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اللجنة احمللية للتنظيم والبناء "مفوهعمكيم"
إعالن مبوجب البند 149 لقانون التنظيم

 والبناء لسنة – 1965 
نعلن بهذا أنه قدم للجنة املذكورة اعاله طلب ترخيص بناء 
في العنوان: الرينة حوض: 17512  قسيمة: 6 قطعة: 6/7 
التخصيص: منطقة سكنية أ ملف بناء: 751200600700 
طلب رقم: 201606054 من قبل: زيدان مشهور محمود، 
زيدان جهاد مشهور، زيدان عبد الله مشهور الطلب يشمل 
بدل  م   2.71 جانبي  بناء  بخط  تسهيل  التالية:  التسهيالت 
 4 املسموح  ف��وق  طابق  الطوابق،  بعدد  وتسهيل  م.   3.0
م   14.50 املبنى  بارتفاع  تسهيل  عمدان   +  3 ب��دل  طوابق 
بدل 12.0 م. ميكن تقدمي االعتراضات ملكاتب اللجنة احمللية 
"مفوهعمكيم"، شارع تسيبورن 5 نتسيرت عيليت، خالل 

14 يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلعالن. 
د. حامت داود – رئيس اللجنة )63(

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

قدم بهذا اعالن وفقا لبند 149 لقانون التنظيم والبناء لسنة 
"ليف  والبناء  للتنظيم  احمللية  اللجنة  مبكاتب  انه   1965
مغاير  تسهيل/استعمال  طلب  قدم  سخنني،  في  هجليل" 
بالبناء في ملف رقم: 20160402 من قبل: ابو يونس محمد 
البلدة:   900/1 قطعة:   70 قسيمة:   19316 ح��وض:  في 
اثنني  مبنيني  بني  مسافة  من  تسهيل   .1 التسهيل:  ماهية 
بنفس القطعة مبسافة 5.46 م بدل 6 م كاملسموح في نظام 
ج/12906 مصادق. 2. تسهيل بنقل نسب بناء باملسطح 
بطابق ارضي %46.14 وبطابق اول %44.70 بدل 42% 
كاملسموح في نظام ج/9169 مصادق. كل معني يستطيع 
تقدمي اعتراضه خالل 14 يوم من نشر هذا االعالن ملكاتب 
اللجنة احمللية على العنوان: اللجنة احمللية للتنظيم والبناء 

"ليف هجليل" ص.ب 80 سخنني 20173.
احملامي نبيل ضاهر – رئيس اللجنة )19(

اللجنة احمللية للتنظيم والبناء "يزراعليم" 
إعالن مبوجب البند 149 من قانون التنظيم والبناء 

لسنة – 1965 
أنه قدم للجنة املذكورة أعاله، طلب ترخيص  نعلن بهذا 
بناء كما يلي: اضافة بناء لبيت سكن قائم. تسهيل بخط 
بناء جانبي شمالي %10 + تسهيل مبسطح 38.28% 
خارطة  تعليمات  م��ن  تسهيل   + م��س��م��وح   35% ب���دل 
قرميد.  بدل  مسطح  – سقف  السقف  تصميم  ملوضوع 
في العنوان: كيبوتس مرحفيا حوض: 16789 قسيمة: 
39 قطعة: A91 ملف بناء: 167890390091 طلب رقم: 
20160216  من قبل: مرحفيا )فايتسمان عوفري(. كل 
معني  باإلعراب عن  رأيه، يستطيع تقدميه خطيا، ملكاتب 
 14 خالل  يزراعيل،  عيمك  االقليمي  املجلس  في  اللجنة 
يوما ًمن تاريخ نشر هذا اإلعالن. العنوان: ص.ب 90000 

، العفولة 18120 . 
عيدو دوري – رئيس اللجنة الفرعية يزراعيليم )88(
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كلية اوهلو في كتسرين )جمعية مسجلة(
مناقصة رقم 2/2016

تشغيل كافيتريا
تطلب كلية اوهلو في كتسرين )جمعية مسجلة( بهذا عروض لتشغيل مجمع غذاء حليب 

ومجمع غذاء حلوم في الكلية للسنة الدراسية 2016.
التعاقد  وشروط  ومالحقها  االتفاقية  تشمل  التي  املناقصة،  مستندات  على  للحصول 
ومستندات مرفقة، يجب التوجه الى االستعالمات في الكلية بااليام االحد – اخلميس 

بالساعات 16:00 – 9:00 ابتداء من يوم االثنني املوافق 26.7.16.
االشتراك باملناقصة منوط بدفع 500 ش.ج )خمسمائة ش.ج(، ال تسترد.

