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قبل سنوات كانت العالقة بني الصحافي ومن 
ت��واص��ل محددة  ل��ه حتكمها وس��ائ��ل  ي��ق��رأون 
الذي غالباً  التقليدي،  الورقي  البريد  من خالل 
مع  لكن  صحيفته؛  عنوان  على  إرساله  يتم  ما 
انتشار مواقع التواصل االجتماعي التي أغرت 
الصحافيني لنشر إنتاجهم عليها للوصول إلى 
قطاعات أوسع من القراء، حتولت العالقة إلى 
مواجهة مباشرة ونقد لهذا احملتوى، مما دفع 
بعض الصحافيني بالتواري عن هذه الصفحات 
خشية الهجوم. ويرى خبراء إعالم أن »تعرض 
ال��ذي  وال��ه��ج��وم  للنقد  وال��ك��ت��اب  الصحافيني 
يصل في أحيان كثيرة إلى »الشتم والسباب« 
ب��أل��ف��اظ ق��اس��ي��ة ب��س��ب��ب م���ا ي��ك��ت��ب��ون��ه، ي��رج��ع 
التواصل،  مواقع  جمهور  تنوع  إلى  باألساس 
القضايا. كل  من  نظره  وجهات  تتباين  ال��ذي 
حسني،  ال��دي��ن  عماد  الصحافي  الكاتب  وق��ال 
»املصرية«،  الشروق  صحيفة  حترير  رئيس 
التعليقات  خ��اص��ي��ة  إغ����الق  إل���ى  اض��ط��ر  إن���ه 
بسبب  صحيفته،  موقع  على  ال��ق��راء  وتفاعل 
وتتضمن  بكثافة  يومياً  تأتي  التي  التعليقات 
الكم  ه���ذا  ح���ذف  يصعب  إذ  وس��ب��اب��اً،  ش��ت��ائ��م 
الكثير  »أتلقى  مضيفاً:  التعليقات.  من  الهائل 
م���ن االن���ت���ق���ادات ي��وم��ي��اً س����واء ع��ل��ى صفحة 
االجتماعي  ال��ت��واص��ل  م��وق��ع  على  الصحيفة 
الشخصية،  صفحتي  ع��ل��ى  أو  )ف��ي��س��ب��وك(، 
أحياناً  وأدخ��ل  ص��در،  برحابة  معها  وأتعامل 
ف���ي ن��ق��اش��ات م���ع أص��ح��اب��ه��ا، وك��ث��ي��ر منهم 
أن  ال��ك��ات��ب  فعلى  ن��ظ��ري...  بوجهة  يقتنعون 
وبساطة  مبنطقية  التعليقات  ه��ذه  مع  يتعامل 
ش���دي���دة، ف��ك��م��ا أت��ل��ق��ى ش��ت��ائ��م أت��ل��ق��ى أي��ض��اً 
م��دي��ح��اً وث���ن���اًء، وه����ذه ط��ب��ي��ع��ة )ال��س��وش��ي��ال 
ميديا(، فهي منذ نشأتها لصيقة باالستقطاب 
السياسية،  القضايا  ف��ي  خ��اص��ة  واالن��ق��س��ام 
ك��م��ا ت��رت��ب��ط ب���اس���ت���خ���دام ل��غ��ة أك���ث���ر ح����دة«.
من  الكثير  ال��الذع��ة  ال��ق��راء  تعليقات  وت��ض��ع 
ال��ص��ح��اف��ي��ني ف���ي م��ش��ك��ل��ة م���ع م���ص���ادره���م، 
إذ ت��ت��ح��ول امل���واج���ه���ة إل����ى ح��م��ل��ة ان���ت���ق���ادات 
واس�����ع�����ة جت�������اه امل�����ص�����در ب���س���ب���ب رؤي����ت����ه 
ف����ي ق��ض��ي��ة م�����ا، وي���ض���ط���ر ال���ص���ح���اف���ي إل���ى 
ح�����ذف ال��ت��ع��ل��ي��ق��ات ال���ت���ي ت��س��ي��ئ مل���ص���دره.
التحرير  صحيفة  من  ورب��ي  خالد  الصحافي 
ال��ق��راء  التفاعل م��ع  ق���ال: »أح���ب  »امل��ص��ري��ة« 
ع��ل��ى ص��ف��ح��ت��ي ال��ش��خ��ص��ي��ة، وال أح����ذف أي 
أضطر  لكني  م��س��ي��ئ��ة؛  ك��ان��ت  مهما  تعليقات 
وكثيراً  للمصدر،  تسيئ  التي  تلك  ح��ذف  إل��ى 
استفيد  املتفاعلني  م��ع  نقاشات  ف��ي  أدخ���ل  م��ا 
أحياناً  ي��ح��دث  إذ  موضوعيتي،  لتقييم  منها 
أن��ن��ي أغفلت  أك��ت��ش��ف م��ن خ���الل احل����وار  أن 
تناولتها«. التي  القضية  نظر معينة في  وجهة 
القراء مادة خصبة  ومتثل تفاعالت وتعليقات 
ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ب��ع��ض ال��ك��ت��اب، ت��ت��ط��ل��ب ال���دراس���ة 
»السوشيال  جمهور  طبيعة  لفهم  والتحليل 

