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ال� �ن ��ائ ��ب ال� �س� �ع ��دي :س �ي �ت��م وض � ��ع أج � �ه� ��زة ل �ل �خ��دم��ات
ال� ��ذات � �ي� ��ة ل � � � ��وزارة امل � ��واص �ل ��ات ف� ��ي ب � �ل� ��دات ع��رب �ي��ة
مكاتب "كل العرب"  -الناصرة
بعد مداوالت مع وزارة املواصالت جنح النائب أسامة سعدي ،العربية للتغيير-
القائمة املشتركة -في إقناع الوزارة بضرورة توفير أجهزة للخدمات الذاتية
كإصدار رخص سياقه ،رخص سيارات ،مستندات ومعامالت رسمية أخرى
تسهل على املواطنني وتخفّف عنهم عبء السفر الى خارج بلداتهم من أجل تلقي
ابسط اخلدمات .هذا وأ ّكد السعدي فور تلقيه الر ّد اإليجابي من الوزارة« :هذا
نوعي من بيت العربية للتغيير التي بعثت هذه ال ُّروح في القائمة
اإلجناز هو إجناز
ّ

سكان من جلجولية:

املشتركة ووضعت خدمة الناس وحمل همومهم والعمل على ازالتها على رأس
سلّم األولو ّيات ،ويضاف الى رزمة اإلجنازات التي تعنى في املسائل اخلدماتية
للمواطنني ونتطلّع الى رصد وحصد املزيد وتقدميها الى جمهورنا».وأضاف
النائب اسامة سعدي" :نزف اليوم بشرى سارة ألهلنا في ع ّرابة ،كفرقاسم،
مجد الكروم ،عارة-عرعرة وكسيفة ونث ّمن تعاون البلد ّيات واملجالس وتذليلهم
للعقبات واملتابعة احلثيثة حتى حتقيق هذا اإلجناز .وسيتم توفير هذه األجهزة
في هذه البلدات في غضون أسابيع».

«من � � �ن� � ��ا ف � � ��ي ال� � � �س� � � �ي � � ��ارات ب �س �ب ��ب
ان � �ق � �ط � ��اع ال � �ت � �ي � ��ار ال � �ك � �ه� ��رب� ��ائ� ��ي»
م��ن :منى ع��رم��وش م��راس�ل��ة م��وق��ع العرب
وصحيفة كل العرب
يعاني سكان حي  131في بلدة جلجولية من
انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر منذ اربع
سنوات ،وخاصة في األي��ام التي يكون فيها
الطقس حارا جدا على حد تعبير االهالي .وأمس
األول انقطع التيار الكهربائي في حوالي الساعة
احلادية عشر ليال ،واستمر حتى احلادية عشر
صباحا ،مما خلق اج��واء غضب لدى السكان
ه��ن��اك ،حيث اض��ط��رت بعض العائالت النوم
ل��دى اق��رب��اء لها ،وقسم من الشباب اختاروا
النوم في سياراتهم.
نشأت رابي قال »:نحن نعاني من هذه املشكلة
منذ  4سنوات ،وفي كل مرة نتصل مع شركة
الكهرباء يأتون لنا بحجج واهية وال يعيرون
اي اهتمام لسكان احلي .في األيام األخيرة فإن
التيار الكهربائي انقطع على مراحل عن اكثر من
 250منزلاً  ،وامس األول انقطع من الساعة
احلادية عشر ليال حتى صبيحة اليوم التالي،
اي حوالي  12ساعة ،وقد سبب لنا هذا األنقطاع
مشاكل عديدة ،اذ ان زوجتي وقسم من ابنائي
ذهبوا للنوم في بيت جدهم ،وابنائي األخرين
ن��ام��وا بجانب الشبابيك بسبب ع��دم تشغيل
املكيفات الهوائية ،وهناك اشخاص ناموا في
سياراتهم واخرون في مداخل بيوتهم».
ومضى وه��و ي��ق��ول »:ه��ذا األنقطاع جنم عنه
ايضا اضرار ألدوات كهربائية وافساد الطعام
ايضا ،حيث اضطررنا شراء ادوات اخرى ،وال
نعرف ماذا ينتظرنا بعد .نحن نحمل املسؤولية
لشركة الكهرباء التي تدعي امورا غير صحيحة،
فمرة تقول لنا ان سبب انقطاع التيار الكهربائي

اللجنة احمللية للتنظيم والبناء عيرون -وادي
عارة إعالن مبوجب البند  149لقانون
التنظيم والبناء لسنة –  1965اعالن عن
تقدمي طلب ترخيص
ق��دم ب��ه��ذا اع�ل�ان أن��ه ق��دم للجنة احمللية للتنظيم
والبناء عيرون طلب لترخيص بناء حوض20336 :
قسيمة 11 :البلدة :ام الفحم .طلب لترخيص رقم:
 20161224تفاصيل مقدم الطلب :محمود زيدان
محاميد ماهية الطلب :إقامة مخزن من بناء خفيف
لقطف العسل.
