9.3.2018

אחוז משרה .100% :הערות :תקן.
כל המעוניינים באיוש המשרה וקבלת תיק המכרז
וטופס הגשה למכרז/משרה נא להגיע למחלקת משאבי
אנוש במועצה המקומית ירכא קומה ( )4בימים א'-ה'
בין השעות  08:00עד .15:30
מועד אחרון להגשה :יום חמישי 22/3/2018
עד השעה 12:00
לבירורים נוספים ניתן להתקשר לגב' פתאן שלה –
מח' משאבי אנוש 04-9568129
והיב חביש ,ראש המועצה

املجلس احمللي يركا
مناقصة علنية رقم 11/18
وحركة سير في بلدة يركا
موقف11/18
مراقب/ةמס'
مطلوبפומבי
מכרז
نسبة الوظيفة  100% :مالحظات  :معايير
جلميع املعنيني بإشغال الوظيفة واحلصول على ملف املناقصة واستمارة
التقدمي للمناقصة  /الوظيفة  ،الرجاء احلضور لقسم املوارد البشرية في
משרה:
תק–ן.اخلميس بني الساعات
הערות :األحد
.100%الطابق ( )4في األيام
احمللي يركا ،
אחוז املجلس
 08:00ولغاية . 15:30
וטופס
המכרז
תיק
וקבלת
המשרה
נים באיוש
لغاية
22/3/2018
املوافق
اخلميس
للتقدمي :يوم
املوعد األخير
נא.12:00
الساعة
להגיע למחלקת משאבי אנוש
רז/משרה
ملزيد من التفاصيل ميكن االتصال بالسيدة فاتن شال – قسم امل��وارد
( )4בימים א'-ה' בין
ירכא קומה
. 04-9568129
מקומיתالبشرية
وهيب حبيش – رئيس املجلس
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מועצה מקומית ירכא

קח/ית חניה ותנועה בישוב ירכא

23
اللجنة احمللية للتنظيم والبناء ليف هجليل
اعالن وفقا للمادة (136د) النظمة التنظيم
والبناء (طلب ترخيص ،شروطه ورسوم)
لسنة .1970
ان � ��ا امل� ��وق� ��ع ادن� � � ��اه :م �ح �م��د ي ��اس�ي�ن ه ��وي ��ة رق� ��م:
 040942385م ��ن ب� �ل ��دة :ع ��راب ��ة .ط �ل��ب رق ��م:
 . 20180064اعلن بهذا ان��ي اطلب بناء  :مبنى
مقترح من اربع طوابق اربع وحدات سكن .في حوض:
 ،19379قسيمة ،69 :قطعة . 700/8 :كل من يدعي
حلقوق باالرض املذكورة ويعترض على طلبي عليه
تقدمي اعتراضه خطيا خالل 15يوم من موعد نشر
هذا االع�لان بالصحف .ترسل االعتراضات ملكاتب
اللجنة احمللية للتنظيم والبناء ليف هجليل ،ص.ب 80
سخنني  .20173يصادق على االعالن من قبل اللجنة
فيينرو دورين – مهندس اللجنة
()96

اللجنة احمللية للتنظيم والبناء عيرون (وادي عارة) إعالن مبوجب البند  149لقانون التنظيم
والبناء لسنة – 1965
نعلن بهذا أنه قدم للجنة احمللية للتنظيم والبناء عيرون (وادي عارة) طلب إلعطاء ترخيص بناء القامة مبنى سكن
مشترك في ثالث طوابق فوق طابق موقف بارتفاع  2.20ثالث وحدات سكن في العنوان:ام الفحم أحواض
وقسائم :حوض 20452 :قسيمة 33 :ملف بناء 8281 :طلب رقم 20150837 :من قبل :عايد طايع محميد.
الطلب يشمل التسهيالت التالية :تسهيل بخصوص جتاوز في خط بناء امامي لبيرغوال بنسبة  3( 40%م بدل
 5م) .ميكن االطالع على الطلب املذكور أعاله في أيام وساعات استقبال اجلمهور .كل معني بإمكانه االطالع
وتقدمي اعتراض على الطلب ملكاتب اللجنة خالل أسبوعني من يوم نشر هذا اإلعالن في الصحف.
نادر يونس رئيس اللجنة
()85