املجيد،  عبد  ليلى  الدكتورة  قالت  جانبها،  من 
ل���»ال��ش��رق  ال��ق��اه��رة  اإلع����الم بجامعة  أس��ت��اذ 
ميديا(  )السوشيال  جمهور  »إن  األوس���ط«: 
يتقيد  وال  ال��ت��ق��ل��ي��دي،  اجل��م��ه��ور  ع��ن  مختلف 
ب���أي م��ع��اي��ي��ر، ل��ذل��ك ي��ج��ب أن ت��ق��وم الصحف 
)ح���ارس  آل��ي��ة  بتفعيل  اإلل��ك��ت��رون��ي��ة  وامل���واق���ع 

البوابة( على صفحاتها 
اخل��������اص��������ة مب�����واق�����ع 
االجتماعي،  ال��ت��واص��ل 
ع����ن ن���ش���ر ال��ت��ع��ل��ي��ق��ات 
وليس  الصحيفة  على 
ال������ق������ارئ، ك���م���ا ي��ج��ب 
ت����وع����ي����ة اجل���م���اه���ي���ر 
ب������ض������ورة االل������ت������زام 
ب���امل���ع���اي���ي���ر امل���ع���روف���ة 
جت��ري��ح«. دون  ل��ل��ن��ق��د 
ج��ري��دة  إدارة  أع��ل��ن��ت 
اللبنانية  »امل��س��ت��ق��ب��ل« 
أم�������������س ع����������ن وق�������ف 
ن���س���خ���ت���ه���ا ال����ورق����ي����ة 
الشهر  مطلع  م��ن  ب���دءا 
امل��ق��ب��ل، وال��ت��ح��ول إل��ى 
بالكامل. رقمية  جريدة 
ج��ري��دة  إدارة  وق���ال���ت 
بيان  ف��ي  »امل��س��ت��ق��ب��ل« 
أص����������درت����������ه، أم�������س: 
التي  التحوالت  »أم���ام 
ت���ش���ه���ده���ا ال���ص���ن���اع���ة 
لبنان  ف���ي  ال��ص��ح��اف��ي��ة 
وال����ع����ال����م، وال���ت���راج���ع 
امل�������ت�������واص�������ل ال��������ذي 

ال������ت������واري خ���ش���ي���ة ال����ه����ج����وم: ص���ح���اف���ي���ون ف��ي 
م����رم����ى ن���ق���د م�����واق�����ع ال����ت����واص����ل االج���ت���م���اع���ي 

