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قرار منع دخول الفواكه اإلسرائيلية
إلى غزة يعيد التوازن للمزارعين والباعة
كتب عيسى سعد الله:
ل���م يقتصر االرتياح من ق���رار وزارة الزراعة في غزة منع
استيراد الفواكه اإلس���رائيلية على المزارعين المحليين،
بل ايضًا على باعة الفواكه الذين يرون باستبدال الفواكه
اإلس���رائيلية بالفواك���ه المحلية اكثر ج���دوى وربحًا ،كما
يق���ول البائع نافذ الفح���ام صاحب محل كبي���ر على احد
المفترقات الرئيسية في مدينة غزة.
ورغ���م اعتماد الفحام على الفواكه اإلس���رائيلية ،اال انه
اش���تكى من تدني أرباحها وس���رعة تلفه���ا ،موضحًا انه
س���يعتمد في المرحل���ة القادمة على الفواك���ه المنتجة
محليًا رغم محدودية أنواعها.
ويش���اركه الرأي إيهاب نص���ر صاحب مح���ل آخر لبيع
الفواكه في جباليا والذي يرى أن بيع الفواكه المحلية اكثر
أمنا وربحًا بس���بب محدودية الوقت الذي تقطعه الفاكهة
قبل الوصول الى البائع ،على عكس الفواكه اإلس���رائيلية
التي تصل الى الباعة في قطاع غزة بحالة غير سليمة وفي
كثير من األحيان تالفة وغير صالحة لالس���تهالك اآلدمي،
وهو ما يتسبب في خسائر فادحة لهم.
وأض���اف نصر انه ومن���ذ إعالن وزارة الزراع���ة بغزة منع
استيراد الفواكه اإلسرائيلية تواصل منع مزارعي العنب
والتين والصبر لشراء كميات كبيرة منها لتعويض الفراغ
الذي ستخلفه الفواكه اإلسرائيلية.
وعبر عن ثقته وقناعته بالجدوى االقتصادية لبيع هذه
األصناف من الفواكه التي تصله بحالة ممتازة.
ويش���هد قطاع غزة ف���ي هذه االثناء وخالل الش���هرين
القادمين انتاجًا وفيرًا في محصول العنب والتين والصبر
باإلضافة الى أصناف أخرى كالمانجا والبطيخ.

والقى ق���رار وزارة الزراعة والذي اتخذت���ه ردًا على قرار
حكومة االحتالل منع ادخال معظم الس���لع الى قطاع غزة
ارتياحا كبيرا في أوساط مزارعي الفواكه وتحديدًا العنب.
ووص���ف المزارع إبراهيم العطار صاحب مزرعة عنب في
ش���مال غزة القرار بأنه صائب وسيحمي المنتوج المحلي
ً
فضال عن اعتباراته السياسية.
وق���ال العطار ويمتلك مزرعة من  13دونمًا :من الطبيعي
أن يحظى المنت���وج المحلي باالهتم���ام والحماية بغض
النظر عن تداعيات واعتبارات قرار وزارة الزراعة.
ويتوق���ع العطار في حديث لـ"األيام" ان يس���هم القرار
في تعوي���ض ش���ريحة المزارعين عن الخس���ائر الكبيرة
التي س���تعصف بهم بعد قرار االحتالل منع التصدير من
القطاع الى الخارج والضفة الغربية.
ويش���اركه الرأي المزارع حاتم صبح صاحب مزرعة عنب
وتي���ن والذي تف���اءل بتحقيق عوائد وارب���اح كبيرة خالل
موسم التسويق الحالي.
ويأم���ل صبح خالل حدي���ث لـ"األيام" ان يس���هم القرار
في تعويض المزارعين ع���ن االنخفاض الواضح في كمية
اإلنتاج التي يشهدها محصول العنب هذا الموسم.
وي���رى المهندس ن���زار الوحي���د مدير دائرة اإلرش���اد
الزراع���ي بوزارة الزراعة بغ���زة أن بإمكان محصول الفواكه
المحلي الحالي سد جزء كبير من العجز المترتب على منع
دخول الفواكه اإلس���رائيلية الى قطاع غزة وخصوصًا أننا
على مشارف ذروة إنتاج محصول العنب والتين والصبر.
وق���ال الوحيدي لـ"األي���ام" ان ق���رار وزارة الزراعة بمنع
دخول الفواكه اإلس���رائيلية س���يحمي بال ش���ك المزارع
المحلي ال���ذي تعرض لضربة قوية بعد قرار االحتالل منع
التصدير من القطاع الى الخارج.

