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ضمن سلسلة »ذاكرة الكتابة« التي تصدرها 
حديثاً  ص��درت  املصرية،  الثقافة  قصور  هيئة 
أبرز  من  لواحد  الكاملة  القصصية  املجموعة 
ال��ق��ص��ي��رة امل��ص��ري��ة وال��ع��رب��ي��ة،  ال��ق��ص��ة  رواد 
وه����و ع��ي��س��ى ع��ب��ي��د ال����ذي ت��وف��ي ف���ي ري��ع��ان 
شبابه، وترك مجموعتني قصصيتني، تظهران 
ك��ت��اب واح����د مب��ق��دم��ة ضافية  ف��ي  م���رة  ألول 
آثاره  عن  حافظ  صبري  الدكتور  الناقد  كتبها 
اإلب��داع��ي��ة،  ال��ك��ت��اب��ة  ع��ن  ورؤاه  ال��ق��ص��ص��ي��ة، 
تر  لم  التي  والنقدية  القصصية  ومشروعاته 
متأثراً مبرض  املبكرة  بسبب وفاته  أبداً  النور 
للكاتب  معاصراً  وك��ان   ،1923 ع��ام  التيفود 
م��ح��م��د ت��ي��م��ور، وم����ات ف��ي ال��ع��ش��ري��ن��ي��ات من 
بها  يهتم  من  جتد  لم  أعماله  لكن  مثله،  عمره 
تيمور  محمد  كتابات  مع  ح��دث  ما  عكس  على 
محمود  أخيه  من  كبيراً  اهتماماً  وج��دت  التي 
واحلفاظ  إليها،  األن��ظ��ار  لفت  في  ساعد  ال��ذي 
ع��ل��ى م��ا ت���رك أخ����وه م��ن إب���داع���ات قصصية.
الفضل في  يعود  الراحل يحيى حقي،  لألديب 
اكتشاف ورد االعتبار لكتابات عبيد، فقد أفرد 
في كتابه »فجر القصة القصيرة«، فصالً كامالً 
وقدم  الشاب،  األدي��ب  إبداعات  عن  فيه  حتدث 
أعماله للدوائر األدبية، ونادى بإعادة تقييمها، 
ووصفه هو وأخاه شحاتة ب�»لغز فجر القصة 
يحيى  لتنويه  يلتفت  لم  أح��داً  لكن  القصيرة«، 
حقي، ولم يتم البحث عن باقي أعماله، ما أدى 
لضياع وفقد إبداعات كان عيسى نفسه أشار 
صدرتا  اللتني  ملجموعتيه  مقدمته  ف��ي  إليها 
وكانت  التوالي،  على  و1922،   1921 عامي 
األول����ى ب��ع��ن��وان »إح���س���ان ه����امن«، وال��ث��ان��ي��ة 
كان  مبقدمة  منهما  واح��دة  كل  مقدماً  »ثريا«، 
الثقافي  ف��ي س��ي��اق��ه��م��ا  ف��ي��ه��ا وض��ع��ه��م��ا  ه��م��ه 
واحلضاري الذي صدرتا عنه، وسعى عيسى 
ألن يكشف خالل مقدمته لقصصه عن الكثير 
الفنية. ومنطلقاته  وثقافته  األدب��ي��ة  آرائ��ه  من 
األول��ى  القصصية  املجموعة  ال��ك��ت��اب  وي��ض��م 
عن  »كلمة  بعنوان  مبقدمة  ه���امن«  »إح��س��ان 
وضعها  م��ص��ر«  ف���ي  احل���دي���ث  واألدب  ال��ف��ن 
عيسى في بداية القصص اخلمس، التي شكلت 
متنها، وجاءت بأسماء »إحسان هامن«، و»أنا 
اإلنسانية«  و»النزعة  قروية«  و»مأساة  لك« 
و»مذكرات حكمت هامن«، أما املجموعة الثانية 
»ث���ري���ا« ف��ق��د ت��ك��ون��ت م��ن أرب���ع ق��ص��ص، هي 
و»الكازينو«  مقطعاً،   12 من  وتتألف  »ثريا« 
إلى  وهناك  و»الغيرة«،  األسماك«،  و»حديقة 
ج��ان��ب ال��ق��ص��ص دراس����ة ح��ق��ي ال��ت��ي أف��رده��ا 
ع��ن ع��ي��س��ى ع��ب��ي��د، ف��ي ك��ت��اب��ه »ف��ج��ر القصة 
القصيرة«، فضالً عن املقدمة التي كتبها الناقد 
في  صدرت  التي  الثانية  للطبعة  خضر  عباس 
ه���امن«.  »إح��س��ان  لقصص  الستينات  أوائ����ل 
في  ح��ق��ي  كتبه  م��ا  ح��اف��ظ  ص��ب��ري  ويستعيد 
كان  أن��ه  إل��ى  ويشير  عبيد،  بعيسى  التعريف 

