
 

 

 حتلنة قائمة ُمقدمي العروض في مجاالت المهن التالية:

خدمات إنتاج أفالم, خدمات تصوير أفالم, خدمات إخراج أفالم, خدمات تحويل, نقل 

 عة من صيغ مختلفةاوطب
 

ول "( عن نيتها حتلنة قائمة ُمقدمي العروض للحصالوزارة" -تُعلن لجنة المناقصات لوزارة الثقافة والرياضة )فيما يلي .1

 مختلفة صيغ من عةاوطب نقل, تحويل خدمات, أفالم إخراج خدمات, أفالم تصوير خدمات, أفالم إنتاجعلى خدمات 

للوائح  16"( حسب المادة الخدمات المطلوبة" -في وزارة الثقافة والرياضة )فيما يلي ةلصالح خدمة األفالم اإلسرائيلي

 . 1993المناقصات اإللزامية للعام 

االنضمام الى قائمة ُمقدمي العروض لمنح الخدمات المطلوبة, تقديم طلب خطي للجنة المناقصات ب على المعنيين .2

 وإرفاق جميع التفاصيل والمستندات المطلوبة في النموذج الُمرفق.

تراه لجنة المناقصات مناسباً, سوف يتم ضمه الى قائمة ُمقدمي العروض. وُمقدم طلب يستوفي شروط الحد األدنى  أي .3

 تُعلن لجنة المناقصات لُمقدم الطلب عن قرارها. سوف

 شروط الحد األدنى لالنضمام للقائمة:  .4

ُمقدم عرض هو عبارة عن مشتغل مرخص عليه إرفاق شهادة ُمشتغل مرخص ومصادقة بخصوص إدارة ملفات  4.1

 الحسابات حسب القانون.

أيضاً وتفاصيل الشركة , شهادة تأسيس ُمقدم عرض هو عبارة عن شركة, عليه أن يُرفق باإلضافة الى كل ما سبق 4.2

 العمال من طرفه الذين سوف يقومون بتقديم الخدمات فعلياً, في حالة ضمه الى القائمة.

في حالة كان ُمقدم العرض عبارة عن شركة في موعد تقديم العرض, يجب أن ال تكون هناك على ُمقدم العرض أية  4.3

نية. باإلضافة الى ذلك, يجب أن ال يكون ُمقدم العرض عبارة عن ديون للرسوم السنوية في سلطة الهيئات القانو

على ُمقدم العرض أن يُرفق ُمخالفة للقانون.  شركة مخالفة للقانون وال يتواجد في المرحلة التي تسبق تسجيله كشركة

رنت الخاص صيغة شركة/ شراكة ُمحتلنة من ُمسجل الهيئات القانونية والتي يُمكن إصدارها من خالل موقع االنت

 .Taagidim.justice.gov.ilبالهيئات القانونية, بالعنوان: 

ليس هناك أي مانع, حسب أي قانون و/أو اتفاقية يكون ُمقدم العرض طرفاً لها, لالشتراك في الدعوة, وال توجد,  4.4

ون حسب اعتبارات صاحب الدعوة الحصرية, أي احتمال لوجود تضارب مصالح, مباشر أو غير مباشر, بين شؤ

أصحاب المراكز المرموقة فيه و/أو المندوبين عنه, وبين شؤون ُمقدم العرض و/أو أصحاب السيطرة فيه و/أو 

 صاحب الدعوة و/أو تقديم الخدمات.

 خدمات إنتاج أفالم في مجال 4.5

دقيقة على األقل والذي بُث في إحدى  50واحد على األقل لمدة  يلم وثائقيلُمقدم العرض خبرة في إنتاج ف 4.5.1

 , ويس دوكو و/أو اشترك في مهرجان دولي.8, القناة 10, 2, 1المحطات التلفزيونية 

 في مجال خدمات تصوير األفالم و/أو توثيق العروض 4.6

دقيقة على األقل والذي بُث  50أفالم وثائقية, كل منها لمدة  4لُمقدم العرض خبرة على األقل في تصوير  4.6.1

و/أو لُمقدم  , ويس دوكو و/أو اشترك في مهرجان دولي8, القناة 10, 2, 1حدى المحطات التلفزيونية في إ

ساعات على األقل تم  10ساعة على األقل, منها  30العرض خبرة في توثيق العروض المباشرة بحجم 

   بثها في القنوات المفتوحة.

  في مجال خدمات إخراج األفالم 4.7

دقيقة على األقل والذي بُث في إحدى  50فيلم وثائقي واحد على األقل لمدة  إخراجلُمقدم العرض خبرة في  4.7.1

 , ويس دوكو و/أو اشترك في مهرجان دولي8, القناة 10, 2, 1المحطات التلفزيونية 
 



 في مجال خدمات النقل, التحويل والطباعة 4.8

 المختلفة., النقل والتحويل من الصيغ ةلُمقدم العرض قدرة على تنفيذ أعمال الطباع 4.8.1

 بحوزة ُمقدم العرض معدات مهنية وحديثة للقيام بعملية طباعة وتحويل األفالم من الصيغ المختلفة. 4.8.2

 باإلضافة الى ذلك, يجب على ُمقدم العرض إرفاق جميع المستندات المطلوبة في نموذج الطلب لالنضمام للقائمة. .5

زام من قبل الوزارة للتعاقد مع ُمقدمي عروض سوف يتم ضمهم يجدر التوضيح الى أنه ما ورد أعاله ال يُعتبر بمثابة الت

 للقائمة. 

أو فاكس رقم  02-9/5601072على هاتف رقم  للسيدة دافنا بنيامين/ السيدة دانا جوبيلمزيٍد من التفاصيل يُمكن التوجه 

5601094-02. 

 رة الثقافة والرياضة بالعنوان: باإلضافة الى ذلك, يُمكن العثور على النموذج في موقع االنترنت الخاص بوزا

www.mcs.gov.il  >.إعالنات  

 .ifs@most.gov.ilيجب إرسال النماذج للسيدة دانا جوبي بواسطة البريد االلكتروني: 

 خدمات, أفالم تصوير خدمات, أفالم إنتاج خدماتللحصول على  العروض قدميمُ  قائمة حتلنةيجب الكتابة في موضوع التوجه: "

 لصالح خدمة األفالم اإلسرائيلية". مختلفة صيغ من وطباعة نقل, تحويل خدمات, أفالم إخراج
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