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لثاين   2023 نون ا 6  17   كا

من  االثنين  الدولية  العمل  منظمة  حّذرت 
العالمي  االقتصاد  في  الحالي  التباطؤ  أّن 
سيُجبر المزيد من العّمال على قبول وظائف 
منخفضة األجر، ومحفوفة بالمخاطر، تفتقر 
انعدام  يفاقم  مما  االجتماعية،  الحماية  إلى 
 - »كوفيد  أزمة  بسب  زادت  الذي  المساواة 
19«. وتتوقع منظمة العمل الدولية ارتفاعاً 
بنحو  السنة  هذه  العالمية  البطالة  في  طفيفاً 
 208 إلى  لتصل  شخص،  ماليين  ثالثة 
ماليين شخص )مستوى البطالة العالمي 5.8 
في المائة(، مما يمثّل تحّواًل عن االنخفاض 
إلى   2020 عام  من  لوحظ  الذي  الملحوظ 

عام 2022.
باإلضافة إلى ذلك، وفي الوقت الذي ترتفع 
العمالة  دخل  من  أسرع  بشكل  األسعار  فيه 
األشخاص  من  المزيد  فإّن  التضّخم،  بسبب 
وفقاً  الفقر،  في  الوقوع  لخطر  معّرضون 
سنوياً  تخّصصه  الذي  المنظمة  لتقرير 
إلى  ليُضاف  االتجاه  هذا  ويأتي  للتوظيف. 
االنخفاضات الكبيرة في الدخل التي لوحظت 

خالل أزمة »كوفيد - 19«.
الجيوسياسية  التوترات  أّن  التقرير  ويوضح 
واالنتعاش  أوكرانيا  في  والحرب  الجديدة 
غير المتكافئ بعد الوباء واستمرار المشاكل 
التي تواجهها سالسل التوريد العالمية، كلّها 
عوامل أدت إلى »ظروف حدوث حلقة من 
التضّخم المصحوب بالركود، تجمع في الوقت 
الضعيف  والنمو  المرتفع  التضّخم  بين  ذاته 

منذ  األولى  للمرة 
السبعينيات«.

اإلطار،  هذا  وفي 
العام  المدير  قال 
العمل  لمنظمة 
جيلبرت  الدولية 
في  هونجبو 
إّن  التقرير  مقدمة 
تباطؤ  »توقعات 
االقتصادي  النمو 

معظم  أّن  تعني   2023 عام  في  والتوظيف 
ما  مستويات  إلى  تماماً  تتعافى  لن  الدول 
نمو  يتباطأ  أن  المتوقع  الجائحة«. ومن  قبل 
الوظائف بشكل ملحوظ هذه السنة، ليسجل 1 
في المائة )2. 3 في المائة في عام 2022(، 
عن  مئوية  نقطة   0.5 بمقدار  تراجع  في 
التوّقعات السابقة. ويقول مدير قسم األبحاث 
ريتشارد  التقرير  ومنّسق  المنظمة  في 
سامانس في بيان: »بسبب تباطؤ نمو العمالة 
على  قادرين  نكون  أن  نتوقع  ال  العالمية، 
تعويض الخسائر التي تّم تكبُّدها خالل أزمة 

)كوفيد - 19( قبل عام 2025«.
إنّه  الدولية  العمل  منظمة  تقول  ذلك،  مع 
معتدل  بشكل  البطالة  ترتفع  أن  المتوّقع  من 
هذا العام، ألّن جزءاً كبيراً من الصدمة يتّم 
امتصاصه من خالل االنخفاض السريع في 
التضّخم،  تساُرع  إطار  في  الحقيقية  األجور 
بداًل من خفض الوظائف. يحّدد التقرير أيضاً 

جديداً  عالمياً  مقياساً 
التوظيف  الحتياجات 
وهو  الملبّاة،  غير 
الوظائف  »فجوة 
فإضافة  العالمية«. 
األشخاص  إلى 
العمل  عن  العاطلين 
ماليين   205(
عام  في  شخص 
هذا  يشمل   ،)2022