اللجنة احمللية للتنظيم والبناء عيرون -وادي
عارة إعالن مبوجب البند  149لقانون
التنظيم والبناء لسنة – 1965
اعالن عن تقدمي طلب ترخيص
ق��دم ب�ه��ذا اع�ل�ان أن��ه ق��دم للجنة احمللية للتنظيم
والبناء عيرون طلب لترخيص بناء حوض20315 :
قسيمة 3 :البلدة :ام الفحم .طلب لترخيص رقم:
 20150969تفاصيل مقدم الطلب :اغبارية اكرم
ع�ب��دال�ل��ه .م��اه�ي��ة ال �ط �ل��ب :ت��رخ�ي��ص مبنى سكن
ثنائي العائلة في طابق ارضي  .يحق لكل صاحب
حق بالعقار املذكور تقدمي اعتراض على الطلب،
بتعليالت تنظيمية خالل  15يوم من تاريخ نشر
ه��ذا االع�ل�ان .عند انتهاء ه��ذا امل��وع��د يحق للجنة
احمللية البت بالطلب واتخاذ قرارها.
( )84احملامي عبد مصاروة – رئيس اللجنة

نعلن بهذا مبوجب البند 149من القانون ،أنه قدم للجنة احمللية
للتنظيم والبناء "مسجاف" (فيما يلي – اللجنة احمللية) طلب
تسهيل .رقم الطلب 20171285 :ملف بناء .5180320 :من
قبل :اس�لام محمد علي سواعد .في بلدة :كمانة .في حوض:
 19149قسيمة  14قطعة  .675ماهية التسهيل :شرعية لبيت
قائم املتجاوز خطوط البناء وانتهى بناءه قبل اعالن اخلارطة
ج 16968/لسريانها .باستطاعة كل معني االطالع على الطلب
في مكاتب اللجنة احمللية مسجاف في ايام استقبال اجلمهور .كل
من يرى نفسه متضررا ً من هذا التسهيل ،يستطيع تقدمي اعتراض
على التسهيل خالل أسبوعني من تاريخ نشر هذا اإلعالن .يرسل
االعتراض ملكاتب اللجنة احمللية للتنظيم والبناء مسجاف املنطقة
الصناعية ترديون بريد متنقل مسجاف .2017400
ليونيد مليكني – مهندس اللجنة
()41

بلدية الناصرة – قسم الهندسة
مبوجب البنود  150 ،151 ،149 ،148من
ق��ان��ون التنظيم والبناء لسنة –  1965تعلن
اللجنة احمللية للتنظيم والبناء في بلدية الناصرة
ان��ه ق��دم��ت ل�ه��ا ط�ل�ب��ات ل�ل�م�ص��ادق��ة عليها مع
تسهيالت/استعمال مغاير كما هو مبني ادناه.
رقم الطلب 18/18 :االسم :احمد خطيب بلوك:
 16518قسيمة 20 :ماهية التسهيل - :بعدد
الطبقات  -بارتفاع البناء .وعليه فكل من له
اعتراض على ذلك ميكنه تقدميه ملهندس اللجنة
احمللية للتنظيم والبناء في قسم الهندسة خالل
اسبوعني من تاريخ نشر االعالن.
علي سالم –رئيس البلدية
( )58رئيس اللجنة احمللية للتنظيم والبناء

