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وقفة احتجاجية في الناصرة تنديدا
مبقتل الشابة الفلسطينية اسراء غريب

مشاركون في الوقفة االحتجاجية يرفعون الفتة
م ��ن ص ��ال ��ح ح �س��ن م �ع �ط��ي م ��راس ��ل ص�ح�ي�ف��ة
بانوراما
حتت عنوان " كلنا اس��راء غريب  -نقف معا
ضد قتل النساء! " شاركت نساء الى جانب
ناشطني اجتماعيني ،في األيام األخيرة ،بوقفة
احتجاجية في مدينة الناصرة ،حيفا ،رام الله،
وم��دن اخ��رى تندي ًدا بجرائم قتل النساء حيث
ّ
بالكف عن التقاعس
طالنب من السلطات املعنية
بالتعامل مع جرائم من هذا القبيل ،ومالحقة

املجرمني ومحاسبتهم مبوجب القانون.
ج��اء تنظيم ه��ذه الوقفة االحتجاجية استجابة
ل��دع��وة منظمات ن�س��وي��ة فلسطينية ب�ع��د قتل
الشابة الفلسطينية إس ��راء غريب وال�ت��ي أث��ار
م�ق�ت�ل�ه��ا م��وج��ة اح �ت �ج��اج واس �ع��ة ال �ن �ط��اق في
االراضي الفلسطينية.

ملتابعة أخبار وحوارات على مدار الساعة
ادخلوا الى موقع بانوراما في االنترنت :
www.panet.co.il

استاذ التاريخ في الطيبة فؤاد كبها
توفي باليوم االول خلروجه للتقاعد
تخ ّرج املرحوم فؤاد كبها من مدرسة
النهضة االبتدائية في قريته ثم انتقل
للتعلم في باقة الغربية وانهى هناك
امل��رح�ل��ة ال �ث��ان��وي��ة .امل��رب��ي ف ��ؤاد كبها
عمل الكثر من ثالثني عاما مدرسا في
مدرسة الطيبة الثانوية وكان قد خرج
للتقاعد هذا العام .قضى حياته مخلصا
للمسيرة التعليمية والتربوية ولطالبه،
ك��ان رم��زا اجتماعيا وم��ن اه��ل اخلير
واالصالح ".

ان �ت �ق��ل ال ��ى رح �م��ة ال �ل��ه ت �ع��ال��ى االس �ت��اذ
وامل��رب��ي ف ��ؤاد ك�ب�ه��ا  ،ف��ي صبيحة ي��وم
االثنني االخير ال��ذي مت فيه افتتاح العام
ال��دراس��ي اجل��دي��د ف��ي ال�ب�ل��دات العربية ،
وه��و اي�ض��ا ال�ي��وم االول ال��ذي ي�خ��رج به
امل��رب��ي ال��راح��ل امل��رح��وم للتقاعد  ،بعد
س� �ن ��وات ط��وي �ل��ة د ّرس ف �ي �ه��ا م��وض��وع
التاريخ في مدرسة الطيبة عتيد الثانوية .
وق��د نعت العائلة الفقيد  ،في بيان  ،جاء
فيه ما يلي  ":مبزيد من احل��زن واالسى
املرحوم فؤاد كبها
واألس���ف تنعى ع��ائ�ل��ة كبها فقيدها ال�غ��ال��ي االس �ت��اذ
وامل��رب��ي وال�ك��ات��ب ف��ؤاد محمد علي رح�ي��م كبها ال��ذي
ملتابعة أخبار وحوارات على مدار الساعة ادخلوا الى
واف�ت��ه املنية ف��ي مسقط رأس��ه ف��ي ق��ري��ة خ��ور صقر.
موقع بانوراما في االنترنت www.panet.co.il :

مصرع الشاب فادي ناطور من دالية الكرمل بحادث طرق
من فتح الله مريح وعدن حلبي مراسلي صحيفة بانوراما
ُفجعت دالية الكرمل بوفاة الشاب فادي ناطور (  26عاما ) متأثرا بجراحه التي
اصيب بها بحادث طرق وقع بني دراجة نارية كان يقودها ومركبة خصوصية
في البلدة .
وافادت مراسلة صحيفة بانوراما أن املرحوم هو صاحب مخبز " فادي ناطور"
املعروف في البلدة .
من جانبه  ،قال الناطق بلسان الشرطة في لواء الساحل " ان الشرطة شرعت
بالتحقيق مبالبسات احلادث ".

وزارة
الصحة

حلياة صحية أكثر

جلنة االنتخابات املركزية للكنيست الـ 22 -

بيان رئيس لجنة االنتخابات المركزية للكنيست الثانية والعشرين
بخصوص حقوق الناخبين ،سرية االنتخابات ونزاهة االنتخابات
الناخبون والناخبات الكرام،

إليكم البيان التالي وفق تعليمات بند ( 16أ) من قانون االنتخابات (طرق الدعاية) :

 .1يحق لكل ناخب ولكل ناخبة التصويت بصورة حرة وحسبما ميليه عليهم ضميرهم لصالح إحدى قوائم املرشحني املتنافسة في انتخابات الكنيست.
 .2التصويت في االنتخابات هي عملية سرية ،ومن أجل احلفاظ على السرية صدرت تعليمات التصويت التالية:

يوضع ستار في كل صندوق اقتراع بحيث يخفي الناخب أو الناخبة عند قيامهما بعملية االقتراع  ،وتكون مغلفات االقتراع
غير شفافة ُ .يحظر على أي شخص توثيق او تصوير ما يجري في حجرة االقتراع  ،حيث ينبغي ان تكون السرية هناك مطلقة.
ُيسمح فقط للناخب أو الناخبة وضع بطاقة االقتراع داخل املغلف ومن حقهما أيضا ً إحكام غلق املغلف مبحض ارادتهما وإذا رغبا في ذلك.
ُيسمح فقط للناخب أو الناخبة وضع مغلف االقتراع داخل صندوق االقتراع (بعد وضع بطاقة االقتراع داخل املغلف) .وفي
صندوق االقتراع يختلط املغلف مع باقي مغلفات الناخبني اآلخرين .

