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؟؟،هلهناكاعتراض(2–9)نبدأجلستنابالمصادقةعلىمحاضرالجلساتالبند:مضررئيسالمجلس

...قدماعتراضعلىجملةمامقداد:جزماوينور

.لميعدهناكحاجةلالعتراض:شيخعبدمقداد

.(2–9)علىالبندباإلجماعالموافقةاذإ:رئيسالمجلسمضر

 .2/4192عتياديةرقمإلاالمصادقةعلىمحضرالجلسة:البنداألول

 .2/4102عتيادية رقم إلامحضر الجلسة على  باإلجماعمصادقة ال : القرار

.9/4192المصادقةعلىمحضرالجلسةغيراالعتياديةرقم:البندالثاني

 2/4102عتيادية رقم إلامحضر الجلسة على  باإلجماعالمصادقة  : القرار

4/4192المصادقةعلىمحضرالجلسةغيراالعتياديةرقم:البندالثالث

 4/4102محضر الجلسة غير االعتيادية رقم على  باإلجماعالمصادقة  : القرار

3/4192لمصادقةعلىمحضرالجلسةغيراالعتياديةرقملباإلجماعالموافقة:البندالرابع

 3/4102على محضر الجلسة غير االعتيادية رقم باإلجماع المصادقة  : القرار

علىجدولاالعمال،الوضعاليسمحاضافيةاخرىبنود3هناكصغيرة،مداخلةعندي:توفيقضعيف

 ببلنا واحدةابند96حث الوقتبجلسة ناحية من لذا ، الممكن من في 6البحث 7او

االول لألواقتراحاتمع منالممكنالبحثفيالبنودية ملحة كانتهناكحاجة سبقواذا

المتبقيةبجلسةغيراعتيادية.

.جلستينعبارةعنعملياهيسبقوتأجلتطلبكمنطقيلكنالتنسىهذهالجلسة:رئيسالمجلسمضر

.جلسةواحدةهيفيالنهاية،لكنهناكبنوداخرىجديدةللبحثصحيح،:توفيقضعيف

ننتقلللبندالخامس،نورتفضلبالكالم:ئيسالمجلسمضرر

االعتيادية:جزماوينور غير الجلسة محضر على مالحظة عندي الخامس البند في البحث بدء قبل

3/4192 ما عندماضبط!الالذيحصلبوالمتعلقبي،منالمهمبالنسبةليانتعرفوا

6،حسنالشيخملفهموجودعندنافيقسمالجبايةمنذلمكتبيدخلابوعليمعحسنالشيخ

لنفوذ وانضمت منشة لنفوذ تابعة كانت التي صقر خور بقرية حارة في يسكن اشهر،

وبشكلتراجعي4111لهذهالحارةفرضتفيسنةاألرنوناضريبة،4115عرعرةسنة

רטרואקטיבי( ) 4117لسنة قبل الرجل هذا الينا توجه ل5، طلباعفاء وقدم كلاشهر

،عادة%81%وبموجبالقانونهومعفيبنسبة75مافوقإعاقتهبنسبةسبسنواتبال

.بعدالمتبعفيالسلطاتالمحليةيبحثونفيطلباالعفاءلنفسالسنةالمقدمفيهاالطلبوما

الرجلوبسببظرفه الخاصهذا قانونالخصوصية" يسريعليها " معلوماتخاصة

فيملفالمواطن) البياناتمحفوظة من بداية صادقتعلىاالعفاء انا وبنسبة4117(

81 حتىسنة %4193 ابنه مشكلة بعد فيملفالمواطن)، الالبياناتمحفوظة دور(،

خاليالذي المريضبقي ابنه يسكنه المفروضان من حسن،مسكونغير/اكان جاء لذا

طلبالتقديمإعادةجبعليهانهيتوخبرتهأغيرالمسكونفدورللالشيخللحصولعلىاعفاء

لقسمالجبايةمنثمنبعثمحمودعيسىلزيارةالبيتلتحضيرتقريربالمساحةالمفروضة

ال.بالجباية تقريريجبانيسلمللجنةاالعفاءاتللبحثفيمصداقيةالطلبوالموافقةهذا

،وبعدهازارمحمودعيسىالمنزل9.4192عليه،الرجللميقصرقدمالطلبفيشهر
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وصادقتعليه.46.9.4192وقدمليالتقريرهذاالتقريرقمتبمراجعتهومعاينتهفي