العمل  يريدون  الذين  األشخاص  المقياس 
ولكنهم ال يبحثون عن الفرص بنشاط )268 
إّما ألنهم محبطون أو ألّن  مليون شخص(، 
عائلية  طبيعة  ذات  أخرى  مسؤوليات  لديهم 

على سبيل المثال.
في  الفجوة  هذه  وصلت  الماضي،  العام 
الوظائف العالمية إلى 473 مليوناً، أي أكثر 
مما كانت عليه في عام 2019. وتعّد كبيرة، 
خصوصاً بالنسبة للنساء وفي البلدان النامية.
وفي هذا السياق، تشير منظمة العمل الدولية 
إلى أّن »التباطؤ الحالي يعني أّن العديد من 
أقل  وظائف  قبول  إلى  سيُضطّرون  العّمال 
جودة، وغالباً ما تكون الرواتب متدنية، وفي 
بعض األحيان مع ساعات عمل غير كافية«.
أعمارهم  تتراوح  الذين  األشخاص  ويواجه 
صعوبات  خصوصاً،  عاماً  و24   15 بين 
جسيمة في العثور على عمل الئق والحفاظ 
أكثر  بين هؤالء  البطالة  معّدل  إّن  إذ  عليه، 
من  لدى  البطالة  معّدل  من  أضعاف  بثالثة 

هم أكبر سنّاً.
البلدان  بعض  يبقى  العام،  التباطؤ  رغم 
في  النقص  لخطر  معّرضاً  والقطاعات 
العمل  منظمة  تدعو  لذلك،  الماهرة.  العمالة 
الدولية إلى زيادة كبيرة في االستثمارات في 
التعليم والتدريب ألّن »ثلثي الشباب العاملين 
في العالم يفتقرون إلى المهارات األساسية«.
بعد  العمل  سوق  تعافي  فإّن  التقرير،  ووفق 
أساسي  بشكل  مدفوعاً  كان  كوفيد  أزمة 
 ،2022 عام  ففي  الرسمية.  غير  بالعمالة 
كان نحو ملياري شخص يعملون في وظائف 

كما  رسمية،  غير 
مليون   214 كان 
في  يعيشون  عامل 
فقر مدقع )بدخل أقل 
من 1.90 دوالر في 

اليوم( أي نحو 6. 4 في المائة من العاملين.
حذر برنامج األمم المتحدة للتجارة والتنمية 
في  العالمي  االقتصاد  دخول  من  “األنكتاد” 
في  عاجلة  تغييرات  إلى  داعًيا  الركود، 
السياسات العالمية الحالية لعكس هذا المسار.
ينخفض  أن  والتنمية  التجارة  تقرير  وتوقع 
العام  خالل   %  2،5 من  العالمي  النمو 
مما   ،2023 عام   %  2،2 إلى  الجاري 
أقل  الحقيقي  العالمي  اإلجمالي  الناتج  يترك 
من اتجاهه السابق، مع نقص تراكمي يزيد 
نحو  أي  أمريكي،  دوالر  تريليون   17 عن 

%20 من إيرادات العالم.
وأشار إلى أن رفع بعض البنوك المركزية 
الرائدة ألسعار الفائدة بشكل حاد يهدد بخفض 
النمو بشكل أكبر، كما يجعل األوضاع أكثر 

صعوبة لألسر والشركات والحكومات.
وكشف التقرير عن أن جميع مناطق العالم 
ستتأثر، وأن البلدان النامية هي األكثر تأثًرا، 
الدخل  منخفضة  البلدان  من   %  60 وأن 

تعاني من ضائقة ديون أو على وشك ذلك.
هناك  يزال  ال  أنه  “األنكتاد”  تقرير  وأكد 
المؤسسات  موصًيا  الركود،  لتجنب  وقت 
عاجل  بشكل  السيولة  بزيادة  الدولية  المالية 
دعا  كما  الديون،  تخفيف  نطاق  وتوسيع 
تشديد  من  الحد  إلى  المتقدمة  االقتصادات 
السياسة النقدية وتركيز الجهود على خفض 
أسعار الغذاء والطاقة واألسمدة وزيادة الدعم 
للفئات الضعيفة، واستخدام ضوابط لألسعار 
أرباح  على  ضرائب  وفرض  المستهدفة، 

الشركات الكبرى.