ابتداء من يوم  املناقصة، بدون دفع، قبل شرائها وذلك  ميكن االطالع على مستندات 
.26.7.16

يحق االشتراك باملناقصة لذوي جتربة مسبقة بتشغيل مقاصف و/او كافيتيريات خالل 
سنتني على االقل بالسنوات اخلمس االخيرة.

جتري جولة مقدمي عروض يوم اخلميس 28.7.16 الساعة 12:00 في الكلية.
االشتراك باجلولة اجباري!

يجب تقدمي العرض بارفاق كل التصاريح واملستندات املرفقة وكل مستندات املناقصة، 
بتسليم يدوي فقط، مبغلف مغلق يحصل عليه مقدم العرض عند شراء مستندات املناقصة 
لتقدمي  االخير  املوعد  بالكلية.  االول  بالطابق  املكتب  في  املناقصات  لصندوق  وادخاله 

العروض يوم االحد 7.8.16 الساعة 10:00.
الشخص املسؤول عن التواصل لهذه املناقصة هو السيد ابيتار مدر ت: 5866558 – 052 

evyatar@ohalo.ac.il فاكس 4703365 – 077 ، بريد الكتروني
www.ohalo.ac.il :عنوان موقع الكلية

انتخاب بروفيسور 
محمد أمارة 

رئيسا للجمعية 
االسرائيلية لبحث 

اللغة واملجتمع

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن 
جمعية سيكوي جاء فيه:«قامت اجلمعية االسرائيلية لبحث 
اللغة واملجتمع أمس وخالل االجتماع السنوي ألعضائها 
بانتخاب بروفيسور محمد أمارة رئيسا لها وذلك بغالبية 
األصوات ليكون الرئيس العربي األول لهذه اجلمعية التي 
تعنى بالدراسات حول اللغة واملجتمع. وبروفيسور أمارة 
اللغة االجتماعي  هو باحث ومحاضر يتخصص في علم 
وله إصدارات واسهامات هامة في علم اللغة االجتماعي، 
وحول اللغة العربية ومكانتها في البالد، وإلى جانب مكانته 
األكادميية املرموقة، له نشاطه االجتماعي والتطوعي الهام 
دعما للمجتمع العربي في البالد، إذ يشغل مناصب عدة من 
بينها رئاسة مجلس إدارة سيكوي، اجلمعية لدعم املساواة 

املدنية في البالد«.
وأضاف البيان:«وبدورها فقد أصدرت سيكوي بيان تهنئة 
لبروفيسور أمارة: »إن انتخاب بروفيسور أماراة ليكون 
العربي األول الذي يشغل املنصب األرفع في جمعية بهذه 
اجلدية واملكانة، إمنا هو اعتراف مبكانة أمارة البحثية وثقة 
مشاركا  رئيسا  بكونه  نعتز  سيكوي  في  ونحن  بعطائه 
املساواة  لدفع  اجل��ه��ود  ك��ل  يبذل  حيث  ادارت��ن��ا،  ملجلس 
العربية  باللغة  يتعلق  ما  بكل  العرب وبخاصة  للمواطنني 