الملفاتالان اعالجمثلهذه عندما لإلعادة تبه الحدث(سم )يوم االحد يوم الرجل جاء ،

أو انا الجبايةيومأخبرنيانهقدماالوراقالالزمةوبانتظارالجواب، جبتهكنتفيقسم

 عندما والمتبع إاالربعاء القسم أزور المهام جميع ونهي ناحيةأال من خلفي شئ ترك

انااهتممتبكلشيئ،منالطلباتاوغيرهהשגות"واالعتراضات"הנחות"االعفاءات"

اسمك اذكر إ،لكنيال تلذا اذا الجباية يتمذهبوافحصفيقسم لم ملفكواذا معالجة م

،وذهبللقسمخالليوميناوثالثألمصادقةعليهعندمالاطلبمنهمتحضيرهليمعاينته

رجع بعدها تخرجالرجلمنعنديراضيا. عنديبعدما فرضنا الجبايةذكرلماذا عليهم

خاصةاننالمنقدملهمفيهذهالفترةاينوعمنالخدمات)جمعالنفايات...(4117منذ

، الحارة في السكان لمجمل االمر يجبمعالجة وبخصوصحارتك بصراحة اجبته فانا

فسألنياذابإمكانهالتحدث،جابةعلىذلكإلللإلدارةالتوجهعليكلذاالجوابليسعنديف

فالمجلسالنائبالنالرئيسلميكنفيمع الأ، للنائبام جبتهلستمنيقررانتتوجه

تعرفونها .والبقية إال بالتطرق أرغب نادم لست أليها ولكن حدث مما خجل أيقرمنو

،غيرمهماألمرننيالمالموالمذنب،منجهتيأالمحضروالذيسيتمنشرهيفهممنخالله

لكنارغببالتوضيحعندمادخلعنديالرجللماكناعملعلىتحضيرالميزانية،ابو

منخرآنزاريعلمبانالميزانيةجاهزةمنذشهر،كنتاعملعلىاموراخرىمعموظف

وهذا"الميزانيةتحضيرمنهمكفي"انيفيالمحضراكثرمنمرةالمجلسوانتمكررتم

لذيسأقرأهواياحبذا...فيالقرارالصادرانيكونكنتافضلغيرصحيح،االمرالثاني

" إصدار بيان شجب واستنكار العنف وبصورة عامة، مع التشديد في حق عليكم:
المواطن بالخدمة، كذلك إعطاء الدعم للمجلس المحلي بتقديم الشكوى ضد المعتدي 

")افهممنذلكالفاعلعلى ممتلكات المجلس ومطالبته بدفع الغرامة خاصة اذا ُعرف 

.ممتلكاتالمجلساهممنالموظف(بان

يتعلقبموضوعين:غازيقاسم القرار نور التيتعرضتلهاالشق االول :عفوا بالحادثة يتعلق ،منه

بخصوصاالعتداءعلىممتلكاتالمجلس.شق الثانيالو

.أنهتمالبحثفيالموضوعينمعاستجدالنظرفيبنودالجلسةيمكنك:مصطفىابوهالل

،وهذا؟سمحهللاحدثاالمرمعموظفاخرهلكنتمستتوجهونللشرطةلوالسؤالي::جزماوينور

غيرمذكورفيالقرار.

