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ماكينات  ل��ش��راء  ع��روض��اً  بهذا  يستدرج  قضائي،  ك��ح��ارس  وظيفته  مبوجب  أدن���اه  امل��وق��ع 
كاملفصل أدناه:

1.   ماكينة لثني عناصر للبناء، من صنع SCHNELL إيطاليا، س.ت. 2014؛
2.   ماكينة لتصنيع كلونسآت وماكينة حلام،من صنع SCHNELL إيطاليا، س.ت. 2014؛
3.   رافعتي جسر إثنتني، لياقة رفع 6.3X4، من صنع أ.هنفلد إسرائيل - وتشمل، 

         بجملة األمور، 4 ونشات SWF، س.ت. 2014؛
4.   ماكينة طارات محوسبة، من صنع SCHNELL إيطاليا، س.ت. 2014؛

4.   ماكينة لقص احلديد، من صنع DELTEX، س.ت. 2014.
)فيما يلي سوية: "املاكينات"(

املاكينات ُتباع بوضعها)AS-IS(، وعلى مقدم العرض ان يفحص، على حسابه وعلى مسؤوليته، وضعها 
الفيسي و/او التقني و/او التسجيلي و/او كل تفصيل آخر بخصوص املاكينات.

مستندات مختلفة، مبا في ذلك تقدير )دون سعر التقدير( وبه تفصيل املاكينات - ميكن تلقيها مبكتب 
املوقع أدناه، بعد التوجه خطياً، بإرفاق شيك ألمر املوقع أدناه مببلغ 250 ش.ج.

لإلشتراك بجولة باملجمع به تتواجد املاكيناتو ُيرجى التوجه ملكتب املوقع أدناه.
مقدم عرض املعني بشراء املاكينات او أياً منها، يقدم عرضه، خطياً، بالنص الظاهر مبلف املستندات، 
بالشواقل اجلديدة بإضافة ض.ق.م وفق القانون، حتى تاريخ 3 كانون أّول 2017 الساعة 12:00، 
العرض  قيمة  من   10٪ بقيمة  أدن��اه،  املوقع  ألم��ر  تلقائية،  بنكية  كفالة  بإرفاق  أدن��اه،  املوقع  ملكتب 
بإضافة ض.ق.م وفق القانون - سريان مفعول الكفالة حتى تاريخ 3 نيسان 2017، مبلغ العرض 

والكفالة البنكية تكونان مربوطتان جلدول األسعار للمستهلك.
مقدم عرض الذي ُيقبل عرضه ويتراجع، او ال ُيكمل إجراء املبيع، يتم مصادرة الكفالة البنكية.

متنح أفضلية لعرض لشراء جميع املاكينات سوية. مصاريف تفكيك املاكينات ونقلها تسري 
على املشتري.

ال يلتزم املوقع ادناه قبول العرض األعلى او اي عرض آخر ويحتفظ بحقه إلجراء مفاوضات مع أياً 
كان من مقدمي العروض جميعهم سوية و/او كل واحد على حدة و/او عقد تسعيرات و/او إجراء 

مفاوضات بعد التسعيرات و/او نشر دعوة أخرى.
البيع ليس مروهناً لقوانني املناقصات.

البيع مروهنا ملصادقة الدائن املؤكد وملصادقة سعادة احملكمة اللوائية املركز- اللد.
جيل هيرشمان، محام - حارس قضائي

جيل هيرشمان وشركاه، محامون
شارع بيركوفتش 4 ، "مجدال هموزيئون" - طابق 10،

ص.ب. 18198، تل أبيب       
هاتف: 6935277-03، فاكس: 03-69351177

دعوة لتقدمي عروض لشراء ماكينات

دعوة لتلقي عروض خلدمات تنظيم وحراسة 13/2017
الشركة إلصالح ولتطوير احلي اليهودي في البلدة القدمية بالقدس م.ض

الشركة لتطوير احلي اليهودي تطلب احلصول على عروض سعر لتزويد خدمات تنظيم وحراسة.
موعد بداية تقدمي اخلدمات املتوقع هو بشهر كانون ثاني 2018.

