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عالمة  امل��غ��رب  ف��ي  للهايكو  أصبح  »قانونيا، 
خ���اص���ة ون�����اد رس���م���ي ي��ح��م��ل اس����م )ه��اي��ك��و 
سامح  املغربي  الكاتب  علق  هكذا  م��وروك��و(«، 
تأسيس  حلظة  على  أس��اب��ي��ع،  قبل  دروي����ش، 
الشعر  »بيت  الوقت  ذات  في  شاكراً،  النادي، 
ف��ي امل���غ���رب« ال����ذي »ك����ان ال��ي��د األول����ى التي 
وب��ع��ده«،  ال��ن��ادي  تأسيس  قبل  للهايكو  ُم��دت 
ف��ي إش����ارة إل���ى اح��ت��ض��ان »ال��ب��ي��ت« للملتقى 
نحو  قبل  امل��غ��رب،  في  الهايكو  لُشعراء  األول 
س��ن��ة، ب���إي���ف���ران، حت���ت ش��ع��ار »ال��ه��اي��ك��و... 
الّشعري  ال��ل��ون  لهذا  ت��ق��دي��راً  أي��ض��اً«.  مغربي 
العالم«. لغات  بكل  ُيكتب  اليوم  أضحى  ال��ذي 
ال���ه���اي���ك���و؟ ول����م زاد »اإلق����ب����ال«  مل�����اذا  ل��ك��ن 
ع�����ل�����ي�����ه ف���������ي ال��������س��������ن��������وات األخ���������ي���������رة؟
ال��ك��ات��ب م��ص��ط��ف��ى ل��غ��ت��ي��ري، ال�����ذي ل���م تغب 
ع���ن���ه، رمب�����ا، ك���ل ت��ل��ك األس���ئ���ل���ة ال���ت���ي حتيط 
ب��ه��ذه ال��ت��ج��رب��ة، م��غ��رب��ي��ا وع��رب��ي��ا، اخ��ت��ار أن 
ال��ق��راء، ه��ذه األي���ام، مبؤلف جديد  إل��ى  يخرج 
أع���ط���اه ع���ن���وان »مل������اذا ال��ه��اي��ك��و ي���ا أب�����ي؟«.
ب��ال��ن��س��ب��ة ل��غ��ت��ي��ري، ف����»ال���ف���ن ال ي��ن��ت��م��ي إل��ى 
إن��ه  م��ع��ي��ن��ة،  ح���ض���ارة  أو  م���ح���دد  أي ش��ع��ب 
ال��ش��اس��ع«،  إل���ى أف��ق��ه اإلن��س��ان��ي  ف��ق��ط ينتمي 
وب��ال��ت��ال��ي ف��ك��ت��اب��ة ال��ه��اي��ك��و، ه����ذا »ال��ش��ع��ر، 
ال��ذائ��ق��ة  إل���ى  ال����ذي م��ا ف��ت��ئ يتسلل ت��دري��ج��ي��ا 
من  ومبدعني  بقراء  ويظفر  العربية،  الشعرية 
انتماء  عن  تعبير  هو  العربية«،  األقطار  شتى 
أص��ي��ل إل���ى اإلن��س��ان��ي��ة، وه���و ان��ت��م��اء، ي��ق��ول 
خصوصيتنا  م��ع  أب��دا  يتناقض  »ال  لغتيري: 
ال��ث��ق��اف��ي��ة وال��ف��ن��ي��ة واألدب����ي����ة وال���ش���ع���ري���ة«.
ف��ي واق���ع األم����ر، ي��ب��دو ش��ع��راء امل��غ��رب، ممن 
بسؤال  مشغولني  الهايكو،  جتربة  استهوتهم 
»يابانية« الشكل و»عقدة النقص« املفترضة، 
أن  مؤكدا  الهايكو،  يكتب  من  بينهم  جتد  لذلك 
الهايكو  ع��ن  جماليا  يفصلها  »ال  ال��ن��ص��وص 
أو رؤي���ا«،  أو ص��ي��اغ��ة  ال��ع��امل��ي ذرة ش��اع��ري��ة 
وم���ن ي��خ��ت��ار ك��ت��اب��ة »ع��ل��ى سبيل ال��ه��اي��ك��و«.
ف���ي س�����ؤال ل��ل��ش��اع��ر ع��ب��د ال��رح��ي��م اخل��ص��ار 
ع����ن ع���الق���ة ب���ع���ض ق���ص���ائ���د دي����وان����ه »ب��ي��ت 
ب��ع��ي��د« ب����»ال���ه���اي���ك���و«، م���ث���ال، س��ي��ج��ي��ب ب��أن 
»ال���ه���اي���ك���و جت���رب���ة ش���ع���ري���ة م���ه���م���ة، ل��ك��ن��ه��ا 
ق���ادم���ة م���ن ال���ق���رن ال���س���اب���ع ع���ش���ر«، وأن��ه��ا 
فحسب«،  شعريا  »ت��راث��ا  ل��ه  بالنسبة  تشكل 
ل��ه خصائص  »ال��ه��اي��ك��و  ي��س��ت��درك:  أن  ق��ب��ل 
ش��ك��ل��ي��ة وم��وض��وع��ات��ي��ة م��ض��ب��وط��ة ال ميكن 
الشذرية  بالكتابة  مولع  أن��ا  عموما  جت��اوزه��ا. 
ف��ي ال��ش��ع��ر. وال��ه��اي��ك��و أح���د ه���ذه األش��ك��ال«.
الهايكو:  تكتب  فئات  ثالث  بني  اخلصار  مييز 
ت��ب��ق��ى وف��ي��ة ملختلف  أول����ى »حت����اول أن  ف��ئ��ة 
كتاباتها  تبدو  وبالتالي  الهايكو،  خصائص 
محاكاة لشكل أدبي ينتمي إلى تاريخ وجغرافيا 
من  ع��دداً  لكّن  صعبة،  محاكاة  وهي  بعيدتني، 
من  يبدو  جيدة  نصوصا  فيها  قدموا  الشعراء 

