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بلدية باقة الغربية مناقصة وظائف داخلية/خارجية
بلدية باقة الغربية تعلن بهذا عن وظائف شاغرة حسب التايل:

رقم 
املناقصة

مكان العملطلبات الوظيفةنسبة الوظيفةاسم الوظيفة

يف 1/2019 وم��ح��اٍم  بلدي  مدعي 
املكتب القانوين

دراسة وطلبات  مهنية100٪
 أ. دراسة: لقب اول يف املحاماة، معرتف به من مجلس 
التعليم العايل او معرتف به من قسم تقييم االلقاب يف 

وزارة املعارف كمساٍو للقب اول يف ارسائيل.
عن  نسخة  املرشح  يرفق  الرشط،  بهذا  ايفائه  الثبات 
اكادميية  مؤسسة  من  املحاماة  يف  االول  اللقب  شهادة 
معرتف بها من مجلس التعليم العايل، مصادقة كمثبتة 

عن املصدر من محاٍم.
املحاماة  ملامرسة  ارسائيلية  رخصة  مهني:  تسجيل  ب. 
سارية، وعضوية يف نقابة املحامني يف ارسائيل. )اليفائه 
العضوية  بطاقة  من  نسخة  املرشح  يرفق  الرشط  بهذا 
مصادقة  تكون   2018 لسنة  املامي  نقابة  من  الصادرة 

كمثبتة للمصدر من محاٍم(.
ج. االملام باللغة العربية وقدرة التعبري الكتايب والشفوي 

مبستوى عاٍل.
خربة مهنية: غري مطلوب
خربة ادارية: غري مطلوب

القانوين  املكتب 
يف البلدية

العايل ٪100مراقب السلطة املحلية2/2019 للتعليم  مؤسسة  من  اكادميي  لقب  ذو  دراسة: 
البالد  خارج  من  العايل  للتعليم  مؤسسة  او  ارسائيل  يف 
يعرتف بها لهذا االمر مؤسسة للتعليم العايل يف ارسائيل 
ذو عرش  باملقابل  او  مراقب حسابات  او  محاٍم  هو  او 
سنوات خربة يف عمل مراقبة يف جهة عمومية كمعناها 
مترصف  ومبصادقة   1992 اداخلية  املراقبة  قانون  يف 

اللواء.
)وفق  تشغيل  خربة  سنوات   7 االقل  عىل  عمل:  خربة 
ستتان  االقل  عىل  منها   .)4/2011 العام  املدير  نرشة 
مثبتتان يف عمل مراقبة )وفق املذكور يف نرشة مدير عام 
وزارة الداخلية 4/2009(. افضلية لذوي خربة يف مجال 

الحكم املحيل.
كفاءة مهنية: شهادات ورخص مهنية سارية.

عادية،  غري  ساعات  يف  للوظيفة:العمل  خاصة  طلبات 
العمل  معرفة  مهنية،  منتديات  يف  السلطة  متثيل 
وانظمة  قوانني  البلديات،  قوانني  معرفة   بالحاسوب، 
رشوط  ملف   معرفة  املراقبة،  عمل  لتنفيذ  املطلوبة 
العاملني يف السلطات املحلية، انظمة خدمات  خدمات 
الدولة، االنظمة املالية واملرافق وكل اجراء ومادة تتعلق 
بعمل املراقبة، من سكان ارسائيل، مل يدن مبخالفة فيها 

وصمة عار.
ادارة  ادارة فعالة لحزب او يف  - املرشح ليس عضًوا يف 
فعالة يف جهة شبيهة اخرى لقامئة مرشحني تنافست يف 

االنتخابات للسلطة املحلية.
- املرشح مل يشغل عضو مجلس  يف السلطة املحلية خالل 

10 السنوات االخرية.
املرشح مل يشغل عضو مجلس يف سلطة محلية تحد   -

السلطة املحلية خالل السنتني االخريتني.
- املرشح مل يكن مرشًحا يف االنتخابات االخرية للسلطة 

املحلية.

مبنى البلدية

* لقب اول يف الرتبية/ العمل االجتامعي/ علم االجرام٪50مرشد حامية3/2019
* قدرة العمل مع طاقم متعدد املهن.

* قدرة توجيه شبيبة.
* خربة التعامل مع  احداث عنف بني الشبيبة

بلدة  م���رشوع 
عنف-  ب���دون 

مدرسة القدس

* لقب اول يف احد املجاالت التالية: العلوم االجتامعية، ٪25مركز/ة هيال4/2019
الرتبية )ادارة تربوية/استشارة تربوية/تربية خاصة(.

* شهادة تدريس.
* مفضل استكامل يف توجيه معلمني و/او استكامل يف 

برنامج تدريس لرتبية خاصة وملحتاجني عناية.
تدريس،  التالية:  املجاالت  يف  االقل  عىل  سنوات   3  *

تدريس تربية خاصة، تدريس هيال.
قدرة  املعارف،  وزارة  من  التدريس  يف  العمل  رخصة 

التنقل.

تطوير  وح���دة 
الشبيبة

تقديم الرتشيح: 
عىل املرشحني للمناقصات تعبئة منوذج طلب لوظيفة شاغرة، يف حال وجود ماٍض جنايئ ألي مرشح كان . يجب قبول إشارة املستشار القانوين للسلطة بقدرته العمل يف الوظيفة. 

