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نشطاء حراك "نقف معا" يرفعون شعارات في
منطقة الشمال دعما للتعايش العربي  -اليهودي

يرفعون الالفتات في مفترق ؛ "ألونيم"

ق��ام اعضاء من ح��راك "نقف معا" يهودا وع��رب��ا ،في
األي���ام األخ��ي��رة ،ب��رف��ع ش �ع��ارات ت��دع��و ال��ى التعايش

العربي اليهودي املشترك  ،وذل��ك في
مفترق " ألونيم ".
وق ��ال امل �ش��ارك��ون  ":ه��ذا ه��و ال��وق��ت
للمساواة بني العرب واليهود في هذه
البالد   ،بدال من التحريض والعنصرية
يجب العيش معا يهودا وعربا".
وقد القت الوقفة تشجيعا ودعما كبيرا
م��ن السائقني ال��ذي��ن م��روا م��ن امل�ك��ان ،
وعبروا عن شعورهم باطالق زوامير
سياراتهم  ،كما رفعوا اياديهم تشجيعا
ودعما.
ش� ��ارك بالوقفة العشرات م ��ن ال�ي�ه��ود
وال� �ع ��رب م ��ن ح� ��راك ال �ن��اص��رة وح���راك
اجلليل الغربي  ،حيث شارك من حراك اجلليل الغربي
الصحفي احمد شقير وسرحان مريح ابو جالل.

اعتقال فتى قاصر بشبهة احراق
بيت أهله في جسر الزرقاء عم ًدا

أع �ل �ن��ت ال �ش��رط��ة ف ��ي االي� � ��ام األخ� �ي ��رة  ،ان��ه��ا اع�ت�ق�ل��ت
م �ش �ت �ب �ه��ا ب ��ه ق ��اص ��را ( 17ع ��ام ��ا ) م ��ن س� �ك ��ان جسر
ال��زرق��اء  ،بشبهة اض ��رام ال �ن��ار ف��ي بيت وال��دي��ه ع�م��دا .
وحول مالبسات احلادثة ،قال املتحدث بلسان الشرطة
في بيان صحفي وصلت نسخة عنه لصحيفة بانوراما :
" تلقت الشرطة ي��وم  11.03.2020بالغا ح��ول حادثة
اضرام النار داخل بيت في جسر الزرقاء ،وفتحت حتقيقا

شركة الكهرباء

حول مالبسات احلادث " .وتابع املتحدث بلسان الشرطة:
" قوات كبيرة من الشرطة وصلت الى املكان وساهمت في
اخماد النيران واعادة النظام  ،واحال افراد الشرطة الفتى
القاصر الى التحقيق في مركز شرطة زخ��رون يعقوب ،
ومع االنتهاء من التحقيق ووفق البينات واالدل��ة مت اعداد
الئحة االتهام ضد املشتبه لتقدميها الى محكمة القاصرين
في حيفا".

اعالن

ب� �ع ��د أن خ� ��رج� ��وا الج�� � ��ازة غ� �ي ��ر م ��دف ��وع ��ة :

أكثر من  100ألف شخص
يحاولون التسجيل خلدمات التشغيل
عبر شبكة االنترنت
م � ��ن ع � �م� ��اد غ� �ض� �ب ��ان م ��راس ��ل
صحيفة بانوراما
حاول أكثر من  100ألف شخص
التسجيل خل��دم��ات التشغيل منذ
أن أعلن رئيس احلكومة بنيامني
نتنياهو ع��ن التعليمات اجل��دي��دة
حملاربة انتشار فيروس الكورونا.
وق ��د جن��ح م��ن ب�ي�ن ال� �ـ  100ال��ف
شخص اكثر من  15الف شخص
ب ��ال� �ت� �س� �ج� �ي ��ل ،ح� �ت���ى م �ن �ت �ص��ف
االسبوع.
وك � ��ان نتنياهو ووزي� � ��ر امل��ال �ي��ة
صورة للتوضيح فقط  -تصوير FG Trade - istok
م��وش �ي��ه ك��ح��ل��ون ،ق ��د أع �ل �ن��ا عن
كما ق��ال كحلون ان��ه " ميكن تأجيل دف��ع فواتير
تعليمات وقرارات جديدة للمواطنني ،حتمل في طياتها
املياه ،التأمني الوطني وشركة الكهرباء واللذين ال
تشديدا لبعض اإلجراءات ،في البالد ،في محاولة للحد
يبديان بالعادة مرونة ،هذه املرة سيبديان مرونة
من انتشار الفيروس،
جتاه الناس الذين ال ميكنهم دفع فاتورة الكهرباء
ل �ك �ن �ه��ا م� ��ن ج��ه��ة أخ� � ��رى ت �ب �ع��ث ب ��رس ��ائ ��ل ط �م��أن��ة
او غيرها بسبب األزمة ".
لبعض ال�ع�م��ال ب��أن��ه سيتم تعويضهم ول��و جزئيا.
كما قال كحلون أنه "ستكون هناك منحة مساعدة
م��ن ج��ان �ب��ه ،ق ��ال وزي���ر املالية م��وش�ي��ه ك�ح�ل��ون ان
للمستقلني حتى  6,000شيقل ،بسبب اخلسائر
م��ن ي�خ��رج ال��ى إج ��ازة ب��دون رات��ب  ،سيحصل على
املنتظرة ".
مخصصات بطالة بشروط محسنّة.

