 2016 العام  مطلع  منذ  الشرطة 
 .2018 شباط  شهر  نهاية  حتى 
وأك������د أس������ور خ�����ال اج��ت��م��اع��ه 
ب���رؤس���اء ال��س��ل��ط��ات احمل��ل��ي��ة في 
منطقة الشمال، في فندق جولدن 
كراون في الناصرة، أهم ما حققته 

الشرطة.
وخ����ال ه���ذه ال��ف��ت��رة مت ال��ع��ث��ور 
288 بندقية و281 مسدسا  على 
قنبلة  و369  حارقة  عبوة  و514 

وصاروخ الو، باالضافة الى مواد قتالية منها 
السنتني مت تقدمي  آر بي جي. وأن��ه في هاتني 
حيازة  بتهم  شخصا   290 ض��د  ات��ه��ام  ل��وائ��ح 
ال��س��اح واس��ت��ع��م��ال��ه وب��ي��ع��ه، م��ش��ي��را ال���ى أن 
التحقيقات  انتهاء  ايقافهم حتى  289 منهم مت 
واالج��راءات القضائية بحقهم الى حني تقدمي 

لوائح االتهام.
وحققنا  ج��ي��دة  "النتائج  أس���ور:  م���أور  وق���ال 
زلنا  ما  لكننا  حددناها،  التي  األه���داف  معظم 
إل��ي��ه. عملنا على  م��ا نطمح  ع��ن  م��ا  ن��وع��ا  نبعد 
محاربة كل اآلفات السلبية ومن أهمها إطاق 
النار والعنف وحاربنا ذلك بالتعاون مع الناس 
رادع".  تشكيل  ع��ل��ى  نعمل  ح��ي��ث  أن��ف��س��ه��م، 
الشمال  منطقة  في  السرقات  نسبة  أن  ون��وه 
أن نسبة  %22. وتابع  بنسبة  انخفضت  ككل 
في  ال��ع��رب  والشرطيات  الشرطيني  انتساب 
ازدياد مستمر. وأضاف أن: "هناك انخفاضا 
بنسبة %27 في محاربة الساح وإطاق النار. 
واعترف أن الشرطة لم حتقق املرجو منها في 

هذا الشأن، ألن الساح ما زال منتشرا بصورة 
م��ق��ل��ق��ة، وه���ذا أح���د أه���م األه�����داف األس��اس��ي��ة 
في  م��ل��ح��وظ  2018. "ه���ن���اك حت��س��ن  ل��س��ن��ة 
محاربة انتشار الساح واملتاجرة فيه واخلاوة 
بيد  وسنعمل  املخدرات،  وجت��ارة 
م���ن ح���دي���د ض���د ك���ل م���ن ت��س��ّول 
ال��ع��ام،  النظام  اإلخ���ال  نفسه  ل��ه 
وأيضا محاربة الفساد والسرقات 

الزراعية". 
وقال اللواء جمال حكروش - مدير 
وحدة املجتمع العربي في الشرطة 
انخفاض ملموس في  أن: "هناك 
في  النار  واط��اق  اجلرمية  نسبة 
يعود  ذل��ك  وأن  العربي،  املجتمع 
الى تعاون املواطنني وافتتاح مراكز شرطة في 
البلدات العربية". وأضاف أن: "مدينة الناصرة 
العنف  نسبة  أن  بدليل  عنيفة  ليست  بالتحديد 
تبلغ  بينما  ألف نسمة،  % لكل   4.6 تبلغ  فيها 
النسبة العامة في الباد تبلغ %7.2، مؤكدا على 

أنه با ميكن اعتبارها بأي حال من األحوال".
وقال يورام أزوالي - رئيس وحدة حتقيقات 
لواء الشمال أّن: "الشرطة تواصل عملها بكل 
أدوات  جتنيد  خال  من  قوة  من  به  أوتيت  ما 
متطورة الحد من ظواهر اطاق النار واخلاوة 
وجت����ارة واس��ت��ع��م��ال األس��ل��ح��ة، م��وض��ح��ا أن 

نسبتها في انخفاض مستمر".
ي��اس��ر عمر - رئ��ي��س مجلس  ال��دك��ت��ور  وق���ال 
األكثر  السلبي  "العامل  إّن:  البطوف  اقليمي 
في  امل��خ��درات  استعمال  يعتبر  بنظره  تأثيرا 
مقلقة ويجب  ب��آف��ة  ح��ي��ث وص��ف��ه��ا  امل�����دارس، 
معاجلتها من قبل الشرطة واملسؤولني واألهل، 
حيث يرى أنها قد تقضي على شبابنا وأوالدنا" 

كما قال.