يف حال وجود شخص قريب للعائلة كتعريفه يف القانون، يجب إرسال القرار للجنة السلطة مبوجب بند 174 أ ألمر البلديات.
يجب عىل املرشح ان يرفق مع طلبه مصادقة من السجل الجنايئ، استطالع للكشف عن تضارب مصالح وأيضاً ترصيح بعدم وجود قرابة، مصادقة الرشطة حسب القانون ملنع 

تشغيل مرتكبي الجرائم الجنسية يف مؤسسات معينة.
توجيهات عامة:

1. يجب عىل املعنيني تقديم املستندات الخاصة مع إرفاق استامرة اسئلة  شخصية/ طلب لوظيفة شاغرة وترصيح عن قرابة عائلية واستامرة اسئلة للتقيص عن تناقض مصالح .
2. ميكن الحصول عىل النامذج والتفاصيل الكاملة وامللزمة من موقع اإلنرتنت  التابع للبلدية www.baqa.co.il )مناذج(.

3. يجب وضع املستندات ذات الصلة مبغلف مغلق.
4. اإلعالن بصيغة املذكر ولكن املقصود الرجال والنساء عىل حد سواء.

جدول املواعيد:
* يجب تسليم النامذج حتى يوم 3.3.19 الساعة 12:00 ظهراً يف مكتب مدير عام البلدية.

* يجب تسليم املستندات للرتشيح بتسليم شخيص فقط، كل طلب يقدم بطريقة أخرى أًيا كانت يلغى نهائياً.
باحرتام 
املحامي مريس أبو مخ
رئيس البلدية

1. وزرة تطوير الضواحي النقب والجليل )فيام ييل:"الوزارة"( تعلن عن نرش نداء لرتكيب مواقع 
موسيقية )فيام ييل:"مواقع"( يف بلدات النقب، الجليل والضواحي اإلجتامعية ضمن مناطق نفوذ 

السلطات املحلية يف النقب ، يف الجليل والضواحي اإلجتامعية.
2. سلطات محلية تستويف رشوط الحد األدىن املحددة يف النداء ومعنية يف تركيب مواقع موسيقية 

بتمويل الوزارة عليهم تقديم طلب حسب املبني يف هذا النداء.
3. النداء هو لسنة 2019 فقط ومعد لرتكيب مواقع جديدة فقط يف سلطات محلية عدد سكانها 
يزيد عن 5.000 وعدد األوالد بعمر 0 اىل 9 أكرث من 1000. ال مانع يف أن تقام املواقع املوسيقية 
مبساحات حدائق ألعاب ومتنزهات عمومية قامئة رشط ان تكون مفتوحة للجمهور الواسع من 

داخل السلطة املحلية ومن خارجها.
4. الوزارة تحدد عدد املواقع التي يتم الرتكيب فيها يف كل سلطة محلية وحجمها أيضاً. أحجام 
املواقع: "موقع صغري" - مساحة املوقع 75م2 )خمس منشآت( )موقع متوسط( - مساحة املوقع 

100م2 )8 منشآت( "موقع كبري" - مساحة املوقع 200م2 )12 منشأة(.
التي فازت مبناقصة  )فيام ييل:"الرشكة"(  الرتكيب من قبل رشكة متكني بسچوت م.ض  يتم   .5
علنية نرشتها الوزارة. السلطات املحلية تعمل مبارشة أمام الرشكة التي تزود وتركب املواقع يف 

املكان الذي تخصصه السلطة لذلك، مبيزانية وبرشوط تحددها الوزارة كام هو مبني يف النداء.
6. يتم الدفع مبارشة من الوزارة اىل الرشكة . السلطة املحلية ال يطلب منها املشاركة يف مصاريف 
رشاء وتركيب املواقع لكن يطلب منها إعداد األرض حسب الرشوط املحددة يف النداء. يطلب من 
السلطة املحلية توفري أرض مبلكيتها املثبتة مبا فيه بصالحية إتفاقية/اتفاقية ضامن تالئم الهدف .

7. يطلب من السلطة املحلية ان تستويف جميع الطلبات يف موعد أقصاه 6 أشهر بدون متديد من 
يوم استالم بالغ الوزارة حول عدد املواقع وحجمها التي صودق عليها.

8. النداء الكامل حسب النص امللزم الذي يشمل املستندات املرفقة والرشوط الكاملة منشورة يف 
. www.negev-galil.gov.il موقع وزارة تطوير الضواحي النقب والجليل عىل العنوان

9. تقدم اسئلة استفسار خطية فقط بالربيد األلكرتوين ملندوب األتصال من قبل الوزارة بخصوص 
هذا النداء السيد درور سوروكا. ميكن توجيه اسئلة استفسار بالربيد األلكرتوين:

الجليل  النقب  بلدات  يف  موسيقية  مواقع  لرتكيب  "نداء  عنوان  تحت   drors@png.gov.il  
والضواحي اإلجتامعية" حتى يوم 21.2.2019 الساعة 12:00. عدم اإلتصال هاتفياً بهذا املوضوع. 