قراءتها أنهم متثلوا بشكل كبير روح الهايكو«. 
وفئة ثانية »تؤمن بأن الهايكو ميكن أن تكون 
منطلقا لكتابة نص شبيه مستوحى منها، لكن 
في سياق التجديد والتطوير. وهذا أيضا خيار 
صعب، إذ كيف سيتم ضبط املسافة بني ما هو 
اختيار  الذي سيبرر  أي ما  هايكو وما س��واه؟ 
التسمية بغض الطرف عن الكثافة والقصر؟«. 
أما الفئة الثالثة ف�»تكتب نصا قصيرا وتسميه 
ه��اي��ك��و دون وع���ي ب��خ��ص��ائ��ص ه���ذا اجل��ن��س 
األدبي، وبقواعد كتابته، التي تستلزم ضبطها 
واستيعابها، قبل التفكير في أي ثورة عليها«.
في تعقيبه على الفئات الثالث، حسب اخلصار، 
مما  »كثير  بوسريف:  ص��الح  الشاعر  يكتب 
)الهايكو(،  شعر  إلى  ينسب  مما  اليوم،  أق��رأه 
ي��ش��ب��ه وض����ع ب��ي��ض ب���ط���ات حت���ت دج���اج���ة«.
تدوينة  فكتب  امل��وس��اوي،  جمال  الشاعر  أم��ا 
حت��ت ع��ن��وان »ه��اي��ك��و«، ج���اء ف��ي��ه��ا: »حسب 
القرن  إلى أربعينات  الهايكو  )املؤرخني( يعود 
17، أي إل��ى م��ا ي��ق��رب م��ن أرب��ع��ة ق���رون. بني 
ذل��ك ال��زم��ن وزمننا ظ��ه��رت احل��داث��ة وم��ا بعد 
وانتهت  العوملة  ومناهضة  والعوملة  احل��داث��ة 
حضارات وس��ادت أخ��رى. س��ؤال ملح: أليس 
بالهايكو  النار،  مثل  شّب  ال��ذي  االهتمام،  هذا 
عن  ال��ردة  من  نوعاً  املغرب  وف��ي  منطقتنا  في 
رجعيات  غ��رار  على  شعرية  ورجعية  احلداثة 
أخ�����رى حت�����اول ش���دن���ا إل����ى امل���اض���ي وج��رن��ا 
إل��ي��ه ق��س��راً ورغ��م��اً، وع��ل��ى غ���رار ال��داع��ني إلى 
ذلك  بسبب  يتعرضون  ال��ذي��ن  الشعر  ع��م��ود 
لهجومات وخصومات؟ ليس لي موقف عدائي 
ال��ع��م��ود. لكنه س���ؤال«. ال��ه��اي��ك��و وال م��ن  م��ن 
الشليح  مصطفى  وال��ب��اح��ث  ال��ش��اع��ر  وك��ت��ب 
الشعر  ف���ي  ردة  »ال  امل����وس����اوي:  ع��ل��ى  رداً 
ي�����ا ع�����زي�����زي، ول����ك����ن م�����ا ي���ك���ت���ب، م���غ���رب���ي���اً 
وع����رب����ي����اً، ل���ي���س م����ن ال���ه���اي���ك���و ف����ي ش�����يء«.
أو بعضها،  ال��ه��اي��ك��و،  ي��ث��ي��ره��ا  ال��ت��ي  األس��ئ��ل��ة 
ح��م��ل��ن��اه��ا إل���ى س��ام��ح دروي�����ش، ال����ذي ي��ق��دم 
الهايكو  جتربة  في  معروفة  »عالمة  أن��ه  على 
ف����ي امل����غ����رب ك���ت���اب���ة وت���ن���ظ���ي���راً وت��ن��ظ��ي��م��اً«.
أن  دالالت  س��ؤال  على  جوابا  دروي���ش،  يقول 
يصبح للهايكو في املغرب عالمة خاصة وناد 
»أن  م��وروك��و«  »هايكو  اس��م  يحمل  رس��م��ي 
وعالمة  قانوني  إطار  باملغرب  للهايكو  يصبح 
باملغرب  الهايكو  جتربة  أن  يعني  بها  يعرف 
االرتقاء  لتستطيع  نفسها  هيكلة  في  ب��دأت  قد 
وفي  الوطني  الثقافي  املشهد  في  بحضورها 
قد  ال��ي��وم  الهايكو  إن  حيث  ال��دول��ي��ة،  احمل��اف��ل 
أصبح يشكل جسرا للتواصل الشعري العاملي 
وأضحى يشكل سقفا جماليا إنسانيا. كما أنه 
»هايكو  لنادي  ميكن  القانونية  الهيكلة  بهذه 
وطنيا  ثقافيا  مخاطبا  يصبح  أن  م��وروك��و« 
الهيكلة  لهذه  األعمق  والداللة  ودوليا.  وعربيا 
تتمثل في كون جتربة الهايكو باملغرب قد بدأت 