مكاتب "كل العرب" - الناصرة
أفاد الناطق بلسان الشرطة أّنه: "قرابة الساعة 
05:30 )صباح األربعاء(وصل إلى املستشفى 
االجنليزي في الناصرة، رجل )42 عاًما( من 
س��ك��ان ال��ن��اص��رة وه��و م��ص��اب برجله ج��راء 
ت��ع��رض��ه ل��ع��ي��ارات ن��اري��ة ووص��ف��ت ج��راح��ه 

بعد  فإّنه  االولية  للتحقيقات  ووفًقا  بالطفيفة، 
خروجة من أداء صاة الفجر في مسجد بحي 
النار عليه من  الناصرة مّت إطاق  الورود في 
قبل سيارة عابرة، ووضع أفراد الشرطة الذين 
بالبحث  املكان احلواجز وباشروا  إلى  هرعوا 
في املكان للعثور على املشتبه" وفًقا للبييان. 

ص��������ل��������ى ال��������ف��������ج��������ر وت������������ع������������رض إلط������������اق 
ن���������ار خ�����������ارج امل�����س�����ج�����د ف�������ي ح�������ي ال�������������ورود: 
ال���ن���اص���رة إص����اب����ة رج�����ل )42 ع�����اًم�����ا( م����ن 

ق�����ائ�����د ش�����رط�����ة ال����ش����م����ال ي���ل���ت���ق���ي ب�����رؤس�����اء 
احمل����ل����ي����ة ف������ي ال������ن������اص������رة: ه�����ن�����اك حت��س��ن 
م����ل����ح����وظ ف�����ي م����ح����ارب����ة ان����ت����ش����ار ال����س����اح
*ال���ل���واء ج��م��ال ح���ك���روش: "م��دي��ن��ة ال��ن��اص��رة ب��ال��ت��ح��دي��د ليست 
نسمة" ألف  لكل   %  4.6 تبلغ  فيها  العنف  نسبة  أن  بدليل  عنيفة 

اللواء جمال حكروش

 

 

 

 

 

 

س�����ل�����ط�����ة االب������ت������ك������ار

مناقصة علنية لتقدمي خدمات وكاالت 
سفر لسلطة االبتكار

مناقصة علنية مع فحص مبرحلتني رقم 04/2018
السلطة الوطنية لالبتكار التكنولوجي )" السلطة"( املسؤولة عن مجال البحث والتطوير في إسرائيل ، معنية بتلقي عروض 

لتقدمي خدمات وكاالت سفر. 
في العرض يتم اختيارعرضني فائزين

ماهية التعاقد:   .1
1.1 سلطة االبتكار تدعو بهذا الهيئات التي تستوفي طلبات املناقصة، لتقدمي عروض  لتقدمي خدمات وكاالت سفر ، حسب 

املفصل في املناقصة، أهم اخلدمات املطلوبة هي كما يلي :
1.1.1 شراء تذاكر سفر .   

1.1.2 طلب خدمات أرض – حسب تعريفها في املناقصة.  
1.1.3 االهتمام بإصدار تصاريح دخول ) فيزا(.   

1.14 شراء تأمني سفر، ) طبي وأمتعة(.  
وما شابه ذلك من اخلدمات التي تطلب من قبل السلطة، للمسافرين بوظيفة من قبل سلطة االبتكار .  

