
2016.3.2018
اعالن وفقا لبند 149 لقانون التنظيم 

والبناء لسنة 1965 
نعلن بهذا انه قدم للجنة احمللية للتنظيم والبناء ماطي يهودا 
طلب ترخيص القامة بيت سكني بشكل موسع. في العنوان: 
لوزيت حوض: 34504 قسيمة: 16 قطعة: 108. ملف بناء: 
من  متوفر.  ترخيص   20180151 الطلب:  رقم   360108
خارطة  حسب  ل��وزي��ت،  بلدة  من  ايزيكوفيتش  ارئيل  قبل: 
رقم 572/أ. الطلب يشمل التسهيالت التالية: تسهيل بخط 
بناء جانبي %10 يشمل فتحات من 4.00م الى 3.60م. 2. 
تشهيل خلط مستوي بدل سقف قرميد منحدر. ميكن تقدمي 
االعتراضات على اعطاء التسهيل املذكور خالل 15 يوم من 
تاريخ نشر هذا االعالن للجنة احمللية مركاز هار طوف بريد 
متنقل شمشون ميكود 99700. ميكن االطالع على اخلارطة 
االثنني  يوم  بالساعات:  احمللية  اللجنة  مكاتب  في  املقترحة 

.08:30 –  13:00 – 08:30 اخلميس   16:00
نيف فيزل قائم مقام رئيس اللجنة )96(

اللجنة اإلقليمية للتنظيم والبناء "اجلليل الشرقي" 
ص.ب 515 كفار تابور  إعالن مبوجب البند 149 

لقانون التنظيم والبناء لسنة – 1965 
قدم  احمللية  للجنة  قدم  أنه  املذكور،  البند  حسب  بهذا  يعلن 
مقدم   .1320170078 رق��م  بناء  لترخيص  تسهيل  طلب 
الطلب: سمير ريناوي اسم املعد: هايل ابو غوش في حوض: 
900 قسيمة: 17 قطعة: 100، العنوان: املغار. ماهية الطلب: 
امليلية دون ترخيص  قانونية لطابق قائم فوق طابق  اعطاء 
بناء + اضافة 2 طوابق فوقه، اطوير وترتيب اماكن وقوف 
بالقطعة،  سكنية  وح��دات   5 الكلي  العدد  بالقطعة،  سيارات 
التسهيل:  ماهية   .1965 سنة  قبل  قائم  بيت  القطعة  ف��ي 
اضافة طوابق، فوق عدد الطوابق املسموح حسب اخلارطة 
وضمنهاارتفاع مبنى ونسب بناء مسموحة، عندما يندمنج 
هذا مع املنطقة القريبة. باستطاعة كل معني تقدمي اعتراض 

ملكاتب اللجنة خالل 14 يوم. 
مناحيم عدي - مهندس اللجنة  )98(

اللجنة احمللية للتنظيم والبناء "حيفل اشر"
اعالن وفقا لبند 149 لقانون التنظيم والبناء 

لسنة 1965 
يعلن بهذا انه قدم طلب رقم: 20180256 من قبل: 
 18687 ح��وض:  في  تسهيل  العطاء  يهودا  بوعز 
2167  في عمكا. ماهية الطلب:  58 قطع  قسيمة: 
تسهيل بخط بناء خلفي 1.40 م بدل 3.00 م من 
اجل إقامة بركة سباحة. تسهيل بخط بناء جانبي 
بيرغوال  اج��ل  م��ن  م   1.80 ب��دل  م   1.60 ش��رق��ي 
خفيفة. تسهيل مبسطح ارض 250 م2 بدل 200 
م2. كل من يعترض على اعطاء الترخيص يستطيع 
تقدمي اعتراضه مفصل خطيا للجنة املذكورة اعاله 

خالل 15 يوم من نشر هذا االعالن.
املهندس عوفر كورط- مساعد مهندس اللجنة )121(

اللجنة احمللية للتنظيم والبناء عيرون- وادي عارة 
إعالن مبوجب البند 149 لقانون التنظيم والبناء 

