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اجلبهة الدميقراطية للسالم واملساواة تعقد مؤمترا في
شفاعمرو الختيار ممثليها في قائمتها النتخابات الكنيست
كما مت اع�لان فوز عايدة توما  -سليمان باملقعد الثاني بعد انسحاب جميع
من فتح الله مريح مراسل صحيفة بانوراما
املتنافسني على هذا املقعد .
وق��ال عضو الكنيست أمين ع��ودة بكلمته  " :قانون القومية م ّر بـ 62عضو
نظم في االي��ام االخيرة مؤمتر اجلبهة الدميقراطية للسالم واملساواة،
كنيست  ،نحن بحاجة لرفع نسبة التصويت أم��ام ق��ان��ون القومية ال��ذي ال
وذلك في قاعة " سميراميس " في مدينة شفاعمرو  ،حيث اختار مجلس
يعتبرنا شعبا  ،هل يجب أن نتحد أم أن نذهب مشتتني ؟ هذا هو أهم األسئلة
اجلبهة املك ّون من حوالي  940عضوا  ،قائمة مرشحي احلزب لالنتخابات
الوطنية في ه��ذه االنتخابات  .من موقعي كرئيس لقائمة اجلبهة والقائمة
القادمة للكنيست والتي ستجري يوم الثالثاء املوافق . 9.4.2019
املشتركة أتوجه لالخوة والشركاء في احلركة االسالمية وفي التجمع الوطني
ويضم مجلس اجلبهة  ،رؤساء ونواب وأعضاء مجالس محلية  ،رؤساء
ال ��دمي� �ق ��راط ��ي واالخ � � ��وة ف��ي
العربية والتغيير  ،تعالوا نتحد
ون�خ��وض االنتخابات بقائمة
م �ش �ت��رك��ة  .ه �ن��اك اس�ت�ط�لاع
أه ��م م��ن ك��ل االس �ت �ط�لاع��ات،
منذ عام  49ف � �م� ��ا ف� ��وق
ش� ��ارك ال �ن��اس ب��االن�ت�خ��اب��ات
حصلنا على أقل مقاعد
.
كأحزاب مختلفة  ،مما حصلنا
عليه مقاعد كقائمة مشتركة،
ه��ذا االس�ت�ط�لاع األك �ب��ر وه��ذا
ه��و املطلوب ال�ي��وم  ،واجلبهة
اليوم أق��وى من ما كانت عليه
ب��األم��س ،ون��ري��د أن ن�ف��اوض
مبسؤولية وبكرامة م��ن اجل
بناء القائمة املشتركة ".
خالل املؤمتر في شفاعمرو
كما ف��از عوفر كسيف باملقعد
الثالث بعد فوزه بـ  60%من االص��وات  .وافاد مراسل صحيفة بانوراما أن
مجالس عمالية وجل��ان نقابية  ،أع �ض��اء كنيست س��اب�ق��ون وح��ال�ي�ين ،
يوسف جبارين فاز باملقعد الرابع بعد انسحاب جميع املرشحني على املقعد
ومندوبون عن اطر شبابية وطالبية ونسائية  ،علما أن حوالي  70%من
الرابع  ،كما ف��از جابر عساقلة باملقعد اخلامس بعد ف��وزه بنسبة  59%من
أعضاء املجلس يتم انتخابهم في فروع احلزب  ،و 30%منتخبو جمهور
االصوات في انتخابات اجلبهة .
عن اجلبهة  .وبعد أن أعلن املرشحان شكري ع��واودة وجعفر فرح عن
واضاف مراسل صحيفة بانوراما انه مت تخويل مجلس اجلبهة بترتيب القائمة
انسحابهما من التنافس على املقعد األول مت االعالن عن اختيار أمين عودة
بدءا من املكان السادس حتى الـ . 120
بالتزكية ليرأس قائمة اجلبهة .