يحق لكل صاحب حق بالعقار املذكور تقدمي اعتراض
على الطلب ،بتعليالت تنظيمية خالل  15يوم من
تاريخ نشر هذا االعالن .عند انتهاء هذا املوعد يحق
للجنة احمللية البت بالطلب واتخاذ قرارها.
نادر يونس – رئيس اللجنة
()107

هو الضغط الكبير على الصمامات ،وتارة اخرى
تدعي بان هنالك من سبب هذا اخللل .ما نريده
هو حلول جذرية وليست مؤقتة ،فمن حقنا ان
نتلقى خدمات كما يجب».
تعقيب شركة الكهرباء
وصرحت شركة الكهرباء »:ان سبب انقطاع
ال��ت��ي��ار ال��ك��ه��رب��ائ��ي ه��وال��ض��غ��ط ال��ك��ب��ي��ر على
الصمامات وخ��اص��ة ف��ي األي���ام احل���ارة جدا،
ذل���ك ب��س��ب��ب رب���ط ب��ي��وت وم���ح�ل�ات جتارية
بالكهرباء دون التنسيق م��ع الشركة ،األمر
الذي يسبب على ضغط في استهالك الكهرباء
كذلك حرق صمامات» .ثم جاء في التعقيب»:
ممثلو شركة الكهرباء على اتصال مع السلطة
احمللية في جلجولية ورئيس املجلس هناك،
واليوم صباحا كانت هناك اعمال ملعاجلة اخللل،
وقد مت اعادة تشغيل التيار الكهرباء ،ال سيما
انه في حال وان استمرت قضية ربط البيوت
واحملالت التجارية بالكهرباء دون اي تنسيق،
فان الضغط سيستمر وفي النهاية السكان هم
من سيعانون».

ال� � �ش � ��رط � ��ة :ش � ��اب � ��ة م � ��ن اجل� � �ن � ��وب حت � ��اول
ال �ق �ف ��ز م� ��ن أع� �ل ��ى ج �س ��ر ف� ��ي م ��رك ��ز ال �ب�ل�اد
أفادت املتحدثة باسم الشرطة  ،لوبا السمري،
في بيان وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب
مت اس��ت�لام ب�لاغ ف��ي ال��ش��رط��ة ،صباح
أ ّن�����هّ »:
االربعاء ،حول مالحظة املواطنني لشابة في
العشرينات من عمرها ،وهي تسير على طرف
شارع رقم  20اجتاه الشمال في مركز البالد،
وحتمل معها حقيبة سفر وكلبني برفقتها وتبدو
تائهة غريبة االطوار .هذا ،وقد هرعت قوات من
مت التوصل
شرطة السير واملرور الى املكان و ّ
للفتاة وه��ي تسير هناك والتي ما أن عاينت
بالقوات وهي تتقدم نحوها حتى بدأت بالهرب

قانون التنظيم والبناء لسنة  1965منطقة تنظيم محلي :النقب الشرقي
اعالن حول تصديق خارطة تفصيلية رقم652-0239715 :
ق��دم بهذا اع�لان وفقا لبند  117لقانون التنظيم والبناء لسنة  1965ح��ول تصديق خارطة تفصيلية رقم:
 – 652-0239715قطعة  139حي  2عرعرة بالنقب مخطط صيغة  5تعليمات خارطة صيغة  .8التي تشكل
تغييرا للخرائط التالية :تغيير /1/03/311/7ب املساحات املشمولة باخلارطة واماكنها :سلطة محلية :عرعرة
بالنقب حي 2:قطعة  139عرعرة بالنقب .احواض /قسائم للخارطة :حوض 100084:اقسام من قسائم9999 :
 .هدف اخلارطة :تغيير خطوط بناء .اهم تعليمات اخلارطة :تغيير خطوط بناء جانبية من  3.0الى  2.00م في
قسم منها مبوجب البند 62أ (أ) ( .)4اعالن عن ايداع اخلارطة نشر بالصحف بتاريخ 09/12/2016:وبسجل
النشرات رقم 7409 :صفحة 1855 :بتاريخ. 26/12/2016 :اخلارطة املذكورة موجودة مبكاتب اللجنة
االقليمية للتنظيم والبناء "النقب شرقي" العنوان :ش��ارع ككال  135بيت يديعوت اح��رون��وت بئر السبع
تل 08-6230966:ومبكاتب اللجنة اللوائية لواء اجلنوب العنوان :كريات هممشالة ,هتكفا  4بئر السبع ت:
. 08 - 6263791وكل معني يستطيع االطالع عليها في االيام والساعات التي تكون فيها املكاتب املذكورة
مفتوحة الستقبال اجلمهور
دافيد بونفيلد – رئيس اللجنة اإلقليمية للتنظيم والبناء "النقب الشرقي"
()92

مسرعة نحو ال جسر اجلديد القائم هناك ،حيث
جتاوزت حاجز االمان وهددت بالقفز من علو
 20متر» ،بحسب البيان.