التوجهللشرطةفيايحالةاعتداءاوعنف،باألساساوصريحاعفواالقراركانواضح:رئيسالمجلسمضر

شاهدعلىوواجبعلىكلموظفاو،المحفزللجلسةهواالعتداءعلىموظفالمجلس

إ مناالعتداء حالة وقلنااية عليه الموقفالذيصوتنا هو هذا مباشرة، الشرطة ستدعاء

كانهناك انه بما علىمايضا المفروضفمجلسالمتلكاتتزامنفياالعتداء ايضامن

دونسؤالالرئيس للشرطة للشرطة"االتوجه ي،"واضحلتوجه لم كننصالقرارربما

.مكانكماعادةالتصويتعليهمرةاخرىإ،بشامال

.علىالقرارتعديلاضافةمناالفضل:مقداد،مصطفى

نقترحفيحالةتماالعتداءعلى3/4192قرارالجلسةغيراالعتياديةتعديلعلىاضافة:مضر/االقتراح

يتخذالمجلساالجراءالصارموالتوجهللشرطةدونتردد،كذلكسايموظفمنالمجلس،

االمربالنسبةللتعديعلىالممتلكات.

مجلس في حالة تم االعتداء على اي موظف من المجلس، سيتخذ ال باإلجماعالموافقة  : القرار

 االجراء الصارم والتوجه للشرطة دون تردد، كذلك االمر بالنسبة للتعدي على الممتلكات.
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المشاريعالتطويريةغيرعادية/تعديلميزانية:البندالخامس

يوجدتعديلعلىمشروعتطويريةهناكمشروعتطويريجديد،كذلكبالنسبةللمشاريعال:نورجزماوي

المشروعالتطويريالجديدهوالطرقالزراعيةلسنة علىمصادقة4192قائم. حصلنا

بالمقابلوعفوامنوزارةالزراعةشاقل211,111منوزارةالمواصالتبقيمة "אישור"

 يشارك يمول / المحلي المجلس 911,111تهقيموبمبلغ  אשר ימומן מסעיף "شاقل.

 כבישים השתתפות בתבר"ים" 719211471

511،111تهيموق(الطرقالزراعية)علىالمشروعالتطويريالجديدتكملذااطلبمصادق

.98.15.4192شاقلوذلكبدايةمن

 ?מסומנות"معروفة")الشوارع(هلالطرق:غازيقاسم

.متر3251قياسالشوارعومنثمتحديدالشوارعللتطوير،لدينابدايةمطلوب:جزماوينور

؟طول:رئيسالمجلسمضر

نعم:جزماوينور

"ايمناطق"؟اين:محمدمصري

خلة:جزماوينور منطقة هناكشارعفيعارة ، الزراعة مندوبوزارة مع ميدانية جولة كانتلدينا

لميبقىفيعارهسوىهذه.،الطريقمنمدرسةالهاللحتىبيتاالستاذمطيعيعقالس

هناكالطريقالذييربطخورصقربالعينومنطقةداروشاحيةالشوارع،امافيعرعر

 العين تربط التي بوالطريق الوالمعلقة كذلك القصب، امطريقوادي عين يربط الذي

 شكيب، بجنبمزرعة الصملبكتسير فيللمعلومية فقطعلىالشوارعالقائمة المصادقة

كثيرابحثناهنحنفيالظهراتبجنباالحراش)بصراحهناكطريق ,"תכנית"المخطط

ايمكنك،لتعبيدهاطرقزراعيةاخرىعن تقديم أبقتراحاتم طرقالسماء لميزانيةلالحقا

.(4195القادمة

ا اذ:رئيسالمجلسمضر بقيمة الزراعية للطرق تطويريجديد مشروع علىفتح 511،111اطلبالمصادقة

ش.ج

 011،111على فتح مشروع تطويري جديد للطرق الزراعية بقيمة  باإلجماعالموافقة  : القرار

ממשרד התחבורה וחשבון המועצה ₪  044,444אשר ימומן בסך ، "ش.ج

044,444 ) ₪ 

اضافي:جزماوينور علىمبلغ ش.ج927,638بقيمةحصلنا روضات247للمشروعالتطويريرقم

ش.جبتمويل381,111منه،ش.ج4,111,111الباطن،المبلغالنهائيبعداالضافةهو

تعديلعلىالبدايةومناجلالبدءفيالمشروعاضطررنالطلبفي.منالمجلسالمحلي

عليه وحصلنا للروضاتأل،المشروع المبلغ استغالل يعني ال فيهاهذا العمل انهينا ،ننا

المجلسالمحلي.منصندوقش.ج381,111ولكنسوفنخصمهذاالمبلغمن

247تعديلالمشروعالتطويريرقمارجوالمصادقةعلى

 247على تعديل المشروع التطويري رقم  باإلجماعالمصادقة  : القرار

 ועדת עררتعيينعضوفيلجنةاالستئناف/:البندالسادس

مكونةقائمةوالاتضحفيمابعدهناكلجنةمعينةلكنلجنةاالستئناف،وتمتعيينلقدسبق:مضررئيسالمجلس

