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مجلس دالية الكرمل احمللي
مناقصة 3/17 داخلية / خارجية لوظيفة مدير وحدة تطوير الشبيبة – هياله في املجلس 

حجم الوظيفة: 100% ، تدريج: تعلم ، مجتمع وشبيبة 
 الدرجة: مبوجب ثقافة املوظف ، خلضوع: ملدير قسم املعارف 

وصف الوظيفة: مسؤول عن كافة املواضيع املتعلقة باالهتمام والعناية  بأبناء الشبيبة املنفصلني في املجلس احمللي. يحضر 
الهيئات  برنامج عمل سنوي  مبوجب سياسة السلطة احمللية ومسؤول عن تنفيذها.  يهتم بالتنسيق والتعاون مع كافة 
واخلدمات العاملة باملعارف واالهتمام بأبناء الشبيبة املنفصلني في املجلس. يجند ، يدير ويشغل  طاقم عمال في وحدة 
املختلفة. مسؤول عن احملافظة على  االحتياجات  للوحدة مبوبج  العاملة  القوى  تغييرات في شبكة  الشبيبة وينفذ  تطوير 
السرية، حراسة احلواسيب ومعدات وحدة تطوير الشبيبة. يدير ميزانية وحدة تطوير الشبيبة ويعمل على جتنيد موارد 
من مصادر خارجية. يعمل على تطوير وزيادة حرفية مستمرة لطاقم العمال في الوحدة. مسؤول عن تطوير وتنفيذ  برامج 
عالجية/ تربوية للشبيبة املنقطعني في البلدة. مسؤول إداري ومهني عن عمل املرشدين لتطوير الشبيبة في وحدته. في 
حالة الضرورة، يرشد ويوجه بشكل فردي ومبجموعات ، برامج ألبناء الشبيبة املوجودين مبسؤوليته، بفعاليات جتري 

في البلدة أو خارجها، مثل: مخيمات، دورات وندوات. 
يعمل بالتعاون مع هيئات معاجلة، مؤسسات بلدية وحكومية ومع رئيس مجال تطوير الشبيبة في اللواء ، لتطبيق سياسة 
دائرة املجتمع والشبيبة- مجال تطوير الشبيبة . يعمل بالتعاون مع املسؤولني عنه في املجلس ومبوجب تعليماتها، ومبوجب 

ىسياسة فرع أ لتعليم األوالد وأبناء الشبيبة في خطر، في وزارة املعارف. 
الثقافة: لقب أول في أحد املواضيع التالية: تطوير الشبيبة، العمل االجتماعي، التربية، علم النفس، علم اجلرمية، علوم السلوك، 

إدارة تربوية/ استشارة تربوية/ تعليم خاص ، يفضل أصحاب اللقب الثاني  .
سنتني  أول  خالل  خطر  في  للشبيبة  خدمات  إلدارة  هادفة  دورة  أو  الشبيبة  تطوير  وحدة  إلدارة  دورة  اجتياز  التأهيل: 

بالوظيفة.    
التجربة: 3 سنوات جتربة في املجاالت التالية: معاجلة، إدارة وتنظيم، حتضير برامج وتشغيل مشاريع، تخطيط وإدارة 

ميزانيات، توجيه وعرافة طاقم 
على  قدرة  املفاوضات-  على  قدرة  ميزانية-  وإدارة  تخطيط  على  قدرة  والتنظيم-  اإلدارة  على  قدرة  شخصية:  مهارات 
التعاون والعمل بطاقم- قدرة على خلق عالقات ايجابية وعالقات إنسانية سليمة – قدرة على رؤية اجتماعية وجماهيرية 
– معرفة اإلجنليزية: قدرة واستعداد على  التعبير خطياً وشفهياً  – قدرة على الصمود بالضغوطات- قدرة على  شاملة 

