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ت � ��أج � �ي � ��ل م � � � �ب� � � ��اراة ه� �ب ��وع� �ي ��ل
ك� � �ف � ��ر ك� � �ن � ��ا أم� � � � � ��ام ه� �ب ��وع� �ي ��ل
ب� �ي� �س ��ان ض� �م ��ن ك� � ��أس ال� ��دول� ��ة

من :حجاج رحال
مت تأجيل املباراة بني فريقي هبوعيل كفر كنا وهبوعيل بيسان ،ضمن نطاق املرحلة األولى في
مسابقة كأس الدولة ،بسبب تزامنها مع حلول عيد األضحى املبارك.
وكان من املفروض أن جترى املباراة يوم اجلمعة املقبل ،أول أيام العيد ،لكن مت االتفاق بني
ادارتي الفريقني ومسؤولي االحتاد العام لكرة القدم على تأجيلها حتى السابع عشر من شهر
تشرين أول املقبل .وتنوي االدارة الكناوية معايدة العبي الفريق في التدريب االختتامي قبل
حلول العيد.
الى ذلك يستعد تالمذة املدرب فايد حسون واملدير املهني معاذ نصر الدين خلوض مباريات
ال��دوري ،حيث سوف تكون البداية بلقاء خارجي أمام النادي الرياضي الطيرة ،في الثامن
شهر أيلول املقبل.

امل � �ه � ��اج � ��م ال � � �ش� � ��اب ع � �ل� ��ي ك� �ن ��ان ��ة
ي �ث �ب��ت م � ��دى ف��اع �ل �ي �ت��ه وف ��ائ ��دت ��ه
ل� � � �ف � � ��ري � � ��ق ع � � � �ي� � � ��رون� � � ��ي ن � �ي � �ش� ��ر

من :حجاج رحال
أثبت املهاجم علي كنانة ،ابن يافة الناصرة ،أهميته لفريق عيروني نيشر ،حيث جنح في دقائقه
األولى معه في املوسم اجلديد باحراز هدف التعادل احلاسم له خالل املباراة أمام فريق بيتار تل
أبيب – الرملة ،حيث جاء هدفه في الوقت بدل الضائع .يذكر أن الفريق الضيف تفوق بهدفني
نظيفني حتى الدقيقة اخلامسة والثمانني .ومن املتوقع أن يوفر مدرب الفريق تساحي طيار
عددا أكبر من الدقائق لعلي كنانة خالل املباراة اخلارجية أمام فريق مكابي هرتسليا ،عصر
يوم اجلمعة في متام الساعة الرابعة ضمن مباريات األسبوع الثالث في دوري الدرجة املمتازة.
وأكد علي كنانة على أنه يحترم كل قرار للمدرب ،اذا كان ذلك يصب في صالح فريقه ،وأنه
يقدم أقصى مستوى له كلما شارك.

31.8.2017

م � �ن � �ت � �خ� ��ب اس � ��رائ� � �ي � ��ل
األول�ي�م�ب��ي يستضيف
أذرب� � � �ي� � � �ج � � ��ان ض� �م ��ن
ت� � � � �ص� � � � �ف� � � � �ي � � � ��ات
أمم أورو ب � � � � � � ��ا
من :حجاج رحال
يستضيف منتخب اسرائيل األوليمبي ،مساء اخلميس في
مت��ام الساعة العاشرة اال ربعا على استاد توتو في عكا،
نظيره أذربيجان ،ضمن تصفيات مسابقة بطولة أمم أوروبا
 .2019وسوف تكون باكورة مباريات املنتخبني االسرائيلي
واألذربيجاني في هذه التصفيات ضمن املجموعة اخلامسة،
حيث يقود املدرب ماركو بلبول تدريبات املنتخب االسرائيلي

ويساعده ألون ح��رازي .وتشارك في هذه املجموعة أيضا
منتخبات أملانيا وايرلندا وكوسوفو والنرويج.
