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اللجنة احمللية للتنظيم والبناء جفعوت الونيم
اعالن وفقا لبند 149 لقانون التنظيم والبناء لسنة 1965

طلب  الونيم  جفعوت  والبناء  للتنظيم  احمللية  للجنة  قدم  انه  بهذا  نعلن 
أ  وطابق  ارض��ي  طابق  من  قائم  ملبنى  لشرعية  بناء  ترخيص  العطاء 
وحدة سكن كوجت ومنطقة امنة. في العنوان:شفاعمرو احواض وقسائم: 
حوض: 10279 قسيمة: 13 قطعة: 14/1 التخصيص: منطقة سكنية أ 
ملف بناء: 27900130014 طلب رقم: 20160849 من قبل: أبو العال 
زيد محمد. الطلب يشمل التسهيالت التالية: عدم احلفاظ على ارتداد ملبنى 
قائم من اجلهة الشرقية 2.70 م بدل 3.0 م . عدم احلفاظ على ارتداد ملبنى 
قائم من اجلهة الشمالية 2.58 م حتى 2.71 م بدل 3.0 م . عدم احلفاظ 
على ارتداد ملبنى قائم من اجلهة الغربية 1.77 م حتى 1.86 م بدل 3.0م . 
كل من يرى نفسه متضررا او سوف يتضرر من تصديق التسهيل، ميكنه 
تقدمي اعتراضه خطيا للجنة احمللية للتنظيم والبناء جفعوت الونيم ص.ب 
505 ، شفاعمرو خالل اسبوعني من يوم نشر هذا االعالن في الصحف. 

التسهيل على مسؤولية معد الطلب ومقدم الطلب.
امني عنبتاوي- رئيس اللجنة احمللية "جفعوت الونيم" )14(

اعالن وفقا لبند 149 لقانون التنظيم والبناء لسنة 1965 )فيما 
يلي: "القانون"(

مبكاتب  انه   1965 لسنة  والبناء  التنظيم  لقانون   149 لبند  وفقا  اع��الن  بهذا  قدم 
طلب  قدم  احمللية(  اللجنة  يلي  )فيما  نفتالي  معلي  والبناء  للتنظيم  احمللية  اللجنة 
رقم: 20160046  نوع الطلب:طلب لترخيص أسماء مقدمي الطلب:عامر يوسف 
حرفيش ،عامر ناديا حرفيش البلدة: حرفيش حوض: 19633 قسيمة: 1 قطعة:2 . 
ماهية التسهيل: 1( تسهيل بارتفاع املينى اكثر من االرتفاع املسموح مبوجب تعليمات 
خارطة ج/20049 : 16.61 م  بدل 15 م املسموحة. 2( تسهيل بخطوط بناء ملبنى 
قائم: في جهته الشرقية للبناء 80 سم بدل 3 م. في جهته الغربية للبناء 90 سم بدل 
3 م . في جهته اجلنوبية للبناء 2.60 م بدل 3 م . 3( تسهيل بعدد الطوابق : 5 طوابق 
بدل 4 طوابق. كل معني باستطاعته االطالع على الطلب في مكاتب اللجنة احمللية معلي 
نفتالي، في املكان واأليام التي تكون فيها املكاتب املذكورة مفتوحة للجمهور. كل من 
يرى نفسه متضررا من هذا الطلب يستطيع تقدمي اعتراضه خالل اسبوعني من تاريخ 
نشر هذا االعالن للجنة احمللية مبكاتب اللجنة. يرسل االعتراض ملكاتب اللجنة احمللية 

للتنظيم والبناء معلي نفتالي، هأورنيم 1 ص.ب 494 معلوت.
ايال سييج- مهندس اللجنة )19(

بلدية الناصرة بيت االيتام اورفلنت الناصرة
اعالن وفقا للبند 148/149 قانون التنظيم والبناء – 