لسنة – 1965 
اعالن عن تقدمي طلب ترخيص

والبناء  للتنظيم  احمللية  للجنة  ق��دم  أن��ه  اع��الن  بهذا  ق��دم 
ح��وض:  ي��ل��ي:   فيما  كاملفصل  لترخيص  ط��ل��ب  ع��ي��رون 
12129 قسيمة: 35 البلدة :كفرقرع. طلب لترخيص رقم: 
20170359 تفاصيل مقدم الطلب: اسالم زحالقة هوية 
جتاري  مبنى  إقامة  الطلب:  ماهية   0522831306 رقم 
1.8 م بدون  في طابق ارضي فوق طابق أعمدة بارتفاع 
املذكور  بالعقار  حق  صاحب  لكل  يحق  اس��وار.  ترخيص 
 15 الطلب، بتعليالت تنظيمية خالل  اعتراض على  تقدمي 
يوم من تاريخ نشر هذا االعالن. عند انتهاء هذا املوعد يحق 

للجنة احمللية البت بالطلب واتخاذ قرارها.
عبداللطيف مصاروة  – رئيس اللجنة )127(

اللجنة احمللية للتنظيم والبناء عيرون )وادي عارة( 
إعالن مبوجب البند 149 لقانون التنظيم والبناء 

لسنة – 1965 
عيرون  والبناء  للتنظيم  احمللية  للجنة  قدم  أنه  بهذا  نعلن 
العنوان:  ف��ي  بناء  ترخيص  إلع��ط��اء  طلب  ع���ارة(  )وادي 
قسيمة:   12124 ح���وض:  وق��س��ائ��م:  أح���واض  ك��ف��رق��رع 
101، 102 ملف بناء: 6748 طلب رقم: 20130935 من 
قبل: عاصلة احمد توفيق. الطلب يشمل التسهيالت التالية: 
تسهيل بخصوص جتاوز في خط بناء امامي بحسب مباني 
متجاوزة في الواجهة االمامية للطريق . هذا اإلعالن ال يلزم 
مصادقة اللجنة. 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. 
احملامي عبد مصاروة )128(

اللجنة احمللية للتنظيم والبناء
هضاب الونيم - شفاعمرو

اعالن حسب البند 2ب)3( لقوانني
 التخطيط والبناء

)طلب ترخيص شروط ورسوم( 1970
لللجنة طلب رقم:20180230  انه قدم  بهذا  نعلن 
حوض:  اعبلني،  البلدة:  امير،  ادري��س  اس��م:  على 
12205 قسيمة: 63 قطعة: 63/25. ماهية الطلب: 
أ، وحدتني سكنيتني، منطقة  ارضي وطابق  طابق 
محمية بكل طابق. كل من لدية ادعاء بامتالك حقوق 
التوجه  عليه  الطلب  ويعارض  امل��ذك��ورة  ب��األرض 
خطيًا باعتراضه خالل 30 يوم من موعد نشر هذا 
جفعوت  والبناء  للتخطيط  احمللية  للجنة  االع��الن 

الونيم ص.ب 505 شفاعمرو.
باحترام  مهندس اللجنة  هادي نعامنة )105(

اللجنة احمللية للتنظيم والبناء
هضاب الونيم - شفاعمرو

اعالن حسب البند 2ب)3( لقوانني
 التخطيط والبناء

)طلب ترخيص شروط ورسوم( 1970
لللجنة طلب رقم:20180253  انه قدم  بهذا  نعلن 
ح��وض:  اعبلني،  البلدة:  رب��ي��ع،  جنمي  اس��م:  على 
قسيمة   100/4 ق��ط��ع��ة:   73 قسيمة:   12202
من  ق��ائ��م  لبيت  شرعية  الطلب:  ماهية   .75،74
طابقني. كل من لدية ادعاء بامتالك حقوق باألرض 
خطيًا  ال��ت��وج��ه  عليه  ال��ط��ل��ب  وي��ع��ارض  امل���ذك���ورة 
ب��اع��ت��راض��ه خ���الل 30 ي���وم م��ن م��وع��د ن��ش��ر ه��ذا 
جفعوت  والبناء  للتخطيط  احمللية  للجنة  االع��الن 