رد عىل اسئلة اإلستفسار ينرش يف موقع اإلنرتنت للوزارة حتى تاريخ 26.2.2019.
10. املوعد األخري لتقديم طلبات اىل صندوق املناقصات يف العنوان جادة شاؤول هميلخ 8 تل 
ابيب طابق 13 هو تاريخ 24.3.2019 الساعة 12:00. طلب يصل بعد املوعد األخري للتقديم ال 
يبحث . ننوه بخصوص ازدحامات كبرية يف السري وصعوبة إيجاد موقف سيارة يف املنطقة وأيضاً 

اىل فحص أمني يتم لداخيل الوزارة. 
11. الوزارة ال تلتزم بقبول أي عرض ويحق لها الغاء النداء أو نرش نداد جديد ألي سبب مبا فيه 

نتيجة لتشويشات غري متوقعة يف جداول التوقيت.
12. رشوط الحد األدىن، املعايري للميزانية، كيفية التقديم وبقية الرشوط املحددة لتلقي امليزانية 

مبينة يف مستندات النداء.
النامذج  النداء ويف  13. يف كل حالة تناقض بني تعليامت هذا اإلعالن والتعليامت املوجودة يف 

املرفقة به، تعتمد تعليامت النداء والنامذج املرفقة بها.

نداء لرتكيب مواقع موسيقية 
يف بلدات النقب، الجليل والضواحي اإلجتامعية

مجلس املغار املحيل
مناقصة علنية رقم 30001/2019

1.  مجلس املغار املحيل يدعو اىل تقديم عروض اسعار من مقاولني/مزودين/ مخططني/ 
مهندسني  )فيام ييل: مقدمي الخدمات "مقدمو العروض"(  لحتلنة مجمع  مقاولني/

حسب  املغار  يف  ييل:"املجمع"(   )فيام  الخدمات  /مهندسني/مقدمي  مخططني 
املواصفات املوجودة يف مكاتب املجلس.

حسابات  ويديرون  املقاولني  سجل  يف  مسجلني  ملقاولني  املناقصة  يف  االشرتاك  2.  يحق 
حسب القانون مع مصادقات "مشغل مرخص" )قدم طلب من قبل فرد يرفق نسخة 

مصادقة من محاٍم ك� "مؤمتن لالصل لهوية املشرتك(
تقديم  االعامل/يف  املهنية يف  تفاصيل خربتهم  مع عرضهم  يقدمون  العروض  3.  مقدمو 
الخدمات/بيع سلع معاً مع العرض، وصل عىل دفع رسوم اإلشرتاك، معلومات عامة 
يرفقون  املهندسون  الطالب،  توصيات من جهات عمومية )يف حال وجودها(   عن 

املصادقات االخرى املطلوبة يف رشوط الحد ادىن.
الدوام  ساعات  خالل  املجلس  يف  الجباية  قسم  من  املناقصة  مستندات  رشاء  4.  ميكن 

العادية مقابل دفع 200 ش.ج. هذا املبلغ ال يعاد.
5.  املجلس ال يلتزم بالتوجه لقبول عروض أسعار من جميع مقدمي العروض املسجلني 
يف املجمع أو جزء منهم لتلقي اي عرض او اي عروض لتنفيذ اي عمل و/أو تلقي اي 

خدمات و/أو بيع سلع.
هل  يقرر  ليك  مناسباً   يراه  كام  مطلوب  فحص  بأي  القيام  بحق  يحتفظ  6.  املجلس 
ينضم اىل املجمع مبا فيه التطرق اىل ماضيهم وخربتهم.ايضاً يحق للمجلس الطلب من 

الطالبني اي تفصيل/تفسري املطلوب.
اىل  التوجه  يجب  الدعوة  بهذه  يتعلق  ما  بكل  ومعلومات  توضيحات  7.  اسئلة وطلب 
األلكرتوين  بالربيد  أو    14.2.2019 يوم   املجلس حتى  عام  مدير  وايف خوري  السيد 
wafi@al-maghar.co.il أو فاكس 6781038-04 )يجب التأكد من وصوله عىل تل: 

6787018-04 أو 046787010(.
8.  املوعد االخري لتلقي العروض 11.3.2019 الساعة 14:00 تسليم باليد فقط اىل صندوق 
املناقصات يف مكتب مدير عام املجلس ، عروض ال ترفق بها املستندات املطلوبة يف 

رشوط الحد األدىن ال تطرح للبحث يف مجلس املناقصات.
فريد غانم، محاٍم، رئيس املجلس)99(

قانون التنظيم والبناء، للعام -  1965
لواء: القدس, قضاء تنظيم محيل: القدس

إعالن بخصوص املصادقة عىل خارطة هيكلية محلية رقم: 101-0566729
إسم املرشوع: توسيع وحدات سكن قامئة شارع زروببل 8

صيغة املرشوع: تعليامت - 17 تخطيط - 13
يعلن بهذا حسب املادة 117 من قانون التنظيم والبناء لعام 1965، بخصوص املصادقة عىل خارطة 
هيكلية محلية رقم: 0566729-101 توحيد وتقسيم:بدون توحيد وتقسيم. رخص بناء وتخويالت: 
نوع  التالية:  بالخرائط  تتعلق  التي  تخويالت.  أو  بناء  رخص  إصدار  ميكن  صالحياتها  من  خارطة 
العالقة رقم الخارطة تبديل 62 تبديل 3770 خضوع 5166/ب خضوع 5022. املساحات املشمولة 
يف الخارطة وأماكنها: شارع زروببل 8 بقعه القدس. بلوكات وقسائم: مسوى: بلوك:30015 قسائم 
توسيع  املرشوع:   هدف   .Y:629600 إحداثيات  نقطة    X:221000 احداثيات  نقطة   .66 كاملة: 

وحدات سكن قامئة شارع زروببل 8.
أهم تعليامت الخارطة: 

1. تغيري التخصيص من منطقة سكن 1 خاص ملنطقة سكن ب.
2. تحديد بناء إلضافة من أجل توسيع وحدة سكن قامئة يف طابق القبو، تحويل مساحات خدمة 

ملساحة أساسية يف الطابق األريض، وإغالق فضاء مضاعف يف الطابق أ.
3. تحديد تغطية بناء.

