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مناقصة رقم 1888/2021
مساحة عامة  ،911اكمال تطوير حديقة كالب
في دميونا حي هشاحر
" 1عرمي" تدعو بهذا عروض من مقاولني لتنفيذ االعمال اعاله.
2تفاصيل ،ب��االض��اف��ة ال��ى ش���روط املناقصة وال��ع��ق��د امل��ق��ت��رح ،ابتاء
م��ن 4.1.2022 -ميكن احلصول في مكاتب "ع��رمي" ل��واء اجلنوب
.08-6234734
يجب ان��زال مستندات املناقصة باالضافه البرامج من موقع
الشركة في الشبكة  WWW.ARIM.CO.ILمرحلة
االنزال تشمل تفاصيل املقترح.
املستندات التي مت انزالها من امل��وق ،يجب تعبئتها وتقدميها
(شخصيا) لصندوق املناقصات في الشركة حتى املوعد االخير
لتقدمي العروض (كما هو مفصل فيمايلي).
3فترة التنفيذ املقدرة ( 12شهرا) من امر بدء العمل.
4شروط قصوى
 .4.1يجب على مقدم العرض ان يكون مسجال مبوجب قانون تسجيل
املقاولني العمال الهندسة البنائية لسنة ،1969 -ومصنف لتنفيذ
اعمال الهندسة البنائية في موقع واحد حسب قوانني تسجيل
املقاولني العمال الهندسة البنائية (تصنيف مقاولني مسجلني،
لسنة.1984 -
يجب على املقاول املشترك في املناقصة ان يكون مسجل في
سجل تسجيل املقاولني بتصنيف مالي مالئم حلجم اقتراح
املقترح املالي :تسجيل رئيسي بند  200ج.
 .4.2ارفاق كفالة كما هو مفصل في مستندات املناقصة.
 .4.3املقترح هو ُمشَ غِ ل مرخص.
 .4.4املقترح صاحب اسهم او عمل مدرائه لم يدانوا في مخالفات
اجرامية التي يوجد بها خزي في 5 -السنوات االخيرة.
5جولة املقاولني تقام في تاريخ  9.1.2022في الساعة 11:00
مكان اللقاء حي ديزنچوڤ  ،1دميونا.
املوعد االخير لتطلبات االستيضاح بخصوص كل موضوع بخصوص
كل مستندات املناقصة وشروطها ،ليس بعد يوم  ،16.1.2022في
الساعة  .15:00التوجه يحرر في مكتوب في اللغة العبرية ،للعنوان
البريد االلكتروني  .michraz@arim.co.ilيذكر املقترح على
طلبه ليد نائب مدير عام الهندسة وملهندس «ع��رمي» .على مسئولية
املقترح التاكد من استالم طلبه لالستيضاح مع سكرتيرة نائب مدير
عام الهندسة ومهندس الشركة بهاتف  02-5383333 -فورا بعد
ارساله .نشدد انه لن تقبل طلبات لالستيضاح ليست في مكتوب.
6احلجم املالي للعرض يكون مالئم لالسعار واملعدالت املذكورة في التقدير
املرفق ملستندات املناقصة ومستقطع التخفيض بقيمة ثابته وموحده
تقترح من قبل املقترح على كل واحد من االسعار واملعادالت املذكورة
في التقدير اعاله.
يجب تقدمي العرض حتى تاريخ  1.2.2022في الساعة 13:00
في مكاتب شركة "عرمي" في شارع يفو  169القدس( ،في ايام
اجلمعه ،السبت ،اعياد واماسي االعياد ال ميكن تقدمي عروض) .يجب
على املقترحني االخذ في احلسبان تاخيرات في مدخل املدينة بعد
تغييرات في نظم السير والغالق شوارع.

انخفاض ب��أغ��ورة واح��دة في
أسعار الوقود مطلع 2022

د.محمد حبيب الله

تُخ ّف ُ
ض أسعار الوقود بأغورة واح��دة في البالد،
فجر يوم األح��د املقبل الثاني من شهر كانون
الثاني ،2022 /إثر انخفاض أسعار النفط والوقود
في األسواق العاملية.
وسيبلغ سعر ليتر بنزين "أوكتان  "95في مسار
اخلدمة الذاتية  6.37شيكل ،وتُلزم اخلدمة العادية
املستهلك بإضافة  21أغورة لقاء كل ليتر واحد
من البنزين عند تعبئة الوقود على يد العاملني
في محطات الوقود.
وتحُ ��دد أسعار الوقود في البالد مبوجب أسعار
النفط في العالم ودول ح��وض البحر األبيض
املتوسط ،وهي إلى ذلك مرتبطة بسعر ال��دوالر،
علما أن الضرائب هي األكثر تأثيرا على أسعار
ال��وق��ود ،وتبقى دون تغيير ،حتى لو تراجعت
األسعار في مختلف أنحاء العالم.