الونيم ص.ب 505 شفاعمرو.
باحترام  مهندس اللجنة  هادي نعامنة )106(

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

عقدت بلدية شفاعمرو بكامل هيئتها رئيسا واعضاء وطاقم املهنيني مساء األربعاء 
جلسة اقرار ميزانية عام 2018 والتي بلغت 206 مليون شاقل بارتفاع مقداره 14 
مليون شيكل عن ميزانية السنة املاضية. رئيس البلدية امني عنبتاوي قال في افتتاحية 
اجللسة: "ميزانية شفاعمرو هي اداة عمل وترجمة لبرنامج العمل املشتق واملنبثق 
من رؤيا البلدية املستقبلية. على هذه امليزانية يتوقف عمل البلدية واداؤها وما يتقرر 

في اجللسة له ابعاد على مصلحة البلد واملواطنني".
وقدمت  املناقشة  متت  عريضة،  بخطوط  للميزانية  شرحا  ق��دم  البلدية  محاسب 
التوصيات من االعضاء. من اجلدير بالذكر ان ميزانية 2018 حتوي خطط ومشاريع 
متعددة تصب في تطوير اخلدمات في مجاالت التربية والتعليم، اخلدمات االجتماعية، 

الثقافة والرياضة، صيانة الطرق والبنى التحتية. 
 ،2013 العام  %40 عن ميزانية  وصّوت على امليزانية التي سجلت ارتفاًعا بنسبة 

أغلبية 9 أعضاء في املجلس البلدي.

بلدية شفاعمرو تصادق على 
ميزانية العام 2018 وحجمها 

جتاوز 200 مليون شيكل

بلدية سخنني
تصحيح ومتديد موعد تقدمي مناقصات

مناقصة رقم 2018/04 – بناء مكتبة في مدرسة احلكمة
تعلن بلدية سخنني عن متديد املوعد االخير لتقدمي مناقصة رقم 2018/04 

.13:00 حتى يوم اخلميس املوافق 22.03.2018 حتى الساعة 
الكفالة البنكية في بند 4 تكون سارية املفعول حتى يوم 20.06.2018.

اعمال الترميم داخل مبنى قائم وليس بناء جديد كما ذكر في نص االعالن.
ال تغيير في باقي شروط املناقصة.

باحترام  مازن غنامي رئيس بلدية سخنني )136(

مناقصة لتجديد رياض األطفال في مدرسة العني  ، رقم 2018/24
يعلن املجلس احمللي لدير األسد بتلقي عروض ، وفًقا لكتاب الكمية ، 

للمناقصة التالية:
24: أعمال الترميم في رياض األطفال في قرية دير األسد.  /2018 1. املناقصة 
ميكن احلصول على شروط املشاركة في املناقصة من املجلس بالفاكس أو بالبريد 

خالل ساعات العمل العادية للمجلس بدون أي مقابل.
ميكن شراء وثائق املناقصة في مكاتب املجلس خالل ساعات العمل العادية ، مقابل 

دفع مبلغ 500 شيكل جديد لن تتم إعادته.
جولة املقاولني يوم األربعاء 26.03.2018 ، في الساعة 10.00 ، حيث سيجتمعون 

في مكاتب املجلس ، بعد التنسيق املسبق مع ممثليها. هذه اجلولة إلزامية.
يشارك في املناقصة املقاولني املسجلني وفقا لقانون تسجيل املقاولني ألعمال الهندسة 

C اإلنشائية - 1969 ، قسم البناء "تصنيف
باحترام نصر صنع الله – رئيس املجلس احمللي )130(

املجلس احمللي ابو سنان
مناقصة خارجية رقم 16/18

لوظيفة عامل/ة اجتماعي/ة ملشروع نويديات الوالد معرضة للعنف
ينشر املجلس احمللي ابو سنان بهذا مناقصة خارجية حسب القانون وتوجه لتلقي عروض 
من محامني الشغال وظيفة عامل/ة اجتماعي/ة ملشروع نويديات الوالد معرضة للعنف، 

بحجم %50 وظيفة. 
وصف الوظيفة: *القدرة واملعرفة بالعمل مع أوالد وارشاد االهالي. 

متطلبات الوظيفة وشروط احلد االدنى:1. لقب اول بالعمل االجاماعي. 2. مسجل في 
سجل العمال االجتماعيني. 3.جتربة بالعمل مع االوالد.