 08עד .15:30
ן להגשה :יום חמישי 22/3/2018
12:00
וספים ניתן להתקשר לגב' פתאן שלה –
י אנוש 04-9568129
اللجنة احمللية للتنظيم والبناء مسجاف
اللجنة للتنظيم والبناء "مفوهعمكيم"
חביש,
והיב
המועצה–
ראשلقانون التنظيم والبناء لسنة
مبوجب البند 149
إعالن
إعالن وفقا للمادة  2ب من انظمة التنظيم والبناء
( 1965فيما يلي القانون)
(طلب ترخيص ،شروط ورسوم لسنة )1970
ق��دم بهذا اع�لان وفقا للمادة  2ب من انظمة التنظيم
وال �ب �ن��اء  1965ب�خ�ص��وص ت �ق��دمي ط�ل��ب للمصادقة
ع� �ل ��ى م �خ �ط��ط ت �ق �س �ي��م ت �ن �ظ �ي �م��ي .رق � ��م امل �خ �ط��ط:
/5ح 59/16904/ج .مقدم املخطط :فوزي دراوشة
هوية رقم 5914900 :حوض ،16904 :من قسيمة:
 59حتى .59 :قطعة 59/21 :البلدة اكسال .ماهية
املخطط :مخطط توحيد وتقسيم .يحق لكل صاحب
ش��أن االط�ل�اع على الطلب ف��ي مكاتب اللجنة احمللية
وتقدمي اعتراض خالل  15يوم من تلقي هذا االعالن
و/او نشر هذا االعالن بالصحف .يقدم االعتراض خطيا
ومفصال للجنة احمللية مفوهعمكيم بالعنوان :تسيبورن
 5/14نتسيرت عيليت. 17000 -
( )81املهندس يوسف حبيب – مهندس اللجنة

امل �ج �ل��س احمل �ل��ي م��زرع��ة
مناقصة رقم 5/2018
مبنى الستعمال قسم املعارف أ
بناء مخزن طوارئ
تكلفة مستندات املناقصة  3.500 :ش.ج .
* تعليمات وشروط املناقصة مفصلة في كراس املناقصة وهي
امللزمة.
التصنيف املطلوب  :مقاول مسجل ألعمال املقاوالت فرع 100
ج .تصنيف مالي مالئم حلجم املشروع.
كفالة بنكية  :بقيمة  200.000ش.ج ( مائتي ألف ش.ج) سارية
املفعول لغاية تاريخ . 25/6/2018
جولة املقاولني :يوم اخلميس املوافق  15/3/2018الساعة
 12:00من مكاتب املجلس .
امل ��وع ��د األخ� �ي ��ر ل �ت �ق��دمي ال� �ع ��روض  :ي� ��وم األح � ��د امل��واف��ق
 25/3/2018الساعة  ، 12:00من مكاتب املجلس .
هاتف لالستفسارات04-9820104 :
فؤاد عوض -رئيس املجلس
()103

اللجنة احمللية للتنظيم والبناء "يزراعليم"
إعالن مبوجب البند  149من قانون التنظيم
والبناء لسنة – 1965
نعلن ب �ه��ذا أن��ه ق��دم للجنة احمل�ل�ي��ة للتنظيم وال�ب�ن��اء
"يزراعليم" ،طلب العطاء ترخيص بناء كما يلي :بيت
سكن من طابق واحد بتوسع من الشمال +تسهيالت
 :خطوط بناء جانبية عينية  270سم بدل  300سم +
تسهيل مبسطح  42.3% :بدل  40%لبناء مبنى في
طابق واحد فقط مبساحة  169.3م .2في العنوان :بلدة
يعوشع احواض وقسائم حوض 12710 :قسيمة15 :
قطعة . 26:ملف بناء 14162 :طلب رقم20180317 :
من قبل :الون كرسنة كل املعنيني باإلعراب عن رأيهم
 ،باستطاعتهم تقدميه خطيا ،ملكاتب اللجنة في املجلس
االقليمي عيمك يزراعيل ،خالل  14يوما ًمن تاريخ نشر
هذا اإلعالن .العنوان :ص.ب  ، 90000العفولة . 18120
( )94عيدو دوري – رئيس اللجنة الفرعية يزراعليم

اإلعالن وفقا للمادة (36ب) النظمة التنظيم
والبناء (ترخيص بناء) لسنة 2016
ق��دم ب�ه��ذا اع�ل�ان ان��ه ق��دم للجنة احمللية للتنظيم
والبناء جليل الشرقي طلب لترخيص بناء رقم:
. 1320180046م��اه�ي��ة ال�ط�ل��ب :شرعية لبناء
ق��ائ��م ب��دون ترخيص  ،اس ��وار وت�ط��وي��ر وتنظيم
أماكن وق��وف  ،االج�م��ال وح��دة سكن واح��دة في
القطعة  .البلدة :امل �غ��ار .مقدمو الطلب :االس��م :
امير تلحمي هوية رقم , 037787827 :أصحاب
احلقوق ب��األرض :االس��م :عيسى حبيب جهشان
هوية رقم , 2108523 :املكان  :حوض15622 :
قسيمة 3 :قطعة ,3/2 :الن��ه على ه��ذا الطلب لم
يحصل على موافقة كل مالكي االرض املسجلني
ف��ي ن��ص التسجيل ،ك��ل م��ن ل��ه ش��أن ب��االراض��ي
املذكورة أعاله ميكنه االطالع على الطلب املذكور
في مكاتب اللجنة في دوار الساعة في كفار تافور
وتقدمي اعتراضه على الطلب خالل  15يوما من
تاريخ نشر هذا اإلعالن.
( )91املهندس أبو غوش هائل  -مقدم الطلب