الشروط اإللزامية واملعايير ملقدمي العروض:
*      أصحاب رخصة سارية املفعول لتقدمي خدمات حراسة وفق قانون محققوت خاصون وخدمات حراسة، لعام-1972، من 

         وزارة العدل.
*      بحال كونه مقاول خدمات، كتعريفه بقانون تشغيل مستخدمني من قبل مقاولي قوى بشرية، لعام-1996. على مقدم العرض 

         ان يرفق نسخة رخصة مقاول خدمات سارية املفعول من وزارة اإلقتصاد.
*      أصحاب جتربة خالل 5 سنوات جتربة بتقدمي خدمات مبجال احلراسة.

*      أصحاب دورة مالية مثبتة بقيمة عشرة مليون ش.ج للسنة على االقل بالسنوات 2015 و- 2016 مبجال خدمات احلراسة.
*      شهادة مشغل مرخص، ومصادقة عن ادارة حسابات.

*      شركة التي كل مديريها ومالكي اسهمها هم مواطني مقيمون بإسرائيل.
*      إصدار كفالة بنكية لضمان شروط املناقصة بقيمة 50،000 ش.ج.

*      مركز مستوى أ موجود بالقدس مبصادقة معيار خاصة شرطة إسرائيل بند 9.04 ويشمل مركبة جتوال متوفرة بكل ساعات اليوم.
*      وجود مركز اتصاالت متوفر -24 ساعة يومياً.

*      االشتراك في جولة املقاولني.
*      ابراز ايصال عن شراء مستندات املناقصة.

للتسجيل جلولة املقاولني ولشراء مستندات املناقصة يجب االتصال لهاتف رقمه 02-6265901 
تسلم مستندات املناقصة مقابل دفع بقيمة 1،000 ش.ج + ض.ق.م.

يجب تقيدم عروض السعر لصندوق املناقصات للشركة حتى تاريخ اقصاه 13/12/2017 وذلك لغاية الساعة 12:00.
بيت  ميدان   - روتشلد  بيت  الشركة،  مكاتب  في  نلتقي   ،10:00 الساعة   3/12/2017 املوافق-  األح��د  يوم  تعقد  املقاولني  جولة 

محسي، احلي اليهودي.
يحتفظ الداعي بحقه اجراء مفاوضات مع مقدمي العروض وال يلتزم قبول ارخص عرض من بينهم او اي عرض كان.

بفائق االحترام
هرتسل بن اري

 مدير عام الشركة

دعوة لتلقي عروض خلدمات تنظيف 14/2017
الشركة إلصالح ولتطوير احلي اليهودي في البلدة القدمية بالقدس م.ض

الشركة لتطوير احلي اليهودي تطلب احلصول على عروض سعر لتزويد خدمات تنظيف.
موعد بداية تقدمي اخلدمات املتوقع هو بشهر كانون ثاني 2018.

الشروط اإللزامية واملعايير ملقدمي العروض:
*      بحال كونه مقاول خدمات تنظيف، كتعريفه بقانون تشغيل مستخدمني من قبل مقاولي قوى بشرية، لعام-1996. 

         على مقدم العرض ان يرفق نسخة رخصة مقاول خدمات سارية املفعول من وزارة اإلقتصاد.
*      أصحاب جتربة خالل 5 سنوات جتربة بتقدمي خدمات مبجال التنظيف.

*      أصحاب دورة مالية مثبتة بقيمة عشرة مليون ش.ج للسنة على االقل، بالسنوات 2016-2015 مبجال خدمات التنظيف.
*      شهادة مشغل مرخص، ومصادقة عن ادارة حسابات.

*      شركة التي كل مديريها ومالكي اسهمها هم مواطني مقيمون بإسرائيل.
*      إصدار كفالة بنكية لضمان شروط املناقصة بقيمة 50،000 ش.ج.

*      وجود مركز اتصاالت متوفر -24 ساعة يومياً.
*      االشتراك في جولة املقاولني.