ومكانتها في البالد والنضال ضد تهميشها«.
وتابع البيان:«بقي أن نذكر أن اجلمعية االسرائيلية لبحث 
سنويا  الهامة  النشاطات  من  بعدد  تقوم  واملجتمع  اللغة 
ال��دوري وال��ذي عقد أمس في بيت بيرل  ومنها مؤمترها 
السنوات  في  للجمعية  رئيسا  أم��ارة  انتخاب  خالله  ومت 
اليوم  خ��الل  استعرض  قد  أم��ارة  وك��ان  القادمة.  األرب��ع 
البالد  ف��ي  العربية  اللغة  مكانة  ح��ول  ل��ه  بحثا  ال��دراس��ي 
مؤكدا أن للمواطنني العرب في البالد كمواطنني أصالنيني 
حقوقا خاصة سيما في مجال اللغة، ومتحور أمارة حول 
اجحاف مكانة اللغة العربية في األكادمييا االسرائيلية اال 
أنه أشار إلى بحثه الذي يبني بأن ثمة غالبية بني الطالب 
واحملاضرين في اسرائيل يدعمون رفع مكانة اللغة العربية 

في األكادمييا االسرائيلية.
وتضمن املؤمتر حلقات نقاش شاركت بها رونق ناطور، 
املديرة العامة املشاركة جلمعية سيكوي، والنائب يوسف 
جبارين وداليا حلبي مديرة مركز دراسات والدكتور يوني 

ماندل من معهد فان لير«، إلى هنا نص البيان. 

كتبت: جمانة مطر أشقر 
أث����ار م���وض���وع حت��ري��ر م��خ��ال��ف��ات ال��س��ي��ر في 
الناصرة جدال كبيرا لكل  الشارع اإللتفافي في 
مئات  رصدت  املراقبة  فكاميرات  يعبره،  سائق 
السائقني الذين كانوا يقودون بسرعة فاقت ال�50 
كيلومتًرا في الساعة، حيث مت حترير العديد من 
سحب  وحتى  شيكل   750 من  ابتداء  املخالفات 
رخص القيادة، وبحسب إدعاء الشرطة أن هناك 
إشارة مرور مت نصبها في املكان تؤكد أن التفافي 
الناصرة هو طريق بلدية والسرعة املسموحة به 
90 كلم/س. هذا  50 كلم/س وليس  هي حتى 
من  العديد  الناصرة  في  السير  محكمة  وقدمت 
ال��ذي��ن رصدتهم  السائقني  االت��ه��ام ض��د  ل��وائ��ح 
كاميرات املراقبة وهم يقودون بسرعة أكثر من 

السرعة املسموحة.
العرب  ك��ل  ال��ع��رب وصحيفة  م��وق��ع  ه��ذا وع��ل��م 
أمس  يوم  ألغت  الناصرة  في  السير  محكمة  أن 
اخلميس 13 الئحة اتهام لسائقني بادعاء اهمال 
من قبل أفراد الشرطة. فبحسب التعليمات، كان 
على أفراد الشرطة أن يتأكدوا بأن إشارة املرور 

بني طريق بلدية وغير بلدية موجودة في املكان 
عن طريق فحص يومي.

وفي حديث مع احملامي ألبير مني قال: »القرار 
قرار  ه��و  قندلفت  بسام  القاضي  ات��خ��ذه  ال��ذي 
ص��ح��ي��ح وج������ريء، وال�����ذي م���ن خ���الل���ه نقض 
األسلوب الذي تفحص من خالله الشرطة وجود 
في  الشرطة  تفحص  لم  حيث  امل���رور،  اش���ارات 
اليوم املذكور وجود إشاة املرور في نفس الوقت 
القانون  مخالفة  تهم  للسائقني  له  وجهت  ال��ذي 
والقيادة بسرعة غير مسموحة. لهذا القرار أبعاد 
عميقة جدا وسيؤثر ليس فقط على كل سائق مير 
من التفافي الناصرة بل على جميع السائقني في 
جميع الشوارع التي يتم بها االنتقال من طريق 

بلدية لغير بلدية«.
 ،3 أ  املراقبة  لكاميرا  »بالنسبة  قائال:  وأض��اف 
هناك تعليمات من الشرطة تلزم أفرادها بفحص 
الواقع   أرض  على  لكن  للكاميرا  بالنسبة  يومي 
مرة  اإلش���ارات  بفحص  تقوم  الشرطة  أن  تبني 
كل 3 أشهر، وهذا يدل على إهمال كبير، فكيف 
حترر الشرطة مخالفات للسائقني في هذا الشارع 

محكمة السير تشطب 13 الئحة اتهام ضد سائقني 
تتعلق مبخالفات في التفافي الناصرة

بالتحديد دون أن تتأكد من وجود إشارة املرور علًما ان هذا الشارع 
بشكل خاص أحدث في السابق الكثير من البلبلة للسائقني«.

