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رئيس مجلس الرينة خالد طاطور ينفي خبر اقصائه
من منصبه ويترشح لرئاسة املجلس للدورة القادمة

نفى رئيس مجلس الرينة احمللي خالد
ط��اط��ور  ،ف��ي ب�ي��ان صحفي ،األن�ب��اء
ال�ت��ي مت ت��داول�ه��ا ف��ي األي ��ام األخ�ي��رة
ح��ول اقصائه من منصبه بقرار من
وزارة الداخلية .
" اتهامات باطلة "
وقال طاطور في البيان ،الذي وصلت
ن �س �خ��ة ع �ن��ه ل�ص�ح�ي�ف��ة ب ��ان ��ورام ��ا :
واض� ��اف ط��اط��ور ق��ائ�لا ف��ي ال�ب�ي��ان:
"انها أيام مباركة من شهر رمضان
"ل �ي��س ج��دي��دا ع �ل��ى ه ��ذه ال �ف �ئ��ة من
الفضيل  ،وعلى مشارف عيد الفطر
زارع� ��ي احل �ق��د وال �ك��راه �ي��ة ان تلعب
السعيد  ،جعل الله ايامه
ه ��ذا ال � ��دور ال��ذي
خير وب��رك��ات وك��ل عام
ط � ��امل � ��ا ع� ��ودت � �ن� ��ا
واجلميع بخير من أهلنا
ع�ل�ي��ه  ،وذل� ��ك من
في هذا البلد الغالي  .انني
أج� ��ل إف� �ش ��ال كل
اطالعكم بآخر مستج ّدات
م � �ش� ��روع ش��أن��ه
قضية اقصائي كرئيس
ت�ط��وي��ر ه ��ذا البلد
مل�ج�ل��س ال��ري �ن��ة احمل �ل��ي ،
انهم على منوالهم
وال �ت��ي ت��داول�ت�ه��ا امل��واق��ع
يعمهون  ،خسئ
وت�ن��اق�ل�ت�ه��ا األل� �س ��ن في
ك� � � ��ل م� � �ت� � �ط � ��اول
ال��ري �ن��ة  ،م�ن�ه��م م��ن عب ّر
ع �ل��ى ع �م��ل اخل�ي��ر
�ي  ،ألن��ه
ع ��ن غ �ي��رت��ه ع �ل� ّ
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ج�ه��ده وي�ت�ط��اول على غ�ي��ره وي��ؤذي
أق��دم على ما يعيب او ما هو مخالف
ويشهر ويطلق األك��اذي��ب  ،ك��ل هذا
للقانون وال �ش��رع  .ومنهم م��ن ق��اده
وذاك من أج��ل ال��وص��ول ال��ى كرسي
حقده ال��ى النيل مني وم��ن رصيدي
ال��رئ��اس��ة  ،يستبيح ك��ل احمل �ظ��ورات
في العمل الدؤوب  ،وذلك ببث سموم
ال��دع��اي��ات املغرضة واالك��اذي��ب التي
ضاربا عرض احلائط كل االخالقيات

من شأنها تشويه سمعتي وصورتي
أم��ام جمهوري حتى وإن كلّف األمر
بإحداث فتنة ال يعلم نتائجها اال الله".

امل��ت��ع��ارف ع�ل�ي�ه��ا  .ل �ق��د ورث امل�ج�ل��س
احمللي مع بداية فترتي الرئاسية ديونا
باهظة يعجز ك��ل م �س��ؤول ع��ن تدبرها
وترهق صندوق امل��ال باملجلس احمللي ،
وتع ّوق إنشاء املشاريع املزمع إقامتها،
لكن بحمد ال�ل��ه وتوفيقه قمنا بتسديد
اجل��زء األكبر من ه��ذه ال��دي��ون املوروثة
م��ع إن �ش��اء م �ش��اري��ع ف��ي غ��اي��ة األهمية
للمواطن في هذا البلد (سيتم التفصيل
عنها ف��ي ب�ي��ان ق��ادم ان ش��اء ال�ل��ه)  .ها
ه��ي آخ��ر م�ح��اوالت�ه��م ف��ي طمس رئيس
املجلس احمللي باتهامات باطلة  ،ما أنزل
ال �ل��ه ب�ه��ا م��ن س�ل�ط��ان  ،ل�ك��ن ب �ع��ون الله
ورعايته حتطمت كل امالهم وخابت كل
دسائسهم بعد ان قررت جلنة الداخلية
املسؤولة عن إقصاء رؤس��اء السلطات
احمللية عدم اقصائي من مزاولة مهامي
ك��رئ �ي��س امل �ج �ل��س ال��ري �ن��ة احمل �ل��ي  ،بعد
قناعتهم التامة بأنني نظيف من كل هذا
التشهير وكل تلك اخلزعبالت واالكاذيب
 .قرار اللجنة هذا يلغي توصية املستشار
القضائي للحكومة بإقصائي ".
وخ�ت��م ط��اط��ور ال�ب�ي��ان ب��ال�ق��ول " :من
ه��ن��ا ف ��أن ��ا اع� �ل ��ن ب ��أن ��ي م �س �ت �م��ر ف��ي
خ��دم �ت �ك��م ك �م��ا ع��ودت �ك��م ب� ��إذن ال �ل��ه ،
وبعزائمكم ودعمكم أعلن عن ترشيح
نفسي لرئاسة املجلس احمللي الرينة
ل�لان�ت�خ��اب��ات امل�ق�ب�ل��ة ح�ت��ى ال تتوقف
مسيرة العطاء ،االعمار والبناء ".