*      ابراز ايصال عن شراء مستندات املناقصة.
للتسجيل جلولة املقاولني ولشراء مستندات املناقصة يجب االتصال لهاتف رقمه 02-6265901 

تسلم مستندات املناقصة مقابل دفع بقيمة 1،000 ش.ج + ض.ق.م.
يجب تقيدم عروض السعر لصندوق املناقصات للشركة حتى تاريخ اقصاه 13/12/2017 وذلك لغاية الساعة 12:00.
جولة املقاولني تعقد يوم األحد املوافق- 3/12/2017 الساعة 10:00، نلتقي في مكاتب الشركة، بيت روتشلد - ميدان 

بيت محسي، احلي اليهودي.
يحتفظ الداعي بحقه اجراء مفاوضات مع مقدمي العروض وال يلتزم قبول ارخص عرض من بينهم او اي عرض كان.

بفائق االحترام،
هرتسل بن اري

 مدير عام الشركة

أنابيب  لتنفيذ جتديد   11/2017 علنية رقم  إعالن بشأن مناقصة  يلي  فيما 
وتأهيل  موضعّية  تصليحات  كّم،  او  التفجير  بطريقة  حفر  دون  مجاري 
برك رقابة. لقاء مقدمي العروض الذي ُحدد  لتاريخ 21.11.2017 لن ُيعقد 
وسيتم تأجيله لتاريخ 26.11.2017 الساعة 13:00 مبكاتب الشركة بشارع 
االلكتروني  بالبريد  التوجه  ميكن  إضافية  ملعلومات  جان.  رمات   14 هيلل  آبا 

.Binyamin-Z@mei-rg.co.il
نوضح، انه سائر بنود شروط املناقصة التي لم يتم تغييرها بصريح العبارة بهذا 

اإلعالن، ستبقى دون تغيير.

بفائق االحترام، مي رمات جان م.ض

ال��ش��رق"  "ك��وك��ب  رح��ي��ل  على  سنة   42 بعد 
األي���ق���ون���ة،  ت���ل���ك  ت������زال ح���ي���اة  ك���ل���ث���وم، ال  أم 
ال��ت��ي وح���دت ال��ع��رب ب��ص��وت��ه��ا ال��رخ��ي��م تثير 
اه��ت��م��ام أج���ي���ال ع��رب��ي��ة وأج��ن��ب��ي��ة ن��اش��ئ��ة وال 
ت������زال م��س��ي��رت��ه��ا ال��غ��ن��ي��ة ف���ن���ي���اً وس��ي��اس��ي��اً 
واج���ت���م���اع���ي���اً، ت���ده���ش امل���ب���دع���ني وامل���ؤرخ���ني 
واحمل���ل���ل���ني ال��س��ي��اس��ي��ني وص���ن���اع ال��س��ي��ن��م��ا.

كزافييه  الفرنسي  امل��خ��رج  ه���ؤالء،  ب��ني  وم��ن 
ف��ي��ل��م��ه "أم ك��ل��ث��وم،  ُع�����رض  ال�����ذي  ف��ي��ل��ت��ار، 
ص������وت ال�����ق�����اه�����رة"، ي������وم األح���������د، ض��م��ن 
الوثائقية. الفنية  ل��أف��الم  ب��ي��روت  م��ه��رج��ان 

في  "ميتروبوليس"  سينما  ق��اع��ة  وام��ت��أت 
األشرفية بشرق بيروت، مبشاهدين يعرفون 
أم ك��ل��ث��وم ع���ن ك���ث���ب، وي��ح��ف��ظ��ون أغ��ان��ي��ه��ا، 
اللبنانيني  م���ن  ال���س���ن،  ف���ي  وص���غ���اراً  ك���ب���اراً 
واألج����ان����ب، ف��ك��ان��ت "ال���ه���رم ال���راب���ع" بسر 
املخرج. يقول  كما  معا  وشخصيتها  صوتها 