العمل في ساعات غير اعتيادية 
رخصة للعمل  بالوظيفة: رخصة تدريس من قبل وزارة املعارف أو رخصة ملوظف تدريس خالل ثالث سنوات بالوظيفة. 
للوظيفة  الترشيح  طلبات  تقدم  املجلس،  في  العام  املدير  مكتب  من  للوظيفة  الطلب  تقدمي  استمارة  على  احلصول  ميكن 
مرفقة بالسيرة الذاتية ومستندات بثالث نسخ . يجب تقدمي الطلبات لغاية يوم اخلميس املوافق 2/2/17 الساعة 14:00 

ملدير عام املجلس 
)120( باحترام -رفيق حلبي - رئيس املجلس احمللي 

قانون التنظيم والبناء لسنة  1965 
لواء: الشمال منطقة تنظيم محلي: حيفل اشر

إعالن حول تصديق خارطة هيكلية محلية مبستوى تفصيلية رقم:
ج/21110 

 اسم اخلارطة: محمية طبيعية وغابة خري نعمان
قدم بهذا اعالن وفقا لبند 117  لقانون التنظيم والبناء لسنة 1965، حول تصديق خارطة هيكلية محلية مبستوى 

تفصيلية رقم: ج/21110
 توحيد وتقسيم:  بدون توحيد وتقسيم 

 تراخيص بناء ورخص: خارطة مبوجبها ميكن اصدار تراخيص او رخص في قسم من نطاق اخلارطة.
 التي تتعلق باخلرائط التالية: 

نوع العالقة:       رقم اخلارطة
 خضوع          ج/5158 
خضوع            ج/7770 
خضوع          ج/8396 

خضوع         ج/20697 
خضوع        ت م أ/35 

خضوع        ت م أ/34/ب/3 
خضوع        ت م م/9/2

 املساحات املشمولة باخلارطة وأماكنها:
 اخلارطة موجودة  شرقي املنطقة الصناعية لكريات بيالك وموقع السماد، على طول وادي نعمان. 

 أحواض وقسائم: 
حوض: 10418 اقسام من قسائم:5. 

حوض: 10440 اقسام من قسائم: 1 – 2.
حوض: 10441 اقسام من قسائم: 3، 6. 
حوض: 18076 اقسام من قسائم : 3، 5.

حوض: 18077 قسائم بأكملها: 2، 4. 
حوض: 18077 اقسام من قسائم: 1، 3. 

حوض: 18756  اقسام من قسائم: 13.
 . Y:752000 احداثيات X:210000 احداثيات 

هدف اخلارطة: 
الطبيعية،  ،احملميات  الوطنية"  احلدائق  "قانون  مبوجب  عنها  واالعالن  طبيعية  حملمية  املساحة  تخصيص   .1

مواقع وطنية ومواقع التخليد لسنة 1998 ومبوجب قانون التنظيم والبناء سنة 1965. 
النباتات واجلماد، في نطاق  اخلارطة. 2. احملافظة على قيم الطبيعة واملنظر الطبيعي ، مبا في ذلك األحياء، 

 .  22 3. زيادة وتوسيع مساحات غابة من غرس البشر واغراس على ضفاف الوادي غير مشمولة في ت م"أ 
 4.احملافظة على الغابة القائمة واملزرعة الرطبة في نطاق اخلارطة.

املناظر  البيئة،  ، ترميم وتطوير قيم  الوادي وما يحيطه من اجل احملافظة  5. ضمان استمرارية وجود ووظيفة 
الطبيعية واحلضارة، معا مع ضمان وظيفته كشريان تصريف.

ت  و   35 م"أ  ت  ملساحات   " تنظيمي  إيضاح   " وإع��داد  والغابة  الطبيعية  للمحمية  الدقيقة  احل��دود  حتديد   .6  
م"م 9/2 . 