األرثوذكسية،  ليست  شرقية  كنيسة  أبناء  من 
وقد  مصريته،  عن  تكشف  قصصاً  كتب  وأن��ه 
فقدت الكثير من إبداعاته التي كان قد أعلن عنه 
بنفسه، ومنها رواية كتبها بالفرنسية بعنوان: 
رواي��ة  بأنها  وصفها  ال��ن��ي��ل«،  ض��ف��اف  »ع��ل��ى 
نفسانية عن احلياة املصرية املعاصرة، وأخرى 
كتبها بالعربية بعنوان »بني احلب والفن« حلل 
وص��ور  امل��ج��د،  إل��ى  طامح  كاتب  مشاعر  فيها 
فضالً  املصري،  الفني  الوسط  أحداثها  خالل 
عن مجموعة قصصية ثالثة بعنوان »األسرة«.
يجري  م��ت��ح��ررة،  بيئة  ف��ي  عبيد  عيسى  نشأ 
ب��ني اجلنسني، وهي  االخ��ت��الط  م��ن  ن��وع  فيها 
ب��ي��ئ��ة األس����ر امل���ن���ح���درة م���ن أص����ول ش��ام��ي��ة، 
امل��ق��ي��م��ة ف����ي ع��ط��ف��ة األك��������راد ب���ح���ي ال��ظ��اه��ر 
ب��ال��ق��اه��رة، وق���د ت��رب��ى األخ����وان ف��ي ك��ن��ف أم 
م��ك��اف��ح��ة ح��ازم��ة ك��ان��ت حت��وط��ه��م��ا ب��ال��رع��اي��ة 
متنعهما  كانت  كما  املبكرة،  والدهما  وفاة  بعد 
م����ن اخل��������روج م����ا دف���ع���ه���م���ا ل���ل���ع���ك���وف ع��ل��ى 
الفرنسية. باللغة  أكثرها  ك��ان  التي  ال��ق��راءة، 
الذي  العوز، لم يستطع أخوه شحاتة  وبسبب 
لذكرى  أن يقدم شيئاً  القصة أيضاً  كان يكتب 
أخيه مماثالً ملا قام به محمود تيمور في صالح 
كانت  التي  ال��دوري��ات  أن  كما  محمد.  شقيقه 
شائعة خالل العشرينات لم تهتم بنشر أعمال 
عيسى، حسب ص��ب��ري ح��اف��ظ. وق��د ك��ان من 
قبل  القصصية  األع��م��ال  نشر  وقتها  امل��أل��وف 
صدورها في كتب ومجموعات. وقد متحورت 
موضوعات قصصه حول احلب والعالقة بني 
الرجل واملرأة، وواقع البيئة املصرية، فضالً عن 
والوطنية.  االجتماعية  املوضوعات  من  العديد 
بسبب  األدب��ي��ة  ال��ص��ح��ف  تنشرها  ل��م  ورمب���ا 
تصويرها للنزعات احلسية والرغبات النفسية 
وإغ��راق��ه��ا ف��ي ت��ص��وي��ر ووص���ف شخوصها 
في  عبيد  لها  أش��ار  مالحظات  وهي  النسائية، 
مقدمة ملجموعته الثانية، بقوله »إنهم يفضلون 
للجمهور«. إرض��اء  البوليسية  القصص  نشر 
الفلسطينية  للكاتبة  األخ��ي��رة  ال��رواي��ة  حملت 
وجت��ري  السلحفاة«،  »أرض  اس��م  ب��در  ليانة 
وثالثني صندوقاً، ومخزون من الذكريات عن 
زي��ارة  ف��ي   1967 ف��ي  غ��ادرت��ه��ا  التي  األرض 
ومنعتها  عائلتها،  مع  عّمان  في  صديقة  لعائلة 
احل����رب ف���ي ص��ي��ف ذل���ك ال���ع���ام م���ن ال���ع���ودة.
صوت  مع  الراوية  الشخصية  صوت  يتداخل 
اجل���دي���دة،  األرض  ي��ك��ت��ش��ف  وه����و  ال��ك��ات��ب��ة 
املاضي  بني  فيجوس  اجلديد،  الزمني  ببعدها 
حالها،  على  بقيت  تفاصيل  حيث  واحل��اض��ر، 
مثل أحياء القدس القدمية مقابل تفاصيل بقيت 
متغيرات  عليها  وش��وش��ت  فقط  ال��ذاك��رة  ف��ي 
الفلسطينيني وفيما أحدثه »العدو«  في أرواح 
من تغيير على األرض خ��الل رب��ع ق��رن. وهو 
مضمون يبرر تقنية الرواية املوزعة على مقاطع 
بني شخصيات وأحداث وتراوح في الزمن بني 