شعاع مصاروة منصور ،
رئيس بلدية الطيبة " :
النائب جمال زحالقة كان
له دور كبير في ترسيخ
الثوابت الوطنية "

ق� � � ��ال رئ� � �ي � ��س ب� �ل ��دي ��ة
الطيبة احمل��ام��ي شعاع
م� � �ص � ��اروة م� �ن� �ص ��ور،
خالل استضافة النائب
ج � �م� ��ال زح� ��ال � �ق� ��ة ف��ي
ب��رن��ام��ج "ب �س��ام جابر
شعاع مصاروة منصور ي� � �ح � ��اور" ال � � ��ذي ي�ب��ث
ع�ل��ى ت�ل�ف��زي��ون ه�لا من
مجموعة صحيفة بانوراما  ،إن هناك عالقة قوية
تربطه بزحالقة  ،حيث " ان��ه أت��ى بفكر لألقلية
الفلسطينية ،ودور ك�ب�ي��ر ف��ي تثبيت ال�ث��واب��ت
الوطنية لديها "  .وأش ��ار م �ص��اروة إل��ى أن "
زحالقة قام بالكثير من أجل الطيبة ،من أجل إعادة
احل��ق املسلوب ،خاصة إع��ادة  112دومن��ا كانت
مصادرة قبل نحو  10سنوات "  .ودعا مصاروة
حزب التجمع الدميقراطي إلى " االستمرار في
ط��رح��ه ال��وط�ن��ي البعيد ع��ن ح��ب ال�ك��راس��ي ال��ذي
يحاول البعض سلكه " .

جلنة االنتخابات املركزية للكنيست الـ 21

اعالن بخصوص تقديم قوائم
مرشحين للكنيست الـ 21-
حسب البند (57ط) لقانون االنتخابات للكنيست [صيغة مدمجة] – 1969
والبند  13لتعليمات االنتخابات للكنيست –  ، 1973تقدم قوائم املرشحني
للكنيست الـ  21للجنة االنتخابات املركزية للكنيست  ،في مكاتب اللجنة في
مبنى الكنيست في القدس  ،في املواعيد التالية:

يوم االربعاء 20.2.2019
من الساعة  11:00حتى الساعة 16:00

االدوار لتقدمي القوائم ت��وزع في بوابة فلومبو في مبنى الكنيست ،
ابتداء من الساعة .8:00

يوم اخلميس 21.2.2019
من الساعة  16:00حتى الساعة 22:00

االدوار لتقدمي القوائم توزع في بوابة فلومبو في مبنى الكنيست ،
ابتداء من الساعة .13:00
يجب التزود ببطاقة تعريف لغرض التعريف عند الدخول ملبنى الكنيست
(بطاقة هوية /رخصة سياقة  /جواز سفر ).

وزارة املساواة االجتماعية

وزارة املساواة االجتماعية

نداء لتقدمي ترشيحات لالنضمام ملجمع مرشحني
لوظيفة جديدة وللمرة االولى  :حتصيل موارد وتطوير
اقتصادي في السلطات احمللية في املجتمع العربي

تمديد جيل التقاعد االلزامي لعامل
توفي ابنه

الوظيفة هي ذات مقدرة تأثير واسعة على املجال احمللي وعلى
النمو االقتصادي في املجتمع العربي عامة  ..تعالوا لتكونوا جزءا
من قيادة هذه املبادرة !