4. تحديد تعليامت بخصوص خطوط إرتداد.
5. تحديد مساحات بناء يف حدود املرشوع.

6. تحديد عدد الوحدات يف املبنى لوحدتان.
7. تحديد عدد الطوابق يف املبنى ل� - 3 طوابق.

8. تحديد تعليامت بخصوص مراحل التنفيذ.
9. تحديد رشوط إلصدار رخصة بناء.

10. تحديد تعليامت بخصوص مبنى للحامية.
11. تحديد تعليامت بخصوص أشجار للحامية.

12. تحديد تعليامت لبناء وتصميم معامري.
13. تحديد تعليامت لتطوير املنطقة.  

تم نرش إعالن عن ايداع الخارطة يف الصحف بتاريخ 19/10/2018 ويف السجالت الرسمية 7958 ص 
639، بتاريخ  17/10/2018. الخارطة املذكورة موجودة يف مكاتب اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء لواء 
القدس، شلومتسيون 1 القدس 9100701، ت: 6290263-02. ويف مكاتب  اللجنة املحلية للتنظيم  
والبناء القدس، ساحة سفرا 1  القدس، ت: 6296811-02. كل معني يحق له اإلطالع عىل الخارطة يف 
. www.iplan.gov.il :أيام وساعات الدوام الرسمي وكذلك يف موقع االنرتنت التابع ملديرية التخطيط
عمري شكيد، رئيس اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء، لواء القدس)87(

قانون التنظيم والبناء، للعام -  1965
لواء: القدس, قضاء تنظيم محيل: القدس

إعالن بخصوص املصادقة عىل خارطة هيكلية محلية رقم: 101-0375014
إسم املرشوع: إضافة طابق وتوسيع وحدات سكن شارع كفار عربي 24، نڤي يعقوڤ 

صيغة املرشوع: تعليامت - 15 تخطيط - 11
يعلن بهذا حسب املادة 117 من قانون التنظيم والبناء لعام 1965، بخصوص املصادقة عىل خارطة 
هيكلية محلية رقم: 0375014-101 توحيد وتقسيم:بدون توحيد وتقسيم. رخص بناء وتخويالت: 
نوع  التالية:  بالخرائط  تتعلق  التي  تخويالت.  أو  بناء  رخص  إصدار  ميكن  صالحياتها  من  خارطة 
العالقة رقم الخارطة تبديل 3822/ه� خضوع 5166/ب. املساحات املشمولة يف الخارطة وأماكنها: 
البلدة: القدس. شارع: كفار عربي 24. بلوكات وقسائم: مسوى: بلوك:30649 أجزاء قسائم: 7. نقطة 
وحدة  وتوسيع  طابق  إضافة  املرشوع:   Y:638896. هدف  إحداثيات  نقطة    X:22348 احداثيات 

سكن.
أهم تعليامت الخارطة: 

تحديد مساحات بناء يف حدود املرشوع.
2.2.1 تحديد بناء بإرتفاع 5 طوابق.

2.2.2 تحديد خطوط إرتداد.
2.2.3 تحديد مراحل التنفيذ إلنشاء إضافات البناء كام هو مذكور.

22.4 تحديد تعليامت بناء.
2.2.5 تحديد رشوط إلصدار رخصة بناء يف املنطقة.

2.2.6 تحديد تعليامت بخصوص أشجار للقلع، وأشجار للحامية .
تم نرش إعالن عن ايداع الخارطة يف الصحف بتاريخ 19/10/2018 ويف السجالت الرسمية 7958 ص 
638، بتاريخ  17/10/2018. الخارطة املذكورة موجودة يف مكاتب اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء لواء 
القدس، شلومتسيون 1 القدس 9100701، ت: 6290263-02. ويف مكاتب  اللجنة املحلية للتنظيم  
والبناء القدس، ساحة سفرا 1  القدس، ت: 6296811-02. كل معني يحق له اإلطالع عىل الخارطة يف 
. www.iplan.gov.il :أيام وساعات الدوام الرسمي وكذلك يف موقع االنرتنت التابع ملديرية التخطيط
عمري شكيد، رئيس اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء، لواء القدس)82(

قضاء تنظيم محلي - "مناطق البارون"
يعلن بهذا حسب البند 149 من قانون التنظيم والبناء للعام - 1965، 
انه قدم طلب بإسم: جوربان محمد خميس. في بلوك: 10398 قسيمة: 
 : البلدة: جسر الزرقا، مبصادقتها التسهيل بخصوص   7 71 قطعة: 

30م2. 1.إضافة مساحات خدمة 
14م. 2. إرتفاع مبنى 
3. إضافة طابق رابع.

4. أشخاص عناوينهم غير معروفة وهذا بعد  بذل مجهود للحصول 
عليهم .

أ. غوربان محمد عبدالله - هوية 056317738.
ب. جوربان حسنية هوية - 39506431.
ج. جوربان مرمي هوية - 300839735.