لسنة 1965  لـ - حوض/ قسيمة 16579/31
قدم بهذا اعالن انه قدم طلب لتسهيالت بالطلب/ استعمال مغاير 
للجنة احمللية للتنظيم والبناء – الناصرة. مقدم الطلب: منتصر 
سعدي. املكان: الناصرة. رقم الطلب: 102/15 حوض: 16579 
قسيمة: 32/7. ماهية الطلب: طابق د – وحدة سكن.التسهيالت 
البناء  نسب  باجمالي  البناء  وارتفاع  الطوابق  بعدد  املطلوبة: 
األساسية. بخط بناء امامي في طابق د بحسب القائم في طابق 
أ وطابق ب   وطابق ج. االستعمال املغاير املطلوب: كل من يرى 
نفسه متضررا من هذا الطلب ، يحق له تقدمي اعتراضه خالل 
املذكورة  اللجنة  14 يوما من يوم وصول هذا االعالن ملكاتب 

أعاله بالعنوان: ص.ب 31 – الناصرة.
بفائق االحترام، هبة  وهبة – صفدي

مهندسة اللجنة احمللية للتنظيم والبناء مديرة قسم 
الترخيص والرقابة على البناء )70(

اللجنة احمللية للتنظيم والبناء ليف هجليل قانون التنظيم والبناء لسنة 1965 
منطقة تنظيم اللجنة احمللية "ليف هجليل"-سخنني

قدم بهذا اعالن وفقا لبند 149 لقانون التنظيم والبناء لسنة 1965 ،انه مبكاتب اللجنة احمللية للتنظيم والبناء 
"ليف هجليل" سخنني، قدم طلب للحصول على تسهيل /استعمال مغاير،بالبناء في ملف رقم :20160883 
من قبل: محمد علي يوسف أبو صالح في حوض:19322،قسيمة:1 ،قطعة: 1/1 تخصيص :مركز جتاري  
في بلدة :سخنني ماهية التسهيل:-1 تسهيل الستعمال مغاير من اخلارطة رقم ج/12294 ملدة 5 سنوات 
– االستخدام في طابق ملية باملستوى 3.50 – دكان انتاج وتغليف مسحوق القهوة )طريقة جافة( بدل 
موقف، مخزن قائم باملستوى 0.00 بدل مكتب للسفر، وفي جزء من طابق ب قائمة غرفة أجهزة رياضية بدل 
مكاتب، وفي اجلزء من طابق ج قائمة غرفة تدريس )كلية( بدل مكاتب مبوجب ترخيص م ب/514/2004،  
-2 تسهيل بعدد الطوابق ملبنى قائم مبوجب ترخيص جزئي رقم 514/2004، املجموع الكلي 4 طوابق فوق 
مستوى الدخول وطابقني اثنني حتت ملستوى الدخول بدل 3 طوابق فوق مستوى الدخول وطابقني اثنني من 
حتت ملستوى الدخول كما هو مسموح باخلارطة ج/12294، 3 – تسهيل بقطر حدود البناء من مضخات 
وقود حملطة وقود قريبة 22.9 م بدل 80 م2 مبوجب ت م"أ 18 بند 4 مبوضوع كلية مفتوحة للبالغني 
.كل معني بامكانه تقدمي اعتراضه خالل 14 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن ،ملكاتب اللجنة احمللية حسب 

العنوان:اللجنة احمللية للتنظيم والبناء "ليف هجليل"،ص.ب 80، سخنني- 20173 
باحترام احملامي نبيل ضاهر رئيس اللجنة )100(

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 
اربع وحدات  ترخيص بناء لترخيص مبنى سكن مشترك باربع طوابق 
سكن. في العنوان ام الفحم. أحواض وقسائم: حوض: 20411 قسيمة: 
53 التخصيص: سكن أ ملف بناء: 10043 طلب رقم: 20170143 من قبل: 
رياض يوسف. الطلب يشمل التسهيالت التالية: ترخيص مبنى مبوجب 
بند 151 لقانون تعديل 104 تعليمات الساعة ونشر تسهيالت ملوضوع 
جتاوز من تعليمات البناء بالقطعة كما يلي: 1. تسهيل الضافة مساحة بناء 
حتى %30 من املساحة الشاملة حسب بند 151.ب2.1. 2. تسهيل الضافة 
وحدة سكن وتسهيالت لتجاوزات متت ملوضوع عدد الطوابق خطوط بناء 
ومسطح ارض حسب بند 151.ب2.4.أ هذا النشر ال يلزم اللجنة بتصديق 
الطلب. 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  احمللية - عيرون  )102(