ب���������������ن م������������ؤي������������د وم��������������������ع��������������������ارض: »ال���������ه���������اي���������ك���������و 
ال����������ي����������اب����������ان����������ي« ي�������ص�������ب�������ح م��������غ��������رب��������ي��������ًا رس�������م�������ي�������ًا

املغربي  ال��ش��ع��ري  املشهد  داخ���ل  ذات��ه��ا  تغني 
تطوير  أجل  من  عليه  أسئلة  طرح  في  وتسهم 
وأدوات���ه  وتقنياته  اجلمالية  ممكناته  وإث���راء 
ُمدت  التي  األول��ى  »اليد  دالالت  وعن  الفنية«. 
ممثلة  وب��ع��ده«،  ال��ن��ادي  تأسيس  قبل  للهايكو 
امل���غ���رب«، واحتضانه  ال��ش��ع��ر ف��ي  ف��ي »ب��ي��ت 
الهايكو  وشعراء  لشاعرات  وطني  ملتقى  أول 
ب��امل��غ��رب حت���ت ش��ع��ار »ال���ه���اي���ك���و... مغربي 
إن »ال��ش��ع��ار ينطوي  ق���ال دروي����ش  أي��ض��ا«، 
الذي  الهايكو  أن  مفادها  ثقافية  رسائل  على 
العالم  ش��ع��ري��ات  مختلف  ف��ي  م��ك��ون��ا  يشكل 
ومبختلف لغات األرض قد أصبح يشكل جزءا 
وباقي  العربية  باللغة  املغربية  الشعرية  م��ن 
في  املغاربة  يستعملها  التي  واللهجات  اللغات 
على  ينطوي  كما  ال��ي��وم��ي،  وال��ت��داول  الكتابة 
كون املغرب ميتاز بحضور مشع على الصعيد 
العربي أي في اجلغرافيا الناطقة باللغة العربية 
العربية األخرى في  التجارب  باقي  إلى جانب 
التي هي في طور هيكلة  العربية،  الدول  باقي 
مغربي  »ال��ه��اي��ك��و  ش��ع��ار  إن  أي��ض��ا.  نفسها 