د. عماش فخرية هوية - 301579942
ساعات  ف��ي  احمللية  اللجنة  مكاتب  ف��ي  الطلب  على  اإلط���اع  ميكن 
 15 خال  خطياً،  معللة  اعتراضات  تقدمي  ميكن  اجلمهور.  استقبال 
ال��ب��ارون"  للجنة احمللية "مناطق  اإلع���ان،  ه��ذا  ي��وم نشر  م��ن  ي��وم��اً 

)ص.ب 58، زخرون يعقوڤ 30950 - هاتف 04-6305522(.
أرنون جلعادي، رئيس اللجنة احمللية للتنظيم والبناء - 
"مناطق البارون" )75(

قانون التنظيم والبناء للعام - 1965
لواء الشمال، قضاء تنظيم محلي: اجلليل الشرقي

إعالن بخصوص املصادقة على خارطة تفصيلية رقم: 251-0266999 
إسم املشروع:  ج/23319 كفار تاڤور - مباني عامة، حديقة برقوق

صيغة املشروع: تعليمات - 22 تخطيط - 20
بخصوص   1965 لعام  وال��ب��ن��اء  التنظيم  ق��ان��ون  م��ن   117 امل���ادة  حسب  بهذا  يعلن 
بدون  وتقسيم:  توحيد   .251-0266999 رق��م:  تفصيلية  خارطة   على  املصادقة 
توحيد وتقسيم. رخص بناء وتخويات: خارطة من صاحياتها ميكن إصدار رخص 
ج  تغيير  اخلارطة  رقم  العاقة  نوع  التالية:  باخلرائط  تتعلق  التي  وتخويات  بناء 
البلدة: كفار  /20751 خضوع: متا/3. املساحات املشمولة في اخلارطة وأماكنها: 
تاڤور )شارع حي شزيفيم(. بلوكات وقسائم: مسوى. بلوك: 17032  قسائم كاملة: 
117، 126، 163 بلوك: 17032 أجزاء قسائم: 1. نقطة إحداثيات X:239492  نقطة 
Y:732043. هدف املشروع: تعريف مساحة ملباني عامة. تعريف قطاع  إحداثيات 
منطقة عامة مفتوحه لصالح حيتس بني طريق 767 ملباٍن عامة املخططة. أهم تعليمات 
حقوق  تعريف  عامة.  ملباني  مفتوحة  عامة  منطقة  من  تخصيص   تغيير  اخل��ارط��ة: 

وتعليمات بناء.
وفي   02/02/2018 ب��ت��اري��خ  الصحف  ف��ي  اخل��ارط��ة  اي���داع  ع��ن  أع���ان  نشر  مت 
املذكورة  اخلارطة   .24/01/2018 بتاريخ   4576 ص   7684 الرسمية  السجات 
يتسحاق  معالي  الشمال،  ل��واء  والبناء  للتنظيم  اللوائية  اللجنة  مكاتب  في  موجودة 
29 نتسيرت عيليت 1753005، هاتف: 6508555-04. وفي مكاتب اللجنة احمللية 
6772333-04.  كل  15241، هاتف:  للتنظيم والبناء اجلليل الشرقي، كفار تابور 
املكاتب  فيها  تكون  التي  والساعات  األي��ام  اإلط��اع على اخلارطة في  له  معني يحق 
املذكورة مفتوحة الستقبال اجلمهور، وفي موقع اإلنترنت التابع ملديرية التخطيط: 

 .www.iplan.gov.il
أوري إيالن -  رئيس اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء لواء الشمال )93(

قانون التنظيم والبناء للعام -  1965
 لواء القدس، قضاء التنظيم احمللي القدس 

إعالن بخصوص إيداع خارطة هيكلية محلية رقم: 101-0572248
إسم املشروع: بناء جديد في منطقة كونبر
 صيغة املشروع: تعليمات - 6 تخطيط - 5

 يعلن بهذا حسب املادة 89 من قانون التنظيم والبناء للعام - 1965 )فيما يلي:"القانون"( بأنه 
اللوائية للتنظيم والبناء لواء القدس، وفي مكاتب اللجنة احمللية للتنظيم والبناء  اللجنة  في مكاتب 
توحيد  بدون  وتقسيم:   توحيد   .101-0572248 رقم:  محلية  هيكلية  خارطة  إيداع  مّت  القدس، 
أو تخويات  وتقسيم. رخص بناء وتخويات: خارطة من صاحياتها ميكن إصدار رخص بناء 
خضوع   62 تبديل  2683/أ  تبديل  اخل��ارط��ة  رق��م  العاقة  ن��وع  التالية:  باخلرائط  تتعلق  التي 
القدس،  البلدة:  وأماكنها:  اخلارطة  في  املشمولة  املساحات  ق/5022/أ.  م  خضوع  5166/ب 
منطقة كونبر، حي جبل املكبر. نقطة احداثيات x:223867  نقطة إحداثيات y:628045. بلوكات 
تخطيطي  إط��ار  خلق  امل��ش��روع:  ه��دف   .1 كاملة:  قسائم   31242 ب��ل��وك:  م��س��وى:  غير  وقسائم: 

إلنشاء مبنى جديد لسكن في منطقة كونبر.
أهم تعليمات اخلارطة: 

6 لسكن ب ومنطقة عامة مفتوحة. 1. تغيير تخصيص املنطقة من سكن 
البناء. 2. حتديد بناء مبوجب ملحق 

4 طوابق فوق طوابق لوقوف السيارات ومخازن حتت األرض. ل� -  3. حتديد عدد الطوابق 
12 وحدة سكن. ل� -  4. حتديد عدد الوحدات 

1914م2. ل� -  5. حتديد مساحات بناء قصوى في حدود املشروع 
6. حتديد تعليمات بخصوص مبنى وأسوار للهدم.