وبذلك،  املستقبل.  وأحياناً  واحلاضر  املاضي 
فإن بطل النص هو األرض نفسها، األرض التي 
مر فوقها ماليني البشر بأحصنتهم وعرباتهم 
فبقوا  العصور،  مر  على  وأقدامهم،  العسكرية 
فلسطني،  اسم  يتغير  ولم  عنها  رحلوا  أو  فيها 
إال حينما جاء األغراب )يهود العالم( من البعيد 
قامت  التي  األرض  فسرقت  أحقيتهم،  ليّدعوا 
السنوات توسعت ودخلت  عليها دولة - ومع 
أجيال جديدة وصف بعضها ب�»املستوطنون« 
فضاءاتهم،  على  األصليني  السكان  يزاحمون 
التهمت  التي  امل��دن  م��ن  امل��ك��ان  العامة،  ال��ط��رق 
ب��ع��ض��اً م���ن أح��ي��ائ��ه��ا وال���ق���رى ال���ت���ي س��وي��ت 
املستوطنني. لصالح  بناؤها  وأع��ي��د  ب���األرض 
ال��س��ل��ح��ف��اة«  »أرض  رواي�����ة  ال���ق���ارئ  ي��ن��ه��ي 
جرت  وأح����داث  وأم��اك��ن  بشخصيات  محمالً 
إليها.  للعودة  االستعداد  أثناء  أو  فلسطني  في 
ت��ب��دأه��ا ب��ال��ش��اع��رة ال��ت��ي كتبت ع��ن احل���ب من 
وتنهيها  الواقع  في  حب  قصة  تعيش  أن  دون 
بهذه الشخصية وبحلم إجناز فيلم عن رسائل 
تصل في زجاجات عبر البحر لتحكي قصصاً 
من حياة الناس الذين عاشوا على هذه األرض.

ع��������اص��������ر م������ح������م������د ت�������ي�������م�������ور ووص����������ف����������ه ي����ح����ي����ى 
ح����ق����ي ب�����أن�����ه »ل�����غ�����ز ف����ج����ر ال����ق����ص����ة ال����ق����ص����ي����رة«

مناقصة علنية لخدمات صيانة مولدات كهربائية.
نتيفي هتفعي ليسرائيل م.ض )״الشركة״(شركة حكومية بالكامل تنشر بذلك اعالن عن مناقص لتقديم خدمات صيانة مولدات. وتقوم الشركة بذلك بناء على شروط 
المناقصة، ومن بين كافة مقدمي العروض الذين يستوفون كافة الشروط الخاصة بالمناقصة وستقوم الشركة بالتعاقد مع مقدم العرض الفائز لمدة عام وستصل مدة 