الهايكو  جتربة  في  الفاعلني  ب��أن  يفيد  أيضا« 
التي  االعتبارات  تلك  جت��اوزوا  قد  املغرب  في 
بل عكفوا  الهايكو شكال شعريا دخيال،  تعتبر 
وثقافية  فنية  صبغيات  الهايكو  إع��ط��اء  على 
املغربية  ال��ث��ق��اف��ة  ت��وص��ل  أن  ميكنها  مغربية 
العاملي«. والتفاعل  ال��ت��واص��ل  م��ن  درج���ة  إل��ى 
بلغات  الهايكو،  كتابة  إل��ى  ال��ع��ودة  ه��ذه  وع��ن 
وترعرع  نشأ  التي  اليابانية  اللغة  غير  أخ��رى 
فيها هذا الشكل الشعري، قال درويش: »رغم 
الهايكو فإنه أصبح منذ  الياباني لشعر  املنشأ 
أكثر من قرن من الزمن ينتقل إلى كل شعريات 
األرض غربا وشرقا وجنوبا وشماال.  ولغات 

1.1  مي تسيونه م.ض )فيما يلي: "الشركة"( تدعو بهذا عروضاً ألعمال تشغيل وصيانة معهد ضخ 
          للمجاري في كريات عكرون، وفقاً لشروط وتعليمات مستندات املناقصة )فيما يلي:

          "العمل" او "األعمال"(.
1.2  مدة التعاقد هي ل�-24 شهراً من توقيع الشركة على عقد التعاقد. للشركة متنح اإلمكانية، وفق 

          إعتباراتها املطلقة، لتمديد فترة هذه اإلتفاقية بثالث سنوات إضافية )باملجموع 5 سنوات(، بكل مرة 
          بسنة إضافية او بجزء منها، وفق تعليمات عقد التعاقد.

1.3  شروط التعاقد مع الفائز باملناقصة تكون وفق شروط املناقصة وعقد التعاقد على مالحقه والذي 
          يشكل جزءاً ال يتجزأ من مستندات املناقصة.

2. شروط إلزامية لإلشتراك باملناقصة
املوعد  في  يستوفون  الذين  إسرائيل،  في  قانونياً  مسجلني  عروض  مقدمي  باملناقصة  االشتراك  يحق 

األخير لتقدمي العروض باملناقصة بكل الشروط املتراكمة املفصلة أدناه:
2.1. مقاولني مسجلني قانونياً في سجل املقاولني، وفق قانون تسجيل مقاولني ألعمال هندسة بنائية، 

          لعام-1969، بتصنيف مقاولي بفرع رئيسي 500 ب-1 على األقل.
خالل  األقل،  على  شهراً   24 ملدة  رئيسي،  كمقاول  ومثبتة  سابقة  مهنية  جتربة  لهم  مقاولني   .2.2
يقل  ال  مالي  بحجم  للمجاري،  ضخ  معاهد  وصيانة  تشغيل  خدمات  بتقدمي   ،2015-2018 الصنوات 

عن 15،000 ش.ج للشهر بإضافة ض.ق.م.
2.3. مقاولني الذين اشتركوا بجولة املقاولني.

لتعليمات مستندات املناقصة. 2.4. مقاولني الذين ارفقوا لعروضهم كفالة بنكية، وفقاً 
          عرض املشترك يتم تقدميه من قبل هيئة قضائية واحدة فقط، وكل املستندات او املعطيات املطلوبة 
            باملناقصة، يشمل، بجملة األمور، التجربة والكفالة البنكية، تكون على اسم املشترك في املناقصة ال غير.

3. مستندات املناقصة
www.mei-ziona.co.il :ميكن تنزيل مستندات للتقدمي يجب تنزيلها مبوقع الشركة      

      حتت عنوان مناقصات - معلومات للمبادرين ومناقصات -- مناقصات.
4    كفالة

       4.1. يرفق مقدم العرض للعرض كفالة بنكية أصلية غير مشروطة، تلقائية، مببلغ 45،000 ش.ج 
                )خمسة وأربعون ألف ش.ج( بالنص املطلوب مبسندات املناقصة، ألمر اجلمعية، لضمان استيفاء 

                 شروط املناقصة، العرض، التوقيع على االتفاقية واستيفاء تعليماتها.
5.   متفرقات

11:00 12/5/2019 الساعة  5.1. لقاء مقدمي عروض سيعقد بتاريخ 
          مكان اللقاء:  مكاتب الشركة في نس تسيونا بشارع هايروسيم 53، نس تسيونا. 