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 
ترخيص بناء لترخيص مبنى سكن بطابقني فوق طابق عمدان مكشوف 
في  الثاني.  للمبنى  مسموح  قائم  سكن  مبنى  ترخيص  سكن+  وحدتني 
العنوان ام الفحم. أحواض وقسائم: حوض: 20407 قسيمة: 24 قطعة: 
24/1 التخصيص: سكن أ ملف بناء: 7439 طلب رقم: 20140859 من 
قبل: نائل ابراهيم مراد. الطلب يشمل التسهيالت التالية: تسهيل الضافة 
151.ب2.1  بند  حسب  الشاملة  املساحة  من   30% حتى  بناء  مساحات 
بناء  خطوط  ملوضوع  متت  جت��اوزات  ملوضوع  الساعة.تسهيل  تعليمات 
لقانون  الساعة  تعليمات  151.ب2.4.أ  بند  والكل حسب  ارض  ومسطح 
التنظيم والبناء. 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  احمللية - عيرون )104(

اللجنة االقليمية للتنظيم والبناء "قاسم" 
إعالن مبوجب البند 149 من قانون التنظيم والبناء لسنة – 1965 
وفقا للبند 149 للقانون املذكور نعلن بهذا أنه قدم للجنة االقليمية للتنظيم 
 20150482 والبناء قاسم طلب من قبل: بن جميل كومفني طلب رقم: 
املتعلق باألرض املوجودة في بلدة: كفر قاسم حوض: 8865 قسيمة 36، 
جتاري  مركز  الطلب:  ماهية  ومكاتب  جتارة  التخصيص:   500 قطعة   7
سيارات  موقف  )يشمل  االرض  سطح  حتت  وثالثة  االرض  فوق  طابق 
حتت االرض(. ماهية التسهيل: تسهيل بخط بناء لنصب غرفة كهرباء بخط 
قطعة. باستطاعة كل معني االطالع على الطلب املذكور أعاله في مكاتب 
اللجنة احمللية في كفر قاسم، شارع عبد الكرمي قاسم -10 الدوار الثاني، 
الثالثاء،  األح��د،  )باأليام  اجلمهور  استقبال  ساعات  في  الغربي،  املدخل 
اخلميس -13:00 08:30( وباستطاعة كل من يرى نفسه متضرراً من 
الطلب املذكور أعاله، تقدمي اعتراض مفسر ملكاتب اللجنة املذكورة أعاله، 
خالل 15 يوما ً من تاريخ إرسال اإلعالن بالبريد املسجل )كما يظهر في 

ختم البريد على ظهر املغلف الذي ُسلم لك(.  
ماجد بدير – مهندس اللجنة  )103(

بلدية شفاعمرو/  اعــالن
)وظائف رقم  2017/5+4+3+2(

حسب البند 3 من قانون البلديات )تعيني موظفني( 1979 
تعلن بلدية شفاعمرو عن الوظائف  الشاغرة التالية:

اسم الوظيفة :סייעת גננת/ מורה בכיתתאוטיום
عدد الوظائف :4 وظائف

2.5 ساعة يومية )5  نسبة ُكل وظيفة: حسب ساعات  
أيام في االسبوع(

تدريج ودرجة الوظيفة : تدريج اداري )מנהלי(  درجة 
)5 - 8(

املؤهالت األساسية املطلوبة:شهادة انهاء صف الثاني 
عشر

تسلم الطلبات باليد حتى موعد أقصاه 4/3/2017 الساعة 
الثانية عشرة ظهر )12:00(  إلى إدارة البلدية من خالل 
مدير عام البلدية على منوذج خاص ميكن احلصول عليه من 
مكتب املدير العام وترفق معه نسخ من الشهادات املطلوبة 