التعاقد الى 5 أعوام بشكل متتالي .
الشروط المسبقة

1.   مقدم العرض هو رد وحيد او شركة )شركة او شراكة( مسجلة حسب االصول في اسرائيل.
2.   مقدم العرض لديه خبرة ثالث سنوات على االقل، بعد تاريخ 1.1.2014 وحتى الموعد األخير لتقديم العروض كان قد قدم خدمات صيانة لمولدات ديزل 

      تابعة لمنشأة حكومية و/او مبنى صناعي، لصالح 2 زبائن على األقل لكل زبون 25 مولد على األقل.
3.   مقدم العرض مسجل في سجل المقاولين ألعمال الهندسة البنائية -1969 وتعديالته. في الفرع رقم 160 )الكهرباء واالتصاالت في المباني( تصنيف أ1 فما فوق. 

4.   مقدم العرض يستوفي متطلبات البند 2 ب من قانون تشغيل الهيئات العامة -1976 بما يتعلق بدفع الحد االدنى من األجور تشغيل العمال األجانب وتشغيل 
      ذوي االحتياجات الخاصة.

5.   مقدم العرض يدير حساباته بحسب قانون تشغيل الهيئات العامة )تعليمات دفع الضرائب ودفع الحد االدنى لألجور( -1976 ولديه كافة التصاريح بذلك.
معاينة وتلقي وثائق المناقصة

*     مستندات المناقصة كما هي ظاهرة بموقع الشركة: www.ingl.co.il تحت الرابط “مناقصات”
*     وثائق المناقصة كما هي تظهر في موقع الشركة  وتكون غير قابلة للتقديم  )معلمة بـ”عالمة مائية”(، وثائق المناقصة قابلة للتقديم يمكن الحصول 

    عليها في مكاتب الشركة فيمجدال عتديم )مبنى رقم 8( كريات عتديم، تل ابيب طابق 32, بتنسيق مسبق مع السيدة مينا ايدر في االيام من االحد حتى 
      الخميس في الساعات 9:00 -16:00 .

*     بما يتعلق بتلقي االستفسارات حتى تاريخ 23.12.2019 الساعة 16:00 على البريد االكتروني daniel@ingl.co.il أجوبة أسئلة االستفسار سيتم نشرها 
      على الموقع االكتروني المذكور اعاله.

*     على مقدمي العروض تقديم عروضه بالتسليم اليدوي الى صندوق المناقصات الكائن في مكاتم شركة نتبي  هجاز هتبعي ليسرائيل م.ض مجدال عتديم )مبنى رقم 8( طابق 
       32 كريات عتديم، تل ابيب في االيام من االحد حتى الخميس 16:00-09:00 وذلك حتى تقيم العوض حتى  تاريخ 9.1.2020  في  الساعة: 16:00.

*     ألجل ازالة كل شك نوضح ان كل الشروط المسبقة وشروط المناقصة المشروحة في هذا االعالن هي ملخص فقط وانه في حال حدوث 
      تناقض بين هذا االعالن ووثائق المناقصة فإن المرجعية لوثائق المناقصة.     
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לנווה מדבר תאגיד מים בע"מ דרוש/ה

רכז/ת תפעול יישובי/ת

משרד ראשי: רח' העצמאות 47 ת.ד. 5264 באר שבע. טלפון: 08-6230758 פקס:  08-6230958
נווה מדבר תאגיד המים בע"מ • תל שבע  • חורה  • לקיה  • ערערה בנגב  • כסייפה • שגב שלום

תיאור תפקיד:   .1
ניהול שוטף, בקרה ואחריות על הפעילות הטכנית ביישוב.   1.1

אחזקה שוטפת של מערכות המים והביוב.   1.2
אחראי על קבלת הודעות על תקלות ודיווח ראשוני למנהל    1.3