وأضاف بيان الشرطة»:الى ذلك ،اسرع افراد
من الشرطة وحاولوا ثنيها عن القفز ،كما وقام
م��وا ط��ن��ون بالتوجه نحوها وأمسكوها قبل
مت حتويل الفتاة التي تبني أنّها
قفزها ،ومن ثم ّ
من سكان احدى البلدات في اجلنوب لفحص
مدى االهلية النفسية العقلية ،إلى جانب إخطار
اجلهات الرسمية ذات الصلة بالرعاية وغيرها
املعنية ،وفقا للمقتضى» ،إلى هنا البيان.

قانون التنظيم والبناء لسنة – 1965
منطقة التنظيم – شفالت هجليل
 .28.6.2017يعلن بهذا مبوجب البند  149لقانون
التنظيم والبناء لسنة –  ،1965أنه مبكاتب اللجنة
اإلقليمية للتنظيم والبناء شفالت هجليل ،قدم طلب
تسهيل بالبناء طلب رق��م 20170247 :من قبل:
محمد مشاوطة هوية رق��م 037425089 :جناح
مشاوطة هوية رق��م  062873351عال مشاوطة
هوية رقم  300440427عماد مشاوطة هوية رقم
 039748595في بلدة :شعب ح��وض19780 :
قسيمة 33 :قطعة  310ماهية التسهيل :تسهيل
بنقل نسب بناء لطابق عمدان من اجل حتويله لوحدة
سكن (اضافة وحدة سكن)  +تسهيل بعدد وحدات
السكن  4وحدات بدل  3وحدات سكن بدون جتاوز
اجمالي نسب البناء املسموحة .باستطاعة كل معني
تقدمي اعتراض خالل  14يوما ً من تاريخ نشر هذا
اإلع�ل�ان ،ملكاتب اللجنة اإلقليمية وفقا ً للعنوان:
طمرة ص.ب .377
()38
رئيس اللجنة – عصيون كوخفي
قانون التنظيم والبناء لسنة  – 1965منطقة تنظيم محلي قاسم
اعالن حول ايداع خارطة تفصيلية رقم451-0410472 :
اسم اخلارطة :املصادقة على مباني قائمة مبوجب للقائمة
وحتديد تعليمات بناء
قدم بهذا اعالن وفقا لبند  89لقانون التنظيم والبناء لسنة  1965انه مبكاتب
اللجنة احمللية للتنظيم والبناء قاسم ومبكاتب اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء
لواء املركز ،مودعة خارطة تفصيلية رقم .451-0410472 :والتي تشكل
تغييرا للخرائط التالية :تغيير أ ف/ب م .39/املساحات املشمولة باخلارطة
واماكنها :سلطة محلية :جلجولية .البلدة :جلجولية احداثيات X:196049
احداثيات  Y:672792احواض /قسائم/قطع للخارطة :حوض7506 :
اقسام من قسائم  38قطعة  38/4مبوجب خارطة أ ف/ب م . 39/اهداف
اخلارطة :املصادقة على مباني قائمة مبوجب للقائمة وحتديد تعليمات بناء.
اهم تعليمات اخلارطة :املصادقة على خطوط البناء للمباني القائمة بحسب
للوضع القائم بدون تغيير باجمالي مساحات البناء املسموحة.زيادة مسطح
البناء الى  .45%حتديد تعليمات بناء .كل معني ميكنه االطالع على اخلارطة
بايام وساعات استقبال اجلمهور .كل معني باالرض ،بالبناء او باي جزء
تنظيمي اخر والذي يرى نفسه متضررا من اخلارطة وكذلك كل صاحب حق
لذلك وفق بند  100للقانون ميكنه تقدمي اعتراضه خالل  60يوم من تاريخ
نشر اخر اعالن بالصحف ملكاتب اللجنة احمللية للتنظيم والبناء قاسم ،شارع
عبد الكرمي قاسم  10كفر قاسم ت 03-9370241 :مقدم االعتراض يقدم
نسخة من اعتراضه ملكاتب اللجنة اللوائية (العنوان :هرتصل  91الرملة ت:
 .)08-9788444وفق بند ( 103أ) للقانون اعتراض على اخلارطة ال يقبل
ولن يبحث فيه اال اذا قدم خطيا وبتفصيل االدعاءات التي يعتمد عليها ووفقا
النظمة التنظيم والبناء (نظام سريان االعتراضات على اخلارطة ،صالحيات
احملقق وانظمة عمله) لسنة .1989
اوريت ريشفي -رئيس اللجنة االقليمية للتنظيم والبناء قاسم
04/06/2017
()102

نص اإلعالن مبوجب نظام (36د) ( )2النظمة
التنظيم والبناء (ترخيص بناء) لسنة 2016
ق��دم بهذا اع�لان ان��ه ق��دم للجنة احمللية للتنظيم والبناء
جليل الشرقي طلب بترخيص محوسب .ر ق��م الطلب:
. 1220170017ماهية الطلب :بناء جديد .البلدة:عيلبون.