وزارة التعليم

تعلن وزارة التعليم ودائرة التعليم االستيطاني
بهذا أنه في يوم اخلميس  14.6.2018تنشر

كراسة مناقصات تفتيش مدمجة رقم 1/2018

تفصيل املناقصات ( وصف الوظائف وتفاصيل اضافية عن الوظائف) منشورة في املواقع التالية :
* موقع االنترنت التابع لوزارة التعليم www.education.gov.il :
( في الصفحة الرئيسية  :أخبار وحتلنات )
* موقع االنترنت التابع الدارة التعليم االستيطاني :
http://www.mchp.gov.il/pages/default.aspx
* موقع ممثلية خدمات الدولة في العنوان http://www.ejobs.gov.il/gius :
* موقع النشر لبوابة احلكومة (مشاهدة فقط )
من االن وصاعدا كل املناقصات املدمجة لوظائف التفتيش تنشر بني احلني واالخر ( كمناقصات منفردة
وليس في اطار كراس ) في موقع ممثلية خدمات الدولة  ،موقع وزارة التعليم  ،موقع دائرة التعليم
االستيطاني وفي بورتال موظفي التعليم في امليديا الديجتالية بدون النشر في الصحف  .كذلك تنشر
في مجمع موظفي التعليم  ،كما هو محتلن في اجلريدة الرسمية للوزارة .
فترة التسجيل لكل املناقصات  ،حددت السبوع فقط .

تقدمي الترشيحات :
تقدمي ترشيحات بصورة موجهة  ،مع ارفاق كل الوثائق املطلوبة  ،مبا يشمل شهادات  ،مصادقات
عن جتربة وسيرة ذاتية  ،يجب تقدميها حتى اليوم االخير للتسجيل  ،بواسطة منظومة التسجيل
االلكترونية في موقع ممثلية خدمات الدولة في العنوان :
http://www.ejobs.gov.il/gius
تفاصيل اضافية بخصوص مناقصات التفتيش باالمكان احلصول عليها :
في وزارة التعليم  ،وحدة املناقصات في القسم أ من القوى العاملة القدس  ،هاتف 02-5602640/3
في دائرة التعليم االستيطاني  ،تل أبيب  ،هاتف 03-6898649
اليوم االخير لتقدمي الترشيحات  :يوم اخلميس . 21.6.2018

توثيق عضو الكنيست زعبي وهي توقف
سيارتها مبكان مخصص لذوي االعاقات

عضو الكنيست حنني زعبي في السيارة
التقط شخص ص��ورا لعضو الكنيست
ح �ن�ين زع �ب��ي  ،م�ط�ل��ع األس� �ب ��وع  ،وق��د
أوق �ف��ت س �ي��ارت �ه��ا ف��ي م �ك��ان مخصص
ل ��ذوي االح �ت �ي��اج��ات اخل��اص��ة  ،مبحطة
وقود ،قرب فرع " اروما" في كفر قرع.
ون� �ش ��رت ال �ق �ن��اة  ( 13ري� �ش ��ت) عبر
موقعها  ،الصور  ،علما أن زعبي بقيت
داخ� ��ل س �ي��ارت �ه��ا ول���م ت��غ��ادره��ا  ،لكن
الشرطة أوض�ح��ت للقناة أن "التوقف
في مكان مخصص ألصحاب االعاقات،
حتى لو تواجد السائق داخ��ل السيارة،
يعتبر مخالفة ".
ومما جاء على لسان الشخص الذي التقط