اإلفراج عن األسير
معتصم ياسين
جنين " -وفا" :أفرجت سلطات االحتالل،
مس���اء أول من أمس ،عن األسير معتصم
عبد الله أحمد ياس���ين م���ن بلدة عانين،
غرب جنين ،من سجن "هداريم" عبر حاجز
عس���كري جبارة في طولكرم ،بعد قضائه
 16عامًا في سجون االحتالل.
وق���ال المحرر ياس���ين لحظ���ة اإلفراج
عن���ه" :إن س���لطات االحت�ل�ال تواص���ل
سياسة عزل وحرمان األس���رى ،وانتهاج
سياسة االقتحامات والتفتيش لألقسام،
والتنص���ل مم���ا اتفقت عليه بتحس���ين
ظروف اعتقال األسرى".
وتط���رق إلى معاناة األس���رى المرضى
وسياس���ة اإلهم���ال الطب���ي المتعم���د
لألسرى ،من خالل اقتصار العالج المقدم
عل���ى أق���راص "األكامول" والمس���كنات،
إضاف���ة إل���ى معاناتهم اليومي���ة جراء
عدم تقدي���م احتياجاتهم اإلنس���انية
ومطالبهم الحياتية.

االحتالل يواصل تنكيله
بسكان بلدة سلوان
القدس " -وفا" :واصلت قوات االحتالل،
أمس ،التنكيل بالمواطنين ببلدة سلوان
جنوب المسجد األقصى المبارك.
وقال مراسل "وفا" في القدس إن قوات
االحتالل نصبت حواجز طي���ارة ومباغتة
في شوارع وأحياء البلدة ،وأوقفت الشبان
وفتشتهم والحقت المركبات وأوقفتها
واحتجزت الشبان لبعض الوقت.

النائب العام يبحث مع شركاء
دوليين التعاون القضائي

وظيفة شاغرة
اكسبس للنقل م.خ .م ف العام  4102ر
كشكة متخصصة يف أعمال النقل والخدمات اللوجستية .
تأسست رشكة أميال ر
ي
تعلن رشكة أميال للنقل عن حاجتها لتعيي عدد من سائق الشاحنات حسب ر
الشوط الواردة أدناه :
ي

سائق شاحنات
ي
نطاق ومسؤوليات العمل:
■ نقل البضائع وايصالها للزبائن يف المكان والموعد المحدد.
■ توقيع الزبون عىل االرسالية والتأكد من الكميات َ
المسلمة حسب تفاصيل االرسالية.
■ المحافظة عىل الشاحنة وسالمتها من أي اضار ومتابعة اجراء عملية صيانتها ونظافتها الدورية مع المسؤول
ر
المباش.
■ االلبام بمعايب السالمة العامة وقواني السب و النقل عىل الطرقات.
ر
المباش بكافة األمور المتعلقة بنقل الطلبيات وتوصيلها للزبائن.
■ التنسيق مع المسؤول
الخبة والمؤهالت الواجب توفرها:
ر
■ أن يتوفر لديه رخصة قيادة شحن ثقيل سارية المفعول .

ُ
■ أن يكون حامل هوية فلسطينية و حسن السبة و السلوك والئقا صحيا .
الخبة يف مجال نقل االسمنت والمنتجات االنشائية.
خبة ال تقل عن سنتي ويفضل ان تكون ر
■ أن يكون لديه ر
■ معرفة جيدة بالطرق الخارجية والداخلية يف المدن والقرى الفلسطينية .
الشوط أعاله ولديهم الرغبة باالنضمممام ا ر
عىل من تتوفر لديهم ر
الشمكمة رسمال السمبة المناتميمة انسمخمة عمن المهمويمة الشمخمصميمة و
ً
شخصيا اا مقر ر
الشكة الكائن يف رام هللا—الببة—برج عمممار
ون  jobs@amial.psاو الحضور
االلكب
يد
رخصة القيادة ا رالب
ي
ط  9حت موعد أقصاه 4101ا1/ا .01سيتم االتصال بالمرشحي النين يستوفون ر
الشوط فقط.

Interested candidates are encouraged to forward his/her resume to jobs@amial.ps by July 01,
4101. Only those shortlisted will be contacted.