اإلدارة الرئيسية
شعبة اللوجيستيكا  ،البنى التحتية وشبكات املعلومات
دائرة البنى التحتية والبناء
ُيطلب بهذا تقدمي عروض للمناقصة رقم72 - 19/18 :
تنفيذ أعمال بناء ،شبكات وفينش في عيادة بقعاتا -مالءمات
في العقار املؤجر في لواء الشمال
* ميكن االطالع على مستندات املناقصة بدون دفع ،في موقع انترنت كالليت بالعنوان www.clalit.org.il :
(للدعم التقني اتصلوا لهاتف رقم  03-7667777فرعي .)1
* املذكور في هذا اإلعالن يعتبر جزء ال يتجزء من استمارات  /مستندات املناقصة وال يأتي للتقليل من أي شرط
من الشروط املفصلة في استمارات املناقصة بل يضيف عليها.
* يجب على مقدم العرض حتميل كافة مستندات املناقصة من موقع االنترنت  ،وتقدمي عرضه مرفقا ً بكافة
مستندات املناقصة موقعا ً من قبله  ،لصندوق املناقصات االلكتروني في رمدورنط.
منعا ً لاللتباس ،يوضح بهذا أن النص الكامل الذي يلزم مقدم العرض هو النص املوجود في موقع
االنترنت.
 .1ملخص شروط احلد األدنى لالشتراك باملناقصة :
أ .يجب على مقدم العرض أن يكون مقاول مسجل صاحب تصنيف ج –  1فرع  100مبوجب قانون تسجيل
املقاولني ألعمال هندسة البناء للعام –  ( .1969أو أعلى مبوجب عرضه املالي كما يتوجب في املعايير).
ب .يجب على مقدم العرض أن يكون صاحب جتربة بتنفيذ مشروعني على األقل حسب املفصل في مستندات
املناقصة.
ج .بيوم  22.3.2018الساعة  12:00جتري جولة املقاولني في مكان تنفيذ األعمال .مكان اللقاء -شارع بيت
الشعب في قرية بقعاتا ،عيادة كالليت هضبة اجلوالن  .على مقدم العرض باملناقصة يفرض واجب االشتراك
في اجلولة.
د .يجب على مقدم العرض أن يرفق لعرضه كفالة بنكية مستقلة وغير مشروطة بالنص احملدد في مستندات
املناقصة بقيمة  ( 120.000مائة وعشرين ألف ) ش.ج  ،وتكون سارية املفعول ليوم  . 29.7.2018تقدم كفالة
املناقصة في مغلف مغلق لصندوق املناقصات ويسجل عليه رقم هذه املناقصة  ،املوجود في مركز كالليت ،
شارع أرلوزوروف  ،115تل أبيب ( في الطابق األرضي ) لغاية تاريخ  ، 16.4.2018لغاية الساعة . 12:00
ال يجوز إرسال العروض بالبريد.
 .2في أية حالة لوجود تتناقض بني املذكور في هذا اإلعالن وبني املذكور في مستندات املناقصة  ،املذكور
في مستندات املناقصة هو امللزم.
هاتف لالستفسارات03-6944893 :
تنشر هذه املناقصة أيضا ً بالصحف الصادرة باللغة العبرية والنص امللزم هو النص املنشور باللغة العبرية.
* ينشر هذا اإلعالن أيضا ً في موقع انترنت كالليت -قسم املناقصات WWW.Clalit.org.il