م��ق��دم��و ال��ط��ل��ب :االس���م  :س��اه��ر ش��وي��ه��دي ه��وي��ة رقم:
 026385344أص��ح��اب احل��ق��وق ب���األرض :االسم:
ساهرشويهدي هوية رقم 026385344 :املكان  :حوض:
 15424قسائم 19 :قطعة .200 :النه على هذا الطلب لم
يحصل على موافقة كل مالكي االرض املسجلني في نص
التسجيل ،كل من له شأن باالراضي املذكورة أعاله ميكنه
االط�لاع على الطلب املذكور في مكاتب اللجنة في دوار
الساعة في كفار تافور وتقدمي اعتراضه على الطلب خالل
 15يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
شقورعايد مقدم الطلب للترخيص
()81
اللجنة احمللية للتنظيم والبناء عيرون (وادي عارة)
إعالن مبوجب البند  149لقانون التنظيم والبناء
لسنة – 1965
نعلن بهذا أن��ه ق��دم للجنة احمللية للتنظيم والبناء عيرون
(وادي ع���ارة) طلبني الع��ط��اء ترخيص بناء ف��ي العنوان:
كفر قرع .أحواض وقسائم :حوض 12124 :قسيمة66 :
ملف بناء 10098 :طلب رقم 20170248 :من قبل :محمد
حسني كلش .الطلب يشمل التسهيالت التالية :ترخيص مبنى
حسب بند  151لقانون تعديل  104تعليمات الساعة ونشر
تسهيالت مبوضوع جتاوز تعليمات البناء بالقطعة كما يلي:
 .1تسهيل الضافة مساحة بناء حتى  30%من املساحة
الشاملة حسب بند ( 151ب – )1()2تعليمات الساعة.2 .
تسهيل الضافة وحدة سكن وتسهيالت لتجاوزات نفذت
ملوضوع عدد الطوابق خطوط البناء ومسطح االرض الكل
حسب بند ( 151ب()4()2أ) – تعليمات الساعة لقانون
التنظيم والبناء.هذا االعالن ال يلزم تصديق اللجنة.
اعالن عن تقدمي طلب ترخيص في حوض  12124قسيمة
 66بلدة كفر قرع طلب ترخيص رقم  20170248مقدم
الطلب :محمد حسني كلش هوية رقم  58557679ماهية
الطلب :ترخيص مبنى سكن –  4وح���دات سكن بطابق
ارض��ي وطابق اول ب��دون ترخيص بناء س��ور .يحق لكل
معني االطالع وتقدمي اعتراض على الطلب ملكاتب اللجنة
خ�لال أسبوعني م��ن ي��وم نشر ه��ذا اإلع�ل�ان ف��ي الصحف
ويحق لكل صاحب حق بالعقار تقدمي اعتراض بتعليالت
تنظيمية خالل  15يوم من تاريخ هذا االعالن .عند انتهاء
املوعد يحق للجنة بحث الطلب واتخاذ قرارها.