يستطيعانابوايمنمحمودسيف،مقدادشيخعبد.طبعامقدادالجميلخطيب،االخمن

اللجنة هذه في المجلسالمحلييكونعضو في عضو عنه.لكونه بديال يجبتعيين لذا

هلهناكحاجةاوداعلوجودلجنتيناستئنافاواجراءتعديلجديدينبثقعنه:السؤالهو
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وجودلجنتينيعرضالناسللظنبانهناكملفاتتقدملمعالجة:.المسألةهي؟لجنةواحدة

الثااخرىاحداهنوملفات اللجنة لمعالجة ، عنونية للبحثفيعوضا واحدة لجنة جود

 ودراسة.الملفاتجميع االعضاء الجلوسمع لغاية البند هذا في البت تأجيل اقترح لذا

الحلالمناسب اللجنتينوايجاد وبعمقمناجلتوحيد الموضوعمنجديد لم، وفيحالة

سوفنقومبتعيينالبديللمقدادكعضوفياللجنة،والجميعمعنيبتمثيلاللجنةبذلكنوفق

لذلكالسابقة مؤهلون كلهم للجميع االحترام باب من،من البلد خدمة في يرغبون واذا

لجنة في عضو بتعيين البحث تأجيل اقترح لذا  الفرصة. هذه مثل اعطاءهم الممكن

؟االستئنافللجلسةالقادمة،هليوجداقتراحاتاخرى

وفقالعددالسكان.وبشكلعاموجودلجنتينعادةفيالبالدالكبيرةمثلتلابيب:يمحمدمصر

.صحيح:رئيسالمجلسمضر

.منالمفضللجنةواحدة:شيخعبدمقداد

؟اليوجدالكثيرمنالعملللجنةاالستئناف،كممرةاجتمعتاللجنةالسابقةخاصة:مصريمحمد

.تقديريكانلديهاملفاوملفينحسب:رئيسالمجلسمضر

.لمتكنهناكجلساتللجنةاالستئناففيالسنةالماضية:/مقدادغازي

؟هلتشكيلاللجنةمنثالثاعضاءفقط:ضعيفتوفيق

.نعم:البعضمعا

.اذنانامعالتأجيل:ضعيفتوفيق

االستئنافالسابقة.تأجيلالبحثبتعيينعضوفيلجنة:مضر/االقتراح

 على تأجيل البحث بتعيين عضو في لجنة االستئناف السابقة. باإلجماعالموافقة  : القرار

إقتراحممثلجديدعنالجمهور:البندالسابع

السابقةاوراقهلمتستكمل،الشخصالمقترحهوالدكتورسميرابوريمة:مضررئيسالمجلس االن،فيالمرة

فياختياراالشخاصوقداستكملتاوراقهنرغبفيتعيينهممثلعنالجمهور ليساعدنا

كنالمناسبةفيحالةكانتهناكمناقصات.امالمناسبةلأل

ستاذ ممدوح ضافة لإلاعضاء مع تعيين الدكتور سمير ابو ريمة ممثل عن الجمهور باإل 9 :  القرار

 وأحمد ملحم ن طالب جهجاه،ا)العضو يوجد ضد الالحاج، واحد ممتنع )محمد مصري( 

 .ن لم يحضروا الجلسة نهائيا(ا)عضو خالل البحث في البند التاسع( حضروا الجلسة 

.متابعةقضيةتسميةالشوارعوترقيمها:البندالثامن

اقترحالموضوع:امير االمر،،االخنديم لالستفسارومتابعة داخلية كلجنة الينا اوعزتم وبعدها