التباطؤ االقتصادي يدفع حنو وظائف منخفضة األجر 
وحمفوفة باملخاطر

المركز االكاديمي ليف

مناقصة علنية رقم 01-2023
لتوفير خدمات امنية لصالح المركز االكاديمي 

ليف في القدس ع”ر
الى  بذلك  يدعو  )“العطاء”(  ليف ع”ر  االكاديمي  المركز 
يمكن  والحراسة.  االمــن  لتوفيرخدمات  عــروض  تقديم 
االلكتروني  الكلية  موقع  على  المناقصة  وثائق  مراجعة 
على االنترنت www.jct.ac.il في العالمة السفلية تحت 

الرابط “مناقصات”.
وثائق  في  ــواردة  ال التعليمات  على  بناء  تقدم  العروض 
الساعة  حتى   12.02.2023 تاريخ  حتى  المناقصة 

.12:00
مع االحترام، المركز االكاديمي ليف ع”ر

شركة مي افيفيم 2010 م.ض تعلن عن\
تأجيل الموعد النهائي لتقديم عروض للمناقصة

العامة من مرحلتين رقم 280/22 - لتقديم خدمات
توصيف وتوفير وتنفيذ وصيانة مستمرة

)GIS( لنظام المعلومات الجغرافية
حتى يوم االربعاء 01.02.23 الساعة 12:00

للتفاصيل االخرى: قسم المشتريات والتعاقدات هاتف رقم: 03-7736253
shiranep@mei-avivim.co.il :او على ايميل

يمكن االطالع على وثائق المناقصة واالجابات على االسئلة التوضيحية وتنزيلها
www.mei-avivim.co.il :من موقع الشركة

مناقصة علنية رقم 2023/07
لتوفير مستلزمات هاملت

مستلزمات  لتوفير  عامة  مناقصة  عن  )“الشركة”(  م.ض  ليسرائيل  هجازهتفعي  نتيفي  شركة  تعلن 
هاملت.

مدة العقد: 24 شهرا. تحتفظ الشركة بخيار تمديد فترة العقد كما هو مفصل في وثائق المناقصة.
شروط الحد االدنى للمشاركة في المناقصة ومعايير اختيار الفائز موضحة في وثائق المناقصة.

 ،www.ingl.co.il :يمكن تنزيل وثائق المناقصة من موقع الشركة االلكتروني على االنترنت عنوانه
تحت عالمة “المناقصات”.

الموعد االخير لتقديم العروض في موعد اقصاه 07.02.2023 الساعة 12:00.
وثائق  في  تظهر  التي  هي  الملزمة  والصيغة  ملخص،  مجرد  هو  االعالن  في  التي  التفاصيل  جميع 

المناقصة.

איאם אל ערב / 8342983 /

PD23000040 'מכרז מס
חברת תשתיות אנרגיה בע"מ )להלן - "החברה"( מזמינה בזאת הצעות לביצוע עבודות מיגון והעתקת קו "6 

אשדוד אשל - פארק תימורים )להלן - "העבודה"(.
תקופת הביצוע הינה 180 ימי לוח.

תנאי הסף להשתתפות במכרז:
המציע רשום במרשם הקבלנים בסיווג מקצועי 260 וכספי מותאם להצעתו.  .1

1.1.2018 ועד למועד האחרון להגשת ההצעות, כקבלן ראשי  המציע שימש במהלך התקופה שמיום   .2
בפרויקט אחד לפחות להנחת קווי דלק ארציים תפעוליים )מחוץ למתקנים( ו/או קווי גז להולכת גז 
ארציים )שאינם קווי חלוקה(, ומפלדה בלבד שאינם פוליאתילן, בהיקף כספי של 3,000,000 ש"ח לפחות, 
ללא מע"מ, או שלושה פרוייקטים של קווי דלק ו/או קווי גז כאמור, ובתקופה האמורה, שהיקף כל אחד 
מהם 1,000,000 ש"ח לפחות ללא מע"מ. בדיקת היקף הפרויקטים תהיה בערכים נומינאליים ללא הצמדה 
כלשהי ובהתעלם ממרכיב המע"מ. פרויקט שעדיין בשלבי ביצוע יחשב לצורך תנאי סף זה אם הנמצא 