الزامياً لالشتراك باملناقصة 5.2. االشتراك في اجلولة الزامي، ويشكل شرطاً 
.12:00 11/6/2019 الساعة  5.3. املوعد االخير لتقدمي العروض هو بتاريخ 

5.4. تودع العروض يدوياً بصندوق املناقصات مبكاتب ادارة اجلمعية بشارع هإيروسيم 53 نس تسيونه.
5.5. بحال تناقض بني تعليمات هذا اإلعالن وبني تعليمات مستندات املناقصة تتغلب تعليمات مستندات املناقصة.
رينه كطيف، مديرة عامة
مي تسيونه م.ض

مناقصة خدمات  صيانة  وتشغيل  ملعهد  ضخ  للمجاري  في  كريات  عكرون
مناقصة علنية رقم 04/2019

مي  تسيونه  م.ض

1.   عام

איאם אל ערב / 8215470 / 

מכרז פומבי למתן שירותי אספקת דלק וניקיון כלי רכב
נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ )"החברה"( מודיעה בזאת כי המועד האחרון לבקשת הבהרות והמועד האחרון להגשת ההצעות במכרז למתן 
שירותי אספקת דלק וניקיון כלי רכב לחברה כמפורט בסעיף 8.1 להזמנה להציע הצעות, נדחים למועדים כדלקמן: שאלות ההבהרה תוגשנה 

לא יאוחר מיום 6.5.19 בשעה 12:00; ההצעות תוגשנה לא יאוחר מיום 19.5.19 בשעה 12:00.

מידע מפורט על האמור לעיל, מפורט בהבהרה ותיקון מס' 1 למכרז, הזמינים באתר החברה: www.ingl.co.il, תחת לשונית "מכרזים" 
)מכרז מס' 652(.

مناقصة  علنية  لتقدمي  خدمات  تزويد  وقود  وتنظيف  مركبات
خطوط الغاز الطبيعي إلسرائيل م.ض )"الشركة"( تعلن بهذا ان املوعد األخير لطلب توضيحات واملوعد األخير لتقدمي عروض باملناقصة لتقدمي خدمات تزويد وقود 
وتنظيف مركبات للشركة كاملفصل بالبند 8.1 للدعوة لتقدمي عروض، تتأجل للمواعيد كاآلتي: أسئلة توضيح يتم تقدميها لتاريخ أقصاه 6.5.19 الساعة 12:00، 

العروض يتم تقدميها لتاريخ أقصاه 19.5.19 الساعة 12:00.

معلومات مفصلة على املذكور أعاله، مفصلة بتوضيح وتصحيح رقم 1 للمناقصة، املتوفرة مبوقع الشركة: www.ingl.co.il، حتت تبويب "مناقصات"
)مناقصة رقم 652(.

شركة مياه افيفيم 2010 م.ض تطلب تقديم عروض
مناقصة علنية 19\110 لوضع مشرفي سير 

في اعمال الشركة وتلقي خدمات نشر 
تنظيم سير )اختياري(

الموعد االخير لتقديم العروض في يوم االربعاء 2019\5\15 الساعة 12:00
لقاء مقدمي العروض سيكون في يوم االربعاء 2019\5\1 الساعة 14:00

الموعد االخير لتقديم اسئلة استفسار في يوم الثالثاء 2019\5\7 الساعة 12:00
وثائق المناقصة يمكن تنزيلها من موقع الشركة االكتروني

www.mei-avivim.co.il
للتفاصيل األخرى: قسم المشتريات والتعاقدات هاتف:03-7736145

almogy@mei-avivim.co.il :او بريد الكتروني

איאם אל ערב / 8214627 / 

פרטי המכרזים מופיעים באתר רשות העתיקות: 
www.antiquities.org.il :(מכרזים > מכרזי כוח אדם)

פרסום מכרזי כוח אדם לתפקידים:

בקשות בצירוף כל המסמכים הנדרשים 
(כולל תעודות, אישורים על ניסיון וקורות חיים) 