( )100نادر يونس– رئيس اللجنة احمللية  -عيرون
قانون التنظيم والبناء لسنة  – 1965منطقة تنظيم محلي قاسم
اعالن حول ايداع خارطة تفصيلية رقم451-0489187 :
اسم اخلارطة :تغيير في حقوق البناء – عائلة فيومي
قدم بهذا اعالن وفقا لبند  89لقانون التنظيم والبناء لسنة  1965انه مبكاتب
اللجنة احمللية للتنظيم والبناء قاسم ومبكاتب اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء لواء
املركز ،مودعة خارطة تفصيلية رقم .451-0489187 :والتي تشكل تغييرا
للخرائط التالية :تغيير أ ف/52/أ .املساحات املشمولة باخلارطة واماكنها :سلطة
محلية :جلجولية .البلدة :جلجولية احداثيات  X:196125احداثيات Y:673268
احواض /قسائم/قطع للخارطة :حوض 7506 :اقسام من قسائم 5 ،3 :قطعة
 5/2مبوجب خارطة أ ف/52/أ .اهداف اخلارطة :إضافة واجهة جتارية في
الطابق األرضي مبساحة  200م .2حتديد خطوط بناء .إضافة مساحات بناء
أساسية ومساحات خدمة حتت األرض .اهم تعليمات اخلارطة :إضافة 200
م 2الهداف جتارية .تصغير املساحة املخصصة لسكن بـ  32م . 2إضافة طابق
حتت األرض مبساحة  300م 2او في نطاق خط البناء املقترح  .نقل مساحات
بناء بني الطوابق  .حتديد مسطح بناء .حتديد خطوط بناء  .حتديد تعليمات بناء
 .كل معني ميكنه االطالع على اخلارطة بايام وساعات استقبال اجلمهور .كل
معني ب��االرض ،بالبناء او باي جزء تنظيمي اخر وال��ذي يرى نفسه متضررا
من اخلارطة وكذلك كل صاحب حق لذلك وفق بند  100للقانون ميكنه تقدمي
اعتراضه خالل  60يوم من تاريخ نشر اخر اعالن بالصحف ملكاتب اللجنة احمللية
للتنظيم والبناء قاسم ،شارع عبد الكرمي قاسم  10كفر قاسم ت03-9370241 :
مقدم االعتراض يقدم نسخة من اعتراضه ملكاتب اللجنة اللوائية (العنوان:
هرتصل  91الرملة ت .)08-9788444 :وفق بند ( 103أ) للقانون اعتراض
على اخلارطة ال يقبل ولن يبحث فيه اال اذا قدم خطيا وبتفصيل االدعاءات التي
يعتمد عليها ووفقا النظمة التنظيم والبناء (نظام سريان االعتراضات على
اخلارطة ،صالحيات احملقق وانظمة عمله) لسنة .1989
اوريت ريشفي -رئيس اللجنة االقليمية للتنظيم والبناء قاسم
04/06/2017
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مجلس عني قنية احمللي اعالن عن مناقصة علنية رقم 03/2017
تزويد ،وضع وجمع ادوات جتميع نفايات ملجلس عني قنية
مجلس عني قنية ميتلك حيز في برنامج "بيئة متساوية" التابع لوزارة حماية البيئة .في اطار مبادرة الوزارة
اجري بحث شامل الدوات جتميع النفايات وتقرر تبديلها بدعم من الوزارة.
مجلس عني قنية يطلب بهذا عروض لتزويد ،وضع ادوات جتميع نفايات لبيوت السكن ،لساحات البيوت،
للمصالح وللمؤسسات العمومية كذلك جمع ادوات جتميع النفايات القدمية.
ميكن شراء شروط املناقصة واملستندات املرفقة معها ،مبا في ذلك نص االتفاقية الذي يطلب من الفائز
التوقيع عليه مقابل دفع  2500ش.ج (الفني وخمسمائة شيكل جديد) من مكاتب مجلس عني قنية بااليام
االحد – اخلميس بساعات الدوام  ،08:00 – 14:00املبلغ ال يعاد.
ميكن االطالع على مستندات املناقصة قبل شرائها بدون مقابل في مكاتب املجلس في عني قنية.
لقاء استفسارات (فيما يلي :اللقاء") يجري ي��وم  20مت��وز  2017الساعة  14:00في مكاتب املجلس
احمللي .اشتراك مندوبني عن مشتري مستندات املناقصة باللقاء ،يشكل شرط ملزم وضروري لالشتراك
باملناقصة.
على مقدم العرض ان يرفق لعرضه كفالة بنكية بقيمة  15.000ش.ج موقعة ،مرتبطة بجدول االسعار
للمستهلك بالنص املرفق مع مستندات املناقصة .الكفالة تكون سارية املفعول لغاية  27تشرين اول
 2017مساء.
عرض املشترك باملناقصة مع كل مستندات املناقصة وكل املستندات املرفقة تقدم بنسختني باملقابل :في مكاتب
املجلس وايضا في وزارة حماية البيئة في القدس ،شارع كنفي نشرمي  5القدس بتسليم يدوي فقط .كل
واحد من املغلفات يدخل الى مغلف املناقصة املرفق مع مستندات املناقصة ويقدم مغلقا بتسليم يدوي فقط.
تقدم العروض للمناقصة حتى يوم  27اب  2017الساعة  .14:00لن تقبل العروض التي تقدم بعد املوعد
املذكور .يتم فتح مستندات املناقصة يتم من قبل جلنة املناقصات بيوم  27اب  2017الساعة  16:00في غرفة
اجللسات في مبنى املجلس احمللي .ال يلتزم املجلس بقبول العرض االرخص او أي عرض اخر.