בשלבי ביצוע מתקדמים.
למציע כל הציוד המקצועי הנדרש לביצוע העבודות לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור: )1( ציוד ל-   .3
HOT TAPPING )2( גלגלות יעודיות להנחת צנרת )לפחות 3(, או pipe layers )לפחות 3(, )3( מכונת כיפוף 
צינורות לקוטר "12 לפחות ו- )4( מכונת עטיפה. הציוד האמור צריך להיות בבעלותו של המציע או עומד 

לשימושו לצורך הפרוייקט כפי שיוכח על ידו.
המציע ישתתף בסיור קבלנים שיתקיים בתאריך29.1.2023 כמפורט במסמכי המכרז.  .4

למציע כל האישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות   .5
מס(, התשל"ו - 1976.

המציע יצרף להצעתו את כל המסמכים הנדרשים להוכחת עמידתו בתנאי הסף ובמפרט הטכני, כאמור לעיל.
המועד האחרון להגשת הצעות הוא 15.2.2023. ההצעות יוגשו באחת מהדרכים הבאות: או )1( הגשה פיזית 

לתיבת המכרזים במשרדי החברה; או )2( הגשה דיגיטלית לחשבון דוא"ל מיועד, כמפורט במסמכי המכרז.
כניסת עובדי המציע למתקני החברה תותר רק לאחר אישור קב"ט החברה והרשויות המוסמכות, כמפורט 

במסמכי המכרז.
את מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה בכתובת www.pei.co.il - מכרזים - מכרזים 

לעבודות קבלניות ונותני שרותים.
יש להרשם באתר החברה להשתתפות במכרז.

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. החברה שומרת לעצמה את הזכות 
לנהל מו"מ עם מי מהמציעים שהצעותיהם נמצאו מתאימות.

מודעה זו מתפרסמת גם באתר החברה www.pei.co.il ובעיתונות בשפה הערבית, ברם הנוסח המחייב הינו 
הנוסח העברי.

PD23000040 مناقصة رقم
شركة تشتيوت نفط وانيرجيا م.ض )في ما يلي - “الشركة”( تدعوا بذلك لتلقي عروض الداء اعمال الحماية ونقل خط “6 اشدود ايشل - بارك 

تيموريم )فيما يلي - “االعمال”(.
مدة التنفيذ 180 يوم تقويمي.

شروط الحد االدنى للمشاركة في المناقصة:
ان يكون العارض مسجال في سجل المقاولين في التصنيف المهني 260 وفي تصنيف مالي مناسب لعرضه.. 	
عمل العارض كمقاول رئيسي خالل الفترة من 1.1.2018 حتى الموعد النهائي لتقديم العطاءات في مشروع واحد على األقل لمد . 	

خطوط وقود تشغيلية وطنية )خارج المرافق( و/ أو خطوط غاز لنقل الغاز وطنية )غير خطوط التوزيع( ، والصلب فقط غير البولي 
إيثيلين ، بمبلغ نقدي ال يقل عن 3,000,000 شيكل ، باستثناء ضريبة القيمة المضافة ، أو ثالثة مشاريع لخطوط الوقود و / أو خطوط 
الغاز كما هو مذكور ، وفي الفترة المذكورة ، نطاق كل منها منها 1،00،000 شيكل على األقل بدون ضريبة القيمة المضافة. التحقق 
من نطاق المشاريع سيكون بقيم رمزية دون ربط أي مشروع وتجاهل مكون ضريبة القيمة المضافة. سيتم النظر في المشروع الذي ال 

يزال في مراحل التنفيذ لغرض شرط العتبة هذا إذا كان موجوًدا في مراحل التنفيذ المتقدمة.
مقدم العرض يمتلك كافة المعدات الالزمة ودون االنتقاص مما سبق: )1( معدات - HOT TAPPING   و)2( عجالت مخصصة . 	

لوضع المواسير ) على األقل 3( pipe layers او ) على األقل 3(, )3( ماكنات طي مواسير لقطر 12” على األقل و- )4( ماكينة 
تغليف، المعدات الموجودة عليها ان تكون  تحت ملكية مقدم العرض او تحت تصرفه ألجل الوفاء باحتياجات المشروع.