دولة فلسطين
ديوان الموظفين العام
اعالن رقم 2018/50

تعلن وزارة الزراعة بالتنسيق مع ديوان الموظفين العام عن حاجتها لشغل وظيفة (موظف اعالم
«على بند العقود») للعمل في وزارة الزراعة في مقر الوزارة رام الله وذلك حسب المؤهالت والشروط
التالية :
موظف اعالم  :وزارة الزراعة /مكان العمل مقر الوزارة رام الله على بند العقود
المؤهالت العلمية المطلوبة:
بكالوريوس كحد ادنى في علوم الصحافة واإلعالم.
المهام والمسؤوليات :
رصد وتجميع االحداث والقضايا المتعلقة بالقضايا اليومية للمواطن والقضية .
.1
التحري عن جوانب وتفاصيل هذه القضايا والتاكد منها لدى الجهات المختصه.
.2
تحرير االخبار وجمع المعلومات االساس���ية م���ن الميدان حول االحداث والتطورات
.3
الجارية .
التواصل مع وسائل االعالم بكافة انواعها ومع البعثات االجنبية والسفارات .
.4
التنسيق مع مختلف االطراف ذوي العالقة حول القضايا المتداولة في االعالم .
.5
رفع التقارير للمسؤول المباشر .
.6
إجراء المقابالت الصحفية واالعالمية مع المسؤولين والموظفين وغيرهم .
.7
رفع التوصيات والمقترحات حول ما سيحدث في حقول االختصاص .
.8
المش���اركة في تنظي���م االحداث الترويجية مث���ل المؤتم���رات الصحفية وااليام
.9
المفتوحة والمعارض والجوالت والزيارات وتعطيتها إعالميًا.
.10
بيئة العمل :ميداني ،مكتبي او اإلثنين معاٍ
المهارات والقدرات :
•معرفة شاملة بقوانين االعالم والمرجعيات االعالمية .
•القدرة على التحليل وكتابة التقارير .
•القدرة على تحمل ضغط العمل والعمل ضمن روح الفريق
• مهارات اتصال عالية شفوية وكتابية واإلتصال والتواصل
•مهارة استخدام برامج الحاسوب .
• مهارة في اللغة االنجليزية قراءة وكتابة ومحادثة .
•يفضل من لديه الخبرة
تقدم الطلبات المس���توفاة للش���روط على البوابة اإللكترونية لدي���وان الموظفين العام
( )www.gpc.pna.psحس���ب آلية تقديم الطلبات الموجودة على البوابة االلكترونية او
من خالل استخدام تطبيق الهاتف المحمول « وظيفتي» مرفقًا بالمستندات التالية:
صورة عن المؤهل العلمي  +صورة عن كشف الثانوية العامة
.1
صورة عن اثبات الشخصية الهوية او جواز السفر
.2
صورة عن شهادة الميالد
.3
السيرة الذاتية CV
.4
صورة عن الخبرات
.5
صورة عن الدورات
.6
صورة شخصية
.7
يبدأ اس���تقبال الطلب���ات اعتبارا من ي���وم األربع���اء  2018/07/11وحتى يوم األربع���اء الموافق
.2018/07/18علمًا بانه سيتم استثناء أي طلب غير مستوفي للشروط ومستكمل للبيانات.
د سفيان سلطان
وزير الزراعة

رام الله " -األي���ام" :بحث النائب العام
المستش���ار د .أحم���د براك ف���ي مكتبه،
امس ،مع مس���ؤول التعاون القضائي في
ش���مال إفريقيا والشرق االوسط القاضي
فابريس دوران ،س���بل وآلي���ات التعاون
والتنسيق في المجال القضائي.
وقدم د .ب���راك لمحة حول رؤية النيابة
العامة وأهدافها وخطتها االستراتيجية
المتعلق���ة بتعزيز س���يادة القانون في
فلسطين ،مش���يرا إلى حالة التطور التي
واكبته���ا النيابة العامة من اس���تحداث
إدارات ونياب���ات متخصص���ة في مكتب
النائ���ب العام والتي جاءت كحاجة تمس
عمل النيابة العامة الفلسطينية.
وأكد النائب الع���ام على أهمية الدعم
المقدم من قبل الشركاء الدوليين لقطاع
العدالة بش���كل ع���ام والنياب���ة العامة
بشكل خاص في مختلف المجاالت.

قلقيلية :اجتماع يناقش سبل
مكافحة الخنازير البرية
قلقيلي���ة " -األيام" :عق���د في محافظة
قلقيلي���ة ،أمس ،اجتماع برئاس���ة نائب
المحاف���ظ العمي���د حس���ام أب���و حمدة؛
لمناقش���ة الخطوات العملية للمباش���رة
بمكافحة الخنازير البرية في المحافظة،
وذلك بمش���اركة ممثلين عن المؤسسات
الرسمية ذات العالقة.
وأش����ار أب����و حمدة إل����ى األض����رار التي
تس����ببها الخنازي����ر للقط����اع الزراعي في
المحافظ����ة ،وخطره����ا عل����ى المواطني����ن
وس��ل�امتهم ،مبينًا أن مكافح����ة الخنازير
والقضاء عليها يسهم في ازدهار القطاع
الزراع����ي ف����ي محافظ����ة قلقيلي����ة ،التي
تش����كل الزراعة فيها عنصرًا مهمًا وموردًا
اقتصاديًا أساسيًا ،وطالب بتوحيد الجهود
وتركيز العمل ف����ي المناطق ذات األولوية
واألكثر عرضة لهجمات الخنازير.
وناق���ش المش���اركون ف���ي االجتماع
الخطوات العملية للمباشرة بمكافحة آفة
الخنازير ف���ي المحافظة ،كما تم االتفاق
عل���ى أن يت���م التواص���ل م���ع الهيئات
المحلية بهذا الخصوص.