51,111كانعرضهملتقديمعرضسعراوتكلفةللمشروعونحنتوجهناللمنتدىالتقدمي

.الموضوعمازالقيدالبحثلذااطلبتأجيلالبتبقضيةتسميةالشوارعللمستقبل،ش.ج

:محمدمصري كثيرا، تأجل الموضوع وفهمتبصراحة اقتراحهم التقدمي المنتدى سمعتمن ايضا انا

بد عرعرة وفي عرابة الزرقاء، جسر المكر، الجديدة مع تجربة لديهم السنةأوامنهم

 المشروع، توقف ولماذا السبب ما اعرف وال االماضية ضافة ذلك ترقيمعلى اقترحوا

بيت5111ناكحواليه،)عامالت(تسيداتشغيلباستطاعتهمفرقاممنالخزفأالبيوتب

.بدالمنشراءاالرقاممنالمحالتلتشغيلالسيداتعددالبأسبه

.مبلغغيربسيط51,111:عقلفرج
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؟هلهناكعرضارخص:محمدمصري

التيسوفتقومبتصويرجديدلعارة(ورهايتكشركة)أهناكعرضمنقبل:المسالةهي:رئيسالمجلسمضر

البيوتوالشوارع لجميع تمشيطجديد او مسح االمرسيكونلدينا تم فيحالة وعرعرة،

وفيحينهمنالممكنالتوجهللمنتدى،مماسيسهلعليناالعملةالجديدةفيعارةوعرعر

ولكن،التقدمياولقسمالهندسةالذيمنالممكنالقيامبهذاالعمل.كفكرةنحنمؤيدونجدا

 تنفيذهانحاول بصورة المنطلقناجعة، هذا من التأجيل طلب امير بانتظار.واالخ نحن

االجتما لهذا ووفقا القادم االثنين يوم الشركة مع نور اوضحاجتماع الصورة ستكون ع

امامالمنتدىالتقدميالجديدةلعارةوعرعرةسواءلعرضالصورة،التخاذالقرارالمناسب

.اوايجهةاخرى

.ارجواالخذبعيناالعتبارتجربتهمفيهذاالمجال:محمدمصري

.البلدمنكذلككونهم:مرزوقنديم

لتمويلمثلهذاالموضوع.مكنالحصولعلىميزانيةمنالحكومةربماي:شيخعبدمقداد

.لموعداخرجيلالبتفيتسميةوترقيمالشوارعأتنطلببناءعلىفكرةابوبراء:/االقتراحمضر

 .بتأجيل البت في تسمية وترقيم الشوارع لموعد اخر باإلجماعالموافقة  : القرار

؟ماالجديدبالنسبةللمساجد،:مرزوقنديم

يجبالتصويتعليهذيوال،ش.جسنويلدعمالمساجد911,111مبلغبقيمةتمتخصيص:رئيسالمجلسمضر

.فيجلسةالميزانية

.بوركتم:مرزوقنديم

على:رئيسالمجلسمضر للحصول معينة طريقجمعية عن منظم بشكل والعمل التحرك المساجد يبقىعلى

فيالسابقكانتهناكجمعيةاقامهاالمجلسالسابقللرياضةوالثقافة،المبلغالمخصصلها

.ربمانستعين

؟منسيتولىاالمر:مرزوقنديم

:رئيسالمجلسمضر نستدعي سوف الميزانية على المصادقة بعد على الطلباتالمشرفين لتقديم المساجد

.المساجدتوزيعالمبلغعلىبحيثنستطيعوسنحاولتقديمالمساعدة

قضاياالتربيةوالتعليمواالمانفيالمدارس:سعاالبندالت

ارى،بنوداللزخمهذاالموضوعجديجداوحسبمزاجاالعضاءبالنسبةعندياقتراح::قاسمغازي

وعلى،مناالفضلتأجيلالبتوتخصيصجلسةخاصةللبحثفيقضاياالتربيةوالتعليم

المعارف القادمةوالبرامجشامللجميعالمعطياتخاصتقريرتحضيرقسم لست.للسنة

معاقحامهذاالموضوعبزخمهذهالبنود.