كبير  ق��ط��اع  نظر  ال���ذي يعكس وج��ه��ة  م��ي��دي��ا« 
م����ن امل��ج��ت��م��ع جت�����اه ال��ك��ث��ي��ر م����ن ال��ق��ض��اي��ا.
على  منتصر،  خالد  الدكتور  الكاتب  ويحرص 
م��ت��اب��ع��ة ودراس�����ة ت��ع��ل��ي��ق��ات ال���ق���راء م��ن دون 
الطبيعة  ب��س��ب��ب  م��ع��ه��م،  ف���ي ح����وار  ال���دخ���ول 
كتاباته،  ف��ي  يتناولها  التي  للقضايا  اجلدلية 
لفهم  شديدة  بدقة  التعليقات  »أتابع  ويقول: 
فقط  وأقوم  أصحابها،  تفكير  ومرجعيات  أطر 
بحذف التعليقات التي تتضمن شتائم موجهة 
جمهور  طبيعة  وأدرك  وع��ائ��ل��ت��ي،  ألس��رت��ي 
)ال��س��وش��ي��ال م��ي��دي��ا(، ف��ه��و م��غ��رم ب��وس��واس 
محدد...  ب��رواز  في  ووضعه  الكاتب  تصنيف 
ال��ت��ي  ال��ق��ض��اي��ا اجل��دل��ي��ة  أدرك ط��ب��ي��ع��ة  ك��م��ا 
تهدف  التي  التنوير  قضايا  خاصة  أتناولها، 
باألساس إلى نشر املنهج العقلي في التفكير«.
ت��ص��ن��ي��ف ال���ك���ت���اب وال��ص��ح��اف��ي��ني ف���ي ع��ال��م 
»ال���س���وش���ي���ال م���ي���دي���ا« ال ي��ت��وق��ف ع��ن��د حد 
ال��ق��ض��اي��ا ال��س��ي��اس��ي��ة احمل��ل��ي��ة، أو ال��ت��ن��وي��ري��ة 
اجل���دل���ي���ة ال���ت���ي ت���ه���م ق���ط���اع���ات واس����ع����ة م��ن 
القضايا  م��ن  الكثير  إل��ى  ميتد  لكنه  املجتمع؛ 
ال���ع���رب���ي���ة اإلق��ل��ي��م��ي��ة واألح���������داث ال���دول���ي���ة.
وي�����رى ال���ك���ات���ب ال��ص��ح��اف��ي ال���ع���راق���ي، علي 
القضايا  م��ن  ال��ك��ات��ب  »م��وق��ف  أن  ال��ك��ل��ي��دار، 
إثارة  في  سبباً  يكون  ما  غالباً  الهامة  العربية 
اجل���دل ب��ني ال��ق��راء بنفس ق���در م��ا ي��ث��ار ح��ول 
ت���ن���اول���ه ل��ق��ض��اي��ا م��ج��ت��م��ع��ه احمل���ل���ي، وك��ذل��ك 
يربط  إذ  دولية،  بأحداث  تتعلق  التي  الكتابات 
يحدث  ما  وب��ني  بينها  كثيرة  أحيان  في  القراء 
في مجتمعهم«. مضيفاً أنه »يجب على الكاتب 
شيئاً  ب��اع��ت��ب��اره��ا  االن��ت��ق��ادات  م��ع  يتعامل  أن 
طبيعياً مهما كانت مسيئة، ألنها إفراز طبيعي 
للمجتمع؛ بل إن عليه أن يكون قدوة عملية في 
آداب احلوار، من خالل الرد على وجهات النظر 
املختلفة بشكل موضوعي مهذب ال يختلف عن 
الطريقة التي يكتب بها على صفحات الصحف، 
ألن من مهمة الكاتب االرتقاء بوعي مجتمعه«.
الصحافيني  على  أن��ه  اإلع���الم  خ��ب��راء  ويعتقد 
والقراء جتاهل التعليقات املسيئة وعدم الدخول 
املواقع  على  يجب  كما  ال��ق��راء...  مع  ج��دل  في 
لفلترة  س��ل��وك«  »م��دون��ة  تفعيل  اإللكترونية 
نشرها. قبل  شتائم  تتضمن  التي  التعليقات 

واملداخيل  املبيعات  في  احمللية  السوق  تشهده 
املستقبل وقف  إدارة جريدة  اإلعالنية، قررت 
من  بدءاً  اجلريدة  من  الورقية  النسخة  إصدار 
مهمة  أوك��ل��ت  وق��د  املقبل،  )ش��ب��اط(  فبراير   1
وإدارة  رق��م��ي��ة  منصة  إل���ى  اجل��ري��دة  حت��وي��ل 
بكاسيني«. ج���ورج  ال��زم��ي��ل  إل��ى  املنصة  ه��ذه 

1.  شركة آي. ام. سي. جي. بنى حتتية ومواصالت م.ض )فيما يلي: "الشركة" او "الداعي"(، تدعو بهذا مقدمي عروض لتقدمي عروض لتطوير، صيانة 
       وتوسيع منظومة ال� GIS خاصة وزارة املواصالت واألمان على الطرق، الكل كما سيفصل مبستندات هذه املناقصة )فيما يلي: "املناقصة"(. فازت 

       الشركة مبناقصة لتقدمي خدمات إدارة، تركيز، تنسيق ومشورة مبجال موصالت عمومية مبجاالت الرقابة، التطبيق والتكنولوجيات. العمل بهذه املناقصة 
       يتم تنفيذه بإطار فعاليات السلطة القطرية للمواصالت العمومية بوزارة املواصالت واألمان على الطرق )فيما يلي: "الوزارة" او "وزارة املواصالت"او 

      "السلطة"(، كاملفصل أدناه:
2.  شروط إلزامية لإلشتراك باملناقصة

      الشروط املفصلة أدناه هي شروط مسبقية التي تلزم جميع مقدمي العروض. العرض الذي ال يستوفي جميع الشروط املفصلة أدناه، 
      لن يداول وسيتم رفضه نهائياً.