الرجوب :الرئيس يقرر منح نوط القدس للشجاعة
لشهداء إضراب سجن نفحة قبل  38عامًا
رام الله  -وفا :قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب،
امس ،إن رئيس دولة فلس���طين محمود عباس ،قرر منح نوط القدس للشجاعة،
للش���هداء الثالثة الذين س���قطوا في إضراب سجن نفحة الشهير الذي خاضه
األسرى قبل  38عاما.
وأض���اف اللواء الرجوب في تصريح لـ"وفا" ،إن ق���رار الرئيس جاء في الذكرى
الثامنة والثالثين إلضراب س���جن نفحة التاريخي العام  ،1980الذي استمر 33
يوما ،وش���ارك فيه  68أسيرا ،حيث سقط فيه الشهداء :علي الجعفري ،وراسم
حالوة ،واسحق مراغة ،وأصيب عدد كبير من األسرى بجروح مختلفة.

اعالن رقم 2018/37

تعلن وزارة الـعمـل وبالتنسيق مع ديوان الموظفين العام عن حاجتها الى عدد من الوظائف للعمل في وزارة الـعمـل على بند العقود حسب المؤهالت
والشروط التالية:-:
 .9االطالع على السجالت والدفاتر واية وثائق اخرى في المنشات تتعلق بشروط وبيئة العمل.
وظيفة مدرب/ة مهني/ة
 .10اصدار االوامر والتعليمات إلزالة اوجه النقص في االجهزة والمعدات المستعملة في
للتخصصات واالمكان التالية:
مدرب مهني(المنيوم)  ،مكان العمل(سلفيت،قلقيلية)
مدرب/ة مهني/ة(تجميل)،مكان العمل(سلفيت)
مدرب/ة مهني/ة(خياطة وتصميم االزياء) ،مكان العمل(سلفيت،قلقيلية،الخليل)
مدرب مهني(نجارة)،مكان العمل(سلفيت،طوباس)

.1
.2
.3
.4

.11
.12
.13

على ان تتوفر بالمتقدم/ة الشروط التالية:

دبلوم مهني او دبلوم متوسط او دورة تدريبية بعد الثانوية العامة في المجال او ثانوية
صناعية في المجال المخصص لكل شاغر
يفضل من لديه خبرة في مجال العمل.
معرفة جيدة باللغة االنجليزية قراءة وكتابة.
مهارة االتصال والتواصل.
القدرة على تطوير مجاالت العمل.
القدرة على تحمل ضغط العمل.
القدرة على العمل ضمن فريق.

.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7

المهام والمسؤوليات:

المشاركة في تطوير الخطط التدريبية والعمل على تطبيقها.
اعداد الوسائل والمعينات التعليمية واستخدامها بفاعلية.
المساهمة في تحديد وتطوير التجهيزات والمواد الخام الالزمة للتدريب.
تجهيز مستلزمات تنفيذ تمارين التدريب والممارسة العملية.
اعداد خطة الدرس النظري ،وخطة تنفيذ تمارين الممارسة العملية.
تدريس المعلومات المهنية النظرية ،وتدريب الطالب واكسابهم المهارات العملية
واالتجاهية في مجال التخصص.
متابعة المتدربين في اثناء التدريب داخل المركز ،والتدريب الميداني في سوق العمل.
اعداد االختبارات النظرية وتصحيحها وتوثيق نتائجها ،وتحليل نتائج االختبارات
النظرية واتخاذ االجراءات التصويبية.
اعداد االختبارات العملية وادارتها وتوثيق نتائجها وتحليلها.
تنفيذ برامج الصيانة الوقائية للتجهيزات التدريبية ومتابعة جاهزيتها.
تطبيق اجراءات وتعليمات السالمة والصحة المهنية في مجال التخصص.
المشاركة في انشطة المركز المختلفة.

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

.9
.10
.11
.12

وظيفة مدرب/ة هندسي/ة
للتخصصات واالمكان التالية:
مدرب هندسي(تكييف وتبريد)  ،مكان العمل(سلفيت،يطا)
مدرب هندسي(حاسوب)،مكان العمل(سلفيت)
مدرب هندسي(ميكانيك سيارات)،مكان العمل(:سلفيت)
مدرب هندسي(االت زراعية)،مكان العمل(:طوباس،جنين)
مدرب هندسي(كهرباء)،مكان العمل(:بيت عور)

.1
.2
.3
.4
.5

على ان تتوفر بالمتقدم/ة الشروط التالية:

بكالوريوس كحد ادنى تخصص الهندسة المطلوبة لكل شاغر
يفضل من لديه خبرة في مجال العمل.
شهادة عضوية نقابة المهندسين الفلسطينية.
معرفة جيدة باللغة االنجليزية محادثة وكتابة.
مهارة االتصال والتواصل.
مهارة في استخدام الحاسوب
القدرة على تطوير مجاالت العمل.
القدرة على تحمل ضغط العمل.
القدرة على العمل ضمن فريق.