أور ياروك :النساء تقدن بحذر أكثر وفي الناصرة
عدد النساء املتورطات باحلوادث هو األكبر
مكاتب "كل العرب"  -الناصرة
وصل الى موقع العرب البيان التالي
وجاء فيه":يتّضح من معطيات جمعية
أور ي���روك (ض���وء أخ �ض��ر) املبنيّة
على أساس معطيات دائرة اإلحصاء
أن  ،11%فقط ،من احلوادث
املر َكزيةّ ،
القاتلة التي وقعت عام  2017كانت
متو ّرطة فيها سيارة قادتها امرأة .وقع
عام  529 2017حاد ًثا قاتلاً  ،من بينها
 59حاد ًثا ،فقط ،تو ّرطن فيها سائقات
– نساء ،في حني أنّه في بقيّة الـ 470
حاد ًثا قاتلاً تو ّرط سائقون – رجال.
أن ُعشر
ك�م��ا ي�تّ�ض��ح م��ن امل�ع�ط�ي��ات ّ
السائقني الذين ُقتلوا في حوادث طرق
ع��ام  2017ك � ّن ن�س��اء .م��ن ب�ين 176
سائ ًقا مقتولاً في حوادث طرق 160
أن عدد
رج�ًل�اً و 16ام��رأة ،فقط .كما ّ
السائقني الذين أصيبوا في ح��وادث
طرق السنة الفائتة كان أكبر بكثير من
عدد السائقات :أكثر من  9,000سائق
أصيب في حوادث طرق عام ،2017
أن عدد النساء اللواتي أُصنب
في حني ّ
ّ
أق ّل من  ،3,900أقل من النصف.
في مع ّدل َعقد من الزمان:
يقتل ك� ّل ع��ام ف��ي ح��وادث ط��رق 13
سائقة و 143سائ ًقا
يتو ّرط ك ّل عام في حوادث طرق قاتلة
 55سائقة و 439سائ ًقا
إ ِرز ك�ي�ت��ا ،م��دي��ر ع ��ا ّم جمعية "أور
ي��روك" (ض��وء أخ�ض��ر)" :املعطيات
�ص�بن أق� ّل
ال�ت��ي ت�ب�ّي�نّ ّ
أن السائقات ُي� َ
أن السائقات
في حوادث الطرق تؤ ّكد ّ
يقدن بشكل أكثر أمنًا وحذ ًرا .إنّنا ننظر
بأه ّمية بالغة إ ل��ى تشجيع السياقة
وحسب القانون.
الصحيحة ،اآلمنة،
َ

م��ن ا مل �ه � ّم تشجيع التوعية للسياقة
اآلم��ن��ة ،ل �ل��رج��ال ول�ل�ن�س��اء م��ن س� ّن
لتوجههم إلى احلرص على
صغيرة،
ّ
واإلذعان لقوانني السير ،من أجل منع
وتقليص ك ّمية املصابني في حوادث
الطرق".
أ ّم الفحم :في ال َعقد األخير (2008-
 )2017وقع  95حادث طرق بتو ّرط
س��ائ�ق��ة ام� ��رأة و  315ح���ادث ط��رق
بتو ّرط سائق رجل .مجمل من أُصنب
من النساء في حوادث طرق في املدينة
في ال َعقد األخير  296امرأة (مسافرات
وسائقات).
باقة الغربية :في ال َعقد األخير (2008
 )-2017وق ��ع  140ح� ��ادث ط��رق
ب�ت��و ّرط سائقة ام��رأة و  378ح��ادث
طرق بتو ّرط سائق رجل .مجمل من
أُص�بن م��ن النساء ف��ي ح��وادث طرق
ف��ي امل��دي �ن��ة ف��ي ال � َع �ق��د األخ �ي��ر 287
ام ��رأة (م �س��اف��رات وس��ائ �ق��ات)ُ ،قتل
منه ّن أربع.
جديدة املكر :في ال َعقد األخير (2008-
 )2017وقع  91حادث طرق بتو ّرط
س��ائ�ق��ة ام� ��رأة و  312ح���ادث ط��رق
بتو ّرط سائق رجل .مجمل من أُصنب
من النساء في حوادث طرق في البلدة
في ال َعقد األخير  281امرأة (مسافرات
وسائقات).
الطيّبة :ف��ي ال َعقد األخ�ي��ر (2008-
 )2017وقع  114حادث طرق بتو ّرط
س��ائ�ق��ة ام� ��رأة و  318ح���ادث ط��رق
بتو ّرط سائق رجل .مجمل من أُصنب
من النساء في حوادث طرق في املدينة
في ال َعقد األخير  208نساء (مسافرات
وسائقات).