ومتت دعوة املدافع األمين مارون غنطوس من فريق احتاد
أبناء سخنني ،متوسط امليدان عمران القرناوي من فريق
هبوعيل عكا واملهاجم محمد ع��واد من فريق مكابي حيفا.
ويتعافى مارون غنطوس من االصابة ،على أن يكون جاهزا
للمشاركة في هذه املباراة.

قانون التنظيم والبناء لسنة  1965لواء :حيفا
منطقة تنظيم محلي :منشي –الونا
منطقة تنظيم محلي  :برديس حنا كركور
اعالن حول ايداع خارطة هيكلية محلية رقم351-0127621 :
اسم اخلارطة :منطقة اشغال عيرون صيغة اخلارطة :تعليمات –  57مخطط – 39
قدم بهذا اعالن وفقا لبند  89لقانون التنظيم والبناء لسنة ( 1965فيما يلي" :القانون") انه مبكاتب
اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء لواء حيفا ومبكاتب اللجنة احمللية للتنظيم والبناء منشي الونا -ومبكاتب
اللجنة احمللية برديس حنا كركور،مودعة خارطة هيكلية محلية رقم351-0127621 :
توحيد وتقسيم :توحيد و/او تقسيم ب��دون موافقة جميع املالكني في كل نطاق اخلارطة /في جزء
من نطاق اخلارطة.
تراخيص بناء ورخص :خارطة مبوجبها ميكن اصدار تراخيص او رخص.
املتعلقة باخلرائط التالية :نوع العالقة رقم اخلارطة تغيير م 359/تغيير ش 17/تغيير م ش ح30/
تغيير م ش ح 15/تغيير م 235/تغيير م ش ح 32/خضوع م 13/خضوع م 228/خضوع ت ت
ل 38/خضوع م/م ق/137/أ خضوع ت م أ/34/ب 4/خضوع ت م أ/31/أ 17/خضوع ت م
أ 35/تصديق مبوجب ت م"م ت م م 6/تصديق مبوجب ت م"أ ت م أ 23/تصديق مبوجب ت م"أ ت
م أ/34/ب 3/تصديق مبوجب ت م"أ ت م أ. 22/
املساحات املشمولة باخلارطة واماكنها :مبحاذاة ومالصق لشارع  65من اجلهة اجلنوبية ومن شارع
 574من اجلهة الشرقية .مالصق ملجمع املجلس اإلقليمي منشي.احواض وقسائم :منظم:
حوض 10078 :اقسام من قسائم .45 ،27 :حوض 10079 :قسائم بأكملها،17 ،16 ،15 ،14 ،9 ،8 :
،61 ،58 ،57 ،38 ،37 ،36 ،35 ،34 ،33 ،32 ،31 ،30 ،29 ،27 ،26 ،25 ،24 ،23 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18
.76 ،72 ،70 ،68 ،66 ،65 ،64 ،62حوض 10079 :اقسام من قسائم،42 ،41 ،40 ،39 ،37 ،11 ،10 :
 .79 ،74 ،60 ،56 ،44 ،43حوض 10080:اقسام من قسائم .249 ،57 ،45 :حوض 10085 :قسائم
بأكملها .52 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 :حوض 10085:اقسام من قسائم،15 ،14 ،13 ،12 ،11:
 .51 ،17 ،16حوض 10086 :اقسام من قسائم .17 ،16 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،5 ،4 :حوض12233 :
اقسام من قسائم.18 ،17 ،16 ،15 ،14 ،12 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2:حوض 12234 :قسائم بأكملها،16 :
 .24 ،23 ،22 ،19 ،18حوض :اقسام من قسائم.28 ،25 ،20 ،14 ،11 ،8 :
هدف اخلارطة :انتاج اطار تنظيمي لتطوير وإقامة منطقة تشغيل واسعة مشتركة الى  6سلطات في منطقة
وادي عارة.ب .حتديد اهداف ،حقوق بناء واستعماالت مبساحات منطقة التشغيل في مجاالت التجارة
واالشغال صناعة ومكاتب ،مساحات تخزين ولوجستية ،ومباني عمومية بحسب برنامج تنظيمي .ج.