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

المهام والمسؤوليات:

المشاركة في تطوير الخطط التدريبية والعمل على تطبيقها.
اعداد الوسائل والمعينات التعليمية واستخدامها بفاعلية.
المساهمة في تحديد وتطوير التجهيزات والمواد الخام الالزمة للتدريب.
تجهيز مستلزمات تنفيذ تمارين التدريب والممارسة العملية.
اعداد خطة الدرس النظري ،وخطة تنفيذ تمارين الممارسة العملية.
استخدام االساليب والوسائل الحديثة في تدريس المعلومات المهنية النظرية،
وتدريب الطالب واكسابهم المهارات العملية واالتجاهية في مجال التخصص.
متابعة المتدربين في اثناء التدريب داخل المركز ،والتدريب الميداني في سوق العمل.
تطوير واعداد االختبارات النظرية وتصحيحها وتوثيق نتائجها ،وتحليل نتائج
االختبارات النظرية واتخاذ االجراءات التصويبية.
تطوير واعداد االختبارات العملية وادارتها وتوثيق نتائجها وتحليلها.
تنفيذ برامج الصيانة الوقائية للتجهيزات التدريبية ومتابعة جاهزيتها.
تطبيق اجراءات وتعليمات السالمة والصحة المهنية في مجال التخصص.
تدريب مدربي التخصص ،وخريجي الجامعات العاطلين عن العمل في مجال التخصص.
تنفيذ برامج رفع كفاءة للعاملين في سوق العمل.
المشاركة في انشطة المركز المختلفة.

.1
.2
.3
.4
.5
.6

.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14

.14

.15

المنشاة وإزالة الضرر الناتج عن استخدامها عن صحة وسالمة العمال.
تقديم التقارير الدورية الشهرية والسنوية عن نتائج نشاطاته في التفتيش وفق النماذج
المعدة لذلك .
متابعة المنشات للتأكد من اجراء االصحاحات الهندسية التي تم اقتراحها.
توعية وإرشاد العمال وأصحاب العمل حول شروط العمل وأمور السالمة والصحة المهنية
والمخاطر الهندسية بكافة انواعها وطرق الوقائية منها .
التأكد من تطبيق المنشاة للمعايير الهندسية بشان تحديد االحتياطات الالزمة لحماية
العمال في اعمال البناء واإلنشاءات الهندسية ،وفي تحديد مستويات االمان للمواد
الكيماوية ،ولجرعات التعرض في مجال االشعة المؤينة ،ومستويات االمانة للضوضاء
والحرارة واإلضاءة ،وفي اعمال الغاز والمواد البترولية.
استخدام وصيانة ومعايرة اجهزة قياس ملوثات بيئة العمل المختلفة واخذ العينات من
بيئة العمل لتقييم المخاطر الهندسية للمنشات .

وظيفة موظف عالقات عمل ،مكان العمل(:مديرية عمل بيت لحم)
على ان تتوفر بالمتقدم/ة الشروط التالية:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

بكالوريوس كحد ادنى تخصص علوم ادارية او علوم اجتماعية.
يفضل من لديه خبرة في مجال العمل.
معرفة جيدة باللغة االنجليزية محادثة وكتابة.
مهارة االتصال والتواصل.
القدرة على تحمل ضغط العمل.
القدرة على حل االزمات.
القدرة على العمل ضمن فريق.
القدرة على ادارة الوقت.

المهام والمسؤوليات:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11

تلقي الشكاوي العمالية وتسجيلها في النماذج الخاصة بذلك.
دراسة القضايا العمالية الفردية والجماعية والعمل على تسويتها بالتنسيق مع االدارة.
دراسة العقود الفردية التي تعرض على القسم.
دراسة االتفاقيات الجماعية ومتابعتها برفعها الى االدارة للمصادقة عليها وتسجيلها.
دراسة طلبات توقف المنشات المتعثرة عن العمل ورفعها الى االدارة لدراستها ووضع
الحلول المناسبة لها.
تسوية النزاعات الفردية والجماعية التي ترد الى المديرية في المحافظة وتسويتها
بالطرق الودية وبالتنسيق مع االدارة.
تلقي طلبات ايداع النقابات العمالية ومنظمات اصحاب العمل ورفعها الى االدارة العامة
بعد استيفاء شروط ومصوغات االيداع اليداعها واصدار شهادات االيداع.
تقديم التوجيهات واالرشادات حول النشاط النقابي والمشاركة في االجتماعات العامة
والسنوية التي تعقدها النقابات في المحافظة.
رفع الميزانيات السنوية الخاصة بالنقابات في المحافظة الى االدارة.
متابعة حاالت االضراب والتوقف الجزئي عن العمل ورفع تقارير خاصة بها الى االدارة.
اعداد تقارير اسبوعية وشهرية ورفعها الى االدارة