خضوع: خضوع ملديرة قسم الرفاه في السلطة.
تقدمي الترشيح: على املرشحني تقدمي ترشيحهم للوظيفة مبغلف مغلق يسجل عليه اسم 
الوظيفة ورقم املناقصة، بارفاق السيرة الذاتية ومستندات تثبت الثقافة والتجربة املطلوبة، 
الى مدير عام املجلس احملامي وسيم مقلد او ملوظفة املدير العام السيدة اوديت خوري وذلك 

حتى يوم االثنني املوافق 26.03.2018 الساعة 12:00 ظهرا.
نهاد مشلب – رئيس املجلس احمللي )145(

املجلس احمللي أبو سنان 
مناقصة خارجية رقم 15/18 

لوظيفة : أم بيت مرشدة 
ملشروع مسارات للوالدين 

املجلس احمللي أبو سنان ينشر بهذا مناقصة خارجية مبوجب القانون لوظيفة أم بيت مرشدة 
ملشروع مسارات للوالدين بحجم %25 من الوظيفة . 

وصف الوظيفة : 1. حتضير االهتمام وصيانة املكان ملشروع مسارات للوالدين 2. مسؤولية 
عن نظافة املكان ملشروع مسارات للوالدين 

ألصحاب  أفضلية   .2 كاملة  بجروت  شهادة   .1  : للوظيفة  األدن��ى  احلد  وش��روط  طلبات 
اللقب في املجال .

اخلضوع: ملديرة قسم الرفاه في السلطة. 
تقدمي طلبات الترشيح : يجب على املرشحني تقدمي طلبات ترشيحهم في مغلف مغلق ) يسجل عله  
اسم الوظيفة وحجمه ورقم املناقصة إرفاق السيرة الذاتية  ومستندات تثبت الثقافة والتجربة 
املطلوبة( ، ملدير عام املجلس وسيم مقلد أو ملوظفة املدير العام السيدة أوديت خوري وذلك لغاية 

يوم االثنني املوافق 26/3/2018 ، الساعة 12:00 ظهراً. 
نهاد مشلب – رئيس املجلس  )146(

املجلس احمللي ابو سنان
مناقصة خارجية رقم 13/18

لوظيفة عامل / ة حي
بحجم  حي  عامل/ة  لوظيفة  للقانون  وفقا  خارجية  مناقصة  ينشر  سنان  ابو  احمللي  املجلس 

50% وظيفة
التعبير  امل��ش��روع *ق��درة  به  يتمركز  ال��ذي  احل��ي  تنظيم ودخ��ول  ق��درة  الوظيفة: *  وص��ف 

الشفهي والكتابي
متطلبات احلد االدنى للوظيفة: * صاحب لقب اول في مجال مالئم * قدرة العمل مع مجتمعات 

صعبة * قدرة تطوير خدمات في املجتمع.
خضوع : خضوع ملديرة قسم الرفاه في السلطة

تقدمي الترشيح: على املرشحني تقدمي ترشيحهم للوظيفة مبغلف مغلق يكيب عليه اسم الوظيفة 
ونسبة الوظيفة ورقم املناقصة بارفاق السيرة الذاتية واملستندات التي تدل على الثقافة والتجربة 
املطلوبة ملدير عام املجلس احملامي وسيم مقلد او ملوظفة املدير العام السيدة اوديت خوري حتى 

ً يوم االثنني 26.03.2018 الساعة 12:00 ظهرا
نهاد مشلب رئيس املجلس

)142(

املجلس احمللي ابو سنان
مناقصة خارجية رقم 14/18

لوظيفة عامل اجتماعي/عاملة اجتماعية ملشروع مسارات لألهل
الوظائف  لقانون  مناقصة خارجية وفقا  بهذا  ينشر  ابو سنان  املجلس احمللي 

عامل/ة اجتماعي/ة ملشروع مسارات لألهل بحجم 66% وظيفة
وصف الوظيفة : * تقليص وضعيات اخلطر لالوالد او منعهم من خالل بناء 
الوظيفي  االداء  حتسني  واالوالد*  االهل  بني  العالقات  *حتسني  عائلية  قوى 
للوالدين في كل ما يتعلق بعالج الولد والتعامل معه*املساعدة باحملافظة على 
الترابط العائلي وفي نفس الوقت ضمان التطور السليم للولد *تزيد مجموعة 

