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إعالن حول مصادقة شكوى كتمثيلية
ت. ص 15-02-51584 اڤيعاد طاوب ضد رمات غان )مركزية تل ابيب(

وفق بند 25 )أ()1( من قانون شكاوى متثيلية، 2006 )فيما يلي: القانون"( يعلن بهذا أنه في يوم 19.9.17 
قررت احملكمة املركزية في تل ابيب في جلستها في محكمة الشؤون اإلدارية )حضرة القاضيةد.م. أچمون 
- جونني( مصادقة الشكوى التي قدمت في ت.ص 15-02-51584 أڤيعاد طاوب ضد بلدية رمات غان 

كشكوى متثيلية.
فيما يلي - أهم القرار:

بفئة  أرنونا عامة في رمات غان  بدفع  امللزمني  التمثيلية: جميع  الشكوى  التي بإسمها قدمت  املجموعة   .1
السكن، حيث العقارات امللزمة بدفع األرنونا موجودة في منطقة د )كتعريفها في قانون األرنونا في بلدية 

رمات غان لعام 2013( وهم غير ملزمني فعالً بأرنونا عامة حسب تسعيرة منطقة د.
فيما يلي تعريف منطقة"د":

منطقة
د

بلوكات وقسائم حسب التفصيل التالي:  
حي چڤعات چئوله 6183 )الشوارع: ههچناه، سورا، نهردعا، پومبديتا، حمير، ابن 
اڤيتور، ابن حبيب، يعباتس، إيتسل، دنچور، شريرا چأون، كومميوت، همحتيرت، 

سييرت دوخيفات، رودين، عولي هچردوم، ليحي، مڤتسع عاين، هچوالن، هبشان، 
هحرمون، بن اليعيزر من رقم 3 حتى 27 فردي فقط(

أرنونا  جباية  حول  القانون  في  وليس  غنى  عمل  قانون  على  تعتمد  الشكوى  اسباب  الشكوى:  2.  سبب 
مخالفة للقانون.

املجموعة  أعضاء  بلدية رمات غان من  قبل  أرنونا متت جبايتها من  أموال  إعادة  املطلوب:  3.  التعويض 
خالفاً للقانون.

السكن  بفئة  العامة في رمات غان  باألرنونا  امللزمون  4.  السؤال املشترك لعامة أعضاء املجموعة: هل 
حول عقارات موجودة في منطقة د، أُلزموا فعالً بأرنونا عامة حسب أسعار منطقة د وحسب القانون؟

الى كل  ُينظر  القانون،  11 من  بند  تعليمات  املجموعة: وفق  الى  5.  إعالن عن رغبة في عدم اإلنضمام 
من هو ضمن املجموعة أنه موافق علىتقدمي شكوى متثيلية بإسمه، إال إذا بلغ احملكمة عن رغبته بعدم 

اإلنضمام الى املجموعة خالل 45 يوماً من موعد نشر هذا اإلعالن.
6.  شكوى متثل: ت.ص 15-02-51584 أڤيعاد طاوب ضد بلدية رمات غان.

 ،1 ر  2، برج ب.س.  بن غوريون  انچلسمان وإيالن روبنشتاين، شارع  ملكاه  املدعي: احملامي  7.  وكيل 
رمات غان 5257334 تل: 7521438-03 فاكس: 03-7521186 .

في كل حالة تناقض بني املذكور في قرارات احملكمة وبني املذكور في هذا اإلعالن يعتمد املذكور في القرارات. 
نص هذا اإلعالن صادقت عليه احملكمة وهو منشور وفق قرارها.

مديرية الكنيست 
إعالن عن نشر مناقصة )علنية(

مناقصة علنية رقم 121/00/17
إسم الوظيفة: ناطق/ة بلسان جلنة

إسم الوحدة: جهاز النطق بلسان.
الدرجة: 16 - 19 في التدريج اإلداري.

هذه الوظيفة معدة للعرب مبا فيهم الدروز والشركس.
النص الكامل وامللزم إلعالن املناقصة وتفاصيل حول كيفية تقدمي ترشيح موجودة 
في موقع اإلنترنت للكنيست، حتت عنوان "مطلوب ووظائف شاغرة" في الكنيست.

املوعد األخير لتقدمي الترشيح حتى يوم األحد 31 كانون األول 2017. 
 www.knesset.gov.il موقع الكنيست

قناة الكنيست )99( أيضاً في 99* من أي هاتف خليوي.

 
 

 

وزارة الداخلية

ال تدعوا ديون األرنونا تتراكم
الدفع اآلن مينع إتخاذ إجراءات جباية، إحراج، مصاريف 

وإضافات عدم دفع زائدة.

 على ضوء الطلب والنجاح، متَّ متديد احلملة 
حتى 31.12.17

 تقدم التخفيضات ضمن احلملة على ديون تراكمت حتى نهاية 2014.
ألصحاب دين يسوون الدفع للسنوات: 2015 - 2016.

لإلستفسار عن حقكم للتخفيض،
توجهوا الى السلطة احمللية.