نكافح الكورونا

دائرة املشاريع الهندسية
قسم مشاريع ايصال
بنى حتتية وترخيص قطري

ه��ذا اع�لان عن نية شركة الكهرباء السرائيل م�ح��دودة الضمان ،مد خط
كهرباء ضغط ع��ال  161كيلو واط ،في منطقة نفوذ بلدية ن��وف هجليل
واملجالس االقليمية املشهد ،الرينة:
في حوض ،17463 :في قسائم.11، 21، 32، 34، 37، 40، 43، 46، 50، 55 :
في حوض ،17466 :في قسائم.5-8، 10، 16، 17، 26 :
في حوض ،17515 :في قسائم.9، 10، 13، 14، 15، 28، 29، 35، 37، 38، 46 :
في حوض ،17516 :في قسائم.10-16، 29، 30 :
في حوض ،17517 :في قسائم.18-25، 34، 35 :
في حوض ،17518 :في قسائم.2-8، 14، 19 :
في حوض ،17622 :في قسائم.6، 9، 14، 16-20، 23-25، 36، 50 :
في حال عدم التوصل ملكان سكن أصحاب /مالكي القسائم و/أو ورثة
اصحاب  /مالكي القسائم ،مطلوب من كل مدعي امللكية في القسائم املذكور
اع�لاه (ما عدا الذين توجهت لهم شركة الكهرباء) التوجه الينا بهاتف أو
مبكتوب خالل  10ايام من تاريخ نشر هذا االعالن حسب العنوان وارقام
الهواتف التالية:

شركة الكهرباء السرائيل محدودة الضمان
السيد عوفر الدس ،قسم مشاريع ايصال – ترخيص وبنى حتتية قطرية،
صندوق بريد  ،179حيفا.31001 ،
هواتف .052-3997582 ،076-8636973 :

وزارة العمل والرفاه
واخلدمات االجتماعية

ننتصر معا!

حصانة اجتماعية السرائيل

نقف الى جانبكم أيضا
في حاالت الطوارئ!

وزارة العمل ،الرفاه والخدمات االجتماعية تعمل من أجل
ابقاء معظم الخدمات االجتماعية متاحة ألجلكم وتضع بدائل
للخدمات التي توقفت ،كل ذلك مع الحرص على صحتكم
اقسام اخلدمات االجتماعية في السلطات احمللية – مفتوحة بشكل خاضع لتعليمات وزارة الصحة.
طواقم املوظفني في امل��راك��ز اليومية وال �ن��وادي للمسنني تهتم لتزويد وجبات ساخنة لكل
زبائنها.
املسنون املسجلون في أقسام الرفاه في السلطات احمللية ،سيحصلون على وجبات في
بيوتهم بواسطة طواقم االقسام حسب املعايير احملددة في السلطات.
مراكز منع العنف في العائلة – ستواصل استقبال املكاملات الهاتفية.
االطر خارج البيوت التابعة للوزارة :املدارس الداخلية ،النزل والشقق االنتقالية – تواصل العمل
كاملعتاد.
مراكز رعاية املعتدى عليهن وعليهم جنسيا – تواصل تقدمي املساعدة للمعتدى عليهم.
املراكز اليومية العالجية والتمريضية للكبار مع اعاقات – تواصل نشاطها.
مراكز اخلدمة للنوادي اليومية واحلضانات – تواصل تقدمي اخلدمة الهاتفية في رقم *2969
مراكز التوجيه التشغيلي للجمهور املتدين – مفتوحة في نظام ُمقلص *5882
مركز اخلدمة للتشغيل املتساوي الشخاص مع اعاقات *3968
ملعلومات اضافية حول التغييرات واخلدمات التي مت وقفها في أعقاب اجلهد
الوطني لوقف فيروس الكورونا ادخلوا ملوقع وزارة العمل،
الرفاه واخلدمات االجتماعية

www.molsa.gov.il

تفاصيل بخصوص عالقات العمل وحقوق العمال واملشغلني باالمكان العثور عليها في موقع
االنترنت في العنوان

employment.molsa.gov.il

او بركز الرد الهاتفي

الذي يعمل في كل ساعات اليوم