       2.1  حول مقدم العرض
                2.1.1  مقدم العرض هو شركة مسجلة وفق القانون في إسرائيل. مقاول قوى بشرية كتعريفه بقانون تشغيل عمال من قبل مقاولي قوى 

                               بشرية، لعام-1996 ال يحق له املشاركة بهذه املناقصة.
                2.1.2  مقدم العرض ميلك جميع املصادقات وفق قانون صفقات هيئات عام لعام - 1976 وضمن ذلك عدم وجود إدانات مبخالفات وفق 

                               قانون عمال أجانب، لعام-1991 ووفق قانون حد األجر األدنى، لعام-1987.
                2.1.3  مبوعد تقدمي العروض، ال توجد ضد مقدم العرض مالحظة "مصلحة قائمة". لهذا الشأن نوضح ان الشركة التي قدمت عرضها 

                               كاملذكور، غير موجودة حتت إجراءات قضائية جوهرية ( مبا في ذلك إجراءات إفالس،  حراسة قضائية، تفكيك، جتميد إجراءات( او 
                               إجراءات التي بتلقيها قد يلقى الشك بقدرة الشركة تنفيذ اخلدمات قيد هذه املناقصة.

                2.1.4  عدم وجود ديون ملسجل الشركات/الشراكات.
                2.1.5  أرفق مقدم العرض لعرضه كفالة مناقصة مببلغ 30،000 ش.ج كاملطلوب بالبند 16 للمناقصة. على الكفالة املقّدمة ان تكون بنص 

                               مطابق للنص الظاهر بامللحق د. نص مختلف يسبب لنفي العرض قطعياً.
                2.1.6.  يتم تقدمي العرض من قبل هيئة قضائية واحدة وهي التي ستستوفي وحدها جميع الشروط اإللزامية للمناقصة.

       2.2  جتربة مقدم العرض:
               2.2.1.  بالفترة بدءاً من تاريخ 1.1.2012 وحتى موعد تقدمي العرض، نفذ مقدم العرض على األقل مشروعني إثنني لتطوير منظومة، بدءاً من 

                              مرحلة التمييز  وحتى مرحلة اإلنتقال للتصنيع، والتي كل واحد منها يشمل جميع املركبات اآلتية:
.ESRI خاصة شركة ArcGIS 2.2.1.1   مت تطوير هذه املنظومة مبنصة                              

                              2.2.1.2   مت تنفيذ املشروع بحجم سنتني إنسان على األقل.
                              بهذا البند "سنة إنسان" - 1،800 ساعة عمل.

       2.3  نفذ مقدم العرض مشروعني إثنني لتقدمي خدمات دعم وصيانة، التي كل واحد منها شمل املشاريع املتراكمة اآلتية:
1.1.2012 وحتى موعد تقدمي العروض، واستمر سنتني متاليتني على األقل؛                 2.3.1  مت تنفيذ املشروع بفترة بدءاً من تاريخ 

                2.3.2  خدمات الدعم باملشروع والصيانة مت تقدميها بشأن التطبيق الذي مت تطويره مبنصة ArcGIS خاصة شركة ESRI؛
                2.3.3  خدمات الدعم والصيانة باملشروع شملت على األقل الفعاليات اآلتية: معاجلة عطل تصنيع بالتطبيق، ترقية إصدارات ودعم مستخدمني.