وسيرة حياة مهنية.
أمني عنبتاوي  رئيس بلدية شفاعمرو )106(

مخبز
كارم حسن

الناصرة - كل من 

يزرونا يوم اجلمعة 

يحصل على صحيفة 

كل العرب مجانا

نــــزار عــلــيــمــي - مـــراســـل مــوقــع العرب  مـــن: 
وصحيفة كل العرب

عقد االسبوع املاضي مؤمتر صحفي في مركز 
إجناز وهو املركز العربي لتطوير احلكم العربي 
في اسرائيل، وذلك في مبنى املركز في الناصرة ، 
بحضور غيداء ريناوي زعبي مديرة مركز إجناز، 
أمين  والنائب  الطيبي،  احمد  الدكتور  والنائب 
عودة، وشوقي خطيب، والدكتور منصور عباس، 
والصحافي وديع عواودة، والعديد من الصحافيني 
وهدف  إجن��از،  مركز  من  وطاقم  والصحافيات 
مشروع  وإستطالع  نتائج  عن  للكشف  املؤمتر 
"موطن" من خالل مواقف وآراء املواطنني العرب 

في القضايا االجتماعية والسياسية في البالد. 
نتائج  ع���ن  ال��ك��ش��ف  مّت  امل���ؤمت���ر  ه����ذا، وخ����الل 
املجتمع  من   %78 "أّن  ب��نّي  وال��ذي  االستطالع 
العربي يؤيدون فصل الدين عن السياسة وحصر 
دوره في حياة الناس ليس اكثر وهذا ال يتناقض 
مع كونهم متدينني او محافظني. فقط 22% من 
املواطنني العرب في اسرائيل يؤيدون تدخل الدين 
في السياسة ويدعمون فكرة وجود أحزاب دينية. 
كما أشار االستطالع الى اّن 70% من العرب في 
العرب  املواطنني  مع  تتعامل  أنها  على  اسرائيل 
انهم  االرق��ام  وتفيد هذه  ثانية  درج��ة  كمواطنني 
راغبون مبواطنة كاملة وحقيقة وال مييلون نحو 
االنعزالية. وأشار 18% من العرب في اسرائيل 
على ان الدولة تتعامل معهم كأعداء وتهديد أمني 
12% أش��اروا على انها تتعامل معهم  للدولة، و 
كمواطنني كاملي احلقوق، ومن اهم النتائج تبنّي 
أن 87% من املواطنني العرب يريدون بأن تكون 
فيها،  املواطنني  لكافة  دميقراطية  دولة  إسرائيل 

بدى من أن تكون يهودية ودميقراطية".
كل  وصحيفة  العرب  موقع  ملراسل  حديث  وفي 
ال��ع��رب م��ع غ��ي��داء ري��ن��اوي زع��ب��ي م��دي��رة مركز 
تنفيذيه  في  بدأ  موطن  "مشروع  قالت:  إجن��از، 
حتريك  بهدف  سنتني  ح��وال��ي  م��ن  إجن��از  مركز 
احل����وار ح���ول ج��م��ي��ع ال��ع��الق��ات م��ا ب��ني الوطن 
لدى  االخ��ي��رة  الفترة  وامل��واط��ن��ة، كما ون��رى في 
اجلمهور العربي أن هنالك عّدة تخبطات خاصة 
في عالقتنا مع الدولة واالكثرية اليهودية او في 
العنف  وقضايا  الداخلية  االجتماعية  القضايا 
والفقر والتشغيل والتطوير االقتصادي وغيره، 
اخلطاب  ف��ه��م  ف��ي  تخبطات  ه��ن��ال��ك  ون���رى  ك��م��ا 
السياسي ومن هنا بدأ مشروع "موطن" بهدف 
فحص هذه القضايا، وبدأنا العمل بها مبساعدة 

