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عقد جلسة بني قيادة عرب النقب والشرطة
على خلفية مقتل الشاب سالمة ابو كف

استنكار عارم في قلنسوة ملقتل
عبد الرحيم شلباية رميا بالنار

الفقيد ملقى على االرض  -تصوير كاميرات مراقبة

جانب من احلضور خالل اللقاء
من حسني العبرة مراسل صحيفة بانوراما
املشايخ وال��وج�ه��اء وشخصيات اعتبارية أخ��رى من
املنطقة ،حيث استنكروا حادثة مقتل الشاب سالمة
ف��ي أع �ق��اب م�ق�ت��ل ال �ش��اب س�لام��ة اب ��و ك��ف ب��رص��اص ابو كف برصاص الشرطة  ،وطالبوا بـ " تشكيل جلنة
الشرطة  ،قبل أكثر من اس�ب��وع ،في مدينة بئر السبع حتقيق رسمية في احلادثة ،باإلضافة إلى وقف العقاب
 ،وم � ��ن ث� ��م ق� �ي ��ام ق� � ��وات ال �ش��رط��ة
اجلماعي بحق سكان القرية وتغيير
بحملة اع �ت �ق��االت واس �ع��ة ف��ي قرية
ط��رق التعامل م��ع السكان وبشكل
أم بطني على خلفية إش�ع��ال النيران
خاص مع ممثلي اجلمهور " .
ب��اط��ارات ال �س �ي��ارات وإل �ق��اء حجارة
وأك�� ��د احل� �ض ��ور ع �ل��ى " أه �م �ي��ة
على ال�ش��ارع الرئيسي ،األم��ر ال��ذي
ال�ت�ع��ام��ل وال �ت �ع��اون امل�ش�ت��رك بني
زاد م��ن ح��دة ال�ت��وت��ر ف��ي ال�ق��ري��ة ،مت
اجل �م �ه��ور ال� �ب ��دوي وق �ي��ادت��ه مع
ف��ي األي� ��ام األخ� �ي ��رة ،ت�ن�ظ�ي��م جلسة
ال �ش��رط��ة ف ��ي م �ح��ارب��ة ال �ظ��واه��ر
ب�ين ممثلي ق��ري��ة ام بطني وع��دد من
السلبية وت��وف�ي��ر األم ��ن واألم ��ان
قيادة ع��رب النقب وب�ين قائد شرطة
م��ن خ�ل�ال م �ح��ارب��ة ال �س�لاح غير
ال �ب �ل��دات ال �ب��دوي��ة م��وش�ي��ه زري �ه��ان،
امل��رخ��ص " ،وط��ال�ب��وا ال�ش��رط��ة بـ
ومستشاري قائد لواء اجلنوب يانيف
" إط�لاق س��راح املعتقلني بأسرع
املرحوم سالمة أبو كف
شلومو وشمعون ازوالي ،وذلك في
وق��ت مم�ك��ن " .م��ن ج��ان�ب�ه��م ،أك��د
بيت احلاج حسان ابو كف والد املرحوم سالمة ابو كف.
ممثلو الشرطة على "أهمية هذا اللقاء وخاصة في
ومت خالل اجللسة االستماع الوالد املرحوم ورؤس��اء أعقاب األح��داث األخ�ي��رة وان قضية مقتل الشاب
مجالس محلية بينهم سالمة األطرش  -رئيس مجلس سالمة ابو كف يتم التحقيق بها في قسم التحقيقات
القيصوم  ،ن��اي��ف اب��و ع ��رار  -رئ�ي��س مجلس عرعرة مع أفراد الشرطة .وان الشرطة متواجدة في املنطقة
النقب ،احملامي عبد العزيز النصاصرة  -رئيس مجلس من أجل خدمة السكان على مدار الساعة وأنها لن
كسيفة ،عمر ابو رقيق  -رئيس مجلس تل السبع ،احمد تسمح بأعمال الشغب وتشكيل اخلطر على حياة
األس��د  -رئيس مجلس اللقية ،باإلضافة إل��ى ع��دد من مستخدمي الطريق " .