تغيير تخصيص من مساحة زراعية ملساحات اشغال ومباني عمومية .د .تنظيم مواضيع جودة البيئة
هـ .تنظيم شبكة الشوارع في نطاق منطقة التشغيل ،ووصلها لشبكة الشوارع القائمة ،تشمل مركز
مواصالت إقليمي.و .تنظيم ومالءمة بنى حتتية هندسية  :مياه ،صرف صحي ،تصريف لتخصيصات
األرض اجلديدة.ز .حتديد أسس القامة ادارة لتشغيل وإدارة منطقة التشغيل.
اهم تعليمات اخلارطة :أ .حتديد استعماالت واهداف جديدة مسموحة -لكافة تخصيصات األرض في
مجمعات التشغيل ب .زيادة املساحات العمومية في مجمع املجلس وفي منطقة التشغيل .ج.حتديد تعليمات
بناء حجم قطعة حد ادنى  ،خطوط بناء ،ارتفاع مباني.د .حتديد أسس وتوصيات بناء ،تطوير وتصميم
معماري.هـ  .دمج قطاع نهر عيرون ومحيطه كجزء من منطقة التشغيل ،في هذا االطار وحتويل نهر
عيرون باجتاه الشرق وتنظيم مساحات عمومية مفتوحة متطورة حول النهر و .حتديد حلول وصول
وأماكن وقوف  .مركز مواصالت  .مساحات عمومية مفتوحة .ز .حتديد أسس وتوصيات ملنع املكاره
واملضارالبيئية ح .توصيات بيئية ومناظر طبيعية لتطوير منطقة التشغيل .
كل معني ميكنه االطالع على اخلارطة بايام وساعات استقبال اجلمهور .وفي موقع انترنت مديرية
التنظيم  www.iplan.gov.ilكل معني باالرض ،بالبناء او باي جزء تنظيمي اخر والذي يرى نفسه
متضررا من اخلارطة وكذلك كل صاحب حق لذلك وفق بند  100للقانون ميكنه تقدمي اعتراضه خالل
 60يوم من تاريخ نشر اخر اعالن بالصحف ملكاتب اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء لواء حيفا ،شدروت
هبليم  15حيفا  33095ت 04-8633455 :مقدم االعتراض يقدم نسخة من اعتراضه ملكاتب اللجنة
احمللية للتنظيم والبناء منشي الونا -بريد متنقل حيفر ت .04-6177307 :و/او مكاتب اللجنة احمللية
للتنظيم والبناء برديس حنا كركور  ،طريق هبنيم  20برديس حنا كركور  37000ت077-9779903 :
 .وفق بند ( 103أ) للقانون اعتراض على اخلارطة ال يقبل ولن يبحث فيه اال اذا قدم خطيا وبتفصيل
االدع��اءات التي يعتمد عليها ووفقا النظمة التنظيم والبناء (نظام سريان االعتراضات على اخلارطة،
صالحيات احملقق وانظمة عمله) لسنة .1989
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ليئات بيلد -قائم مقام رئيس اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء لواء حيفا

املجلس احمللي مسعدة
مناقصة علنية رقم 12/2017
 .1املجلس احمللي مسعدة( فيما يلي  ":املجلس احمللي") يعلن بهذا عن رغبته بتلقي عروض
لتنفيذ أعمال أع��ادة تنظيم وبناء الطريق  " 122-القاطع" في قرية مسعدة ،الكل مبوجب
الشروط والطلبات املفصلة في مستندات املناقصة. .