وزارة املساواة االجتماعية تبلغ العمال الذي هم أهل البن توفي ووصلوا الى جيل التقاعد
االلزامي ( جيل  67للرجل واملرأة ) ( فيما يلي " :عمال توفي ابنهم" ) ،ومشغليهم :
مبوجب قانون التقاعد ( لوالد ابنه توفي ) ( أمر الساعة ) –  ،2017الذي بدأ سريان مفعوله يوم
 ، 1.1.2018مشغل الذي يشغل أكثر من  25عامال ال يلزم عامال ابنه توفي والذي عمل في مكان
العمل سبع سنوات على االقل عند وصوله لسن التقاعد االلزامي ( جيل  67للرجل واملراة) ,على
التقاعد من عمله بسبب جيله في االربع سنوات من يوم وصوله جليل التقاعد االلزامي .
تعليمات القانون ال تسري على قائد طائرة الذي مت تشغيله بوظيفة حددت بشأن تنفيذها جيل
حد أقصى ( اقل من جيل التقاعد االلزامي ) قبل وصوله لهذا اجليل  ،رجل اطفاء  ،شرطي،
سجان  ،موظف في خدمات االمن العام او في مؤسسة لالستخبارات ولوظائف خاصة.
القانون حدد كتعليمات ساعة سارية الربع سنوات في مجراها جتري الوزارة للمساواة
االجتماعية بحثا لفحص تطبيق وتأثير القانون على قضايا تنبع من تشغيل أهل البن
توفي ،مقارنة مع من وصل جليل التقاعد على وشك او خالل أمر الساعة .

وزارة املساواة االجتماعية – السلطة للتطوير االقتصادي  ،بالتنسيق مع وزارة الداخلية  ،وباملشاركة
مع معهد الكا في جوينت اسرائيل تقدم في هذه األيام خطة هدفها اقامة مجمع مرشحني لوظيفة جديدة
في السلطات احمللية في املجتمع العربي لتحصيل موارد وتطوير اقتصادي .أصحاب هذه الوظيفة الذين
سيتم تشغيلهم من قبل السلطات احمللية املشمولة في هذه اخلطة سيعملون  ،بواسطة تاهيل ومرافقة
مناسبة ،على تطوير اقتصادي للسلطات احمللية  ،مبا في ذلك على أس��اس حتصيل م��وارد ومنظومات
تطوير اقتصادي خصصت لها في اطار قرارات احلكومة بشان تطوير اقتصادي جلمهور االقليات.

امل��ع��ن��ي��ون ب��احل��ص��ول ع��ل��ى م��ع��ل��وم��ات اض��اف��ي��ة ب��خ��ص��وص ه���ذا امل��وض��وع
م��دع��وون للتواصل م��ع م��رك��زة توجهات جمهور املسنني بهاتف .*8840
املذكور في هذا االعالن ال يعكس بشكل كامل ومفصل القانون وفي حال وجود تناقض،
صيغة القانون هي التي تقرر .

اخلطة تعطي املرشحني  ،مع بدء تشغيلهم في السلطة احمللية بعد اجراء مناقصة  ،فترة تأهيل مركزة في
مجاالت احلكم احمللي واملركزي ،حتصيل موارد  ،تطوير اقتصادي ،عالم التخطيط التنظيمي  ،مهارات
في عالم االدارة والقيادة وقيادة اجراءات تغيير .كذلك مرافقة عن قرب في اطار تنفيذ الوظيفة .

سارعوا لتكونوا جزءا في اخلطة اجلديدة التي ستجعلكم تنكشفون
على عوالم محتوى بطريقة لم تعرفوها من قبل ،مع أفضل ذوي املهن
واملختصني  ،وجتمعكم بعوالم واشخاص مؤثرين من اوساط مختلفة
وتزودكم باالدوات املطلوبة لقيادة اجراءات تغيير وشراكات رائدة!
باالمكان االطالع على الصيغة الكاملة املنشورة للنداء  ،مبا في ذلك شروط حد ادنى واملطالب
املفضلة  ،في موقع وزارة املساواة االجتماعية في العنوان . www.mse.gov.il :
باالمكان تقدمي ترشيحات للخطة وذلك حتى يوم اخلميس ( 7.3.19يشمل).

لالستفسار فقط باالمكان التوجه للسيدة سول رفئيل مركزة اخلطة من قبل الكا بالبريد
االلكتروني solre@jdc.org :