התפעול.
אחריות לתיקון תקלות תפעוליות.  1.4

פיקוח על קבלנים.   1.5
מתן מענה למוקד התקלות.   1.6

מעקב אחר תכניות הקריאות ביישוב.   1.7
ריכוז מצבי חירום ומתן מענה בהתאם, וזאת בכפיפות למנהל    1.8

ביטחון מים בתאגיד.
דרישות התפקיד:  .2

השכלה תיכונית לפחות, היכרות עם היישובים הבדואים בנגב,   
אחריות, יושר ואמינות, מוסר עבודה גבוה, יכולת ונכונות לעבודה 

פיזית מאומצת. חובה רישיון נהיגה בתוקף. היעדר רישום פלילי.
** כפיפות למחלקת ההנדסה בתאגיד.

תנאי העסקה:  .3
הסכם עבודה אישי.  -

תנאי ההעסקה יקבעו בהתאם למסגרת המאושרת על ידי הממונה   -
על תאגידי המים והביוב והממונה על השכר במשרד האוצר ויעוגנו 

בחוזה אישי.
התאגיד שומר לעצמו את הזכות לזמן לראיונות מועמדים שיראו   -
לו המתאימים ביותר, על פי המסמכים שיוגשו לו ו/או להפנות חלק 

מהמועמדים למבדקי השמה.
אחד  אף  עם  להתקשר  שלא  רשאי  התאגיד  כי  בזה  מובהר   -

מהמועמדים.
מודעה זו מופנית לגברים ולנשים כאחד.  -

קו"ח בצירוף תעודות, המלצות ואישור היעדר רישום פלילי יש למסור 
ידנית לאחראית כוח אדם בתאגיד, לגברת שני עובדיה. כתובת: רחוב 

העצמאות47 עד ליום ראשון, 05/01/2019 בשעה 14:00.
בכבוד רב,

נווה מדבר תאגיד מים בע"מ

لنفييه مدبار شركة مياه م.ض مطلوب/ة

ضابط/ة تشغيل بلدي/ي
1.  وصف الوظيفة:

     1.1   ادارة شاملة، مراقبة ومسؤولية ادارة النشاطات التقنية في البلدة
     1.2   الصيانة الشاملة لمنظومات المياه 

     1.3   مسؤول عن تلقي البالغات األولية وتقديم البالغات لمدير التشغيل.
     1.4   المسؤولية عن اصالح األخطاء التشغيلية.

     1.5   الرقابة على المقاولين
     1.6   اإلستجابة لمركز األعطال.

     1.7   متابعة خطة اإلستدعاءات في البلدة.
      1.8   متابعة حاالت الطوارئ واإلستجابة المناسبة، بالرجوع لمدير أمن المياه في الشركة

2.  متطلبات الوظيفة:
     تأهيل تقني على األقل، معرفة البلدات البدوية في النقب، المسؤولية، اإلستقامة واألمانة
     أخالقيات عمل عالية، القدرة واالستطاعة على العمل الجسدي الصعب، الزامي رخصة

     سياقة سارية المفعول. عدم وجود سجل جنائي.
**المرجعية لقسم الهندسة في الشركة.

3.  ظروف العمل:
-    عقد عمل شخصي.

-    ظروف العمل سيتم تحديدها بناء على اإلطار الذي تم اقراره من جهة المكلف على شركات
     المياه والصرف الصحي والمكلف على الرواتب في وزارة المالية وتثبيت ذلك في عقد شخصي
-   تحتفظ الشركة لنفسها بحق استدعاء المرشحين الذين تراهم مناسبين لمقابلة شخصية، بحسب

    الوثائق المقدمة لها و/او ارسال عدد من المرشحين للفحص واالختبار.
-   نوضح بذلك بأنه يحق للشركة عدم التعاقد مع أي من المرشحين الذين قدموا اوراقهم.