للقاضي  أثبتنا  وتابع قائال: »بالتعاون مع احملامي تومر جونن 
3 سائقني واحد منهم سائح  ادعاءاتنا وانا شخصيا ترافعت عن 
أجنبي واثنني من الناصرة واحلديث هنا عن مخالفات وغرامات 

باهظة قد تصل الى سحب رخصة السائقني«.
وفي كلمة أخيرة قال احملامي مني: »آمل أن يأخذ افراد الشرطة 
هذه القضية بعني األعتبار وعلى محمل اجلد، وأن يقوموا بفحص 
يومي لوجود اشارات املرور في الشوارع التي تثير البلبلة لدى 

السائقني بشكل خاص«.
وفي حديث مع احملامي تومر جونن املوكل بالدفاع عن السائقني 
ألبير مني وبحسب بند موجود في  قال: »بالتعاون مع احملامي 
جميع احملاكم في البالد فإن احملكمة قررت أنه عدم وجود اشارة 
مرور في مقطع الشارع املذكور يسمح للسائقني القيادة بسرعة 
حتى 90 كلم/س. هذا وحددت احملكمة في السابق أنه على الشرطة 
فحص اشارة املرور بشكل يومي األمر الذي لم يحدث في نفس 

اليوم الذي مت به حترير مخالفة ل�13 من موكلّي«.

املجلس احمللي دالية الكرمل 
مناقصة مساعد رئيس املجلس

شروط املعاشحجم الوظيفةاسم املناقصةرقم املناقصة

– 38 %100مساعد رئيس املجلس11/16  40( ب��ت��دري��ج ودرج�����ة  ت��ش��غ��ي��ل 
بتدريج علوم املجتمع واالداب/ 10 – 8 
شخصي  ب��ع��ق��د  او  االداري(  ب��ت��دري��ج 

باخلضوع لوزير الداخلية
اسم الوظيفة: مساعد رئيس املجلس

وصف الوظيفة:
احمللية.  السلطة  في  كبار  موظفني  مع  عمل  لقاءات  احمللية.  السلطة  رئيس  من  توصيات  وتلقي  تقرير  تقدمي 
تواصل شخصي مع اعضاء مجلس السلطة احمللية. االشتراك باجللسات مبكتب رئيس السلطة احمللية واصدار 

بروتوكوالت. متابعة تنفيذ قرارات رئيس السلطة. معاجلنة مواضيع شخصية ملوظفني كبار بالسلطة.
خضوع تنظيمي: رئيس املجلس احمللي.

متطلبات الوظيفة: ثقافة: 1. لقب اكادميي. 2. او بالتبادل: صاحب/ة 12 سنة تعليم – 4 سنوات جتربة مبجال 
عمل الوظيفة او مبجاالت ذات صلة باالهداف املنوطة به.

مؤهالت شخصية:
صفات شخصية: امانة ومهارة شخصية، ابداع وجتدد، مبادرة وافاق واسعة، فهم وادراك، قدرة على التعلم، 

نشاط وحيوية، مثابرة واجتهاد، قدرة على التعبير خطيا وشفهيا.
على  ق��درة  والتخطيط،  التنظيم  على  ق��درة  بطاقم،  العمل  على  ق��درة  ات��ص��ال(:  )يشمل  وتنظيم  ادارة  صفات 
متثيل  على  ق��درة  شخصية،  عالقات  ورعاية  اقامة  مسؤولية،  حتمل  صالحيات،  ورقابة،  مراقبة  التنسيق، 

السلطة امام هيئات خارجية.
ظروف الوظيفة: مواجهة الضغط، معاجلة عدة مواضيع بنفس الوقت، استمرارية، قدرة على حل املشاكل.

متطلبات خاصة للوظيفة: العمل بساعات غير اعتيادية، مرونة بساعات العمل، سفريات بالوظيفة، متثيل في 
منتديات مهنية، معرفة لغات اجنبية – حسب مميزات السلطة احمللية، معرفة بالعمل على احلاسوب.