40 ناشط وناشطة مثقفني ومثقفات في املجتمع 
القيادات  مع  خ��اص  بلقاء  قمنا  وايًضا  العربي، 
امل��ت��اب��ع��ة والقائمة  ف��ي جل��ن��ة  ال��س��ي��اس��ي��ة س����واًء 
القطرية وأقمنا عّدة ندوات  اللجنة  املشتركة في 
من  غفير  جمهور  بحضور  العربية  البلدات  في 
200 شخص ف��ي كل  ي��ق��ارب  امل��ش��ارك��ني أي م��ا 
قمنا  رأي  بإستطالع  املرحلة  هذه  وتّوجنا  لقاء، 
بتنفيذه مع االستاذ يوسف مقالدة، من خالل هذا 
االستطالع إستطلعنا رأي وموقف 625 مشارًكا 
والذي ُيعتبر أكبر مشاركة من املستطلعني العرب 

مبثل هذه االستطالعات".
وتابعت في حديثها قائلة: "إحدى املعطيات املذهلة 
كانت 88% من املستطلعني صّرحوا أن احلقوق 
من   %18 و  اسرائيل،  دول��ة  في  متساوية  غير 
املستطلعني يعتبرون أن اسرائيل تتصرف امامهم 
العرب هو تهديد أمني او عدو او  وكأن جمهور 
مواطن درجة ثانية، ومن ناحية اخرى 71% أكدوا 
ان موضوع القيادة السياسية عليها معاجلتها من 
اخلدماتيّة  القضايا  وهي  السياسيني  القادة  قبل 
ومستوى املعيشة ومكانتنا في الدولة والقضايا 
االجتماعية الداخلية، كما ويهدف هذا االستطالع 
من  يقومونه  ما  حول  العبرية  الصحافة  حملاكاة 
العربي وما اهدافهم  تغطية اعالمية في املجتمع 
من وراء هذه التغطية والتي ُتبنّي على أن املواطن 
العربي هو "كبش الفداء" الذي يتم حمله كل التهم 
على انه خطر على الدولة، ولكن سالحنا نحن وهو 
سالح املواطنة كرمية غير مشروطة وال تنتقص 
خالل  ذل��ك  ورأي��ن��ا  القومية،  القضية  أهمية  م��ن 

في  البيوت  هدم  ألحداث  العبري  االعالم  تغطية 
قرية أم احليران في النقب وهذه احلادثة كشفت 
ذلك  عن  عدا  العرب  املواطنني  جتاه  اهدافهم  لنا 
العربي  للمجتمع  ونظرتهم  السياسيني  معاملة 
وكأننا متهمني في خانة العدو، وهذا ال يعقل، ومن 
هنا علينا مسؤولية كبيرة بأن نضع امام الصحافة 
العبرية وأمام السياسيني اليهود والشرطة وأن 
نقول لهم بأن العربي يريد مواطنة ولكن يريدها 
أحمد  الدكتور  النائب  مع  حديث  بكرامة".وفي 
الطيبي، قال: "يتضح ما كنّا ندركه ولكن يترسخ 
كبيرة  أهمية  تولي  العربية  اجلماهير  ب��أن  ذل��ك 
جوهًرا،  عليها  ُتضفي  أن  وتريد  املواطنة  لفكرة 
املدني  احلقوقي  النضال  في  نتمسك  أن  وعلينا 
من جهة والنضال الوطني ونضال الهوية من جهة 
اخرى، أي أن اجلمهور يطالبنا بأدوات للنضال، 
وهذه االدوات هي ما نقوم به دق ابواب الوزارات 
الى  البرملاني  لتحصيل احلقوق والعمل  املختلفة 
امليداني  العمل  وه��ي  االساسية  الرافعة  جانب 
وقضايا القضاء وعدم إغفال التوجهات للمحاكم 
أدوات  ُتشكل  املواضيع  ه��ذه  وجميع  ال��دول��ي��ة، 
نضال التي تنتهجها القيادات العربية واجلماهير 
أن  تبنّي  لالستطالع  ووفًقا  الداخل،  في  العربية 
70% من املواطنني اشاروا الى ان الدولة تتعامل 
مع املواطنني العرب على انهم من الدرجة الثانية 
وهذا هو ترجمة الشعار الذي نقوله أن اسرائيل 
هي دولة دميقراطية جتاه اليهود ويهودية جتاه 
العرب وهذا يؤكد رغبة املواطن العربي في ان يتم 

تصعيد هذا النضال حملاربة العنصرية".