معضاد زهر الدين  -رئيس املجلس احمللي
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قانون التنظيم والبناء لسنة  1965لواء:اجلنوب,منطقة تنظيم محلي :النقب شرقي
اعالن حول تصديق خارطة هيكلية محلية رقم 652-0391524:
اسم اخلارطة :كسيفة – إضافة حقوق بناء صيغة اخلارطة :تعليمات  -16مخطط -7
قدم بهذا اعالن وفقا لبند  117لقانون التنظيم والبناء لسنة  1965حول تصديق خارطة هيكلية محلية رقم
 652-0391524:توحيد وتقسيم :بدون توحيد وتقسيم تراخيص بناء ورخص :خارطة مبوجبها ميكن اصدار
تراخيص او رخص التي تتعلق باخلرائط التالية :املساحات املشمولة باخلارطة واماكنها :احداثيات X:208750
احداثيات  Y:572750احواض وقسائم  :منظم :احواض بأكملها،100571 ،100569 ،100565 ،100564 :
 . 100911 ،100587 ،100586 ،100582 ،100572حوض 1/100073 :اقسام من قسائم .1 :حوض:
 3/100076اقسام من قسائم .1 :حوض 100566 :قسائم بأكملها،14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 :
،38 ،37 ،36 ،35 ،34 ،33 ،32 ،31 ،30 ،29 ،28 ،27 ،26 ،25 ،24 ،23 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18 ،17 ،16 ،15
،62 ،61 ،60 ،59 ،58 ،57 ،56 ،55 ،54 ،53 ،52 ،51 ،50 ،49 ،48 ،47 ،46 ،45 ،44 ،43 ،42 ،41 ،40 ،39
،86 ،85 ،84 ،83 ،82 ،80 ،79 ،78 ،77 ،76 ،75 ،74 ،73 ،72 ،71 ،70 ،69 ،68 ،67 ،66 ،65 ،64 ،63
 ،105 ،104 ،103 ،101 ،100 ،98 ،97 ،96 ،95 ،94 ،93 ،92 ،91 ،90 ،88 ،87حوض  100566اقسام من
قسائم  106 ،102حوض 100567 :قسائم باكملها،18 ،17 ،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 :
،42 ،41 ،40 ،39 ،38 ،37 ،36 ،35 ،34 ،33 ،32 ،31 ،30 ،29 ،28 ،27 ،26 ،25 ،24 ،23 ،22 ،21 ،20 ،19
،66 ،65 ،64 ،63 ،62 ،61 ،60 ،59 ،58 ،57 ،56 ،55 ،54 ،53 ،52 ،51 ،50 ،49 ،48 ،47 ،46 ،45 ،44 ،43
،90 ،89 ،88 ،87 ،86 ،85 ،84 ،83 ،82 ,81 ،80 ،79 ،78 ،77 ،76 ،75 ،74 ،73 ،72 ،71 ،70 ،69 ،68 ،67
 ،107 ،105 ،104 ،103 ،102 ،101 ،100 ،98 ،97 ،96 ،95 ،94 ،93 ،92 ،91حوض 100567 :اقسام من
قسائم .108 :حوض 100568 :قسائم بأكملها،18 ،17 ،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 :
،42 ،41 ،40 ،39 ،38 ،37 ،36 ،35 ،34 ،33 ،32 ،31 ،30 ،29 ،28 ،27 ،26 ،25 ،24 ،23 ،22 ،21 ،20 ،19
،66 ،65 ،64 ،63 ،62 ،61 ،60 ،59 ،58 ،57 ،56 ،55 ،54 ،53 ،52 ،51 ،50 ،49 ،48 ،47 ،46 ،45 ،44 ،43
،89 ،88 ،87 ،86 ،85 ،84 ،83 ،82 ،81 ،80 ،79 ،78 ،77 ،76 ،75 ،74 ،73 ،72 ،71 ،70 ،69 ،68 ،67
 .109 ،108 ،107 ،106 ،105 ،104 ،103 ،102 ،101 ،100 ،99 ،98 ،97 ،95 ،94 ،92 ،91 ،90حوض:
 100568اقسام من قسائم  .96 :حوض 100570 :اقسام من قسائم .1 :حوض 100573:اقسام من قسائم:
 .1حوض 100574 :اقسام من قسائم .1 :حوض 100575 :اقسام من قسائم .1 :حوض 100579 :اقسام من
قسائم .1 :حوض 100580 :اقسام من قسائم .1 :حوض 100581 :اقسام من قسائم .1 :حوض100583 :
قسائم بأكملها .1 :حوض 100584 :اقسام من قسائم .2 ،1 :حوض 100585 :اقسام من قسائم .1 :حوض:
 100588اقسام من قسائم .1 :حوض 100715 :اقسام من قسائم.1 :حوض 100716 :اقسام من قسائم:
 .1حوض 100720 :اقسام من قسائم .1 :حوض 100721 :اقسام من قسائم .1 :حوض 100722 :اقسام من