وظيفة منسق مشاريع  ،مكان العمل( :مقر الوزارة)
على ان تتوفر بالمتقدم/ة الشروط التالية:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

بكالوريوس كحد ادنى تخصص علوم ادارية او علوم مالية او علوم اجتماعية.
يفضل من لديه خبرة في مجال العمل.
معرفة جيدة باللغة االنجليزية.
مهارة كتابة مقترحات المشاريع.
مهارةادارةالمشاريعومتابعتها.
مهارة استخدام برامج الحاسوب.
مهارة االتصال والتواصل.
القدرة على تحمل ضغط العمل.
القدرة على العمل ضمن فريق.

المهام والمسؤوليات:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

المشاركة في اعداد وتطوير مقترحات المشاريع المنفذة للخطة
االستراتيجية والمستجدة للدائرة الحكومية.
تخطيط وتنظيم انشطة المشاريع المطلوب تنفيذها بما يتوافق مع
التوجهات االستراتيجية للدائرة الحكومية.
اعداد الجداول الزمنية لتنفيذ المشاريع وتحديد االولويات التطويرية وفق
التوجهات االستراتيجية.
مراجعة االطار العام لتصميم المشاريع مع شروط الجهة المانحة.
اعداد التقارير وتوفير البيانات والمعلومات ذات العالقة وتقديمها
للمسؤول المباشر.
متابعة تنفيذ المشاريع وفق الخطة التنفيذية والجدول الزمني.
متابعة صرف الدفعات المالية مع الجهات المنفذه للمشروع واالستخدام
االمثل للموارد المالية والفنية اثناء تنفيذ المشاريع.
المشاركة في تقييم المشاريع المنفذة.
اعداد التقارير االدارية والفنية للمشروع

وظيفة موظف بروتوكول ،مكان العمل( :مكتب الوزير/مقر الوزارة)
وظيفة مدرب مهني(بالط)،مكان العمل(:سلفيت،قلقيلية،طولكرم،يطا،حلحول) على ان تتوفر بالمتقدم/ة الشروط التالية:

على ان تتوفر بالمتقدم/ة الشروط التالية:
 .1دبلوم مهني او دورة تدريبية دون الثانوية العامة في مجال التخصص او
ثانوية صناعي في المجال تخصص انشاءات(بالط).
 .2يفضل من لديه خبرة في مجال العمل.
 .3معرفة جيدة باللغة االنجليزية قراءة وكتابة.
 .4مهارة االتصال والتواصل.
 .5القدرة على تطوير مجاالت العمل.
 .6القدرة على تحمل ضغط العمل.
 .7القدرة على العمل ضمن فريق.
المهام والمسؤوليات:
 .1المشاركة في تطوير الخطط التدريبية والعمل على تطبيقها.

دولة فلسطين
وزارة الحكم المحلي
مجلس قروي رابا

رئيس مجلس قروي رابا
عبد الله حسين البزور

ولفت إلى أن هذا التقدير جاء لش���جاعة الشهداء وبطوالتهم في الدفاع عن
حقوقهم ،ونضالهم من أجل حريتهم وحرية شعبهم.
وأشار اللواء الرجوب إلى أن منح نوط القدس للشجاعة للشهداء الثالثة
ه���و ليس تكريما لعائالتهم فقط ،بل هو أيضا تكريم للحركة األس���يرة
بأكملها ،بمن فيها من أس���رى ما زالوا يقبعون في س���جون االحتالل ومن
تحرروا.
ونوط القدس للشجاعة من أعلى األوسمة التي تمنح للعسكريين والمدنيين
الذين يظهرون شجاعة فائقة.