شروط املناقصة تكون مبوجب املفصل واملذكور في كراسة املناقصة
بجميع والحقها ورافقاتها.
ميكن مشاهدة كتاب الكميات التابع للمناقصة في موقع
الشركة في شبكة الشركة بالعنوان .WWW.ARIM.CO.IL
ال تلتزم "عرمي" باحلصول على العرض االرخص او اي عرض كان.
عنواننا في االنترنتwww.arim.co.il :

مناقصة محوسبة
رقم 1911/2021
اعمال تطوير في مناطق عامة وشوارع في اللد
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مناقصة رقم 1912/2021
اعمال حفريات وجدران داعمة في مساحات عامة في
مبشرت تسيون  -حي همچريساه

"1عرمي" تدعو بهذا عروض من مقاولني لتنفيذ االعمال اعاله.
2تفاصيل ،باالضافة الى شروط املناقصة والعقد املقترح ،ابتاء من-
 4.1.2022ميكن احلصول في مكاتب "عرمي" لواء القدس تل:
.02-5380302
يجب ان��زال مستندات املناقصة باالضافه البرامج من موقع
الشركة في الشبكة  WWW.ARIM.CO.ILمرحلة
االنزال تشمل تفاصيل املقترح.
املستندات التي مت انزالها من امل��وق ،يجب تعبئتها وتقدميها
(شخصيا) لصندوق املناقصات في الشركة حتى املوعد االخير
لتقدمي العروض (كما هو مفصل فيمايلي).
3فترة التنفيذ املقدرة ( 12شهرا) من امر بدء العمل.
4شروط قصوى
 .4.1يجب على مقدم العرض ان يكون مسجال مبوجب قانون تسجيل
املقاولني العمال الهندسة البنائية لسنة ،1969 -ومصنف
لتنفيذ اعمال الهندسة البنائية في موقع واحد حسب
قوانني تسجيل املقاولني العمال الهندسة البنائية (تصنيف
مقاولني مسجلني ،لسنة.1984 -
يجب على املقاول املشترك في املناقصة ان يكون مسجل في
سجل تسجيل املقاولني بتصنيف مالي مالئم حلجم اقتراح
املقترح املالي :تسجيل رئيسي بند  200ج.
 .4.2ارفاق كفالة كما هو مفصل في مستندات املناقصة.
 .4.3املقترح هو ُمشَ غِ ل مرخص.
 .4.4املقترح صاحب اسهم او عمل مدرائه لم يدانوا في مخالفات
اجرامية التي يوجد بها خزي في 5 -السنوات االخيرة.
5جولة املقاولني تقام في تاريخ  11.1.2022في الساعة 11:00
مكان اللقاء ح��ي همچريساه في مبشرت تسيون شارع
همجريسوت .1
املوعد االخير لتطلبات االستيضاح بخصوص كل موضوع بخصوص
كل مستندات املناقصة وشروطها ،ليس بعد يوم  ،16.1.2022في
الساعة  .15:00التوجه يحرر في مكتوب في اللغة العبرية ،للعنوان
البريد االلكتروني  .michraz@arim.co.ilيذكر املقترح على
طلبه ليد نائب مدير عام الهندسة وملهندس «عرمي» .على مسئولية
املقترح التاكد من استالم طلبه لالستيضاح مع سكرتيرة نائب مدير
عام الهندسة ومهندس الشركة بهاتف  02-5383333 -فورا بعد
ارساله .نشدد انه لن تقبل طلبات لالستيضاح ليست في مكتوب.
6احلجم املالي للعرض يكون مالئم لالسعار وامل��ع��دالت امل��ذك��ورة في
التقدير املرفق ملستندات املناقصة ومستقطع التخفيض بقيمة ثابته
وموحده تقترح من قبل املقترح على كل واحد من االسعار واملعادالت
املذكورة في التقدير اعاله.
يجب تقدمي العرض حتى تاريخ  1.2.2022في الساعة 13:00
في مكاتب شركة "عرمي" في شارع يفو  169القدس( ،في ايام
اجلمعه ،السبت ،اعياد واماسي االعياد ال ميكن تقدمي عروض) .يجب
على املقترحني االخذ في احلسبان تاخيرات في مدخل املدينة بعد
تغييرات في نظم السير والغالق شوارع.
شروط املناقصة تكون مبوجب املفصل واملذكور في كراسة املناقصة