قسائم .1 :حوض 100725 :اقسام من قسائم .1 :حوض 100750 :اقسام من قسائم .1 :حوض100751 :
اقسام من قسائم .1 :حوض 100753 :اقسام من قسائم .1 :حوض 100756 :اقسام من قسائم .6 :حوض:
 100758اقسام من قسائم .1:هدف اخلارطة :انتاج اطار تنظيمي الضافة وحدات سكن وحقوق بناء للسكن
ومباني عمومية في نطاق البلدة القائمة كسيفة .اهم تعليمات اخلارطة :أ .إضافة وحدات سكن في القطعة حتى
الكتظاظ  4وحدات سكن في الدومن صافي .ب .حتديد إضافة حقوق بناء في قطع السكن حوالي  95%مساحة
أساسية و –  15%مساحات خدمة (منها  5%فوق األرض و 10% -حتت األرض .).ج .حتديد إضافة حقوق
بناء في القطع املخصصة الحتياجات عمومية الى  150%في القطع الصغيرة من  1.5دومن و –  200%في
القطع الكبيرة من  1.5دومن  .د .حتديد مسطح اقصى للبناء  50%من مساحة القطعة في تخصيص سكن
ومباني عمومية .هـ .التقيد بارتفاع البناء للسكن لـ  3 -طوابق  .و .حتديد خطوط البناء  :وفقا مللحق خطوط
البناء امللزمة .ز .حتديد معايير الوقوف لكل إضافة بناء من صالحية هذه اخلارطة .اعالن عن ايداع اخلارطة
نشر بالصحف بتاريخ 03/02/2017 :وبسجل النشرات رقم 7433 :صفحة  2681بتاريخ . 26/01/2017
اخلارطة املذكورة موجودة مبكاتب اللجنة اللوائية لواء اجلنوب ,هتكفا  4بئر السبع  84100تل08-6263795 :
.وايضا مبكاتب اللجنة احمللية للتنظيم والبناء النقب الشرقي تل , 08-6230966 :وكل معني يستطيع االطالع
عليها في االيام والساعات التي تكون فيها املكاتب املذكورة مفتوحة الستقبال اجلمهور,وفي موقع االنترنت
ملديرية التنظيم . www.iplan.gov.il
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فك 43633 - 04 – 17
في احملكمة اللوائية في حيفا
مبوضوع :قانون الشركات لسنة 1999
انظمة الشركات (طلب تسوية او اتفاقية) لسنة 2002
ومبوضوع .1 :سفاري حلاي ولتسوميح م.ض (بتجميد اجراءات) شركة خصوصية
512461831
 .2الون فطريناريا م.ض (بتجميد اجراءات) شركة خصوصية 513607440
(فيما يلي" :الشركات")
بواسطة :املوكلني مدقق احلسابات يعكوف زيتسر ومدقق احلسابات داني اليبلر شارع معلي
هشحرور  17حيفا  3328440ت 04 – 8674111 :فاكس ( 04 – 8674480فيما يلي:
"املوكلني")
دعوة لتقدمي عروض
لشراء اسهم و/او عمل الشركات
 .1تطلب بهذا عروض لشراء اسهم و/او عمل الشركات (مبا في ذلك املخزون الذي بحوزتهم).
 .2املعلومات في هذه الدعوة هي عامة ،وال يوجد فيها ما يشكل نيابة من قبل املوقع ادناه بكل موضوع
يخص الشركات ،وضعها ،قيمتها و/او اجلدوى من شرائها .التعاقد يتم بوضع .AS-IS
 .3يتم تنسيق زيارة للمكان مسبقا مع اساف كيرن ت.052 – 3733980 :
 .4على مقدم العرض ان يفحص بنفسه وعلى مسؤوليته أي تفصيل واي معلومة مطلوبة لتقدمي
العرض ،وكل عرض يقدم فقط باالعتماد على فحوصات وعلى مسؤولية مقدم العرض احلصرية.
 .5تقدم ال��ع��روض خطيا مبغلف مغلق ملكاتب املوكل يعكوف زيتسر وش��رك��اه مدققي حسابات
من ش��ارع معلي هشحرور  17حيفا ت 04 – 8674111 :فاكس  04 – 8674480لغاية تاريخ
 27.7.17الساعة .12:00
 .6لكل عرض ترفق كفالة بنكية مستقلة لصالح املوقع ادناه ،بنسبة  10%من قيمة العرض ،شامل
ض.ق.م .الكفالة تكون سارية املفعول حتى يتم اعالم مقدم العرض بفوز عرضه او رفضه.