بدائل للوالدين ملعاجلة والتعامل مع االوالد ملنع االهمال واالساءة.
العمل  في  اول  لقب  صاحب   * للوظيفة:  االدن��ى  احل��د  وش��روط  متطلبات 
مع  العمل  في  خبرة   * االجتماعيني  العاملني  سجل  في  مسجل   * االجتماعي 

االوالد واالهل ملدة 3 سنوات
خضوع: خضوع ملديرة قسم الرفاه في السلطة

مغلق  مبغلف  للوظيفة  ترشيحهم  تقدمي  املرشحني  على  الترشيح:  تقدمي 
ذاتية  سيرة  بارفاق  املناقصة  ورقم  الوظيفة  ونسبة  الوظيفة  اسم  عليه  يكتب 
ومستندات تشير الى الثقافة واخلبرة املطلوبة ملدير عام املجلس احملامي وسيم 
مقلد او ملوظفة املدير العام السيدة اوديت خوري وذلك حتى يوم 26.03.2018 

ً الساعة 12:00 ظهرا
نهاد مشلب  رئيس املجلس )143(

املجلس احمللي ابو سنان
مناقصة خارجية رقم 12/18

لوظيفة عامل/ة اجتماعي/ة ملشروع مشعان
القانون وتوجه  ابو سنان بهذا مناقصة خارجية حسب  ينشر املجلس احمللي 
لتلقي عروض من محامني الشغال وظيفة عامل/ة اجتماعي/ة ملشروع مشعان 

بحجم %50 وظيفة. 
وصف الوظيفة: *توجه جماهيري، تخطيط وبناء مشاريع حسب احتياجات 
املجتمع، *القدرة على تطوير اطر مناسبة للمجتمع، *عمل جماعي وخصوصي. 
بالعمل االجاماعي. *  اول  الوظيفة وشروط احلد االدنى:* لقب  متطلبات 

مسجل في سجل العمال االجتماعيني. *جتربة بالعمل اجلماهيري.
خضوع: خضوع ملديرة قسم الرفاه في السلطة.

تقدمي الترشيح: على املرشحني تقدمي ترشيحهم للوظيفة مبغلف مغلق يسجل 
تثبت  ومستندات  الذاتية  السيرة  بارفاق  املناقصة،  ورق��م  الوظيفة  اسم  عليه 
الثقافة والتجربة املطلوبة، الى مدير عام املجلس احملامي وسيم مقلد او ملوظفة 
املدير العام السيدة اوديت خوري وذلك حتى يوم االثنني املوافق 26.03.2018 

الساعة 12:00 ظهرا.
نهاد مشلب – رئيس املجلس احمللي

)144(

اللجنة احمللية للتنظيم والبناء – الرملة 
اعالن مبوجب البند 149 لقانون التنظيم والبناء لسنة 1965

نعلن بهذا انه قدم للجنة احمللية للتنظيم والبناء – الرملة طلب العطاء 
ترخيص بناء: إضافة لشقة قائمة واستبدال سقف اسبست لسقف 
قرميد، تلبيس حيطان البيت حجر، هدم سقف قرميد لسقيفتني + 
هدم سور قائم جانبي+ بناء بيرغوالت اثنتني من خشب وسور جديد 
جانبي. رقم الطلب: 20180029 ملف بناء رقم: 4220041 مقدم 
العنوان: شبيرا موشي حاييم4.  الطلب: بن شوع شلوم وس��ارة. 
حوض: 5806 قسيمة: 27 قطعة: الطلب يشمل التسهيالت التالية: 
جتاوز حتى %10 من خط بناء جانبي غربي بواسطة بناء ببعد 1.8 م 
بدل 2.0 م املسموحة. كل معني يستطيع االطالع على الطلب املذكور 
في فرع الهندسة في شارع مفتساع موشي 9 الرملة في ساعات 
استقبال اجلمهور )ميكن االستفسار على هاتف 08-9771564( 
كل من يرى نفسه متضررا من الطلب املذكور يستطيع تقدمي اعتراض 

معلل ملكتب اللجنة خالل 15 يوم من نشر هذا االعالن.
ميخائيل فيدل – رئيس اللجنة احمللية الرملة )134(