 .2ميكن شراء مستندات املناقصة من مكاتب سكرتير املجلس ابتداء من تاريخ 6/9/2017
مقابل مبلغ  1.000ش.ج ( املبلغ غير مسترد) في األيام األحد – اخلميس بني الساعات 9:00
ولغاية  ( 15:00ما عدا يوم  .)10/9/17يوضح بهذا أن الدفع مقابل مستندات املناقصة لن يعاد
للمشترك بأية حالة مبا في ذلك في حالة إلغاء املناقصة ألي سبب كان  ،وأيضا ً شراء مستندات
املناقصة كاملذكور يعتبر شرط لتقدمي العروض .
ميكن االط�لاع على مستندات املناقصة ب��دون دف��ع ( ب��دون حق التصوير)  ،بتنسيق مسبق
مع سكرتير املجلس السيد مرسل حمد – هاتف رقم. 050-7607110 ، 04-9959105 :
 .3جولة املقاولني جتري بتاريخ  12/9/2017الساعة  10:00االنطالق من مكاتب املجلس
احمللي  .االشتراك في جولة املقاولني غير إجباري .
 .4يجب تقدمي العروض مبوجب شروط املناقصة  ،يجب تسليمها بنسختني في مغلف مغلق
يسجل عليه " مناقصة علنية رقم " 12/2017فقط ،التسليم يدوي لغاية تاريخ 19/9/2017
الساعة  12:00في مكتب سكرتير املجلس.
العرض الذي ُيسلم بعد املوعد والساعة املذكورين أعاله يلغى ولن ُيبحث فيه.
 .5يوضح بهذا أن استخدام صيغة" العرض" في املناقصة ال يؤهل مستندات املناقصة املقدمة
من قبل املشترك كعرض مبوجب أنظمة املناقصات.
د .سلمان بطحيش رئيس املجلس
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اللجنة احمللية للتنظيم والبناء – الرملة
اعالن مبوجب البند  149لقانون التنظيم والبناء لسنة 1965
نعلن بهذا انه قدم للجنة احمللية للتنظيم والبناء – الرملة طلب العطاء ترخيص بناء :إضافة
وح��دة سكن في طابق خامس في مراحل بناء واغ�لاق ف��راغ من اجل مخزن في الطابق
األرضي لترخيص رقم . 20170036رقم الطلب 20170097 :ملف بناء رقم2250070 :
مقدم الطلب :امسيس مبادرات واستثمارات عقارات .العنوان :ترومبلدور يوسف  7حوض:
 5607قسيمة 21 :الطلب يشمل التسهيالت التالية .1 :تسهيل بارتفاع البناء من  19.30م
الى  22.50م يشمل درابزين وخزانات شمسية  .2تسهيل بخط بناء امامي  0لكل ارتفاع
البناء من  19.30م الى  22.50م مكمل لواجهة الشارع .3.الغاء نقل مساحات أساسية
 55.22م 2ملساحات خدمة (من ترخيص سابق  .4 )20170036نقل مساحات اساسية
 4.13م 2ملساحات خدمة  .كل معني يستطيع االطالع على الطلب املذكور في فرع الهندسة
في شارع مفتساع موشي  9الرملة في ساعات استقبال اجلمهور (ميكن االستفسار على
هاتف  )08-9771564كل من يرى نفسه متضررا من الطلب املذكور يستطيع تقدمي
اعتراض معلل ملكتب اللجنة خالل  15يوم من نشر هذا االعالن.
التاريخ 31/08/2017 :
ميخائيل فيدل – رئيس اللجنة احمللية الرملة
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املجلس احمللي مسعدة
مناقصة علنية رقم 11/2017
 .1املجلس احمللي مسعدة( فيما يلي  ":املجلس احمللي") يعلن بهذا عن رغبته بتلقي عروض
لتنفيذ أعمال تسهيل الوصول للمدرسة اإلعدادية وللمدرسة الثانوية ،الكل مبوجب الشروط
والطلبات املفصلة في مستندات املناقصة. .