حنني زعبي

الصور  ،والذي لم تكشف القناة هويته:
"ل�ي��س ه��دف��ي امل��س بعضو الكنيست ،
لكن اري��د أن أوص��ل رسالة مهمة ج��دا ،
ب��ان أع�ض��اء الكنيست يجب أن يكونوا
مثاال يحتذى ب��ه بسلوكهم  ،فكيف إذا
كنا نتحدث ع��ن م�ك��ان مخصص ل��ذوي
االعاقات ؟ ".
ون� � �ق � ��ل م � ��وق � ��ع ال�� �ق�� �ن� ��اة ع� � ��ن زع� �ب ��ي
تعقيبها":من يفتقرون للعمل الصحفي
يتعاملون مع التفاهات  ،ميكن مشاهدتي
داخل السيارة  .تناولوا تفاصيل احلياة
في غزة  ،هناك سنرى مدى شجاعتكم
الصحفية ".

وزارة العلوم
والتكنولوجيا
نداء ملؤسسات عامة لتقدمي
طلبات دعم في إطار دعم مبادرين تقنيني
املتعلقني في مجال الفضاء لعام 2018
وكالة الفضاء االسرائيلية في وزارة العلوم والتكنولوجيا (فيما يلي " -الوكالة") معنية مبساعدة املؤسسات
العامة التي تفعل مبادرين تقنيني في مجال الفضاء (فيما يلي ":التكنولوجيني").
تدعم الوكالة مبادرين تكنولوجيني بواسطة اختبارات لتوزيع أم��وال وكالة الفضاء االسرائيلية (فيما يلي -
"اختبارات الدعم") لصالح تفعيل مبادرين تقنيني خارقني ذوي االرتباط في مجال الفضاء ،حسب الشروط
املفصلة في هذا النداء في اختبارات الدعم وخاضع لباقي املصادر القضائية ذات الصلة .يوضح بان الوزارة حتتفظ
بحق تعديل اختبارات الدعم في اي وقت ،مبا فيه ما يخص سنة الدعم .2018
امتحانات الدعم منشورة في موقع الوزارة على العنوان http://most.gov.il :

اختبارات الدعم تشمل تفاصيل الهيئات الرئيسية لتقدمي طلبات في اطار قوانني الدعم وشروط احلد االدنى وايضا
تعريفات مفصلة عن جودة النشاط املدعوم.

رقم النظام التمويلي لصالح اختبارات الدعم هذه  -هو .19-40-02-20 :
املبلغ الذي مت تخصيصه لغرض دعم مبادرات تكنولوجية عامة في اطار هذه املادة هو  7،500،000 :شيقل.
كيفية ومواعيد التقدمي :
أ .يقدم طلب الدعم فقط عن طريق جهاز "مركباه" التي ميكن الوصول اليها بواسطة الرابط :
https://mrp.mrc.gov.il/irj/portal

ب .يتم الدخول الى شبكة "مركباه" بواسطة بطاقة ذكية كاملفصل في الوثيقة املفصلة للموضوع املرفقة مع
"النداء" في موقع الوزارة "تقدمي طلبات لتنظيم مؤسسات عامة عن طريق كتاب الدعم ملركباه".

جـ .ميكن تقدمي طلبات دعم ابتداء من نشر اختبارات الدعم وحتى املوعد االخير لتقدمي الطلبات :
يوم الثالثاء ،املوافق  26يونيو  ،2018الساعة .12:00

د .يجب تقدمي طلبات الدعم في املوعد ،مع ارفاق كل الوثائق التابعة املطلوبة ،بشكل كامل ،وصحيح والتي تكون
كل املعلومات فيها صحيحة وبدقة .الطلب ال��ذي ال يقدم كاملذكور ال ينظر فيه ويعالج وفقا لتعليمات نظام
املعلومات ذات الصلة .جلنة الدعم ال توصي او تصادق ،حسب املوضوع ،متديد مواعيد لتقدمي طلب او معلومة
او وثائق  -اال في حاالت خاصة جدا .كذلك فان اللجنة ال تصادق على تعديالت جوهرية في طلب الدعم وحتى
انها ال تتعهد بتمكني تصليح اخطاء مطبعية او اخطاء كتابية او ما أشبه من االخطاء.
هـ .في حال نشوء تناقض ،بني ما يظهر في هذا االعالن ،وما يظهر في اختبارات الدعم -يتغلب الذي يظهر في االختبارات.
ما يذكر في هذا االعالن ال ينقص من صالحية الوزارة في وضع أنظمة لتطبيق اختبارات الدعم او تعديلها او
تعديل املذكور في هذا االعالن  -حسب املوضوع.

و .ليس في ما ذكر في هذا االعالن اي تعهد باملصادقة على طلب الدعم او تقدمي دعم بأي مبلغ.
توزيع الدعم الفعلي يخضع لوجود ميزانية.

