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امل�ج�ل��س ال �ب �ل��دي ف��ي أم ال�ف�ح��م ي �ص��ادق على اجن ��از ف��ي ك�ف��رم�ن��دا :اي ��داع اخل��ارط��ة التفصيلية
م �ي ��زان �ي ��ة ال � �ع� ��ام  2018وخ� �ط ��ة اإلش� �ف ��اء
لتوسعة مسطح البلدة مبساحة  435دومن بناء

من :إبراهيم أبو عطا
مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
صادق املجلس البلدي في ام الفحم ،في االسبوع
املاضي ،على ميزانية البلدية للعام  ،2018وذلك
استمرارا ملصادقته على خطة اإلشفاء لعامي
 2017و  ،2018والتي وضعت باالتفاق مع
وزارة الداخلية .وق��د وصلت قيمة امليزانية
للعام  2018الى  320،340مليون شيكل ،حيث
كانت حصة األسد من امليزانية لقسم املعارف
ووصلت لقيمة  166،464مليون شيكل ،من
ضمنها دع��م البلدية م��ن امل��دخ��والت الذاتية
بقيمة  16،700مليون شيكل ،فيما وصلت

ميزانية قسم ال��رف��اه واخل��دم��ات االجتماعية
لقيمة  47،726مليون شيكل ،منها دعم البلدية
من املدخوالت الذاتية بقيمة  14،100مليون
شيكل ،وامل �ص��روف��ات األخ ��رى مثل الصحة
والهندسة والبيئة والرياضة وغيرها بقيمة
حوالي  25مليون شيكل .أما خطة اإلشفاء فقد
مت املوافقة من طرف وزارة الداخلية على منح
البلدية مبلغا ً اجماليا ً لتغطية العجز التراكمي
بقيمة حوالي  42مليون شيكل ،نصفها هبات
والنصف اآلخ��ر ق��روض طويلة األم��د تتحول
الى هبات خالل السنوات القادمة وفق معايير
حددت بالتوافق بني الوزارة والبلدية.

وزارة االقتصاد والصناعة
دائرة التجارة اخلارجية

دائرة التجارة اخلارجية في وزارة االقتصاد
والصناعة تعلن بهذا عن
فتح حصص النصف األول للعام  2018في
صندوق املساعدة في املشاريع
واملناقصات الدولية
تقدم املساعدة في الصندوق لتنفيذ إثباتات وحتضيرات وتقدمي عروض
ملناقصة مبوجب تعليمات املدير العام رقم  5.4من تاريخ . 4/4/2017
تفحص الطلبات للبرنامج ويبحث فيها مبوجب ترتيب وصولها وحتى
نفاذ امليزانية في احلصص مبوج مواعيد التقدمي التالية :
الطلبات املقدمة من تاريخ  1/1/2018وحتى تاريخ – 31/1/2018
الطلبات املقدمة من تاريخ  1/2/2018وحتى تاريخ – 28/2/2018
الطلبات املقدمة من تاريخ  1/3/2018وحتى تاريخ – 31/3/2018
سارعوا بالسجيل !
التفاصيل الكاملة ،شروط احلد األدنى ،املعايير  ،استمارة تقدمي الطلبات،
أنظمة البرنامج وتعليمات املدير ال�ع��ام  ،منشورة في موقع وزارة
االقتصاد والصناعة بالعنوانwww.economy.goc.il/ipf :
الشركة التي حصلت على مساعدة وفازت بتنفيذ املشروع يجب أن ترد
املنحة مبوجب الشروط املفصلة في التعليمات * تقدم الطلبات بشكل
محوسب على االنترنت بواسطة استمارة الطلب في املوقع وبإرفاق
املستندات املطلوبة * يحق اللجنة عدم األخذ باحلسبان الطلبات غير
الكاملة  ،وقت تقدميها لم تشمل كافة التفاصيل واملستندات املطلوبة
وميكن أن تلغى * في أية حالة لوجود تناقض بني املذكور في هذا اإلعالن
وبني املذكور في تعليمات املدير العام – يتغلب نص تعليمات املدير العام.
ألسئلة إضافية ميكن التوجه للسيد جمال زعبي بهاتف 02-6662644 :
InterFund@economy.gov.il