ي���ب���دأ ال��ف��ي��ل��م، امل��ب��ن��ي ع��ل��ى م�����واد أرش��ي��ف��ي��ة 
البلتاجي  فاطمة  حياة  باستعراض  ومقابالت، 
م��ن��ذ والدت����ه����ا ف���ي ق���ري���ة ط���م���اي ال���زه���اي���رة، 
ح��ي��ث ك���ان���ت ت��غ��ن��ي األن���اش���ي���د ال���دي���ن���ي���ة، ثم 
تسلحت  بسيطة  ف��الح��ة  ح��ي��اة  م��راح��ل  ي��ع��دد 
لتمأ  والذكية،  القوية  وشخصيتها  بصوتها 
العالم. مسارح  أه��م  على  وتغني  فرحا  الدنيا 

وسرعان ما تتشابك في الفيلم املبذول فيه جهد 
الفنية  املواضيع  املعلومات،  في  وكثافة  بحثي 
السلطة  في  "ال��س��ت"،  وان��خ��راط  بالسياسية 
السيرة  فتتداخل  الوطن  عن  والدفاع  واحلكم 
الشخصية مع سيرة البلد، خصوصاً من خالل 
سياسيني  ومحللني  م��ؤرخ��ني  م��ع  امل��ق��اب��الت 
وموسيقيني. االجتماعي  احلقل  في  وعاملني 

إلى  حتتاج  الفيلم،  في  مذكورة  معلومة  وك��ل 
موجه  أن���ه  خ��اص��ة  مفصلة،  ت��اري��خ��ي��ة  خلفية 
جل��م��ه��ور غ��ي��ر م���ص���ري، وف����ي األص����ل أن��ت��ج 
جل��م��ه��ور أوروب�����ي، وم��ث��ال ع��ل��ى ذل���ك، عندما 
صنعت  كلثوم  "أم  إن  الفيلم  في  املعلق  يقول 
بني  تفصل  التي  احلواجز  وكسرت  املستحيل 
الشعوب محققة بذلك ما لم تستطع السياسات 
ك��ل��ث��وم  أم  أغ����ان����ي  ذل�����ك  ي��ت��ب��ع  إذ  إجن��������ازه" 
ل��ل��ث��ورة ودوره�����ا ف��ي دع���م اجل��ي��ش امل��ص��ري 
الناصر. عبد  جمال  الراحل  للرئيس  ودعمها 

ويتطرق الفيلم بالتأكيد، لوقع أغاني أم كلثوم 
على املجتمع املصري والعربي وتأثير أغانيها 
إلى  القمامة  جامع  من  املصري،  الشارع  على 
أزال��ت  كيف  نفسيا  يحلل  كما  م��س��ؤول،  أكبر 
في  االجتماعية  الطبقات  بني  الهوة  كلثوم  أم 
املهاجرين  ال��ع��م��ال  صوتها  سحر  إذ  ال��ع��ال��م، 
ف��ي ف��رن��س��ا وأي��ض��ا ال��رئ��ي��س ش���ارل دي��غ��ول، 
وأم����راء وأم���ي���رات ال��ع��ال��م ال��ع��رب��ي وف��الح��ي��ه.

في  فيلتار،  كزافييه  وامل��ؤل��ف  امل��خ��رج  وك��ت��ب 
في  املقدسات  من  كلثوم  "أم  املهرجان  كتيب 
ال��راب��ع(.  )ال��ه��رم  أسميها  أن  أح��ب  ل��ذا  مصر، 