ه.وراءطلبخاميرصاحبالطلببطرحالفكرةأللاعطاءالحقلكناودليسلديمانع،:رئيسالمجلسمضر

عزميرحمههللا،حاجمنذمدةوقبلوفاةوالدالرئيسالاقترحتهالموضوعليسبجديدفانا:مرعيامير

ابنياالنفيالصفالسادسمقبلعلى،حاليااودالتحدثفيمايتعلقبالمدرسةاالعدادية

 السابع االعدادية قلقلوضع هناكالكثيرمنفانا فيالبلد، مفقودة فقرة حسبرأييهذه

 في ابناءهم بتسجيل يرغبون ااالهالي معاوية،مدرسة مدرسة قرع، كفر في لنهضة

فيوغيرها حقها تأخذ ان يجب والتي االعدادية اتجاه مفقود شيئ هناك الواضح من .

لتييتسابقونلتسجيلابنائهمفيها.االرعايةواالهتماممثلهاكمثلباقيالمدارسكالظهرات

اتجديدةوالتيارغببسماعهاومعرفتهامنالشخصالمسؤولهناكتطورمؤخراسمعت
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يخففعلىاالعداديةفيمما،مثلفتحصفسابعفيعارةوربماثامنعنقسمالمعارف

وستكونزيارةللمدرسةاالعداديةمعرئيسالمجلسولجنةاالباءقمنابضافةعرعرة.باإل

م مع للمدرسة اخرى زيارة لنا هندس وذلك المجلس الساعة االثنين حاليا94:11يوم ،

كنتمترغبونفيتأجيلالبحثفيالموضوعوتخصيص،يهمنيجداوضعاالعدادية اذا

مانع.الجلسةخاصةوشاملةلموضوعالتربيةوالتعليم

الصورة:مضررئيسالمجلس تكتمل "حتى اقترح " الحق نعطي بان والفرصة المعارف قسم لفحصلمدير

و الموضوع رأيه إعطاء االعدادية وغير االعدادية في تقييمه نظره، وسماعووجهه

 الوضعاقتراحاته المجاللتحسين هذا في خبرته خالل من نعطي كذلك للجنةال، فرصة

سعيدبطرحرأيهم،ومنالممكناستدعاءادارةالمدرسةللبحثلشيخاوالممثلعنهااالباء

يتموبناءعليهاذالزماالمر،صجلسةخاصةتخصيلذامنالمفضل،واستكمالالصورة

.للتوضيحفياالعداديةهناكبعضاالمورالتيبحاجةللتغيير،ففيالزيارةاتخاذالقرار

اتضحهناك االباء علىطلبلجنة بناء بها التيقمنا ،كلفيالبناءامشبعضالاالخيرة

وطلبمنالمجلستبنياالمرلتصليحالوضع،نحناخذناعلىعاتقناهذااالمرومعنيين

المسؤوليةبحيثهناكموضوع االباء منلجنة بالمقابلطلبنا والتصليح، الدعم فيتقديم

النظافةومشكلةالبوابينفنحنشرحنالهمبانناوصلناللحداالقصىبتعيينالبوابينللمدرسة

هيفيالطالبالذييدخلالصفويرمىالنفاياتعلىاالرضبدالمنرميهافيالمشكلة

االمرخلق النفايات،هذا تحديبينالمجلسولجنةاولياءاالموروالذينوعمنالحاوية

تنظيفاتالمجلسيرممويصلحولج:يقولكالتالي نةاالولياءتتبنىتنظيفالمدرسةحملة

بوتوعيتهموتحملهمالمسؤوليةبالحفاظعلىالنظافةواالمتناعلغايةتطبيعالطالةاسبوعي

عنالعبثفيممتلكاتالمدرسة،علىسبيلالمثالمؤخرارجااحضرليصورةلشباك

لمتكنهناكمحاولةسطوعاليجدامكسورفيالقاعةالرياضيةبجنبالمدرسةاالعدادية

فقط العبثوالتخريبماودخولللقاعة الكثيرمناجلنقبلالطالبلمجرد يكلفنا مما

بتصليح بدورنا سنقوم ونحن لها" "نحن الطالب بتوعية تعهدت االباء لجنة التصليح.