مجلس ابو سنان احمللي
مناقصة رقم 17/2018

تنفيذ اعمال  ترميم  مببنى املركز  اجلماهيري -في ابو سنان
ترميم     أعمال  لتنفيذ  مسجلني  مقاولني  من  عروض  قبول  رغبته  عن  احمللي  املجلس  يعلن   .1

مببنى املركز  اجلماهيري –في أبو سنان.
2.املناقصة  تكون بطريقة  تخفيض من السعر الكلي للمناقصة، حيت ان سعر املناقصة يكون 

السعر االعلى والتخفيض يكون اجمالي ويسري على كل بنود املناقصة.
في  الثالثاء27.03.2017   يوم   من  بدأ  االتفاقية  وشروط  املناقصات  منادج  شراء  ميكن   .3
 1000 مقابل  املجلس  في  اجلباية  قسم  من  ودال��ك   العادية  العمل  وساعات  االستقبال  اوق��ات 

ش.ج.  ال تعاد.
27.03.2017الساعة العاشرة في قسم الهندسة وبعد  4. لقاء التوضيح يكون يوم   الثالثاء  

القاء جتري جولة للمقاولني في موقع العمل ، املشاركة بلقاء التوضيح وجولة املقاولني الزامية
ومن  ال يشترك بهما  يكون عرضة ملغي وال يبحث فيه.

التالية: 5. يسمح باملشاركة من استوفى الشروط 
أ-مقاول مسجل في سجل املقاولني للفرع الرئيسي 100 للبناء وتصنيف مالي مالئموالدي يرفق 

شهادات اثبات ادارة حسابات قانونية في ضريبة الدخل  وضريبة القيمة االضافية.
)يجب  املناقصة  ش��روط  في  املوضح  حسب  مطابقة  اعمال  تنفيد  على  وق��درة  خبرة  ب-دوي 

ارفاق مستندات(.
على املقاول املشترك في املناقصة إرفاق كفالة بنكية غير مشروطةمرتبطة بجدول الغالء للبناء 
بقيمة27،000 ش.ج.، وتكون سارية املفعول لغاية تاريخ 02.06.2018،عدم ارفاق كفالة مالية 

كاملطلوب في شروط املناقصة يؤدي الى الغاء العرض.
6.املجلس احمللي يحتفظ بحقه إلبطال املناقصة أو تغييرها حسب ما يراه  مناسبا لة.

. 7.املجلس احمللي غير ملزم بقبول ادنى عرض او أي عرض اخر 
تكون  بأكملها  املناقصة  وثائق  ووحدها  فقط  ملخص  عن  عبارة  هو  اإلع��الن  بهذا  8.املسجل 

إجبارية.
9.تقدم العروض  مع الوثائق وتعاد مع جميع اخلرائط ووثائق العطاء بطريقة الظرف املختوم 
رقم   علنية  "مناقصة  علية  يكتب  حيث  املجلس  ع��ام  مدير  عند  املناقصات  صندوق  داخ��ل  ال��ى 

17/2018 مع اسم املناقصة،أل غير بدون تسجيل أي توضيح اخر.
10. تسليم املناقصة يكون يدوي )كل تسليم اخر أل يقبل حتى البريد املسجل(.اخر موعد لتقدمي 

املناقصة هو يوم   الثالثاء 3/4/2018 الساعة الثانية عشر ظهرا.
باحترام ، نهاد مشلب
رئيس املجلس احمللي )135(

اللجنة احمللية للتنظيم والبناء "رمات نيجيف"
انه قدم   .1965 التنظيم والبناء  149 لقانون  قدم بهذا اعالن حسب بند 
للجنة احمللية للتنظيم والبناء "رمات نيجيف" )فيما يلي: "اللجنة احمللية"( 
طلب ترخيص بناء خلارطة تغييرات لبيت قائم بالتسهيل 20140197 – 
تسهيل بخط بناء خلفي ببئير ميلخا وهذة معطيات القطعة التي طلب لها 
84 *حسب خارطة هيكلية  39007 قسيمة: قطعة:  التسهيل *حوض: 
*طلب رقم: 20180032 *مقدم الطلب: ليف مايا،   53/101/02/20
ليف كوبي * طلب تسهيل: تسهيل بخط بناء خلفي حتى %10. كل من يرى 
نفسه متضررا من هذا الطلب، يحق له االعتراض على الطلب املذكور حسب 
القانون حتى 14 يوم من نشر هذا االعالن ويتم بحثها امام اللجنة احمللية.
احمللية  اللجنة  م��ك��ات��ب  ف��ي  للطلب،  اخل��ارط��ة  ع��ل��ى  االط����الع  ب��االم��ك��ان 
85515. هاتف  للتخطيط والبناء، رمات هنيجيف، بريد متنقل حلوتسا 
احمللية  اللجنة  موقع  في  أو   08-6564188 فاكس   08-6564129