بجميع والحقها ورافقاتها.
ميكن مشاهدة كتاب الكميات التابع للمناقصة في موقع الشركة في
شبكة الشركة بالعنوان.WWW.ARIM.CO.IL :
ال تلتزم "عرمي" باحلصول على العرض االرخص او اي عرض كان.
عنواننا في االنترنتwww.arim.co.il :
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"1ع��رمي" تدعو بهذا مقاولني لتقدمي ع��روض لتنفيذ األعمال التالية
بواسطة نظام املناقصات احملوسب .mashik
2تفاصيل ،مبا في ذل��ك ش��روط املناقصة والعقد املقترح ،اب��ت��داء من
 04/01/2022ممكن استالمها في مكاتب "عرمي" لواء املركز في تل:
.02-5380302
يجب تنزيل وثائق املناقصة ،مبا في ذلك اخلرائط من موقع الشركة
اإللكتروني  WWW.ARIM.CO.ILوالتي تشمل ملء تفاصيل
مقدم االقتراح.
مستندات املناقصة مبا في ذلك كل املالحق وعرض التسعيرة ميكن
تقدميها بواسطة نظام املناقصات احملوسب لشركة عرمي ،رابط للنظام
يظهر في موقع الشركة بعد تعبئة تفاصيل املقترح
3مدة التنفيذ املقدرة ( 12شهرا) من امر بدء العمل.
4شروط قصوى
 .4.1يجب أن يكون مقدم العرض مسج ًال وفقًا لقانون تسجيل مقاولون
لالعمال هندسة البناء لسنة  ،1969-ومصنف لتنفيذ اعمال
هندسة البناء في موقع واح��د حسب قانون تسجيل املقاولني
ألعمال هندسة البناء (تصنيف مقاولني مسجلني) ،لسنة.1984 -
على املقاول املشترك في املناقصة ان يكون مسجال في سجل
املقارلني بالتدريج هـ ر"م وبتدريج مالي مناسب للنطاق املالي
لعرض املقترح  :تسجيل رئيسي فرع  200ج'.
 .4.2إرفاق كفالة على النحو املفصل في وثائق املناقصة.
 .4.3املقترح هو مشغل معتمد.
 .4.4املقترح هو مساهم أو مشغل مدراءه لم يدانوا مبخالفات
جنائية بها وصمة عار في 5 -سنوات األخيرة.
5ستقام جولة للمقاولني ي��وم االثنني تاريخ  10/01/2022الساعة
 11:00مكان اللقاء :موقف سيارات القطارات -چني اڤيڤ اللد.
املوعد النهائي لطلب اإليضاحات بشأن أي مسألة بخصوص كل وثائق
املناقصة وشروطها ،في موعد ال يتاخر ميوم  ،16.01.2022في الساعة
 .15:00التوجه يتم كتاب ًيا باللغة العبرية إلى عنوان البريد االلكتروني
 .michraz@arim.co.ilاملقترح يذكر في طلبه لصالح نائب مدير
هندسة ومهندس "عرمي" .مبسؤولية العارض التحقق من استالم طلب
التوضيح مع سكرتيرية نائب رئيس قسم الهندسة ومهندس الشركة
عبر الهاتف  02-5383333 -مباشرة بعد إرسالها .يشدد على أنه لن
يتم قبول أي طلب للتوضيح غير مكتوب.
6سيكون النطاق املالي للعرض وفقًا لألسعار وللنسب احملددة في التقدير
املرفق بوثائق املناقصة وبعد استقطاع اخلصم بسعر ثابت وموحد
يقدم من قبل العارض على كل واحد من األسعار واملعدالت احملددة
في التقدير أعاله.
يجب تقدمي العرض حتى تاريخ  1.2.2022الساعة  13:00بواسطة
نظام املناقصات احملوسب  mashikفي الرابط الذي يظهر على موقع
الشركة في خانة املناقصة .العارض يصرح ويوافق على ذلك وهو يدرك
أن املناقصة جترى بنظام محوسب جتريبي ،والتي قد تتعرض ألخطاء
فنية ،وان اقتراحه سيتم فحصه حسب جميع البيانات واملستندات
املدخلة من قبل العارض فقط .بسبب كل ما سبق ،يتنازل العارض
بالكامل وبشكل مطلق بشأن أي مطالبة و/أو مطالبة ذات صلة
بشكل مباشر و/أو غير مباشر فيما يتعلق مبشاركته في املناقصة.