1.2 باإلضافة للمذكور، يحق للسلطة، وفقاً لتقديراتها احلصرية، الطلب من اصحاب العروض الفائزة، أو من أي من قبلهم، 
خدمات إنتاج، استضافة، تقدمي طعام، إرشاد ، ترفيه وما شابه ذلك ، أو قسم منها، لفعاليات الرفاه التي تنظمها السلطة 

ملوظفيها و/أو ألي من قبلها. 
أجل تشغيل اخلدمات  الفائزة، من  العروض  االختيار من بني اصحاب  كاملذكور، يكون  السلطة حقها  في حالة شغلت   
املذكورة ، مبوجب إجراءات تنافسية إضافية تنفذها السلطة بني أصحاب العروض الفائزة، ويحق للسلطة أيضاً توزيع 
اخلدمات املطلوبة بينها. منعاً لاللتباس، يوضح بهذا، أنه ال يوجد باملذكور ما يلزم السلطة بطلب اخلدمات املذكورة ، أو 
قسم منها، من أصحاب العروض الفائزة أو من أي منهم، ويحق للسلطة طلب هذه اخلدمات و/أو خدمات إضافية من أي 

مزود ترغب به، وفقاً الحتياجاتها احلصرية، باخلضوع لتعليمات كل قانون واتفاقية.
1.3 ُيطلب من كل واحد من صاحبْي العروض الفائزة باملناقصة االثنني، تزويد اخلدمات للسلطة ، مبوجب طلب السلطة من 

حني آلخر، مبوجب املفصل في املناقصة، مبا في ذلك اتفاقية التعاقد وامللحق لها ، على كافة مالحقها.
على  سنوات(   5  ( جتربة  صاحب  سفر  وكيل   ، اخلدمات  تقدمي  أجل  من   ، عماله  بني  من  يعني  فائز  عرض  صاحب  كل   1.4
األقل بتزويد خدمات حسب املفصل في هذه املناقصة لزبائن جتاريني و/أو من القطاع العام، يعتبر مندوب متخصص 
من قبله ومقدم اخلدمات فعلياً من قبله للسلطة ) فيما يلي :" الوكيل الرئيسي"( وأيضاً قائم مقام له، للحاالت التي ال 
يكون فيها الوكيل الرئيسي جاهزاً. ُيطلب، أن يكون الوكيل الرئيسي من قبل كل واحد من أصحاب العروض الفائزة، هو 

املندوب الذي تتم مقابلته في نطاق مرحلة اجلودة.
فترة التعاقد :  .2

التعاقد  اتفاقية  التوقيع على  )اثنا عشر ( شهراً من موعد   12 التعاقد مع كل صاحب عرض فائز باملناقصة يكون ملدة   2.1
معه، أو موعد آخر حتدده سلطة االبتكاركموعد بداية التعاقد ) فيما يلي :" فترة التعاقد األولى"(. 

2.2 في نهاية فترة التعاقد األولى، يحفظ حق االختيار للسلطة، وفقاً لتقديراتها احلصرية، متديد فترة التعاقد لغاية
) 4 أربع( فترات إضافية ، لغاية  12 )اثنا عشر ( شهراً كل واحدة، ولغاية  48 )ثمانية وأربعني( شهراً إضافياً باملجموع   
الكلي ، الكل باخلضوع الحتياجات سلطة االبتكار ، املصادقة على امليزانية كل سنة، لتقييدات امليزانية، ولتعليمات كل 
قانون – مبا في ذلك تعليمات قانون امليزانية، قانون واجب املناقصات، أنظمة واجب املناقصات وشروط االتفاقية التي 
ستوقع مع صاحب العرض الفائز املالئم وذو الصلة. يحق لسلطة االبتكار تطبيق بنفس املوعد حق اختيار واحد أو أكثر، 

بكاملها أو بقسم منه، وفقاً لتقديراتها احلصرية.
2.3 األشهر الستة )6( األوائل من التعاقد تكون فترة جتربة، في نهايته تقدر السلطة جودة خدمات كل واحد من اصحاب 
اخلدمات  جودة  تكن  لم  إذا  كاملذكور،  التجريبية  الفترة  نهاية  في  التعاقد  فترة  إنهاء  للسلطة  يحق  الفائزة.  العروض 

املقدمة لها حسب رغبتها ورضاها.
3.شروط حد أدنى تتعلق مبقدم العرض :

3.1 مقدم العرض هو احتاد املسجل في إسرائيل حسب القانون، أو مشغل مرخص حسب القانون في إسرائيل ، ليس احتاد 
مسجل .