ي��رك��ا :ف��ي ال � َع �ق��د األخ �ي��ر (2008-
 )2017وقع  40حادث طرق بتو ّرط
س��ائ�ق��ة ام� ��رأة و  317ح���ادث ط��رق
بتو ّرط سائق رجل .مجمل من أُصنب
من النساء في حوادث طرق في البلدة
في ال َعقد األخير  199امرأة (مسافرات
وسائقات)ُ ،قتل منه ّن امرأتان.
ك �ف��ر ي ��اس� �ي ��ف :ف ��ي ال� � َع� �ق ��د األخ �ي��ر
( )2008-2017وق ��ع  78ح��ادث
ط��رق ب �ت��و ّرط س��ائ�ق��ة ام ��رأة و 315
حادث طرق بتو ّرط سائق رجل .مجمل
من أُصنب من النساء في حوادث طرق
في البلدة في ال َعقد األخير  209نساء
(مسافرات وسائقات).
الناصرة :في ال َعقد األخير (2008-
 )2017وقع  331حادث طرق بتو ّرط
س��ائ�ق��ة ام� ��رأة و  984ح���ادث ط��رق
بتو ّرط سائق رجل .مجمل من أُصنب
من النساء في حوادث طرق في املدينة
في ال َعقد األخير  705نساء (مسافرات
وسائقات)ُ ،قتل منه ّن امرأتان.
سخنني :في ال َعقد األخير (2008-
 )2017وقع  142حادث طرق بتو ّرط
س��ائ�ق��ة ام� ��رأة و  395ح���ادث ط��رق
بتو ّرط سائق رجل .مجمل من أُصنب
من النساء في حوادث طرق في املدينة
في ال َعقد األخير  395امرأة (مسافرات
وسائقات).
شفاعمرو :في ال َعقد األخير (2008-
 )2017وقع  88حادث طرق بتو ّرط
س��ائ�ق��ة ام� ��رأة و  313ح���ادث ط��رق
بتو ّرط سائق رجل .مجمل من أُصنب
من النساء في حوادث طرق في املدينة
في ال َعقد األخير  231امرأة (مسافرات
وسائقات).

اعتقال مشتبه من غزة دخل البالد بشكل غير
قانوني سرق منازل في الناصرة
مكاتب "كل العرب"  -الناصرة
kul@alarab.net
أف��اد ال�ن��اط��ق بلسان ال�ش��رط��ة أ ّن ��ه" :اس�ت�ل��م مركز
الشرطة بال ًغا حول االشتباه بشخص كان تواجد
في املجمع التجاري في نتسيرت عيليت ،وهرعت
أفراد الشرطة إلى املكان ،وعندما وصل أفراد الشرطة
الحظوا املشتبه وهو يحاول شراء أغراض مختلفة من
دكان "املشبير" عن طريق بطاقات ائتمان مسروقة،
بأن املشتبه يتواجد في
ووفقا للتحقيقات االولية ،احت ّ
البالد بصورة غير قانونية وهو باألصل من سكان
مت ضبط مستندات ووثائق منها
غزّة ،وخالل تفتيشه ّ
بطاقات ائتمان ومبالغ نقدية".
أن
واختتم البيان" :واس�ت�م��رارا للتحقيقات تبينّ ّ
املشتبه ق��ام بعملية سطو على منزل في الناصرة
تابع ملواطن أمريكي وعلى ما يبدو خطط للسطو
على منازل أخ��رى في الناصرة ونتسيرت عيليت،
محكمة الصلح ف��ي الناصرة م��ددت فترة اعتقاله
حتى يوم اجلمعة القادم وف ًقا لطلب الشرطة على
ذمة التحقيقات" وفقا للبيان.

تصوير الشرطة