القائم في امليدان .  7. حتديد حدود احملمية الطبيعية والغابات بدقة مبوجب للوضع 
أهم تعليمات اخلارطة: 

مواقع  للدراجات،  مم��رات  للمشاة،  ،مم��رات  يومية  مواقف  تطوير  طريق  عن  للمتنزهني  املساحة  تنظيم   .1
مراقبة وجسور.

2. حتديد األهداف املسموحة لكل تخصيص. 
3. حتديد تعليمات بناء توصيات بناء والتطوير الواسع. 

 4. حتديد شروط إلعطاء تراخيص. 
إعالن حول إيداع اخلارطة نشر في الصحف بتاريخ 19/02/2016 وفي سجل النشرات رقم 7195 صفحة 
3019 بتاريخ 28/01/2016. اخلارطة املذكورة أعاله موجودة في مكاتب اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء لواء 
الشمال معلي إسحاق 29 نتسيرت عيليت 1753005 ت: 6508555-04  وكذلك في مكاتب اللجنة احمللية للتنظيم 
والبناء مطيه اشر بريد متنقل اجلليل الغربي ت: 9879621-04 وكل معني يستطيع االطالع عليها في أيام وساعات 

   .www.pnim.gov.il استقبال اجلمهور وفي موقع انترنت وزارة الداخلية
اوري ايالن رئيس اللجنة اللوائية  للتنظيم والبناء لواء الشمال )6(

مكاتب "كل العرب" - الناصرة
الشرطة  بلسان  الناطقة  السمري  لوبا  عممت 
بيانا على وسائل اإلعالم، جاء فيه: "في نطاق 
نشاطات الشرطة املختلفة السياقات واخلنادق 
العامة،  السالمة  مستوى  تعزيز  الى  والرامية 
قامت نهار االحد، قوات من الشرطة بالتعاون 
ف��ي حملة بصحراء  ال��دوري��ات اخل��ض��راء  م��ع 
النقب، قرب شارع رقم 222 بالقرب من منطقة 
مكثفة  بحملة  ملغمة،  حقول  منطقة  تسئليم، 
ضد االبل السائبة تخللها ضبط مجمل 40 من 
14 من ضمنها،  التعرف على مالكي  االبل مع 
اليهم  واعادتها  هناك  املنطقة  سكان  من  عرب 
الحقا  للتحقيق  امتثال  دعوات  لتسليمهم  جنبا 
وحتويل باقي االبل الى مكان حجز خاص لالبل 

في شمال البالد" كما جاء في البيان. 
واض��اف��ت ال��س��م��ري: "ه���ذا، ول��ي��س م��ن نافلة 

املقولة التذكير بخطورة االبل السائبة وبالذات 
وحوادث  الطرقات  على  العامة  السالمة  على 
املخاطر  ب��اق��ي  ع��ن  ناهيك  ال��دام��ي��ة،  ال��ط��رق��ات 
الصحية  وحتى  والطبيعية  البيئية  واألض��رار 

املختلفة التي قد تترتب عنها وبالتالي تواصل 
الشرطة مبساهمتها في مكافحة هذة الظاهرة 

وبشدة" وفقا للبيان.

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

قالت املتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري في بيان وصلت 
عنه نسخة إلى موقع العرب إّنه:"في إطار مواصلة الشرطة 
قسم   - ال��زراع��ة  وزارة  م��ع  املشتركة  احلثيثة  بنشاطاتها 
الرقابة واحلفاظ على الثروات النباتية واحليوانية، والرامية 
الى احلفاظ على الصحة والسالمة العامة، فقد متت مداهمة 
الشمال وتخللها  الكروم في  بلدة مجد  وتفتيش ملحمة في 
ضبط نحو طن من اللحوم املهربة من االراضي الفلسطينية 
واملذبوحة بطريقة غير قانونية، بعيًدا عن الرقابة الضرورية 
لضمان صحتها"، بحسب الشرطة. وأضافت السمري في 
بيانها:"هذا، ومّت توقيف مشتبه من دير األسد في األربعينات 
من عمره، ومّت حتويله للتحقيقات اجلارية مع مصادرة قوات 

االشرطة اللحوم وحتويلها لالبادة"، إلى هنا البيان.