الوظيفة مخصصة للرجال والنساء على حد سواء.
يجب تقدمي ترشيح للوظيفة بارفاق سيرة ذاتية ومستندات بثالثة نسخ مبغلف مغلق مع تسجيل رقم املناقصة 

حتى يوم اخلميس املوافق 4.8.2016 الساعة 15:00 ملدير عام املجلس.
باحترام رفيق حلبي رئيس املجلس احمللي )87(

املجلس احمللي عارة عرعرة - مناقصة علنية رقم 13/2016 لتزويد ونصب مباني متنقلة في املجلس احمللي عارة عرعرة
مستند أ

دعوة لتلقي عروض سعر
التربوية  املجلس احمللي عارة عرعرة )فيما يلي: "املجلس"( يطلب بهذا عروض سعر لتزويد، توصيل وتركيب مباني متنقلة في املؤسسات 

والعمومية للمجلس، كاملفصل في مستندات املناقصة ومالحقها )فيما يلي: "اخلدمات"/"االعمال"(.
يحق االشتراك باملناقصة، ملقدمي عروض الذين يستوفون كافة شروط احلد االدنى املفصلة بتوسع في مستندات املناقصة.

شراء املناقصة:
ميكن شراء مستندات املناقصة ابتداء من يوم 24.7.2016 مببلغ 750 ش.ج )ال تعاد( مبكاتب املجلس في عرعرة، بااليام االحد – اخلميس 

بالساعات 8:30 حتى 15:00 ت: 3624300 – 077.
يجب الدفع مقابل املناقصة في قسم اجلباية باملجلس، ت: 3624300 – 077 يوضح بهذا ان الدفع مقابل مستندات املناقصة ال يعاد للمشترك في 

أي حالة مبا في ذلك بحالة الغاء املناقصة الي سبب. يوضح ان شراء املناقصة كاملذكور اعاله، هو شرط لتقدمي العرض.
www.ara-arara.muni.il ابتداء من يوم 24.7.2016 ميكن االطالع على شروط املناقصة قبل شرائها مبكاتب املجلس او مبوقع املجلس

كفالة املناقصة:
على مقدم العرض ان يرفق لعرضه كفالة بنكية مستقلة، لضمان التزاماته مبوجب عرضه بقيمة 5000 ش.ج )بالكلمات: خمسة االف ش.ج( بالنص 

الدقيق املرفق للمناقصة )مستند ب1( سارية املفعول ليوم 4.11.2016. الكفالة متدد حسب طلب املجلس، حتى انتهاء اجراءات املناقصة.
اسئلة استفسارية:

ميكن حتويل اسئلة تقنية و/او طلبات استفسار عن املناقصة حتى يوم 31.7.2016 الساعة 15:00 ملدير املجلس العامة بواسطة البريد االلكرتوني 
ruwaydayns@gmail.com ت: 3624315 – 077 على مسؤولية مقدمي العروض التأكد من وصول اسئلتهم باملوعد. ترسل االجابات 

جلميع مقدمي العروض الذين تسجلوا للمناقصة.
موعد فتح صندوق املناقصات بتاريخ 4.8.2016 الساعة 18:00 يحق ملقدمي العروض احلضور وقت فتح مغلفات مقدمي العروض.

اذا طرأ تغيير على موعد فتح صندوق املناقصات، يعلن عن ذلك جلميع مقدمي العروض.
تقدمي العروض:

يجب تسليم العروض وفقا لشروط املناقصة بنسختني متحدتني، مبغلف مغلق يسجل عليه: "مناقصة علنية رقم 13/2016" فقط، بتسليم 
يدوي حتى يوم 4.8.2016 الساعة 15:00 لصندوق املناقصات املوجود في املجلس )ليس بالبريد(. املستندات التي تقدم بعد املوعد والساعة 

املذكورين اعاله تلغى.
عام:

املجلس ال يلتزم بقبول العرض االرخص او أي عرض اخر ويحق له تنفيذ فقط قسم من العرض وذلك وفقا العتباراته احلصرية.
يحق للمجلس توزيع العمل بني عدة فائزين حسب اعتباراته.