المقبلةيوماالثنينسندرس الضررالناجمعنالعبثوالتخريبكذلكومنخاللزيارتنا

لمعاينة،احتياجاتالمدرسة ايضا لمرافقتنا اموراالمنواالمانمنالممكناستدعاءرجا

أل الجديدة المنتخبة اللجنة تحمس ومع المدرسة االهاليفي اقناع يمكننا االمور ولياء

المأساة.االعداديةفيالمنطقةقلعنالمدارسخلقمناختربوياليبالكوادرالموجودةو

واالمان.البناءواالمنفيلديناكادرممتازمشكلتناهيفالكادرتالتينعانيمنهاليس

الطالبيكسروالمجلسيصلح.:ايادمسعود

عنديمالحظةمنالجيدتعيينجلسةخاصةموسعةمعالمعطياتللبحثفيقضاياالتربية:محمدسيف

لإلوالتعليم بالنسبة قمنا، سنتين منذ يعرفموقفنا وهو نعرفموقفالشيخسعيد عدادية

فنحنتكلفناالمشكلةليستفيالتصليحات،االولياءبترميمالمدرسةبمشاركةاالهاليولجنة

على المصروفات كشف خالل من ذلك تأكيد يمكنه نور الشواقل، من االالف مئات

عرضعلىاالعداديةقضيةالتعليم4113االعداديةاالمرالذيلميغيرشيئ،ففيعام

قتراحاتواعدةتوجهاتكانتهناك،فضلفوقابتدائيوالتيبحاجةللتنظيموالتغييرلأل

التصليح الحل، للمعلوميةيجبالتفكيربعمقإليجاد فوقابتدائي. الذيبخصوصالتعليم

يجبانيكونهناكتصليح دواءمؤقتلمرضمعينسوفيرجع، مجرد اقترحعمليا

بتكسير تخبرني عندما التدريسية، للهيئة التنظيمي المبنى في االعدادية داخل في شامل

يصلنيخبرهناكالشبا المدرسةاليومبالطاولةوالكرسيوغدا ازود تكسيركواناعندما

اقولوافتخربان،اوتقصيرمنالمجلسلطاولةوالكرسيهذهليستمشكلةالمجلسل انا

مجلسعرعرةواالهاليفيالقريةاعطواوقدمواالكثيرلتصليحالمدرسةمنبابالمحاولة

وقبلافتتاحسفبعداالنتهاءمنالعملمدرسةاالعداديةولكنلألبالخروجبصبغةجديدةلل
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 تفكيكوتكسيرللمقاعدالدراسيةالسنةالدراسيةالجديدة وغيرهمنوتكسيرللزجاجوجدنا