 .2ميكن شراء مستندات املناقصة من مكاتب سكرتير املجلس ابتداء من تاريخ 6/9/2017
مقابل مبلغ  1.000ش.ج ( املبلغ غير مسترد) في األيام األحد – اخلميس بني الساعات 9:00
ولغاية  ( 15:00ما عدا يوم  .)10/9/17يوضح بهذا أن الدفع مقابل مستندات املناقصة لن يعاد
للمشترك بأية حالة مبا في ذلك في حالة إلغاء املناقصة ألي سبب كان  ،وأيضا ً شراء مستندات
املناقصة كاملذكور يعتبر شرط لتقدمي العروض .
ميكن االط�لاع على مستندات املناقصة ب��دون دف��ع ( ب��دون حق التصوير)  ،بتنسيق مسبق
مع سكرتير املجلس السيد مرسل حمد – هاتف رقم. 050-7607110 ، 04-9959105 :
 .3جولة املقاولني جتري بتاريخ  12/9/2017الساعة  11:00االنطالق من مكاتب املجلس
احمللي  .االشتراك في جولة املقاولني غير إجباري .
 .4يجب تقدمي العروض مبوجب شروط املناقصة  ،يجب تسليمها بنسختني في مغلف مغلق
يسجل عليه " مناقصة علنية رقم " 11/2017فقط ،التسليم يدوي لغاية تاريخ 19/9/2017
الساعة  12:00في مكتب سكرتير املجلس.
العرض الذي ُيسلم بعد املوعد والساعة املذكورين أعاله يلغى ولن ُيبحث فيه.
 .5يوضح بهذا أن استخدام صيغة" العرض" في املناقصة ال يؤهل مستندات املناقصة املقدمة
من قبل املشترك كعرض مبوجب أنظمة املناقصات.
د .سلمان بطحيش رئيس املجلس
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املجلس احمللي مجدل شمس
مناقصة علنية رقم  07/2017لتقدمي خدمات تشغيل برنامج براعم الجيال  4 – 3في
الروضات واملؤسسات التربوية
*يطلب املجلس احمللي مجدل شمس (فيما يلي" :السلطة") تلقي عروض سعر لتقدمي خدمات
تشغيل برنامج براعم الجيال  4 – 3في الروضات في بلدة مجدل شمس.
*ميكن شراء مستندات املناقصة وشروطها ،من مكاتب السلطة في مجدل شمس ،بالساعات
 08:30 – 15:30مقابل دفع  2000ش.ج (الفني) ال تعاد باي حالة ،لكل كراس مناقصة.
*ميكن االطالع على مستندات املناقصة ،بدون دفع ،قبل شرائها ،حتى موعد جلسة التوضيح،
في مكاتب السلطة بااليام االحد – اخلميس بالساعات .14:00 – 10:00
*جتري جلسة التوضيح في مكاتب املجلس ،يوم  06.9.2017الساعة .12:00
*االشتراك بجلسة التوضيح هو شرط اجباري لالشتراك باملناقصة.
*يجب تقدمي كراس املناقصة مبغلف مغلق يحمل رقم مناقصة علنية  ،07/2017حتى تاريخ
 11.9.2017الساعة  12:00وايداعه بصندوق املناقصات في مكاتب السلطة.
*على املشترك ان يرفق كفالة بنكية بقيمة  30.000ش.ج (ثالثون الف) سارية املفعول لغاية
.30.11.2017
*شروط االشتراك باملناقصة مبوجب البند  2العام ،في مستندات املناقصة.
*يتم فتح العروض باملجلس يوم  11.9.2017الساعة .15:00
*السلطة ال تلتزم بقبول العرض االرخص او أي اعرض اخر.
*لتفاصيل اضافية ميكن التوجه ملدير قسم املعارف في السلطة بهاتف04 – 6981137 :
فرعي .4
دوالن ابو صالح – رئيس املجلس
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