-   هذا االعالن موجه للرجال والنساء على حد سواء.
السيرة الذاتية، مع الشهادات، التوصيات، وعدم محكومية جنائية يجب ان تسلم باليد لمسؤولة

القوى العاملة في الشركة، للسيدة شني عوفدياه. العنوان: شارع هعتسمأوت 47 حتى تاريخ 
يوم األحد الموافق 05/01/2019 الساعة 14:00.

                                                          مع فائق اإلحترام،
                                                    نفييه مدبار شركة مياه م.ض 

نفيه مدبار شركة مياه م.ض. تل شيفع. حوره. لكيه. عرعره في النقب. كسييفه. شجب شلوم
المكتب الرئيسي: شارع هعسمأوت 47 ص.ب 5264 بئر السبع. هاتف:6230758-08 فكس: 08-6230958

איאם אל ערב / 8250670 / 

משרד ראשי: רח' העצמאות 47 באר שבע  טלפון: 08-6230758 פקס:  08-6230958
• תל שבע  • חורה  • לקיה  • ערערה בנגב  • כסייפה • שגב שלום

מכרז פומבי מס' 02/2019
מכרז לביצוע

אחזקת רשת ביוב ביישובי התאגיד
הזמנה להשתתף במכרז

תאגיד נווה מדבר )להלן:"החברה"(, מזמינה בזה הצעות לביצוע אחזקת 
רשתות הביוב ביישובי התאגיד )כסייפה, ערערה, חורה, לקיה, תל שבע 

ושגב שלום(
רשאים להשתתף במכרז, יחידים ותאגידים הרשומים בפנקס הקבלנים 
לענף לעבודות, ענף ראשי "ביוב, ניקוז ומים )סימול 260( בסיווג כספי ב- 2, 
המציע שהינו בעל ניסיון של 5 שנים לפחות ב- 10 השנים האחרונות בתחום 
אחזקת תשתיות המים והביוב ברשויות מקומיות ו/או בתאגידי מים וביוב, 
ועומדים בכל תנאי הסף ותנאי העמידה במכרז, המפורטים במסמכי המכרז 

וההוראות למשתתפים.
את מסמכי המכרז ניתן לקבל ולעיין במשרדי החברה שברחוב עצמאות 47 

באר שבע, מתאריך
15/12/2019 ועד לתאריך 29/12/2019 בימים א' - ה' בשעות 08:30-15:30.

את ההצעות בהתאם לתנאי המכרז ואת שאר המסמכים והאישורים 
שפורטו במסמך ההוראות למשתתפים, יש למסור במסירה ידנית )לא 
לשלוח בדואר( במשרדי "תאגיד נווה מדבר "בכתובת הנ"ל, במעטפה סגורה 
ליום שלישי ה-7  בלבד, עד   "02/2019 "מכרז פומבי מספר  נושאת ציון 

בינואר, 2020 בשעה 16:00 בצהריים.
שאלות ניתן להעביר עד לתאריך 31/12/2019 בשעה 15:00 באמצעות פקס 
מס' 08-6230958 בציון שם המכרז. יש לוודא קבלת השאלות באמצעות 

טלפון מס' 08-6224742.
סיור קבלנים/ישיבת הבהרות ייערך ביום ראשון 22/12/2019 בשעה 16:00, 

במשרדי החברה בכתובת הנ"ל. טלפונים לבירורים: 6224742 - 08
ההשתתפות בסיור הקבלנים/ישיבת הבהרות הינה חובה. משתתף אשר 
לא השתתף בסיור הקבלנים לא יוכל להציע הצעה למכרז, ואף אם יציע, 

הצעתו תפסל על הסף.
עאטף אבו עג'אג' - מנכ"ל

مناقصة علنية رقم 02/2019
مناقصة لتنفيذ 

صيانة شبكة صرف صحي في البلدات التابعة للشركة
دعوة لإلشتراك في مناقصة

شركة نفييه مدبار )في ما يلي :”الشركة”( تدعوا بذلك مقدمي العروض لتقديم العروض 
تل  لقيا،  حوره،  عرعره،  )كسيفاه،  الشركة  بلدات  في  الصحي  الصرف  شبكات  لصيانة 