http://vaada.rng.org.il
عيران دورون- رئيس اللجنة احمللية للتنظيم والبناء 
“رمات نيجيف” )137(

اللجنة احمللية للتنظيم والبناء عيرون )وادي عارة( 
إعالن مبوجب البند 149 لقانون التنظيم والبناء 

لسنة – 1965 
نعلن بهذا أنه قدم للجنة احمللية للتنظيم والبناء عيرون )وادي 
مخطط  على  للمصادقة  بناء  ترخيص  إلعطاء  طلب  ع��ارة( 
توحيد قطعة 27J  في حوض: 20334 قسيمة 27 مع حوض 
12155 قسيمة 1 .في العنوان: ام الفحم أحواض وقسائم: 
 27 قسيمة:   20334 ح��وض:   1 قسيمة:   12155 ح��وض: 
قطعة:27J ملف بناء: 10923 طلب رقم: 20180190 من 
قبل: جمال مناور بويرات. الطلب يشمل التسهيالت التالية: 
تسهيل بخصوص توحيد قطعتني في حوضني – قسيمة 27 
االطالع  1. ميكن  1255 قسيمة  20334 وح��وض  حوض 
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. 
احملامي عبد مصاروة )139(

اللجنة احمللية للتنظيم والبناء عيرون )وادي 
عارة(  إعالن مبوجب البند 149 لقانون التنظيم 

والبناء لسنة – 1965 
نعلن بهذا أنه قدم للجنة احمللية للتنظيم والبناء عيرون 
العنوان:  )وادي عارة( طلب إلعطاء ترخيص بناء في 
20346 قسيمة:  مصمص أحواض وقسائم: حوض: 
1 قطعة: 1/2 تخصيص: سكن أ ملف بناء: 878 طلب 
رقم: 20131062 من قبل: وسام قاسم اغبارية. الطلب 
يشمل التسهيالت التالية: تسهيل بخصوص جتاوز في 
عدد الطوابق )5 بدل 4( بدون جتاوز بنسب البناء. ميكن 
أي��ام وساعات  أع��اله في  املذكور  الطلب  االط��الع على 
استقبال اجلمهور. كل معني بإمكانه االطالع وتقدمي 
اعتراض على الطلب ملكاتب اللجنة خالل أسبوعني من 

يوم نشر هذا اإلعالن في الصحف. 
احملامي عبد مصاروة )138(

اللجنة احمللية للتنظيم والبناء عيرون )وادي عارة(  إعالن 
مبوجب البند 149 لقانون التنظيم والبناء لسنة – 1965 

نعلن بهذا أنه قدم للجنة احمللية للتنظيم والبناء عيرون )وادي عارة( 
طلب إلعطاء ترخيص بناء  في العنوان: مساحة مبنية مكتظة مصمص 
ملف بناء: 10196 طلب رقم: 20170404 من قبل: رفيق محمود سعد 
. الطلب يشمل التسهيالت التالية: ترخيص مبنى مبوجب البند 151 
لقانون التعديل 104 تعليمات الساعة ونشر تسهيالت ملوضوع جتاوز 
من تعليمات البناء في القطعة كالتالي: 1. تسهيل بإضافة مساحة بناء 
حتى %30 من املساحة العامة مبوجب البند 151 )ب2()1( تعليمات 
الساعة 2. تسهيل الضافة وحدات سكن وتسهيالت لتجاوزات نفذت 
بخصوص عدد الطوابق، خطوط بناء ومسطح ارض والكل مبوجب 
والبناء.   التنظيم  لقانون  الساعة  تعليمات  151)ب2()4()أ(-  البند 
استقبال  وساعات  أيام  في  أعاله  املذكور  الطلب  على  االطالع  ميكن 
الطلب  على  اعتراض  وتقدمي  االط��الع  بإمكانه  معني  كل  اجلمهور. 
ملكاتب اللجنة خالل أسبوعني من يوم نشر هذا اإلعالن في الصحف. 
احملامي عبد مصاروة )141(