مصرع الشاب سليمان الهترسة من
النقب اثر اصطدام سيارته بجمل
بسم الله الرحمن الرحيم

احملكمة الشرعية في باقة الغربية
اعالن وراثة
ملف رقم 2017/1345 :

هكذا بدا منظر السيارة في مكان احلادث  -تصوير سلطة االطفاء واالنقاذ

من حسني العبرة مراسل صحيفة بانوراما

لقي الشاب سليمان الهترسة (  25عاما ) من سكان
قرية بير هداج في النقب مصرعه بحادث طرق مروع
وق��ع  ،ف��ي االي ��ام األخ �ي��رة ،ع�ل��ى ش ��ارع  222ق��رب
مفرق تسيليم جنوبي البالد ،حيث اصطدمت املركبة
التي كان يستقلها بجمل .وقالت مصادر طبية أن "
الطواقم الطبية التي وصلت للمكان قامت بعمليات
انعاش للفقيد في محاولة إلنقاذ حياته  ،لكن دون
جدوى  ،ومت اعالن وفاته في املكان "  .من جانبها ،
باشرت شرطة السير التحقيق في مالبسات احلادث .

وردت �ن��ا مضبطة م��وق�ع��ة م��ن رئ �ي��س وب �ع��ض أع�ض��اء
بلدية باقة الغربية ،تشعر بوفاة املرحوم عمر عبد الله
م �ص��اروة ،ب�ت��اري��خ  ،1996/2/11وان �ح �ص��ار ارث��ه
الشرعي بزوجته بثينة ممدوح مصاروة ،وبأوالده منها
وهم  :أشواق ،وأنغام ،ال غير.
وبتاريخ  2016/11/25توفيت الزوجة بثينة املذكورة أعاله،
وانحصر ارثها الشرعي بابنتيها  :أشواق وأنغام ال غير.
فعلى املعترض مراجعة هذه احملكمة خالل خمسة عشر
يوما اعتبارا من تاريخه.
القاضي عبد الكرمي احمد عباس
احملكمة الشرعية باقة الغربية

أعرب عدد كبير من أهالي مدينة قلنسوة عن استنكارهم
الشديد ،ملقتل عبد الرحيم شلباية (  59عاما) رميا بالنار
أمام منزله ،مطلع األسبوع.
واف��اد مراسل صحيفة بانوراما ان املرحوم عبد الرحيم
شلباية ك��ان يعمل ف��ي مجال فحص املركبات ف��ي معهد
ترخيص السيارات في مدينة الطيبة منذ سنوات .
جدير بالذكر ان الفقيد مت نقله ال��ى مستشفى مئير في
مدينة كفارسابا وهو مصاب بجراح خطيرة ،وبعد ساعات
قليلة أعلن املستشفى وفاته بعد فشل محاوالت انعاشه
وإنقاذ حياته.
وقد اعرب أهال من قلنسوة ،كما أسلفنا ،عن استنكارهم
الشديد لهذه اجلرمية التي وقعت قبل أيام من عيد الفطر،

املرحوم عبد الرحيم شلباية

وفي العشر االواخر من شهر رمضان املبارك ،خاصة ان
الفقيد معروف بعالقاته الطيبة مع أهالي املدينة.
وقد وثقت كاميرات املراقبة في منطقة احلادثة عميلة القتل
البشعة .وظهرت في الفيديو مركبة خرج منها شخصان
وباشرا بإطالق النار على املرحوم ،والحقاه بضعة امتار
في الشارع حتى اردياه قتيال.
على صعيد متصل ،أص ��درت محكمة الصلح ف��ي بيتح
تكفا امر حظر نشر ،مينع نشر أي تفصيل من تفاصيل
التحقيق واي تفصيل ممكن ان ي��ؤدي ال��ى التعرف على
هوية املشتبهني ،في القضية  ،ملدة سبعة أيام ،أ لغاية يوم
االثنني القادم املوافق
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وزارة العمل والرفاه
واخلدمات االجتماعية
حصانة اجتماعية السرائيل