دولة فلسطين
ديوان الموظفين العام

.2
.3
.4
.5
.6

يعلن مجلس قروي رابا-جنين بتمويل م���ن وزارة الحكم المحلي–الموازنة التطويرية
عن طرح عطاء إنشاء وتشطيب مجلس قروي رابا وذلك وفقا للمخططات والمواصفات
وجداول الكميات والش���روط المرفقة العامة والخاصة بالمش���روع ،فعلى الراغبين في
التقدم لهذا العطاء مراعاة الشروط التالية:
ً
يجب على المقاول أن يكون مسجال لدى إتحاد المقاولين ومصنفًا لدى
.1
لجن���ة التصنيف الوطنية ف���ي مجال األبنية بحي���ث ال يقل عن درجة
تصنيف ثانية.
ً
يجب على المقاول أن يكون مسجال “رسميًا” في دوائر الضريبة.
.2
يج���ب على المقاول تقدي���م كفالة دخول المناقص���ة بقيمة 30000
.3
ش���يكل وذلك بكفالة بنكية سارية المفعول لمدة ال تقل عن  120يوم
أو اقرار الضمان.
األس���عار ش���املة لجمي���ع الضرائب وعل���ى المقاول دفع جمي���ع انواع
.4
الضرائب.
كل مقاول يرغب في التقدم لهذا العطاء يستطيع الحصول على نسخة
.5
من العطاء من مقر الهيئة المحلية مقابل مبلغ غير مس���ترد وقدره 300
شيكل �
آخر موعد لتس���ليم العط���اءات الس���اعة  11صباحا من ي���وم االربعاء
.6
المواف���ق  2018/07/25في مقر مجلس قروي رابا مع العلم أنه لن يقبل
أي عطاءات بعد هذا الموعد.
االجتم���اع التمهيدي وزي���ارة الموقع يوم االربعاء الس���اعه  10صباحا
.7
الموافق . 2018/07 /18
فتح المظاريف يوم االربعاء الموافق  2018/07/25الس���اعة  11صباحا
.8
في مقر مجلس قروي رابا
رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.
.9
لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة الهيئة المحلية وذلك خالل ساعات
.10
الدوام الرسمي.
للمراجع���ه :رئي���س مجل���س ق���روي راب���ا –عبدالل���ه حس���ين الب���زور جوال:
.0599433487
قسم الهندسة  :م .رشا ابو الحسن – جوال  / 0599310773:ت . 042524564:

5

.7
.8
.9
.10
.11
.12

اعداد الوسائل والمعينات التعليمية واستخدامها بفاعلية.
المساهمة في تحديد وتطوير التجهيزات والمواد الخام الالزمة للتدريب.
تجهيز مستلزمات تنفيذ تمارين التدريب والممارسة العملية.
اعداد خطة الدرس النظري ،وخطة تنفيذ تمارين الممارسة العملية.
تدريس المعلومات المهنية النظرية ،وتدريب الطالب واكسابهم المهارات العملية
واالتجاهية في مجال التخصص.
متابعة المتدربين في اثناء التدريب داخل المركز ،والتدريب الميداني في سوق العمل.
اعداد االختبارات النظرية وتصحيحها وتوثيق نتائجها ،وتحليل نتائج االختبارات
النظرية واتخاذ االجراءات التصويبية.
اعداد االختبارات العملية وادارتها وتوثيق نتائجها وتحليلها.
تنفيذ برامج الصيانة الوقائية للتجهيزات التدريبية ومتابعة جاهزيتها.
تطبيق اجراءات وتعليمات السالمة والصحة المهنية في مجال التخصص.
المشاركة في انشطة المركز المختلفة.

وظيفة مفتش/ة عمل هندسي/ة
للتخصصات واالمكان التالية:
.1
.2
.3
.4

مفتش عمل هندسي( مهندس ميكانيك/ميكاترونكس)،مكان العمل(اريحا،نابلس)
مفتش عمل هندسي (هندسة زراعية)،مكان العمل(جنين،حلحول)
مفتش عمل هندسي (هندسة صناعية) ،مكان العمل(دورا،ترقوميا،سلفيت)
مفتش عمل هندسي (هندسة كيماوية) ،مكان العمل(يطا)

.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11

بكالوريوس كحدادنى تخصص عالقات دولية اوعلوم سياسية اوصحافة واعالم
اولغات اوعالقات عامة
يفضل من لديه خبرة في مجال العمل.
معرفةبالقوانينواالنظمةالمعمولبهافيالدائرةالحكومية.
معرفة جيدة باللغة االنجليزية.
معرفةبقواعدالبروتوكول.
مهارة استخدام برامج الحاسوب.
القدرة على العمل ضمن فريق.
القدرة على تحمل ضغط العمل.
مهارة في اعدادالتقارير.
القدرة على االتصال والتواصل مع االخرين.
القدرةعلىتنظيمالمؤتمراتواالجتماعات.

المهام والمسؤوليات:
.1

.2
.3
.4
.5
.6

تنفيذ كافة المراسيم البروتوكولية التي تحفظ مكانة وتمثيل رئيس
الدائرة الحكومية.
ترتيب وتنظيم المراسم البروتوكولية النشطة وفعاليات الدائرة الحكومية
بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة.
االشراف على ترتيب قاعات االجتماعات بما يتناسب مع طبيعة المراسم
البروتوكولية.
االشراف على تنظيم خدمات الضيافة في الفعاليات واالنشطة الخاصة
بالدائرة الحكومية بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة.
التحضير لمراسم توقيع االتفاقيات مع الجهات المختصة.
تنظيم واجراء الترتيبات الالزمة الستقبال الوفود الرسمية.