رئيس املجلس
املهندس طه زيدان
مكاتب "كل العرب"  -الناصرة
Kul@alarab.net
وص��ل إل��ى م��وق��ع ال�ع��رب وصحيفة ك��ل ال�ع��رب ب�ي��ان ص��ادر
عن مجلس كفرمندا جاء فيه ما يلي" :أعلن مجلس كفرمندا
احمللي عن صدور قرار نشر اخلارطة التفصيلية التي تتضمن
التوحيد والتقسيم والتي هي املرحلة األخيرة والنهائية من
قبل املجلس احمللي لتوسعة مسطح البلدة منطقة املعاصر".
وأض��اف البيان" :رئيس املجلس احمللي املهندس طه زيدان
استقبل اخلبر بسعادة كبيرة ،وعن اإلجناز قال":بعد ما يقارب
عشرين عاما من اجلفاف على صعيد اخلارطة الهيكلية ،يسرني
أن أعلن للجمهور الكرمي انه مت اليوم نشر اخلارطة التفصيلية
التي تتضمن التوحيد والتقسيم وهي املرحلة األخيرة في عمل
املجلس احمللي ،يتلوها بدء استصدار رخص البناء ،اخلارطة
الهيكلية اجل��دي��دة ستضم  435دومن �ا ً أي ما يعادل 2200
وحدة سكنية" .وتابع البيان" :وأضاف رئيس املجلس احمللي:
"اع�لان خارطة التوحيد والتقسيم ذلك يعني اعطاء فرصة
للمواطن لإلعتراض خالل  60يوما ً من موعد اإلع�لان ،واذا
لم ُيقدم أي مواطن على اإلعتراض فستكون املصادقة نهائيا

وزارة الداخلية

بعد ادراجها ضمن جلسة التنظيم .مع العلم أننا قمنا بتنظيم 4
لقاءات مع أصحاب القسائم من أجل إشراكهم وإطالعهم على
التقسيم وجتنب اإلعتراضات ،وأنوه اننا عملنا بشكل عادل
مع اجلميع على صعيد اإلقتطاع العام ،حددنا نسبة موحدة
للجميع ومتساوية" .واختتم حديثه بالقول  ":أقول وأنا بقمة
الفخر واإلع�ت��زاز مبا اجنزناه خالل سنة ،الكل يعلم أن هذا
النشاط الذي بذلناه يحتاج الى  4أو  5سنوات على األقل ،وهذه
فرصتي ألن أشكر زمالئي في املجلس احمللي وطاقم املهندسني
واملخمنني في بلدنا كفرمندا " .واختتم البيان" :ام��ا السيد
علي زيدان سكرتير عام املجلس احمللي فقد أعرب عن سعادته
الكبيرة بهذا اإلجن��از ،وق��ال ":في هذا اليوم التاريخي نزف
بشرى ألهالي كفرمندا انه متكنا بكسر اجلمود الذي استمر
 20عاما مبا يتعلق باخلارطة الهيكيلية في كفرمندا ،هذا إعالن
تاريخي بعد صدور قرار باإلعالن عن اخلارطة التفصيلية،
هذا اإلجناز الذي هو ثمرة التعاون بني رئيس املجلس احمللي
املهندس طه زيدان وجميع األطراف مثل مهندس املجلس ،طاقم
املهندسني في القرية واجلميع .نبارك لكفرمندا هذا اإلجناز
الكبير ونعدكم باملزيد بعون الله تعالى" .

ت� �ع� �ي� ��ن جل � �ن� ��ة حت� �ق� �ي� ��ق ث� ��اب � �ت� ��ة ل� �ت� �غ� �ي� �ي ��ر احل� � � � ��دود،
ت �ق �س �ي��م امل� ��دخ� ��والت  ،ت �غ �ي �ي��ر م �ك ��ان ��ة ال� �ن� �ف ��وذ ال �ب �ل��دي
وت��وح �ي��د س�ل�ط��ات م�ح�ل�ي��ة  ،ف��ي م�ن�ط�ق��ة ح�ي�ف��ا – تعديل
أعلن بهذا أن املدير العام في وزارة الداخلية عدل بتاريخ  20.12.2017كتاب التعيني للجنة
اجلغرافية حيفا الذي وقع بتاريخ  18.09.2016وكما مت تعديله بتاريخ  26.02.2017وأيضا ً
بتاريخ  1.10.2017وبتاريخ  15.10.2017حسب التفصيل التالي :
جلنة التحقيق تفحص وقدم توصيات أيضا ً باملوضوع التالي :
تقسيم املدخوالت بني بلديو اور عكيفا وبني املجلس احمللي بنياميناه -جفعات عداه واملجلس
احمللي جسر الزرقاء في املنطقة الصناعية املخططة من الشرق لوادي عداه ومن الغرب لشارع .4
اللجنة لن تفحص وتقدم توصيات مبوضوع تقسيم املدخوالت بني بلدية اور عكيفا وبني
املجلس احمللي بنياميناه – جفعات عداه واملجلس احمللي جسر الزرقاء في املنطقة الصناعية
الشمالية وفي املنطقة الصناعية اجلنوبية يشمل كنيون اوروت.
البرنامج الكامل للجنة  ،وأيض ًا اخلارطة التي تشمل املساحات املبحوث فيها تنشر في موقع
انترنت وزارة الداخلية بالعنوانwww.moin.gov.il :
يحق لكل معني بإسماع رأيه  ،تقدمي تعقيبات خطية خالل  30يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلعالن
ليد سيرجي نييمن بالعنوان  SergeiNe@moin.gov.il :أو للعنوان :سدروت بال -يام
 ،15حيفا
السيد عمرام قلعجي
رئيس اللجنة اجلغرافية حيفا

وزارة الداخلية www.pnim.gov.il