יש להגיש עד ליום: 1/5/2019 בשעה 16:00
gali@israntique.org.il :בדוא"ל

עורכ/ת פרסומים בכיר/ה (באנגלית)/תחום פרסומים
משרה בירושלים - מוזיאון ישראל 

מכרז מס' 10/2019

מזכיר/ה למרחב דרום
משרה בעומר

מכרז מס' 11/2019

ארכיונאי/ת / ארכיון / מנהל ארכיאולוגיה
משרה במוזיאון רוקפלר, ירושלים

מכרז מס' 1/2019

מתכנן/נת שימור / מנהל שימור
משרה בקיסריה וכן משרה בירושלים

מכרזי 7/2019, 12/2019

           سلطة 
           اآلثار

اعالن مناقصة للقوى البشرية للوظائف:
مناقصة رقم 2019\10 

محرر\ة اعالنات رفيع\ة )في االنجليزية(\مجال االعالن
الوظيفة في القدس - متحف القدس

مناقصة رقم 2019\11
سكرتير\ة للمنطقة اجلنوبية

الوظيفة في عمور
مناقصة رقم 2019\1

موظف\ة ارشيف \ مدير آثار 
وظيفة في متحف روكفلر - القدس 

مناقصة 2019\7, 2019\12
مخطط\ة محفوظات \ مدير محفوظات

وظيفة في قيصاريا وكذلك في القدس 

تفاصيل االعالنات تظهر في موقع سلطة اآلثار:
www.antiquities.org.il:)مناقصات < مناقصات القوى البشرية(

الطلبات بارفاق كافة الوثائق المطلوبة
)يشمل الشهادات، تصاريح الخبرة والسيرة الذاتية(

يجب تقديم حتى تاريخ :2019\5\1 الساعة 16:00
gali@israntique.org.il:على البريد االلكتروني

في احملكمة املركزية  حيفا                                                          ف.ر.ك 19149-11-18
البر هندساه بيكواح فنهيهول برويكتيم م.ض ح.ف. 515025047

)بتجمبد إجراءات(         
"الشركة"

إعالن عن عقد اجتماعات دائنن - 
وفق البند 350  لقانون الشركات

 18 تاريخ  من  طاوبر(  بطينة  القاضية  )سماحة  حيفا  في  املركزية  احملكمة  لقرار  وفقاً 
اجتماعات  عقد  ع��ن   ب��الغ  بهذا  نصدر   19149-11-18 ف.ر.ك  مبلف   2019 نيسان 

دائنني بشأن الشركة املذكورة بالعنوان، لغرض مصادقة عرض تنظيم بشأنها.
مبكاتب   2019 أي��ار   5 األح���د،  ي��وم  ستعقد  التنظيم  ع��رض  ملصادقة  الدائنني  إجتماع 
جولدفرب، زليجمن وشركائهم، محامون، مجدال الكتراه، شارع يجآل الون 98 تل ابيب 

40، وفق التفصيل أدناه: 6789141، طابق 
أ.  إجتماع نوع دائنني مع حق األولوية خاصة الشركة الساعة 14:30.

ب. إجتماع نوع دائنني ذوي كفاالت شخصية ملالك األسهم لديون الشركة الساعة 15:00.
ج. إجتماع دائنني لدائنني غير مؤكدين خاصة الشركة الساعة 15:30.

للموقع  دين  دعاوي  قدموا  الذين  الشركة  لدائني  فقط  اإلشتراك  يحق  الدائنني  بإجتماع 
أدناه، وفقاً للمواعيد احملددة بقراراتومنشورات سابقة.

التنظيم بشأن الشركات بواسطة توجه  كا دائن يود ذلك، ميكنه تلقي نسخة عن عرض 
.simin.keidar@goldfarb.com بالبريد االلكتروني فقط، للعنوان

موافقة او إعتراض لعرض التنظيم ميكن متريره خطياٍ لعنوان البريد االلكتروني املذكور 
أعاله، او لفاكس  6022984-04 او لفاكس 6089322-04، وذلك حتى تاريخ أقصاه 2 
أيار  2019 الساعة 12:00، او بدالً لذلك بوقت إجتماعات الدائنني ذاتها، بواسطة حضور 

شخصي للدائن او موكل من طرفه.
آشر اجنلمن، محاسب

من شارع يجآل الون 98، تل-ابيب
هاتف: 7101612-03 ؛ 
فاكس : 03-8089322

ليئور مزور، محام
شارع شيفات تسيون 21، حيفا 3309111

هاتف: 8660605-04 ؛ 
فاكس : 04-6029984


