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 أصحاب المصالح التجارية األعزاء!

مرفق هنا منشور عن عدة روابط والتي أعدها مسؤولين في عنقود النقب الشرقي تتضمن الروابط معلومات مهمه ومحلتنه من عدة مصادر لدعم 

 حتلنه المعلومات حسب التطورات التي ستطرأ على الوضع الراهن من الجهات الرسمية المسؤولة في الدولةالمصالح التجارية وسيتم 

 بخير وأنتمكل عام وتمنياتنا لكم بالصحة 

 بيني بيتون      زر يعقوبياليع 
 رئيس العنقود ورئيس بلدية ديمونا    مدير عام العنقود                   

 :للمساعدة التوّجه 

 yoel@eastnegev.org مسؤول ملف التطوير االقتصادي في العنقود  – يوال روبين 

 (maher@eastnegev.org )ماهر    yaacov@eastnegev.org مديرية المناطق الصناعية في العنقود – شمعونيعقوب بن 

 wadeaa77@gmail.com مسؤول التطوير االقتصادي في اكسيفه  –وديع ابو عجاج 

 076-8844877معوف فرع ايالت      076-8844888معوف فرع رهط              8844894-076 معوف فرع ديمونا 

https://www.gov.il/he/service/grant-self-employed-persons-for-corona-period
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https://secapp.taxes.gov.il/logon/LogonPoint/tmindex.html#/clientDashboard
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