ملعلومات إضافية في موقع وزارة الداخلية:
www.moin.gov.il

الذين دفعوا ومتتعوا بحملة سداد ديون !وزارة الداخلية تدعوكم لإلنضمام الى اآلالف 

حملة
سداد ديون األرنونا

إقتربت... من النهاية   

تخفيض

على ديون األرنونا
عن سنوات سابقة   

م��ج��ل��س ك��ف��رم��ن��دا ي���ص���وت ع��ل��ى م��ش��روع 
مدينة ال��ى  قرية  من  بكفرمندا  اإلنتقال 

مكاتب "كل العرب" - الناصرة
kul@alarab.net

فيه:"عقد  ج��اء  ب��ي��اًن��ا،  احمل��ل��ي  كفرمندا  مجلس  ع��ّم��م 
مجلس كفرمندا احمللي )في نهاية االسبوع املاضي( 
جلسة استثنائية، لبحث عدد من النقاط وعلى رأسها 
إنتقال كفرمندا من قرية الى مدينة وتوسعة اخلارطة 
البيان:"افتتح  وأض���اف  الغربية".  اجلهة  الهيكلية 
زي��دان،  ط��ه  املهندس  احمللي  املجلس  رئيس  اجللسة 
للحديث  انتقل  البحث  لنقاط  استعراضه  بعد  وال��ذي 
على  اجنازها  مت  التي  واخلطوات  التطورات  آخر  عن 
صعيد اإلنتقال الى مدينة، كما وحتدث عن اإليجابيات 
هذا  من  كفرمندا  منها  ستستفيد  التي  والتطويرات 
أعربوا عن سعادتهم  املجلس احمللي  اإلجناز. أعضاء 
بكفرمندا  اإلن��ت��ق��ال  لصالح  وص��وت��وا  امل��ق��ت��رح  ب��ه��ذا 
م��ن ق��ري��ة ال��ى م��دي��ن��ة، كما وص���ّوت أع��ض��اء املجلس 
اجلهة  م��ن  الهيكلية  اخل��ارط��ة  ت��ق��دمي  لصالح  احمل��ل��ي 
الغربية للبلدة". وتابع البيان:"رئيس املجلس احمللي 
املهندس طه زيدان قال: "اليوم تقدمنا خطوة اخرى 
عصرية  مدينة  الى  قرية  من  بكفرمندا  اإلنتقال  نحو 
ومتطورة، عملنا بجهود كبيرة مبساندة سكرتير عام 

جميع  امت��ام  على  زي���دان  علي  السيد  احمللي  املجلس 
الداخلية  وزارة  وضعتها  التي  وال��ش��روط  املتطلبات 
لإلعالن عن كفرمندا مدينة".  وأضاف: "سنعمل على 
تعزيز مراكز احلياة األساسية واملرافق العامة كاملكاتب 
تطوير  وأيضا  الطبية،  واملرافق  احلكومية  اخلدماتية 
عمل احملال التجارية وكذلك تطوير الصناعة والتجارة 
والرياضة. لدينا مشاريع كبيرة لدعم العلوم واألبحاث 
وال��ه��اي��ت��ك، ه���ذه ف��رص��ة ألن أش��ك��ر جميع األع��ض��اء 
املجلس احمللي على مساعيهم في هذا  واملوظفني في 
املوضوع". واختتم البيان:"اما سكرتير عام املجلس 
الشكر ألخي  قال: "أتقدم بجزيل  احمللي علي زيدان 
وصديقي املهندس طه زيدان وألعضاء املجلس احمللي 
الذين حضروا وشاركوا في جلسة املصادقة على تغيير 
تاريخيا  يعتبر  اليوم  هذا  مدينة،  الى  كفرمندا  مكانة 
التطوير  مجال  في  نوعية  قفزة  فقط  ليس  لكفرمندا، 
الذي يشرف عليه رئيس املجلس احمللي املهندس طه 
زيدان وطاقم املوظفني، امنا ايضاً فيه قفزة نوعية من 
أجل تقدمي خدمات أكثر، ميزانيات أكثر ونأمل أن يتم 
قريبا اإلعالن عن كفرمندا مدينة وأن يكون طه زيدان 

هو أول رئيس بلدية"، إلى هنا البيان.

مكاتب "كل العرب" - الناصرة
kul@alarab.net

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مكتب النائب أمين عودة جاء فيه ما يلي: "ألقى النائب 
أمين عودة رئيس القائمة املشتركة كلمة في مجلس الشيوخ الفرنسي حول حكومة نتنياهو الرابعة وآفاق احلل 

السياسي، حيث اعتبر عودة نتنياهو رافًضا كليًّا ألية صيغة".
وأضاف البيان: "وأكد عودة على مكانة املواطنني العرب التي يسعى نتنياهو لتقويضها سياسيًّا، وأن رئيس 
حزب العمل آفي غاباي يتواطأ معه. وأكد عودة أن رد املواطنني العرب يجب أن يكون تقوية القائمة املشتركة وبناء 
جسور مع قوى دميقراطية يهودية، وتفويت الفرصة لعزل املواطنني العرب واإلصرار على التأثير السياسي. 
وتوقف عودة عند قانون القومية الذي ُيعتبر أهم قانون وأقوى نفوًذا من قوانني األساس حيث جاء باملادة الثالثة 
أن تفاسير كل القوانني تخضع لتفسير هذا القانون. ودعا عودة فرنسا إلى االعتراف بدولة فلسطني. خاصة أن 

عنوان اللقاء هو "فرنسا يجب أن تتحّرك" إلى هنا نّص البيان.

عودة في مجلس الشيوخ الفرنسي: على 
الفلسطينية بالدولة  االع��ت��راف  فرنسا 

أمين عودة في مجلس الشيوخ الفرنسي