7. حتديد تعليمات بخصوص أشجار للحماية و/أو للنقل.
8. حتديد خطوط إرتداد جديدة.

9. حتديد تعليمات بناء، تطوير وشروط إلصدار رخصة بناء.
التنفيذ لتطبيق املشروع. 10. حتديد مراحل 

يحق للمعني اإلطاع على اخلارطة خال األيام والساعات التي تكون فيها املكاتب املذكورة مفتوحة 
إلستقبال اجلمهور، وكذلك في موقع االنترنت التابع ملديرية التخطيط  www.iplan.gov.il. كل 
من له شأن باألرض، بالبناء أو بكل شيء تخطيطي آخر ويرى أنه متضرر من اخلارطة، وكذلك كل 
من له حق وفق بند 100 من القانون، ميكنه أن يقدم اعتراضاً خال 60 يوماً من موعد آخر نشر 
لهذا اإلعان في الصحف، وذلك ملكاتب اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء، لواء القدس، شلومتسيون 
1 القدس 9100701، ت: 6290263-02. ونسخة من اإلعتراض تقدم الى مكاتب اللجنة احمللية 
103 )أ( من القانون، اعتراض  لبند  6296811-02.  وفقاً  1، القدس،  تل:  القدس، ساحة سفرا 
على اخلارطة ال يقبل وال يبت به إال إذا قدم خطياً مع شرح األسباب وإرفاق تصريح يؤكد احلقائق 
التي اعتمد عليها ووفقاً ألنظمة التنظيم والبناء )ترتيبات إجراء اإلعتراض على اخلارطة صاحيات 

محقق وإجراءات عمله( 1989.
عمير شكيد، رئيس اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء لواء القدس)88(

قانون التنظيم والبناء للعام -  1965
 لواء القدس، قضاء التنظيم احمللي القدس 

إعالن بخصوص إيداع خارطة هيكلية محلية رقم: 101-0576181
إسم املشروع: تأهيل مبنى وإضافة طوابق ووحدات سكن حي الطور

 صيغة املشروع: تعليمات - 15 تخطيط - 9
 يعلن بهذا حسب املادة 89 من قانون التنظيم والبناء للعام - 1965 )فيما يلي:"القانون"( بأنه 
اللوائية للتنظيم والبناء لواء القدس، وفي مكاتب اللجنة احمللية للتنظيم والبناء  اللجنة  في مكاتب 
توحيد  بدون  وتقسيم:   توحيد   .101-0576181 رقم:  محلية  هيكلية  خارطة  إيداع  مّت  القدس، 
أو تخويات  وتقسيم. رخص بناء وتخويات: خارطة من صاحياتها ميكن إصدار رخص بناء 
التي تتعلق باخلرائط التالية: نوع العاقة رقم اخلارطة تبديل 3085 تبديل 62 خضوع 5166/ب 
خضوع م ق/5022/أ. املساحات املشمولة في اخلارطة وأماكنها: البلدة: القدس، شارع: سلمي 
الفاسي. نقطة احداثيات x:223700  نقطة إحداثيات y:663190. بلوكات وقسائم: غير مسوى: 

بلوك: 30896 قسائم كاملة: 1. 
هدف املشروع: إضافة طوابق فوق مبنى سكن قائم حي الطور.

أهم تعليمات اخلارطة: 
5 خاص لسكن ب. 1. تغييرات التخصيص من سكن 

2. إضافة طوابق.
3. حتديد عدد وحدات السكن.

البناء. 4. حتديد حجم مساحات 
5. حتديد تعليمات للهدم.

6. حتديد خطوط إرتداد جديدة.
7. حتديد تعليمات بخصوص أشجار للحماية.

8. حتديد تعليمات بناء، تطوير وشروط إلصدار رخصة بناء ورخصة تسكني.
التنفيذ لتطبيق املشروع. 9. حتديد مراحل 

10. حتديد حق العبور ملرور السيارات واملشاة.
يحق للمعني اإلطاع على اخلارطة خال األيام والساعات التي تكون فيها املكاتب املذكورة مفتوحة 
إلستقبال اجلمهور، وكذلك في موقع االنترنت التابع ملديرية التخطيط  www.iplan.gov.il. كل 
من له شأن باألرض، بالبناء أو بكل شيء تخطيطي آخر ويرى أنه متضرر من اخلارطة، وكذلك كل 
من له حق وفق بند 100 من القانون، ميكنه أن يقدم اعتراضاً خال 60 يوماً من موعد آخر نشر 
لهذا اإلعان في الصحف، وذلك ملكاتب اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء، لواء القدس، شلومتسيون 
1 القدس 9100701، ت: 6290263-02. ونسخة من اإلعتراض تقدم الى مكاتب اللجنة احمللية 
103 )أ( من القانون، اعتراض  لبند  6296811-02.  وفقاً  1، القدس،  تل:  القدس، ساحة سفرا 
على اخلارطة ال يقبل وال يبت به إال إذا قدم خطياً مع شرح األسباب وإرفاق تصريح يؤكد احلقائق 
التي اعتمد عليها ووفقاً ألنظمة التنظيم والبناء )ترتيبات إجراء اإلعتراض على اخلارطة صاحيات 

محقق وإجراءات عمله( 1989.
عمير شكيد، رئيس اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء لواء القدس)85(

اللجنة املنطقية للتنظيم والبناء "قاسم"
إعالن مبوجب البند 149 من قانون التنظيم والبناء للعام 1965