 .7تصرف الكفالة البنكية لصالح املوقع ادناه ،اذا تراجع مقدم العرض عن عرضه الي سبب كان .يتم
الصرف كتعويض محدد ومتفق عليه مسبقا ،بدون حاجة الثبات ضرر و/او تواجد أي ضرر.
 .8يحق للموقع ادناه حسب اعتباراته ادارة مفاوضات مع كل مقدمي العروض و/او مع قسم منهم و/
او مع أي شخص اخر و/او اجراء تنافس بينهم جميعا ،و/او قسم منهم والكل اذا وجده مناسبا.
 .9على هذه الدعوة وعلى الصفقة موضوع الدعوة ال تنطبق قوانني املناقصات.
 .10املوقع ادناه ال يلتزم بقبول العرض االعلى او أي عرض اخر.
 .11التعاقد خاضع لتصديق احملكمة اللوائية في الناصرة.
مدقق احلسابات داني اليبلر
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قانون التنظيم والبناء لسنة 1965
لواء :حيفا ،منطقة تنظيم محلي :حيفا
اعالن حول ايداع خارطة هيكلية محلية رقم304 – 0138503 :
اسم اخلارطة :ح ف 2310/تنظيم البناء في شارع هباعل شم طوف .9
قدم بهذا اع�لان وفقا لبند  89لقانون التنظيم والبناء لسنة ( 1965فيما يلي
القانون) انه مبكاتب اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء لواء حيفا ومبكاتب اللجنة
احمللية للتنظيم والبناء حيفا ،مودعة خارطة هيكلية محلية رقم– 0138503 :
 .304توحيد وتقسيم :بدون توحيد وتقسيم .تراخيص بناء ورخص :خارطة
مبوجبها ميكن اصدار تراخيص او رخص .والتي تتعلق باخلرائط التالية :نوع
العالقة رقم اخلارطة تغيير ح ف/853/أ خضوع ح ف/م ق/1400/ج ب
خضوع ح ف/229/ي خضوع ح ف/229/ي 1/خضوع ح ف/1400/ي
ب خضوع ح ف/م ق/1400/ي ب 1/خضوع ح ف /م ق/229/ي2/
خضوع ح ف/م ق/1400/ي ب 4/خضوع ح ف/229/هـ 1/خضوع ح
ف/م ق/1400/ف م خضوع ت م أ 38/خضوع ح ف/م ق/1400/ت ط
خضوع ح ف/229/هـ .
املساحات املشمولة باخلارطة واماكنها :البلدة :حيفا .شارع  :باعل شم طوف 9
.املجمع يقع في حيفا في شارع هباعل شم طوف  . 9احواض وقسائم :منظم:
حوض 10809 :قسائم بأكملها.134 ،133 :حوض 10809 :اقسام من قسائم:
 .505قطع 134 – 133 :مبوجب للخارطة ح ف/853/أ .هدف اخلارطة:
تنظيم بناء قائم في شارع هباعل شم طوف  .9اهم تعليمات اخلارطة :اضافة
مساحات بناء أساسية واضافة طابق بدون تغيير االرتفاع للبناء القائم.اعفاء من
تركيب أماكن للوقوف داخل القطعة وتصغير خط بناء امامي من  5م الى  4م ،
وخط بناء خلفي من  6.5م الى  4م .
كل معني ميكنه االطالع على اخلارطة بايام وساعات استقبال اجلمهور .وفي
موقع انترنت مديرية التنظيم  www.iplan.gov.ilكل معني باالرض ،بالبناء
او باي جزء تنظيمي اخر وال��ذي يرى نفسه متضررا من اخلارطة وكذلك كل
صاحب حق لذلك وفق بند  100للقانون ميكنه تقدمي اعتراضه خالل  60يوم
من تاريخ نشر اخر اعالن بالصحف ملكاتب اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء لواء
حيفا ،بال يام  15حيفا  33095ت .04-8633455 :مقدم االعتراض يقدم
نسخة من اعتراضه ملكاتب اللجنة احمللية للتنظيم والبناء حيفا ،بياليك  3حيفا
ت 04-8356807 :اعتراض على اخلارطة ال يقبل ولن يبحث فيه اال اذا قدم
خطيا وبتفصيل االدعاءات التي يعتمد عليها وارفاق تصريح يؤكد احلقائق التي
يعتمد عليها وفقا النظمة التنظيم والبناء (نظام سريان االعتراضات على اخلارطة
صالحيات احملقق وانظمة عمله) لسنة .1989
( )51ليئات بيلد قائم مقام رئيس اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء لواء حيفا