توجه لجمهور مشغلي حضانات نهارية
وهيئات تعمل في تزويد وتركيب
كاميرات لحضانات نهارية لألطفال
وزارة العمل ،الرفاه واخلدمات االجتماعية (فيما يلي -ال��وزارة) ،شعبة كبيرة للحضانات النهارية وحضانات للطفولة املبكرة،
تستعد لتقدمي مساعدة مالية للحضانات النهارية لألطفال من اجل تركيب كاميرات مبوجب تعليمات قانون تركيب الكاميرات من اجل
حماية األطفال في احلضانات النهارية( 2018 -فيما يلي -القانون).
يكون تقدمي املساعدة بواسطة االشتراك في متويل تكاليف تركيب الكاميرات ،الذي مُينح مباشرة لهيئات التي ستكون مشمولة في
القائمة التي ستنشأ مبوجب املفصل في "اعالن بخصوص انشاء مجمع هيئات تعمل في تزويد وتركيب كاميرات لصالح احلضانات
النهارية" ،املنشور في موقع دائرة الشراء احلكومي  www.mr.gov.ilوفي موقع الوزارة (فيما يلي -اعالن بخصوص املجمع).
مبوجب ذلك ،تتوجه الوزارة للهيئات التي تزود وتر ّكب كاميرات تستوفي شروط احلد األدنى املفصلة في "اعالن بخصوص مجمع" لتقدمي
طلب لالنضمام للقائمة التي ستدار من قبل الوزارة.
 .1اهم الشروط املسبقة (شروط احلد األدنى):
أ .نفذ املتعهد  5اعمال على األقل في كل سنة من السنوات  2019 2017-ر ّكب في اطارها نظام كاميرات بدائرة مغلقة في مؤسسات متنح
خدمة للجمهور مثل مدارس ،جامعات ،مستشفيات ،مراكز جماهيرية ،مكاتب حكومية ،سلطات محلية وما شابه او في أنظمة كبيرة أخرى.
ب .يدير املتعهد دفاتر حسابات مبوجب أوامر ضريبة الدخل وسلوك اإلبالغ عن مدخوالته مبوجب القانون.
ج .يلبي املتعهد تعليمات البند 2ب 1لقانون صفقات هيئات عامة  1976-وقانون مساواة الفرص لألشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة-
 1998بخصوص تشغيل عمال من ذوي االحتياجات اخلاصة.
د .لم يدن املتعهد مبخالفات تتعلق بحقوق العمال.
التفاصيل الكاملة لكل ش��روط احلد األدن��ى وصيغة ش��روط احلد األدن��ى الكاملة وامللزمة ،مفصلة في وثائق الـ "اع�لان بخصوص
مجمع" .يلفت االنتباه انه في اطار الـ "اعالن بخصوص مجمع" مت شمل تفصيل كل الوثائق أيضا التي على املتعهد ان يقدمها الى
الوزارة من اجل فحص عرضه.
 .2تكون فترة التعاقد حتى سنة من موعد توقيع اتفاقية التعاقد ،والكل خاضع الحتياجات ال��وزارة ،للمصادقة على امليزانية كل سنة
بسبب تقييد امليزانيات ،لتعليمات أي قانون مبا في ذلك تعليمات قانون امليزانية ،قانون الزام املناقصات ،األنظمة الناجتة عنه (السارية
من وقت الخر) تعليمات األنظمة ،األموال واالقتصاد وشروط االتفاقية التي سيتم التوقيع عليها مع كل واحدة من الهيئات التي يتم
اختيارها .محفوظ للوزارة احلق احلصري في متديد فترة التعاقد بفترات إضافية حتى سنة في كل فترة .مجموع فترات ال يزيد عن
 3سنوات والكل حسب وجهة نظر الوزارة احلصري وخاضع الحتياجات الوزارة ،ملصادقة امليزانية كل سنة ،لتقييدات امليزانية،
لتعليمات أي قانون .املوعد األخير لتقدمي العروض لـ "اعالن بخصوص مجمع"  16.06.2020الساعة  .12:00يتم التقدمي الى
صندوق البريد االلكتروني ذي الصلة meonotyom.cameras@economy.gov.il
 .3ميكن ارسال أسئلة استيضاح الى البريد االلكتروني  meonotyom.cameras@economy.gov.ilحتى تاريخ 28.05.2020
وستنشر أجوبة الوزارة حتى تاريخ .07.06.2020
 .4ملعلومات املتعهدين ،فان املتعهد الذي يتم اختياره في قائمة الهيئات ،ستنشر تفاصيله الكاملة (اسم الهيئة ،العنوان والهواتف) في موقع
االنترنت التابع لدائرة الشراء وموقع االنترنت التابع للوزارة حتت قائمة الهيئات املشمولة في املجمع.
 .5من اجل إزالة الشك ،يوضح انه في حال نشوء تناقض او عدم مالءمة بني صيغة هذا اإلعالن وبني وثائق الـ "اعالن بخصوص مجمع"،
املذكور في وثائق "اإلعالن بخصوص مجمع" تتغلب.
 .6ملعلومات جمهور مشغلي احلضانات  -اإلعالن بخصوص مجمع ،منشور كما هو مذكور في موقع دائرة الشراء ،الذي يشمل أيضا
التعليمات املتعلقة باستحقاق املساعدة وكيفية دفع املساعدة .انتم مدعوون لالطالع على التعليمات املختلفة ،وحسب احلاجة ،بامكانكم
مترير أسئلة استيضاح للوزارة ،مبوجب ما هو مفصل في بند  3أعاله.