يعلن بهذا  مبوجب البند 149 للقانون املذكور أعاه، بأنه قدم للجنة احمللية للتنظيم والبناء قاسم  
بواسطة: عاصي أيوب محمود. طلب رقم 20190034 الذي يتعلق باألرض املوجودة في البلدة: 
بناء  إضافة  الطلب:  ماهية  ج.  سكن  التخصيص:   58 قطعة:   ،17 قسيمة   8891 بلوك:  ب��را.  كفر 
من  مركب  سكن  مبنى  ف��وق  سكن  وحدتا  تشمل  التي  ج(    + )ب  طابقان  إضافة   + أ  الطابق  في 
طابقان فوق قبو وأعمدة + غرف واقية + سور )املجموع الكلي في املبنى 4 وحدات سكن(. ماهية 

التسهيل: 1. تسهيل إلضافة طابق رابع في إطار نسب البناء املسموحة. 
البناء املسموحة.  2. تسهيل إلضافة وحدة سكن رابعة في إطار نسب 

يحق للمعني اإلطاع على الطلب املذكور أعاه في مكاتب اللجنة احمللية في كفر قاسم، شارع عبد 
املكتب  التي يكون فيها  األيام والساعات  الغربي، خال  املدخل  الثاني  الدوار   - 10 الكرمي قاسم 
املذكور مفتوح إلستقبال اجلمهور  )أيام األحد ، الثاثاء، اخلميس  بني الساعات 13:00 - 8:30 
(. كل من يرى نفسه متضرراً من الطلب املذكور أعاه يحق له تقدمي اعتراض معلل ملكاتب اللجنة 
بالبريد  اإلع��ان  ه��ذا  نشر  ي��وم  من  يوماً   15 خ��ال  أع��اه،  املذكور  العنوان  في  "قاسم"  احمللية 

املسجل )كما هو مبني بتوقيع البريد مبغلف الذي سلم لك(. 
ماجد بدير، مهندس اللجنة)12(

بلدية حيفا-مكتب مهندس املدينة 
اللجنة احمللية للتنظيم والبناء مدينة حيفا شارع بياليك 3 حيفا تل: 04-8357000

إعالن مبوجب املادة 149 من قانون التنظيم والبناء 1965
يعلن بهذا أنه قدم طلب من:چورلني تتيانه وشلئون ليونيد. ملصادقة إضفاء الشرعية إلضافة بناء 
لشقة قائمة في طابق القبو ضمن تنفيذ تغييرات، طلب لفك سطح اسكوريت وإضافة غرفة واقية 
وطلب إلستغال مساحة التسهيات النسبية ٪6 + ٪2.5 شارع مساده 38، حيفا. بلوك: 10810 
قسيمة: 431. "نسخة من خارطة الطلب بكل مراحل تطورها ميكن اإلطاع عليها في موقع البلدية 
مبساعدة الرابط DESIGN REVIEW  تخصيصي مللفات DWF. ميكن اإلطاع على الطلب 
رقم   طلب   34/5860  - ن  ب  رقم  بناء  ملف  واملعلومات  املركزي  الهندسي  األرشيف  وحدة  في 
 ،13:00  -  8:00 اإلثنني  أيام  حيفا،   ،3 بياليك  شارع  الهندسة،  مديرية  مبنى   ،34/5860/01
األربعاء 8:00 - 13:00. كل معني باإلعتراض عليه ان يقدم اعتراضه خطياً  لقسم ترخيص البناء  

حسب العنوان املذكور أعاه، وذلك خال أسبوعني من يوم نشر الطلب.
اريئيل ڤترمان - مهندس البلدية )78(

قانون التنظيم والبناء، للعام -  1965
لواء: القدس، قضاء تنظيم محلي: القدس

إعالن بخصوص املصادقة على خارطة هيكلية محلية رقم:
101-0587113 

إسم املشروع:  مبنى سكن من 5 طوابق، بيت صفافا
صيغة املشروع: تعليمات - 9 تخطيط - 11

1965، بخصوص املصادقة على  117 من قانون التنظيم والبناء لعام  يعلن بهذا حسب املادة 
0587113-101 توحيد وتقسيم:بدون توحيد وتقسيم. رخص  خارطة هيكلية محلية رقم: 
تتعلق  التي  تخويات.  أو  بناء  رخص  إص��دار  ميكن  صاحياتها  من  خارطة  وتخويات:  بناء 
5166/ب  خضوع   62 تبديل    2317 اخل��ارط��ة  رق��م  تبديل  العاقة  ن��وع  التالية:  باخلرائط 
خضوع م ق/5022/أ. املساحات املشمولة في اخلارطة وأماكنها: البلدة: القدس شارع:القلعة. 
85. نقطة  شارع القلعة، بيت صفافا.  بلوكات وقسائم: مسوى: بلوك:30286 أجزاء قسائم: 
احداثيات X:219770  نقطة إحداثيات Y:627855. هدف املشروع:  إنشاء مبنى جديد لسكن 

من 5 طوابق .
أهم تعليمات اخلارطة: 

5 ملنطقة سكن ج. 2.2.1  تغيير التخصيص من منطقة سكن 
2.2.2 حتديد مجموع املساحات في املشروع.