وهي استطاعت أن تسبغ معنى جديداً لالنتماء 
وال��ف��خ��ر ف���ي أم���ة ك��ان��ت ت��ب��ح��ث ع���ن ه��وي��ة".
ت��ع��ود شاشة  ال��ت��وق��ف،  م��ن  ع��ق��ود طويلة  بعد 
ق���ن���اة س���ع���ودي���ة رس���م���ي���ة، ال����ي����وم، ف����ي ع���ام 
ال��واح��د وال��ع��ش��ري��ن، ببث  ال��ق��رن  2017 م��ن 
السامية«،  »الهمة  لهذه  واخ��ت��ارت  األغ��ان��ي، 
العربي«. الغناء  و«س��ي��دة  ال��ش��رق«  »ك��وك��ب 
وأف�������ادت ال���ق���ن���اة »ال���ث���ق���اف���ي���ة« ال��س��ع��ودي��ة، 
»ت��وي��ت��ر«،  مب��وق��ع  ال��رس��م��ي��ة  صفحتها  ع��ب��ر 
ب��أن��ه��ا س��ت��ب��دأ م���ن م��ن��ت��ص��ف ل��ي��ل اإلث���ن���ني/ 
واالنطالقة  الغنائية،  احل��ف��الت  ب��ث  ال��ث��الث��اء، 
كلثوم. أم  ال��ع��رب��ي«  ال��غ��ن��اء  ل���«س��ي��دة  ب��أغ��اٍن 
وي������أت������ي ب������ث احل������ف������الت ال����غ����ن����ائ����ي����ة ع��ب��ر 
ال���ت���ل���ف���زي���ون ال����س����ع����ودي ال����رس����م����ي، ع��ق��ب 
ق������رارات ن�����ادرة ف���ي ال���دول���ة احمل��اف��ظ��ة، على 
رأس��ه��ا ال��س��م��اح ل��ل��ن��س��اء ب��ق��ي��ادة ال��س��ي��ارات، 
ف���ي خ���ط���وة الق����ت ت��رح��ي��بً��ا م��ح��ل��ي��ا ودول���يً���ا.
هي   )1975  -  1898( كلثوم  أم  واملصرية 
الوطن  في  العشرين  القرن  مطربي  أب��رز  من 
ال��ع��رب��ي، وُت��ل��ق��ب أي��ض��ا ب���«ك��وك��ب ال��ش��رق«.
بتوجيه  السعودية  الثقافية  القناة  وانطلقت 
م���ن ال��ع��اه��ل امل��ل��ك ال��س��ع��ودي ال���راح���ل، امل��ل��ك 
ال���ع���زي���ز، ع�����ام 2009. ب����ن ع���ب���د  ال���ل���ه  ع���ب���د 
وت���ب���ث ال���ق���ن���اة ب����رام����ج ع����دي����دة ع���ل���ى م����دار 
وكشكول،  الثقافية،  »املجلة  بينها:  األسبوع، 
وال���ض���ح���ى، وس����ط����ور، وه�����ي، وص��ح��ت��ي«، 
ب��ج��ان��ب ف��ع��ال��ي��ات وأن��ش��ط��ة ث��ق��اف��ي��ة أخ����رى.
وش����ه����دت ح���م���الت ال���دع���اي���ة ب��االن��ت��خ��اب��ات 
ال��ب��رمل��ان��ي��ة امل��غ��رب��ي��ة، امل���ق���ررة غ����ًدا اجل��م��ع��ة، 

ب���������ع���������د أرب�������������ع�������������ة ع�����������ق�����������ود ع���������ل���������ى رح�������ي�������ل�������ه�������ا:
ال���ف���رن���س���ي���ة ال����س����ي����ن����م����ا  ع�����ي�����ون  ف������ي  ك����ل����ث����وم  أم 

الستمالة  ومتنوعة  مبتكرة  ج��دي��دة  أساليب 
الناخبني، لعل أبرزها هو فيديو لرئيس الوزراء 
احل��ال��ي، عبد اإلل���ه ب��ن ك��ي��ران، وه��و مستمتع 
ب��االس��ت��م��اع ألغ��ن��ي��ة ألم ك��ل��ث��وم، وت��وظ��ي��ف 
أغ��ن��ي��ة لسعد مل��ج��رد ف��ي م��ه��رج��ان ان��ت��خ��اب��ي. 
وت��ن��وع��ت ال��دع��اي��ة م���ا ب���ني وع����ود امل��رش��ح��ني 

للناخبني بالتخلي، حال الفوز، عن مستحقاتهم 
التكنولوجيا  على  واالعتماد  بالبرملان،  املالية 
احل���دي���ث���ة، م��ث��ل إن���ش���اء م���واق���ع إل��ك��ت��رون��ي��ة، 
ومثقفني  مبمثلني  أح��زاب  استعانة  عن  فضاًل 
ودع�����اة س��ل��ف��ي��ني ع��ل��ى ق��وائ��م��ه��م، إل���ى ج��ان��ب 
م���رة.  ألول  ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة  م���ن���اظ���رات  ت��ن��ظ��ي��م 