اللجنة احمللية للتنظيم والبناء عيرون- وادي 
عارة  إعالن مبوجب البند 149 لقانون التنظيم 

والبناء لسنة – 1965 
اعالن عن تقدمي طلب ترخيص

والبناء  للتنظيم  للجنة احمللية  أنه قدم  اعالن  بهذا  قدم 
عيرون طلب لترخيص بناء:  حوض: 20334 قسيمة: 
27 البلدة : ام الفحم. طلب لترخيص رقم: 20150702 
.ماهية  ب��وي��رات  مناور  جمال  الطلب:  مقدم  تفاصيل 
ال��ط��ل��ب: ت��رخ��ي��ص م��ب��ن��ى س��ك��ن اح�����ادي ال��ع��ائ��ل��ة في 

طابق ارضي .
يحق لكل صاحب حق بالعقار املذكور تقدمي اعتراض 
على الطلب، بتعليالت تنظيمية خالل 15 يوم من تاريخ 
للجنة  يحق  املوعد  ه��ذا  انتهاء  عند  االع��الن.  ه��ذا  نشر 

احمللية البت بالطلب واتخاذ قرارها.
احملامي عبد مصاروة  – رئيس اللجنة  )140(

املجلس احمللي دبورية
مناقصة علنية رقم 5/2018، تنفيذ أعمال ديشة اصطناعية للمجتمع 

في دبورية 
املجلي احمللي دبورية يطلب بهذا تلقي عروض أسعار  مبناقصة علنية من 
اصطناعية  ديشة  أعمال  لتنفيذ   ، البناء  أعمال  مجال  في  مسجلني  مقاولني 

للمجتمع في دبورية .
مبوجب الشروط التالية: 

1. حتق املشاركة باملناقصة ملقاولني مسجلني في سجل املقاولني لفرع البناء 
والتطوير، فرع 100 و/أو 200 بتصنيف مالي ج- 1.

2. ميكن شراء العروض واخلرائط من مكتب سكرتير املجلس في ساعات 
غير  املبلغ   ، ض.ق.م  يشمل  ش.ج   1.500 مبلغ  مقابل  االعتيادية  العمل 

مسترد كلياً. 
3. يجب على املقاول املشترك أن يرفق لعرضه كفالة بنكية بقيمة 50.000 
 ،28/6/2018 تاريخ  لغاية  املفعول  البناء وسارية  ش.ج مرتبطة بجدول 

العرض الذي ات ترفق له كفالة، لن يبحث فيه وسيلغى. 
4. للعرض يجب إرفاق نسخة من شهادة املقاول املسجل وكفالة وشهادات 

إدارة حسابات حسب القانون لضريبة الدخل ولضريبة القيمة املضافة .
 ،20/3/2018 املوافق  الثالثاء  يوم  وجتري  إجبارية  املقاولني  جولة   .5
دبورية  في  املجلس  مهندس  مكتب  في  اللقاء  يبدأ  صباحاً   10:00 الساعة 

)ت: 04-8139400 (.  
6. املوعد األخير لتسليم العروض ، في مكتب سكرتير املجلس في دبورية 

بتسليم يدوي يوم اخلميس املوافق 29/3/2018 الساعة 14:00. 
7. يحق للجنة املناقصات و/أو إدارة املجلس األخذ باحلسبان القدرة املالية 
للجداول  استيفائه  يشمل  مشابهه،  سابقة  بأعمال  جتربته  العرض،  ملقدم 
األرخ��ص  العرض  بقبول  دبورية  احمللي  املجلس  يلتزم  ال  كذلك   . الزمنية 
يكون  ول��ن  منع=ها  قسم  أو  كلها  املناقصة  بإلغاء  باحلق  لنفسه  ويحتفظ 
للمقاول أي حق بتقدمي دعوى ضد املجلس أو احلصول منه على تعويضات 

نتيجة لذلك.  
باحترام - زهير يوسفية - رئيس املجلس احملل دبورية )147(