عرض سعر مقدم العرض يشمل تنفيذ كامل وتام لكافة االعمال وااللتزامات التي يجب تنفيذها حسب مستندات املناقصة.
قانون  حسب  ع��رض  الي  املشترك  قبل  من  تقدم  التي  املناقصة  مستندات  يؤهل  ال  االع��الن  في  "ع��رض"  كلمة  استخدام  ان  بهذا  يوضح 

املناقصات.
مستندات املناقصة مصاغة للراحة بلغة املذكر/املؤنث لكنها تتطرق للجنسني على حد سواء. 

احملامي مضر يونس – رئيس املجلس )102(

اللجنة املنطقية للتخطيط والبناء "بكعات بيت هكيرم"
اعالن لتقدمي عروض لتقدمي خدمات مسح

اللجنة املنطقية للتخطيط والبناء بكعات بيت هكيرم تدعو بهذا مكاتب لتقدمي عروض لتقدمي خدمات مسح، وفقا للتفصيل االتي:
العمل يشمل تنفيذ مسح:

1.       ملفات طلبات
) A4 2 ورقة  2.       ترخيص )1 + 

3.       غرموشكا أسود ابيض/ ملون
4.       دفاع مدني أو اعفاء

A4 5.       تصاريح مكاتب مختلفة ورقة 
6.       قرارات جلنة محلية / لوائية

7.       تسجيل طابو + مستندات ملكية + ارقام هوية قدمي الطلبات
8.       التزام بالهدم

4 9.       استمارة 
التنازل عن مساحة لطريق 10.   مستند 

11.   كل مستند التي تعتبره اللجنة ضروري للحفظ.
حتفظ املستندات املذكورة مبلفات وباقي املواد سيتم طحنها )تقليل امللفات(

منفذ املشروع يحصل على ارشاد من شركة كومبلوت على تنفيذ الربط بني امللفات املمسوحة مع معلومات رقمية مللفات البناء املوجودة في نظام 
كومبلوت وينفذ هذا الربط في كل ملف. املادة املمسوحة حتفظ على قرص.

شروط حد ادنى:
شرط حد ادنى لتقدمي عرض هو كون مقدم العرض صاحب معرفة وجتربة مثبتة مبجال احلوسبة واملسح. جتربة بالعمل لسلطات محلية و/

او جلان محلية للتنظيم والبناء – افضلية يشمل توصيات.
تركيبة العرض:

العرض يشمل اتعاب مطلوبة مقابل: تراخيص بناء، مخطط تقسيم.
ايقاف التعاقد:

حتتفظ اللجنة لنفسها باحلق بايقاف التعاقد بدون انذار مسبق.
كيفية تقدمي العرض:

يجب تقدمي العرض مبغلف مختوم في مكاتب اللجنة حتى موعد اقصاه 10.8.16 الساعة 12:00. بالعرض يجب شمل تفاصيل جتربة مقدم 
العرض، االتعاب املطلوبة، وايضا الئحة مقدمي التوصيات. لن تقبل عروض بالفاكس.

يوضح بهذا ان اللجنة ال تلتزم بقبول العرض االرخص او أي عرض اخر. حتتفظ اللجنة لنفسها بحق استدعاء مقدمي العروض املناسبني الى مقابلة 
شخصية و/او ان تطلب احلصول على أي معلومة اضافية و/او ادارة مفاوضات مع مقدمي العروض او مع جزء منهم عن قيمة العرض.

ميكن احلصول على مستندات مفصلة بخصوص طريقة تقدمي العرض، من سكرتارية اللجنة املنطقية هاتف لالستفسارات 9027503 – 04 
الشخص املسؤول عن التواصل املهندس ابراهيم حداد مهندس اللجنة.

باحترام، املهندس سامي اسعد رئيس اللجنة )96(

محطة "יעד" 
كفركنا

بادارة شاهر عدوي
كل من ميلىء وقودا 
يحصل على صحيفة 

كل العرب مجانا
محطة "יעד"  للوقود
مقابل  مجمع الدوحة

054-3136553