2.4. جتربة مدير املشروع املعروض من قبل مقدم العرض:
          2.4.1  صاحب جتربة لثالث سنوات على األقل بدءاً من تاريخ 1.1.2014 وحتى موعد تقدمي العرض، بإدارة مشروع/مشاريع تطوير منظومة،  

.ESRI خاصة شركة ArcGIS التي شملت عمل مبنصة                       
           2.4.2   صاحب جتربة لسنتني على األقل بدءاً من تاريخ 1.1.2014  وحتى موعد تقدمي العرض، بكتابة مستندات متييز ألجل تطوير/ات مبنصة 

                        ArcGIS خاصة شركة ESRI التي مت رفعه/�ها للتصنيع إلستخدام مسخدمني.
3.  فترة التعاقد تكون ملدة ثالث سنوات من تاريخ توقيع الشركة على عقد التعاقد. للشركة حتفظ اإلمكانية لتمديد فترة التعاقد بفترات إضافية، 

       وحتى خلمس سنوات إضافية، وباملجموع لفترة شاملة ال تفوق الثماني سنوات.
4.  ميكن تلقي مستندات املناقصة بدءاً من تاريخ 13.01.2019، مبوقع الشركة على اإلنترنت بالعنوان: www.Amcg.co.il، موقع وزارة  

.Oron.riger@avivamcg.com وبواسطة توجه لوزارة املواصالت بالعنوان www.mot.gov.il املواصالت على اإلنترنت بالعنوان       
5.  مقدم عرض الذي لديه أسئلة، مالحظات او حتفظات بخصوص شروط املناقصة، مستندات املناقصة أو أي جزء منها مدعو للتوجه خطياً 

       للسيد اورون ريجر، بالبريد االلكتروني Oron.riger@avivamcg.com حتى تاريخ 28.01.2019 الساعة 12.00. التوجه يشمل إسم 
اب توجهات هاتفية او أخرى         مقدم، مندوب تواصل من طرفه، عنوان مقدم العرض، عنوان البريد االلكتروني وأرقام الهواتف والفاكس. لن جتجُ

       وأيضاً توجهات يتم تلقيها بعد املوعد املذكور.
6.  على مقدمي العروض ايداع العروض  مبكاتب الشركة، شارع همسجير 18، تل ابيب، طابق 5، حتى تاريخ 14.03.2019 الساعة 12.00. 

       ايداع املغلفات هو مبسؤولية مقدم العرض فقط. العرض الذي ال يتواجد بصندوق املناقصات باملوعد املذكور أعاله لن يداول.
اليها، يحق لها متديد املوعد احملدد لتقدمي العروض لفترة إضافية.  7.  بهذ املناقصة يعقد فحص على مرحلتني.  الشركة؛ ألسباب خاصة سيشار 

       اإلعالن عن متديد كاملذكور سيعلن وفقاً للمحدد بقانون وجوب املناقصات. على املوعد اجلديد تسري جميع التعليمات السارية على املوعد األصلي.
8.  تعليمات مستندات املناقصة تتغلب على تعليمات هذا اإلعالن، و/او على نشر مستندات املناقصة مبواقع اإلنترنت.

مناقصة  علنية  رقم  01/19 
لتطوير،  صيانة  وتوسيع  منظومة  ال�- GIS  خاصة  

وزارة  املواصالت  واألمان  على  الطرق

خطوط الغاز الطبيعي السرائيل م.ض )"الشركة"(، شركة حكومية، تنشر بهذا مناقصة علنية لتقدمي خدمات أمان وإدارة أسطول مركبات 
من قبل ضابط أمان باملواصالت. إختيار مقدم العروض الفائز يتم وفقاً لشروط املناقصة من بني مقدمي العروض الذي يستوفون الشروط 
اإللزامية املفصلة مبستندات املناقصة التي جوهرها يفصل أدناه. فترة التعاقد لتقدمي اخلدمات هي ملدة سنتني من موعد بدء التعاقد وأيضاً 

إمكانية كاملفصل مبستندات املناقصة. 
الشروط اإللزامية

*   مقدم العرض هو شركة مسجلة قانونياً في سجل مسجل الشركات باسرائيل  او مصلحة مرخصة وبحوزته باسرائيل؛
*   لدى مقدم العرض كل التصديقات املطلوبة وفق قانون صفقات عامة لعام-1976؛

*   املرشح املعروض هو ضابط أمان مؤهل الذي مت تأهيليه قبل تاريخ 1.1.2015؛
*   لدى املرشح املعروض جتربة 3 سنوات كاملة )36 شهراً( على األقل بإدارة أسطول مركبات تعداده 50 مركبة على األقل، وبشرط أن 

      التجربة املذكورة استوفيت بعد 1.1.2009؛
*   وّقع املرشح املعروض على إفادة ملزمة وفقاً لها هو بارع بالعمل باحلاسوب وبتحرير مستندات بواسطة برنامج WORD؛