ينبغي التأكيد :من حق الناخب أو الناخبة فقط  ،بسبب مرض او إعاقة جسدية ال متكنهما من اإلدالء بصوتهما بقواهما الذاتية،
االستعانة بشخص آخر حضر معهما إلى مقر صندوق اإلقتراع  ،شريطة ان ال يكون مديرا ً أو موظفا ً في بيت للمسنني أو أي مؤسسة
أخرى ميكث فيها الناخب او الناخبة.
مبقدور الناخب أو الناخبة من محدودي احلركة بسبب وضعهما اجلسدي ،االقتراع في صندوق توصيل ومالئم لذوي االحتياجات اخلاصة
ومحدودي احلركة من الناخبني .ستنشر تفاصيل حول ذلك في وسائل االعالم وفي موقع االنترنت التابع للجنة االنتخابات املركزية.
 .3يفرض القانون عقوبات صارمة على أعمال الفساد التي تتعلق باالنتخابات  ،عرقلة انتظام االنتخابات  ،أو إعاقة تصويت اآلخرين ،
وأي تصويت ينطوي على خرق القوانني .
كل من يقوم بأحد االمور التالية من شأنه ان يكون ُعرضة للعقاب:

من يقوم أو يقترح رشوة لناخب أو ناخبة فيما يخص التصويت أو عدم التصويت .
من يتلقى أو يوافق على تلقي رشوة فيما يخص التصويت أو عدم التصويت.
من يتعهد لناخب أو ناخبة باحلصول على عمل  ،أو مينعهما من احلصول على عمل  ،يهدد بإقالة أو بإحلاق أي ضرر آخر من
أجل أن يصوتا او ميتنعا عن التصويت لصالح قائمة مرشحني معينة .
من يقنع شخص بالتصويت أو االمتناع عن التصويت بشكل عام أو لصالح قائمة معينة من خالل أداء اليمني  ،لعنة  ،إقصاء ،
مقاطعة  ،نذر ،أو كفارة نذر ،أو تعهد مبباركة شخص وما إلى ذلك.
من يعيق ويعرقل سير عملية االنتخابات بشكل سليم.
من يعترض سبيل الناخب أو الناخبة ومينعهما من التصويت.
من يستخدم بطاقة هويته أمام جلنة صندوق االقتراع من أجل التعريف ببطاقة هوية ليست تابعة له .
من يقترع أكثر من مرة واحدة.

 .4تقوم جلنة االنتخابات املركزية بكل الترتيبات الضرورية من أجل السماح لكل ناخب وناخبة بالتصويت في يوم االنتخابات
بصورة حرة وسرية وحسب إرادتهما وما ميليه عليهما ضميرهما .جلنة االنتخابات املركزية واجلهات املخ ّولة بفرض القانون ،
سوف حترص على نزاهة االنتخابات  ،وستعمل كل ما بوسعها من أجل محاولة منع ارتكاب مخالفات خالل التصويت.
 .5ادعو كل املواطنات و املواطنني أصحاب حق االقتراع ملمارسة حقهم الدميوقراطي والتصويت بصورة حرة حسب ما ميليه عليهم
ضميرهم ووجهة نظرهم فقط  ،وبذلك التأثير على مستقبل الدولة .
القاضي حنان ميلتسر
نائب رئيس احملكمة العليا
رئيس جلنة االنتخابات املركزية
للكنيست الثانية والعشرين

املرحوم فادي ناطور

تطعيمات
في المدارس االبتدائية واالعدادية في
السنة الدراسية 2020 - 2019
تود وزارة الصحة ابالغ أولياء أمور الطالب أنه في السنة الدراسية  2020-2019سيتم
تقدمي تطعيمات في املدارس االبتدائية واالعدادية حسب البرنامج املفصل فيما يلي:
الصف االول
الصف الثاني
الصف الثالث
الصف الرابع
الصف الثامن

تطعيم ضد احلصبة – النكاف – احلصبة االملانية – اجلدري
تطعيم ضد ا ُ
خلنَاق (ديفتيريا) – الكزاز (تيتنوس)  -السعال الديكي-
شلل االطفال (بوليو) وتطعيم ضد األنفلونزا
تطعيم ضد االنفلونزا
تطعيم ضد االنفلونزا
تطعيم ضد ا ُ
خلنَاق (ديفتيريا)  -الكزاز (تيتنوس)  -السعال الديكي
وجبتا تطعيم ضد فيروس الورم احلليمي (*)HPV

* باالضافة الى ذلك ،في املدارس في لوائي املركز وحيفا ( منطقة رحوفوت ،الرملة ،بيتح
تكفا ،نتانيا ،اخلضيرة وحيفا)  ،تعطى وجبة تطعيم أولى لطالب الصف السابع  ،والوجبة
الثانية تعطى في الصف الثامن في السنة القادمة.
يجري استكمال للتعطيمات الناقصة للطالب في كل الصفوف حسب احلاجة.
أهال الذين يطلبون عدم تطعيم أوالدهم ،ملزمون بابالغ ممرضة املدرسة ،مفضل
ببالغ مكتوب.
يلفت انتباه  :كل اهالي الطالب وبشكل خاص طالب الصف االول انه اذا كان ابنكم
يعاني من مشكلة في جهاز املناعة (بسبب مرض أو دواء يؤثر على جهاز املناعة)
يجب ابالغ ممرضة املدرسة باألمر .