وظيفة سائق ،مركز العمل( :مكتب الوكيل/مقر الوزارة)
على ان تتوفر بالمتقدم/ة الشروط التالية:
.1
.2
.3
.4

شهادة الثانوية العامة كحد أعلى
يفضل من لديه خبرة في مجال العمل.
يكون حائز على رخصة قيادة سارية المفعول
ان ال تتعارض رخصة القيادة مع شروط التأمين

المهام والمسؤوليات:

 .1نقل الموظفين والزوار الرسميين الى االماكن المطلوبة والتي تخص العمل الرسمي للدائرة
الحكومية
على ان تتوفر بالمتقدم/ة الشروط التالية:
 .2التأكد من سالمة السيارة وفحصها قبل البدء بأي رحلة تخص ىالعمل والتأكد من استيفاءها
 .1بكالوريوس كحد ادنى في تخصص الهندسة لكل شاغر
لجميع متطلبات التشغيل االمن وبشكل دوري ومستمر والمحافظة على نظافتها والتأكد من
 .2يفضل من لديه خبرة في مجال العمل.
احتواءها على وسائل السالمة العامة.
 .3شهادة عضوية نقابة المهندسين الفلسطينية.
 .3االحتفاظ بسجالت واوراق السيارة الخاصة والمحافظة عليها.
 .4معرفة جيدة باللغة االنجليزية محادثة وكتابة.
 .4تأمين السيارة بالموقف المخصص لها بعد االنتهاء من الدوام الرسمي.
 .5مهارة االتصال والتواصل.
 .5تسجيل اوامر الحركة وتسجيل كوبونات البنزين المصروفة في السجالت المعدة لذلك.
 .6القدرة على تحمل ضغط العمل.
 .6االبالغ عن اي ضرر او عطل يحدث للسيارة بذلك.
 .7القدرة على حل النزاعات.
 .7القيام باجراءات ترخيص المركبة ومتابعة اعمال الصيانة الالزمة في مراكز الصيانة المعتمدة.
 .8القدرة على ادارة الوقت.
 .8الحفاظ على سالمة وراحة الركاب وفق االجراءات المعمول بها في الدائرة الحكومية
 .9القدرة على العمل ضمن فريق.
تقدم الطلبات المستوفاة للشروط على البوابة االلكترونية لديوان الموظفين العام ()www.gpc.pna.ps
المهام والمسؤوليات:
حسب ﺁلية تقديم الطلبات الموجودة على البوابة االلكترونية او من خالل استخدام تطبيق الهاتف المحمول
 .1متابعة تطبيق تشريعات العمل خاصة ما يتعلق بشروط العمل وأمور السالمة
“وظيفتي” ،مرفقًا بالمستندات التالية:
والصحة المهنية بكافة الوسائل المشروعة بما في ذلك استقبال الشكاوي
 .1صورة عن المؤهل العلمي  +صورة عن كشف الثانوية العامة.
والبالغات .
 .2صورة عن اثبات الشخصية الهوية او جواز السفر .
 .2متابعة تطبيق االنظمة الداخلية ولوائح الجزاءات واالتفاقيات الجماعية للمؤسسات .
 .3صورة عن شهادة عضوية نقاببة المهندسين للوظائف التي تتطلب ذلك
 .3تزويد اصحاب العمل والعمال بالمعلومات واإلرشادات الفنية التي تساعد في تنفيذ
 .4صورة عن شهادة الميالد.
احكام قانون العمل.
 .5السيرة الذاتية .CV
 .4اتخاذ االجراءات القانونية الالزمة بحق المخالفين لشروط او امور السالمة والصحة
 .6صورة عن الخبرات.
المهنية .
 .7صورة عن الدورات.
 .5تحديد ورصد المخاطر الهندسية في بيئة العمل من مخاطر كيميائية وميكانيكية
 .8صورة شخصية.
وكهربائية وصناعية وبيولوجية وأي مخاطر اخرى موجودة.
يب���دأ اس���تقبال الطلب���ات اعتب���ارًا م���ن يوم االربع���اء المواف���ق  2018 /07/11وحت���ى
 .6اقتراح االصحاحات الهندسية والفنية للوقائية من المخاطر الكيميائية والميكانيكية
يوم االحد الموافق  2018/07/22علمًا بأنه س���يتم اس���تثناء أي طلب غبر مستوفي للشروط
والكهربائية والصناعية والبيولوجية والالزم صاحب العمل بهذه االصحاحات .
او مستكمل للبيانات.
 .7القيام بالزيارات الميدانية للمنشات والتركيز على المنشات الصناعية لتكرار االصابات
فيها .
مأمون ابو شهال
 .8متابعة كافة االجراءات القانونية والهندسية المتخذة لمنع تكرار او حدوث اصابات
وزي��������ر العم�������ل
العمل وأمراض المهنة .