شروط املناقصة تكون وفقاً ملا هو مفصل ومذكور في كتيب املناقصة
جلميع مرفقاته ومالحقه.
ميكنك االط�لاع على كتاب الكميات للمناقصة على موقع الشركة
االلكتروني.WWW.ARIM.CO.IL :
"عرمي" ال تتعهد بقبول العرض األرخص او اي عرض آخر.
عنواننا على اإلنترنتwww.arim.co.il :

ص��ادف يوم الثامن عشر من كانون االول
قبل اس��ب��وع االحتفال باليوم العاملي للغة
العربية الذي اُعلن عنه في قرار اتخذته االمم
املتحدة ومنظمة اليونسكو في 18.12.1973
حيث تقرر ان يكون التاريخ في كل سنه
يوما عامليا لهذه اللغة بحيث يحتفل فيه العالم
اجمع والعالم االسالمي والعالم العربي خاصة
بهذه املناسبة وقد أُدرِ جت اللغة العربية حينها
ومبوجب ق��رار ص��ادر عن اجلمعية العامة
لألمم املتحدة لغة سادسة للتخاطب بها في
اروق��ة هذه املنظمة الدولية ،على ان يرافق
ذلك ترجمة فور ّية للغات الرسمية املتداولة
فيها وهي :اللغة االجنليزية واللغة الروسية
واللغة االسبانية واللغة الفرنسية واللغة
الصينية .وتدأب منظمة اليونسكو منذ ذلك
التاريخ على اص��دار نشراتها باللغة العربية
للعالم العربي ,ال��ى جانب اللغات االخ��رى
املعترف بها في اجلمعية العامة لألمم املتحدة.
لقد اق��رت منظمة اليونسكو في اوائ��ل هذا
الشهر (كانون االول) اعتبار اخلط العربي
واحدة من مظاهر التراث في العالم وادخالِهِ
في قائمة التراث العاملي العريق الذي يجب
احملافظة عليه في العالم .وقد اعتبرت هذه
املنظمة اخلط العربي تراثا عامليا ملا ُي ّتصف به
من جمال وفن وروعة .ان هذه املكانة العاملية
التي حتظى بها اللغة العربية لم تأتي صدفة,
ملا في هذه اللغة من ميزات كثيرة مقارنة
بلغات العالم االخ��رى من حيث كونها لغة
حية ولغة اكثر من  480مليون عربي ,ولغة
اكثر من مليار ونصف مسلم يعتبرها لغة
بلد اسالمي
ثانية الى جانب لغة االم في كل ٍ
وذلك بسبب كونها لغة مقدسة (لغة القرآن).
وه��ذه ال��دول هي :الباكستان وبنغالديش
وافغانستان وك��ردس��ت��ان وتركمنستان
وايران واذربيجان وأوزبكستان وكازاخستان
وم��ال��ي��زي��ا وت��رك��ي��ا وان��دون��ي��س��ي��ا والبانيا
وكوسوفو والبوسنة ومقدونيا واملسلمون في
الهند .هذا باإلضافة الى ميزة اخرى تكمن في
عدد مفرداتها املستخدمة واملهملة والتي تصل
الى ( )12مليون كلمة ,أي ما يعادل ()25
ضعفا من عدد كلمات اللغة االجنليزية التي
تأتي بعد العربية من حيث املفردات وتصل
ال��ى  600ال��ف كلمة فقط .ومقابل كل
هذه امليزات للغة العربية فقد قامت دولة
ً
ً
اسرائيل بشطبها ً
ثانية في الدولة
رسمية
لغة
هذه املكانة التي كانت حتظى بها منذ قيام
الدولة ,وكونها كانت اللغة الرسمية االولى
في فلسطني زمن االنتداب البريطاني .لقد
صمدت هذه اللغة تاريخياً امام محاولة االتراك
ً
ً
"تتريك" العرب ومحوها ً
رسمية
عربية
لغة
في التعامل في ادارة شؤون الدولة العثمانية.
لكن وبالرغم من ان حكم العثمانيني للعرب
امتد على اكثر من  400سنة اال ان محاولة
التتريك هذه لم تنجح ,فقد صمدت هذه
اللغة امام كل هذه احملاوالت وظلت لغة ح َّي ًة
ً
باقية ،وستظل هكذا في اسرائيل رغم انوف
لسن قانون القومية الذي شطبها لغة
املشرعني ّ
ّ
رسمية ثانية .جتدر االش��ارة الى ان اسرائيل
قامت منذ قيامها مبحاوالت "تهويد" العرب في