*   املرشح املعروض  صاحب رخصة سيارة سارية املفعول.
معلومات عامة

*   مستندات املناقصة كما هي ظاهرة مبوقع الشركة: www.ingl.co.il غير قابلة للتقدمي  )معلمة ب�"عالمة مائية”(، لتلقي مستندات املناقصة بالبريد 
.sivanl@friedman.co.il :يجب التوجه للمحامية دافناه يعكوبوفيتش بعنوان البريد االلكتروني ،PDF االلكتروني لغرض طباعتها وتقدميها، مبلف        

*   لتلقي توضيحات يجب التوجه بواسطة البريد االلكتروني sivanl@friedman.co.il، لغاية تاريخ أقصاه 22.1.2019 الساعة 16:00. 
      أجوبة الشركة ألسئلة التوضيح يتم نشرها مبوقع الشركة على اإلنترنت.

*   على  مقدمي العروض تقدمي عروضهم بشكل يدوي لصندوق املناقصات ن.ت.غ.ز -  بطابق 33، مجدال عتيدمي 8، كريات عتيدمي، 
      تل-ابيب للسيدة استي بن آرتسي، لتاريخ أقصاه 5.2.2019 الساعة 16:00 )بأمسيات وأيام العيد، اجلمعة والسبت لن يكون 

       باإلمكان تقدمي عروض(. على مقدمي العروض ان يرفقوا لعروضهم جميع املستندات املطلوبة كاملفصل مبستندات املناقصة.
*   ألجل إزالة الشك، نوضح بهذا ان الشروط اإللزامية وسائر تفاصيل املناقصة معروضة بهذا اإلعالن باملخلص فقط، وان النص امللزم 
      هو الظاهر في مستندات املناقصة. حتتفظ الشركة باحلق لتغيير الشروط اإللزامية وأيضاً شروط  إضافية باملناقصة، الكل كاملفصل 
      في مستندات املناقصة. املناقصة تشمل إجراء تنافسي إضافي وفقاً لشروط املناقصة. حتتفظ الشركة باحلق إلجراء مفاوضات مع مقدمي  

      العروض بكل مرحلة من مراحل املناقصة وإلغاء املناقصة، وفقاً إلعتبارتها املطلقة ورهناً لتعليمات جميع القوانني.

مناقصة  علنية  لتقدمي  خدمات  أمان  وإدارة  أسطول  مركبات  
من  قبل  ضابط  أمان  باملواصالت )"املناقصة"(

4״
המועצה להשכלה גבוהה / 95740 (מרכז תחום)
איאם אל ערב / 8200571 / סופי / דרור / 2

מלג
תקציבאי/ת׃ ניר

4״
המועצה להשכלה גבוהה / 95740 (מרכז תחום)
ישראל היום / 8200569 / סופי / דרור / 2

מלג
תקציבאי/ת׃ ניר

4״
המועצה להשכלה גבוהה / 95740 (מרכז תחום)

ידיעות / 8200570 / סופי / דרור / 2
מלג

תקציבאי/ת׃ ניר

דרישות התפקיד, פרטים נוספים והגשת מועמדות
באתר האינטרנט של המועצה להשכלה גבוהה-מדור דרושים

www.che.org.il
המודעה מופנית לנשים וגברים כאחד

מרכז/ת בתחום מקרו ותשתיות

למועצה להשכלה גבוהה
הוועדה לתכנון ולתקצוב דרוש/ה:

דרישות התפקיד, פרטים נוספים והגשת מועמדות
באתר האינטרנט של המועצה להשכלה גבוהה-מדור דרושים

www.che.org.il
המודעה מופנית לנשים וגברים כאחד

מרכז/ת בתחום מקרו ותשתיות

למועצה להשכלה גבוהה
הוועדה לתכנון ולתקצוב דרוש/ה:

דרישות התפקיד, פרטים נוספים והגשת מועמדות
באתר האינטרנט של המועצה להשכלה גבוהה-מדור דרושים

www.che.org.il
המודעה מופנית לנשים וגברים כאחד

מרכז/ת בתחום מקרו ותשתיות

למועצה להשכלה גבוהה
הוועדה לתכנון ולתקצוב דרוש/ה:

مركز/ة مبجال ماكرو وبنى حتتية
ملجلس التعليم العالي

اللجنة  للتخطيط  ورصد  امليزانيات  مطلوب/�ة:

متطلبات الوظيفة، تفاصيل اضافية وتقدمي ترشيح
في موقع االنترنت للمجلس للتعليم العالي - قسم املطلوبون

االعالن موجه للنساء والرجال سوياً