سبع وشجب شلوم(
يحق باالشتراك في المناقصة لألفراد والشركات المسجلين في سجل المقاولين فرع أعمال 
فرع رئيس” صرف صحي، نضح مياه )رمز 260( بتصنيف مالي ب - 2 ولمقدم العرض 
الذي لديه خبرة 5 سنوات على األقل خالل ال 10 سنوات األخيرة في مجال صيانة شبكات 
المياه والصرف الصحي  المياه والصرف الصحي في السلطات المحلية و/او في شركات 

وتستوفي كافة الشروط المذكورة في المناقصة وتعليمات المشتركين.
بئر   47 الشركة في شارع هعتسمأوت  الحصول عليها من مكاتب  المناقصة يمكن  وثائق 

السبع من تاريخ 
في  الخميس  حتى  األحد  من  االيام  في   29/12/2019 تاريخ  وحتى   15/12/2019
الساعات 15:30-08:30 تقديم العرض وكافة الوثائق ذات الصلة المتعلقة بتقديم المناقصة  
نيفي مدبار” في  البريد( وتسلم في مكاتب “شركة  يدويا )يمنع اإلرسال في  يجب تسليمها 
العنوان المذكور، في مغلف مغلق يحمل العنوان “مناقصة علنية رقم 02/2019” فقط 

حتى تاريخ يوم الثالثاء الموافق 7 يناير 2020 الساعة 16:00 ظهرا .
فاكس  بواسطة   15:00 الساعة   31/12/2019 تاريخ  حتى  االستفسار  أسئلة  تسليم  يتم 
رقم 6230958-08 مع كتابة اسم المناقصة. ويجب التأكد من استالم األسئلة عن طريق 

هاتف رقم 08-6224742.
16:00 في  الساعة   22/12/2019 تاريخ  في  التوضيح ستعقد  المقاولين / جلسة  جولة 

مكاتب الشركة في العنوان المذكور. هاتف لالستفسار: 08-6224742.
االشتراك في جولة المقاوين / جلسة االستفسار الزامي. مقدم العرض الذي لم يشترك لن 

يستطيع تقديم العرض وفي حال قدم عرضا سيتم استبعاده .
                                                                    عاطف ابو عجاج - المدير العام
المكتب الرئيسي: شارع هعسمأوت 47 ص.ب 5264 بئر السبع. هاتف:6230758-08 فكس: 08-6230958

تل سبع. حورة. لقيا. عرعره النقب، كسييفه، شجب شالوم.

شركة مي أفيفيم 2010 م.ض تطلب تلقي عروض لصالح مناقصة علنية عادية 
 36 “ لحام  قوس  وحدات   7 لبيع   698/8 رقم 

90 درجة داخل الباطون سكديول 40 الموجودة ضمن ملكية الشركة  
الموعد األخير لتقديم أسئلة االستفسار: في يوم الثالثاء 17/12/2019 الساعة 15:00
الموعد االخير لتقديم العروض: في يوم الثالثاء 24/12/2019 الساعة 12:00
للشركة  بع  لتا ا االنترنت  موقع  من  تنزليها  يمكن  لمناقصة  ا ئق  وثا

www.mei-avivim.co.il
للتفاصيل االضافية التوجه لقسم المشتريات والتعاقدات هاتف:03-7736129

linoyis@mi-avivim.co.il :او بريد الكتروني

شركة مي أفيفيم 2010 م.ض تطلب تلقي عروض من
 جهات مهتمة بإستخدام ماسورة بقطر “36 تابعة لشركة مي افيفيم 

مدفون في األرض وهو لالستخدام المجاني 
الموعد األخير لتقديم العروض: في يوم الخميس 30/12/2019 الساعة 15:00

للشركة  بع  لتا ا االنترنت  موقع  من  تنزليها  يمكن  لمناقصة  ا ئق  وثا
www.mei-avivim.co.il

للتفاصيل االضافية التوجه لقسم المشتريات والتعاقدات هاتف:03-7736129
linoyis@mi-avivim.co.il :او بريد الكتروني