اسرائيل و"ا َس َرلَ َتهُم" .لكنهم لن ينجحوا في
"فرق
ذلك .لقد عكس قانون القومية سياسة ّ
تسد!" والنظر الى االقلية العربية الفلسطينية
في الدولة على انها فئات وطوائف :مسلمني
وكأن كل هؤالء
ومسيحيني ودروز وبدو,
ّ
ال جتمعهم شجرة العروبة .وكأنّهم ليسوا
اصحاب لغة واحدة توحدهم قوميا هي "لغة
االم"" ,لغة القران" .أن هذه اللغة هي "الهوية
العربية" ,وستبقى في اسرائيل عنوان هويتنا
وقوميتنا ورمز حضارتنا وتراثنا الذي امتد
على اكثر من  1500سنه ,وسيستمر في
مدّ هِ هذا الى االبد .ويكفي اللغة العربية فخرا
معترف
انها حتولت في العصر احلديث الى لغة
ٍ
بها عاملياً من قِ َبل االمم املتحدة ومن قبل
اليونسكو كما ذكرت ذلك في بداية مقالي
هذا .لقد شهد املستشرقون والباحثون باملشرق
واملغرب بأن اللغة العربية من اجمل اللغات في
سماع الفاظها شعرا ً
العالم وسامعها يترمن عند
ِ
او نثراً .فقد قال الفرنسي "ارنست رينان" " :
اللغة العربية بدأت فجأ ًة على غاية من الكمال
وهذا اغرب ما وقع في تاريخ البشر ،فليس
لها طفولة وال شيخوخة" اما االملاني "فريتاغ"
فقال عنها ":اللغة العربية اغنى لغات العالم".
وباإلضافة الى ما تقدم من حيث عدد مفردات
هذه اللغة فهنالك ظاهرة فريدة فيها وهي
ظاهرة االشتقاق في اللغة والتي تزودنا بها
اوزان الفعل الثالثي في اللغة العربية والتي
تصل الى عشرة ووزن الفعل الرباعي ,االمر
ال��ذي يزيد في كثرة املفردات التي حتمل
معان جديدة تختلف عن املعنى االصلي للفعل
ٍ
امل��ج��رد .لقد ان��ف��ردت اللغة العربية بثالث
ميزات اخرى ال جندها في باقي لغات العالم,
االول��ى :استئثار اللغة العربية بعدد احرف
كبير نسبيا أي ( )29حرف وليس ()28
حرف كما يفكر البعض .فاحلرف االول هو
الهمزة التي تكتب على ألف في بداية الكلمة
وه��ي ليست االل��ف امل��م��دودة وال��ت��ي بسببها
صارت احرف اللغة العربية تسعة وعشرون
حرفا والتي يع ّبر عنها ب"الم ألف" (ال) تسهيال
حرفي املد الواو
للنطق بها كما هو احلال في
ّ
والياء فنقول :ال ,لو ,لي ,را,رو,ري ....والثانية:
استئثار اللغة العربية مبخارج اصوات كثيرة
ال جندها في لغات كثيرة في العالم ,مثل
حرف ال "ع" وال "غ" وال "ق" وال "ط" وال
"ظ" وال "ث" وال "خ" وال "ح" وال "ذ" وال "ش"
وال "ص" .والثالثة :اخلط العربي ,هذه امليزة
التي اشرت اليها سابقا عندما اشرت الى ادراج
اليونسكو له في قائمة التراث العاملي فهنالك
ثمانية انواع من اخلطوط** واشهرها هو خط
الرقعة الشائع استعماله بالكتابة باليد وخط
النسخ الشائع كتابته في الطباعة واخلطوط:
الفارسي وال��دي��وان��ي والكوفي والثلث .وقد
اوحت هذه اخلطوط للرسامني واخلطاطني
بابتداع ورسم لوحات فنية حتتوي قوال شائعا
او مثال او حكمة او آية قرآنية او حديثا نبويا.
وهذه اللوحات تصلح ان يكتب على لوحات
تصلح لعرضها في معارض خاصة ووضعها
كزينة في البيوت واملؤس
في براويز تع ّلق
ٍ
سات.