2.2.3 حتديد خطوط إرتداد جديدة.
9 وحدات سكن. ل� -  2.2.4 حتديد عدد الوحدات 

5 طوابق فوق طابقان لوقوف السيارات حتت األرض. ل� -  2.2.5 حتديد عدد الطوابق 
التنفيذ لتطبيق املشروع. 2.2.6 حتديد مراحل 

2.2.7 حتديد تعليمات بناء وحتديد شروط إلصدار رخصة بناء.
2.2.8 حتديد تعليمات بخصوص مبنى/أسوار للهدم.

مت نشر إعان عن ايداع اخلارطة في الصحف بتاريخ 26/10/2018 وفي السجات الرسمية 
اللجنة  مكاتب  في  موجودة  املذكورة  اخلارطة   .23/10/2018 بتاريخ    ،871 ص   7965
اللوائية للتنظيم والبناء لواء القدس، شلومتسيون 1 القدس 9100701، ت: 02-6290263. 
وفي مكاتب  اللجنة احمللية للتنظيم  والبناء القدس، ساحة سفرا 1  القدس، ت: 02-6296811. 
الرسمي وكذلك في موقع  ال��دوام  أيام وساعات  اإلط��اع على اخلارطة في  له  كل معني يحق 

. www.iplan.gov.il :االنترنت التابع ملديرية التخطيط
عمير شكيد، رئيس اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء، لواء القدس)4(

قانون التنظيم والبناء، للعام -  1965
لواء: اجلنوب، قضاء تنظيم محلي: ناؤوت حوڤاڤ

إعالن بخصوص املصادقة على خارطة تفصيلية رقم: 621-0317867
إسم املشروع: تغيير للخارطة 40/110/03/19  -  ناؤوت حوڤاڤ

صيغة املشروع: تعليمات - 63 تخطيط - 48
بخصوص   ،1965 لعام  والبناء  التنظيم  ق��ان��ون  م��ن   117 امل���ادة  حسب  بهذا  يعلن 
ب��دون  وتقسيم:  توحيد  رقم:621-0317867.  تفصيلية  خ��ارط��ة  على  املصادقة 
إص��دار  ميكن  صاحياتها  م��ن  خ��ارط��ة  وت��خ��وي��ات:  بناء  رخ��ص  وتقسيم.  توحيد 
اخلارطة  رقم  العاقة  نوع  التالية:  باخلرائط  تتعلق  التي  تخويات.  أو  بناء  رخص 
متا/37/ت  خ��ض��وع  متا/37/أ/1/4/1  خ��ض��وع   40/110/03/19 تغيير 
خضوع متا/37/أ/4/1. املساحات املشمولة في اخلارطة وأماكنها: البلدة: ناؤوت 
حوڤاڤ، بلوكات وقسائم: مسوى. بلوك: 100177 أجزاء قسائم: 1. نقطة احداثيات 
اخلارطة  مبوجب   1003 أرض:  y:561069قطعة  إحداثيات  نقطة    X:180616

40/110/03/19
40/110/03/19 101 مبوجب اخلارطة 
40/110/03/19 901 مبوجب اخلارطة 
40/110/03/19 251 مبوجب اخلارطة 
40/110/03/19 801 مبوجب اخلارطة 
40/110/03/19 107 مبوجب اخلارطة 

هدف املشروع: تغيير تقسيم مساحات خايا مساحة في املنطقة الصناعية ناؤوت 
عامة  منطقة  غ��از،  منشأة  وإض��اف��ة  حتتية  بنية  مم��ر  وتنظيم  ط��رق  إل��غ��اء  ح��وڤ��اڤ، 

مفتوحة، إخاء موقع محطة ضخ وقطعة أرض ملنشأة كهرباء. 
أهم تعليمات اخلارطة: 

بناء وتطوير ملنطقة منشأة هندسية، من طريق  تغيير تخصيص منطقة من قيود  أ. 
لصناعة ومن صناعة لطريق وملنشأة هندسية، من منطقة عامة مفتوحة لصناعة ومن 
وقيود  غاز  حملطة  مساحة  وحتديد  هندسية  وملنشأة  مفتوحة   عامة  ملنطقة  صناعة 

البناء وقيود بناء لطريق./
ب. تغيير موقع قطاع الغاز في حدود قطاع البنية التحتية  وحتديد قيود بناء باملائمة.

ج. حتديد تعليمات إلنشاء شبكات نقل وتوزيع.
د. حتديد تقسيم جديد خلايا مساحة.

ه�. إلغاء طرق وتنظيم طرق مقترحة.
و. حتديد خضوع اخلارطة خلارطة مصادقة.

ز. تغيير موقع محطة الضخ ملياه الصرف الصحي.
ح. حتديد قطاع منطقة عامة مفتوحة.

ط. قطعة أرض ملنشآت كهرباء.
حقيبة  وفي   13/07/2018 بتاريخ  الصحف  في   اخلارطة  إي��داع  عن  إع��ان  ُنشر 
املنشورات 7870، ص 9582، بتاريخ  09/07/2018. اخلارطة املذكورة موجودة 
في مكاتب اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء لواء اجلنوب، هتكڤا 4 بئر السبع 84100 
هاتف: 6263795-08 ، وفي مكاتب  اللجنة احمللية للتنظيم  والبناء ناؤوت حوڤاڤ 
بئر السبع 84102 ت: 6543109-08 . كل معني يحق له اإلطاع على اخلارطة في 
www. التخطيط  االنترنت ملديرية  الرسمي وكذلك في موقع  ال��دوام  أيام وساعات 

. iplan.gov.il
داڤيد لفلر  رئيس اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء لواء اجلنوب)31(