3.2 مقدم العرض هو صاحب كافة التصاريح املطلوبة مبوجب قانون صفقات الهيئات العمومية .
للعمل  رخصة  بحوزتها  إسرائيلية  تأمني  شركة  من  كفالة  أو  بنكية  كفالة  لعرضه  يرفق  أن  العرض  مقدم  على  يجب   3.3
ش.ج   20،000 بقيمة   ، العرض  مقدم  اسم  على    1981 للعام-   ، التأمني  أعمال  على  الرقابة  قانون  مبوجب  بالتأمني 

)عشرين ألف شاقل جديد( ، على األقل .
20،000،000 ش.ج للسنة على االقل في كل سنة من  – مقدم العرض هو صاحب حجم مبيعات بقيمة  3.4 حجم املبيعات 

السنوات 2015 ، 2016 و-  2017.
من  االقل  على  زبائن   3 ل�-  البالد  خارج  إلى  سفر  خدمات  بتزويد  مثبتة  جتربة  صاحب  هو  العرض  مقدم   – التجربة   3.5
القطاع العام، بالفترة التي استمرت خالل السنوات 2015 ، 2016  و- 2017 حيث أصدر مقدم العرض لكل زبون من 

الزبائن 400 تذكرة طيران، على األقل، في كل سنة من السنوات املذكورة .
3.6 مقدم العرض يستخدم 3 )ثالثة( وكالء سفر ، على األقل، واحد منهم هو املرشح من قبله للعمل كوكيل رئيسي ، ولكل 
واحد منهم جتربة 5 سنوات ، على االقل بتزويد خدمات حسب املفصل في هذه املناقصة لزبائن جتاريني و/أو لزبائن 

من القطاع العام. 
)أربع   24 الطوارئ يعمل   العرض يشغل مركز خدمات حلاالت  الطوارئ- مقدم  3.7 تشغيل مركز خدمات هاتفي حلاالت 

وعشرين( ساعة يومياً 365 ، يوماً في السنة. 
)IATA(  International Air Transport Association. - 3.8 مقدم العرض عضو في

3.9 مقدم العرض عضو في احتاد مكاتب السفر ومستشاري السياحة في إسرائيل.
إجراءات املناقصة  .4

.http://innovationisrael.orgil 4.1 مستندات املناقصة منشورة في موقع انترنت السلطة، بالعنوان
4.2 يجب تقدمي األسئلة االستفسارية للمناقصة عبر البريد االلكتروني بالعنوان michrazim@innovationisrael.org.il لغاية 
تاريخ 15/03/18 الساعة 13:00 . ال تلتزم السلطة بالرد على األسئلة التي تصل بعد هذا املوعد. األسئلة االستفسارية 
وأجوبة السلطة ، والتي تعتبر جزء ال يتجزء من مستندات املناقصة، تنشر بشكل مركز، بدون تفصيل اسم مقدم السؤال 

، في موقع انترنت السلطة بالعنوان املذكور أعاله، لغاية تاريخ 22/03/18 .
باقي  عن  منفرد  بشكل  السعر  عرض  يقدم  حيث  مغلق،  مغلف  في   ، املرفقة  باملستندات  مرفقة  العروض،  تقدمي  يجب   4.3
أجزاء العرض األخرى- الكل حسب املفصل في مستندات املناقصة، لصندوق املناقصات التابع للسلطة، شارع هيردين 

4، كريات سديه هتعوفاه ، الطابق الرابع، الفرع الغربي. 
مناقصات  ظهراً.جلنة   12:00 الساعة  أقصاه  موعد  حتى   10/4/2018 تاريخ  هو  العروض-  لتقدمي  األخير  املوعد   4.4

السلطة لن تبحث في عرض لم يوجد في صندوق املناقصات في هذا املوعد.
4.5 موعد انتهاء مدة سريان كفالة املناقصة،  10/8/2018 على األقل .

4.6  في اية حالة لوجود تناقض بني املذكور في هذا اإلعالن وبني املذكور في مستندات املناقصة، يتغلب املذكور في مستندات 
املناقصة، بهذا املوضوع، النقص ال يعتبر تناقض. 

4.7 يحق للسلطة، وفقاً لتقديراتها احلصرية، إلغاء هذه املناقصة  ألي سبب كان. 