أظهر استطالع للرأي وصل الى موقع العرب 
وص��ح��ي��ف��ة ك��ل ال��ع��رب اج����راه م��رك��ز اجن��از 
في  احمللي  احلكم  لتطوير  العربي  املركز   –
إسرائيل ولم تنشر نتائجه، أن نحو %46 من 
أي  ان  ي��رون  ال  ال��ب��الد،  في  العرب  املواطنني 
العربية متثلهم ومتثل مواقفهم  من األحزاب 
وآرائهم. ما يظهر ان قسًما كبيًرا من املجتمع 

العربي غير منتٍم حزبيًا ألي تيار.
وبحسب اإلستطالع الذي كان من املفترض ان 
نتشر نتائجه خالل املؤمتر الذي عقده مركز 
%16 من  املاضي، فقد قال  اجناز، االسبوع 
متثل  أن��ه��ا  باجلبهة  ي���رون  ان��ه��م  املستطلعني 

مواقفهم، مقابل %10 للعربية للتغيير برئاسة 
احمد الطيبي و%8 للحركة اإلسالمية و7% 

للتجمع.
نتائجه  تنشر  لم  آخر،  استطالع  سؤال  وفي 
من  املستطلعني  من   22% أش��ار  فقد  اي��ًض��ا، 
اجلبهة  أن  ف���وق  وم���ا  األول  ال��ل��ق��ب  ح��ام��ل��ي 
ه��و احل����زب األق����رب مل��واق��ف��ه��م، م��ق��اب��ل 7% 
للتجمع و%7 للعربية للتغيير و%7 لألحزاب 
الصهيونية و%4 للحركة اإلسالمية. أما لدى 
على  اجلبهة  حصلت  فقد  اجلامعيني  الطالب 
 8% %11 والتجمع  للتغيير  %21 والعربية 
 15% االك��ادمي��ي��ني  %4. وغير  واإلس��الم��ي��ة 

للجبهة، %13 العربية للتغيير و%6 للتجمع 
و%3 لإلسالمية.

وكان شوقي خطيب رئيس مجلس ادارة مركز 
اجناز قد سئل خالل املؤمتر الصحفي ملاذا لم 
مدى  ح��ول  بالسؤال  اخل��اص  الفصل  ينشر 
الهدف  أن  فقال  العربية  األح��زاب  من  القرب 
كان حتاشي احلساسيات واحلرص على عدم 
صرف األنظار عن النتائج األساسية بالقضايا 
العامة ولفت الى ان النتيجة االهم بهذا السياق 
هو ان 46 % من املواطنني العرب ال يرون باي 

حزب عربي ميثلهم !

وفق نتائج إستطالع إجناز :

ث����ان����ي����ة درج������������ة  م������واط������ن������ن  أن�����ف�����س�����ه�����م  ي������������رون  ال��������ع��������رب  م��������ن   %70

16% من املستطلعني يرون باجلبهة أنها متثل مواقفهم، مقابل 10% للعربية للتغيير 
و8% للحركة اإلسالمية و7% للتجمع

ميثلهم  عربي  حزب  بأي  يرون  ال  العرب  من   46%

مناقصة 02/2017
النقل  خلدمات  ع��روض  طلب  في  رغبته  عن  الفريديس  محلي  مجلس  يعلن 

اخلاصة ومرافقة في النقليات إلى مؤسسات قسم اخلدمات االجتماعية.
مرافقة  وملحق  للنقليات  التفصيل  فيها  مبا  املناقصة،  كراسة  ش��راء  ميكن 
محلي  مجلس  في  استرجاعها  دون  ش.ج   500 مبلغ  مقابل  النقليات  في 

الفريديس – قرية الفريديس.
املوعد األخير لتسليم عروض املناقصة في صندوق املناقصات في املجلس 

يوم 28/02/2017 الساعة 12:00.
باحترام، أحمد برية
رئيس املجلس احمللي )107(