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

صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة االولى على مشروع قانون نقابة 
احملامني، تعديل رقم 39، 2017.

ومقترح حتديد تغييرات في موضوع التأهيل في احملاماة في موضوع 
)بني  املمتحنة  اللجنة  وتركيبة  االمتحان  صيغة  التدريب،  على  الرقابة 
كذلك  الرقابة(  جهاز  وتكثيف  التدريب  فترة  متديد  البارزة:  التغييرات 
مقترح الغاء مسار االعتراف بالكليات خارج التمويل والتي مت االعتراف 

بها كمؤسسات للتعليم العالي بواسطة مجلس التعليم العالي.
عضو الكنيست ميراف بن اري قالت: "عندما تكون فترة التدريب جيدة، 
في  عملية  جتتاز  انت  ارساليات،  فتى  الى  املتدرب  يحول  عندما  وليس 
التدريب. ابقاء الوضع الراهن على ما هو عليه امر غير منطقي. هنالك امور 
يجب ان يتم تغييرها في القانون وانا اؤمن بانها ستنجز خالل اجللسات 
في اللجنة. يجب ان يكون التدريب جوهريا، وليس استغالال ليس اال".

ايد مشروع القانون 36 عضو كنيست، عارضه 10 وامتنع 3، وسيتم 
حتويل مشروع القانون الى جلنة الدستور.

مصادرة نحو طن من اللحوم 
في مجد الكروم واعتقال 

مشتبه من دير األسد
الشرطة تقوم بحملة مكثفة جلمع 

االبل في صحراء النقب

املصادقة بالقراءة االولى: تغييرات في تأهيل احملامني

مكملني ب SALE ايكيا !

ح�����م�����ل�����ة  ال������ش������ت������اء ال�����ت�����ق�����ل�����ي�����دي�����ة ف���ي 
1/29 ح�������ت�������ى  م������س������ت������م������رة  اي�������ك�������ي�������ا 

حتى %50 تخفيض على أكثر من 2،500 منتج من جميع أقسام احلانوت-  األالف 
املنتجات باسعار ال تقاوم !

www. : ممكن مشاهدة املنتجات املشاركة في احلملة في موقع ايكيا اجلديد
ikea.co.il

بني القطع املشاركة في احلملة: 
ع.ع.

فرع مركنتيل في يركا ينتقل 
إل�����ى م����ق����ّره اجل����دي����د وامل���ج���ه���ّز 
بأفضل املعدات التكنولوجية

إنتهت مؤخًرا أعمال الترميم في بنك مركنتيل، فرع يركا، حيث  
هذا  عاد  وقد  بديل،  مبنى  إلى  الترميم  فترة  خالل  الفرع  انتقل 

األسبوع ملقّره الدائم في املنطقة الصناعية في يركا. 
ّكن  متمُ التي  التكنولوجية  املعدات  بأفضل  مجهّز  اجلديد،   الفرع 
الزبائن من احلصول على خدمات مصرفية مباشرة إلى جانب 
اخلدمة الشخصية من املوظفني. مع اإلشارة إلى أن الفرع متاح 

للجميع وإلى جانبه  موقف واسع للسيارات  .
وسكان  زبائننا  أدع��و   « ق��ال:  الفرع  مدير  جميل،  أم��ني   السيد 
ترميم  بعملية  مّر  الذي  الفرع  انطباع عن  للقدوم، ألخذ  املنطقة 
خالل األشهر األخيرة.  ويسّر طاقم املوظفني في فرع يركا أن 
يقدم لكم اخلدمة الشخصية واملهنية في املبنى الدافيء واجلميل 

ع.ع.الذي انتقلنا إليه هذا األسبوع. 