مقدم العرض يشترك في جولة المقاولين التي ستتم في تاريخ 29.1.2023 كما هو مفصل في وثائق المناقصة.. 	
مقدم العرض لديه كافة التصاريح واألذونات بحسب قانون تشغيل الهيئآت العامة ولديه كافة االقرارات الضريبية ومسك الدفاتر وبراءة . 	

الذمة الضريبية  1976.
مقدم العرض عليه ارفاق كافة الوثائق المطلوبة الثبات امتثاله لشروط الحد االدنى والمواصفات الفنية كما هو مذكور اعاله.

الموعد األخير لتقديم العروض 15.2.2023 .
 سيتم تقديم العروض بإحدى الطرق التالية: او )1( التقديم اليدوي في مكاتب الشركة; او )2( تُقدم وثائق المناقصة الى موقع االنترنت التابع للشركة والتوجه 

للبريد االلكتروني المخصص على الموقع، كما هو محدد في وثائق المناقصة.
دخول عمال مقدم العرض لمنشأت الشركة مرهونة بموافقة ضابط األمن التابع للشركة والسلطات المخولة، كما هو مفصل في وثائق المناقصة.

يمكن تنزيل وثائق المناقصة من موقع الشركة على االنترنت www.pei.co.il  -مناقصات -مناقصات االعمال والخدمات.
يجب التسجيل في موقع الشركة االلكتروني للمشاركة في المناقصة.

 ال تتعهد الشركة بقبول العرض األرخص أو اية عرض كان، تحتفظ الشركة لنفسها بحق التفاوض مع مقدمي العروض التي تراها الشركة مناسبة. تم نشر هذا 
االعالن في موقع االنترنت www.pei.co.il وفي الصحف العربية لكن الصيغة الملزمة هي الصيغة العبرية.

السلطة الوطنية لألمان على الطرق مطلوب/ة

المرشحين/ات المهتمين/ات في الوظيفة ويستوفون الشروط عليهم إرسال السير الذاتية باللغة العبرية
https://bit.ly/maba_darom2023 بواسطة ملف محوسب على موقع سلطة الطرق االلكتروني على الرابط 

حتى تاريخ 25/01/2023
يحق للهيئة ان تقرر تغيير الموعد االخير لتقديم السير الذاتية في اي وقت قبل الموعد المحدد في االعالن ، سيتم التبليغ 

بذلك على موقع االنترنت لسلطة االمان على الطرق.
الطلبات المناسبة فقط هي التي سيتم بحثها.

مدير السالمة االقليمي - المنطقة الجنوبية
مناقصة خارجية رقم 01/23 وصف الوظيفة:

يمثل العمل الميداني لقسم العمليات في المنطقة الجغرافية لمسؤوليته/ها.	 
 الضمان على التنسيق بين الحكومة والسلطة المحلية فيما يتعلق بالسالمة على الطرق في منطقته/ها ، في إطار 	 

سياسة السالمة التي تضعها السلطة الوطنية لالمان على الطرق.
الوطنية 	  للسلطة  التابعة  واألهداف  العمل  خطة  وفق  منطقته/ها  في  المحلية  السلطات  موازنة  استخدام  مراقبة 

السالمة على الطرق.
التعزيز والتوجيه ألنشطة التعليم والتدريب واالجراءات حول هذا موضوع السالمة على الطرق في منطقته/ها.	 
كتابة مراجعات حوادث السيارات بناًء على تحليل موقع الحادث.	 
 المساعدة في رسم خرائط مخاطر البنية التحتية في المحليات والطرق الحضرية وبين المناطق الحضرية في 	 

المحليات والسلطات في منطقته/ها.
السيطرة على اللجان المحلية إلشارات الطرق في منطقته/ها.	 
القيام بمهام إضافية حسب حاجة وتعليمات المسؤولين.	 

www.rsa.gov.il :يجب معاينة الصيغة الكاملة على موقع هيئة االمان على الطرق

الوظيفة بدرجة مدير السـالمة االقليمي | الوظيفة مخصصة للنسـاء والرجال
مكان العمل - القدس