علىال،الممتلكاتالمدرسية المدرسةداخلجهازالتنظيميفيفالمسؤوليةاالولىاضعها

 كالمي" على المسؤولية اتحمل فيوانا يعبث الطالب يرى الممر في المعلم ارى فانا

".!!!الطاولةواليتحدثمعه

.فيامالفحمابنيسجلتهليتعلمانا:نديممرزوق

السابقةشجعتخ:محمدسيف االعداديةبحجةالسنة لديمكان،روجالكثيرمنالمدرسة انهاليوجد

المعلمونليسوالذلكاليومانااحاولايجادالسبللحلمشكلةمايسمىالتعليمفوقابتدائي،

 بلالعكسهم التربوية ناقصة "עשרممتازون"سيئونمنالناحية وهيلكنهناكحلقة

اقولواعرضاان.بالنسبةللطلباتالتيسلمتنياياهاللمكانالذينعملفيهقضيةاالنتماء

 العليك بالمقابل تؤكد التي السابقة السنوات منذ طلبات اناعلى فرص استغالل وجود

مقاعدلكناليوماجدها2تزويدلبقمنااننالجرداالثاثواتضحمدارس2شخصيازرت

الثانويةباالتفاقية)لسابقأ بدونظهر،فيا مديرالمدرسة הסכם חוזר בלתי חוזר( لزمنا

 والمجلسعلىبموجبها معينة زمنية لفترة األثاثالمطلوبوالمتفقعليه المدرسةتوفير

تحملمسؤوليةالعبثفيالممتلكاتوالمصاريفالناجمةعنذلك.ت

.انااقولكلالمدارسيجبانتوقععلىمثلهذهاالتفاقية:اميرمرعي

علىالرغمكرسي951طاولةوب411الثانويةيطالبنيبالمدرسةلألسفاليوممدير:محمدسيف

سبقوزودتالمدارسبالنواقص.انني

 ".צודק"ابوثروتمحق:ايادمسعود

:محمدسيف اعمق يكون ان يجب الحل التزويد، مجرد الحل وليس أواعمق .المدراء اليومعمق

سيف محمد تجاوز عثرة"يختارون حجر ،" الطلبات لتقديم للرئيس مباشرة والتوجه

تفاجئقبليومينأباستطاعتهمابتزازالمجلسلكنعليهمالحفاظعلىالممتلكاتالمزودة،

هناك المجلسسيارة يحملالحواسيبدونعلم الثانوية منسمحلكم)تندرفيالمدرسة

يتقدم،هناكدفترمسجلفيهكلشيئ(ليستلديكمالصالحية؟بذلك بطلبالمديروبعدها

المسؤوليةحاسوب21 احمل انا اليها. نظركم لفت يجب التي االستغالل نقاط هي هذه

المدارس في االمور هذه مثل تحدث ال لماذا وعرعرة، عارة في التدريسية للهيئات

االبتدائية.

طالبفياالبتدائي311هناك،عداديةاإلتستطيعمقارنةالظهراتبمختلف،الالجيلالن:مضررئيسالمجلس

ففياالعداديةنسمعهناكطالبفيمدرسةاخرى211وهناك  الطالبمختلفة نوعية .

طالبعلىاستعدادلضربالمعلم.

"بشوفالعوج:محمدسيف المعلم بشخصية عالقة لها المشكلة والكرسي الطاولة ليستفي المشكلة

"اذاكانتمهمةالمجلسفقطشراءكرسيوحاسوبفخسارةعلىيسكتوببقدرشيحكي

هل،للعملعلىالمعلمينوقضيةاالنتماءعليكالجلوسمعاالعضاء،معاألغورة.أكل

.مناجلالحفاظعلىممتلكاتالمدرسة

بيناليهودوالعربوبكلالماقولهاهناك "פער"سفاليومكانفيبرنامجعنالفارقألل

لذلك،%لماذا؟النمجالسناتستثمرفيمجاالتمعينةفقط21نقطةمايقارب955فرق

اناطالبتبزيادةاالستثمارفيالمختبراتوفيالتربيةالالمنهجيةيجبالعملمعامجلس

سؤاليللمدراءهلهناك ليسفقطعلىاحتياجاتالمدارس.  اباء ولجنة تدريسية وهيئة

فعاليةتربويةتقترحها؟!!!!...لألسفهذاهوالواقعواقعنامر.تربويةاوיוזמה""مبادرة

أليمرحلة..و"ماهوهدفناالنقاشمنكبصراحةتوقعت:محمدمصري
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.فيالنهايةلخصالموضوعهوابوثروتطلبالتأجيل،لكن:مضررئيسالمجلس

91:91دخولالساعة:طالب،احمدملحم

نقاطاساسيةعلىجدولاالعمالللجلسةالخاصةوالموسعةللبحثفيكلبند5-2اناعندي:محمدسيف

فياالبتدائياتوبندوبعمقفيمايتعلقبقضاياالتربيةوالتعليم،وبكلجهازوجهازاناافتخر

لأل ولكن االهلوالروضات على يعتمدوا الروضات في حفالتسف رسوم جباية في

بالنسبةשוטף" ش.ج"9,111المجلسيعجزعلىتخصيص،ورحالتفوقطاقةاالهل

 إليهذا التعليمبثمنعارعلينا،اناانصحكمإستثمروا "ستثمروافيمدارسكمالتضعوا

التعليماليثمن".

كنتفياجتماعمعمعلماتالروضات:مضررئيسالمجلس نللتوضيحاليوم لهناننا وياعطاءهننوشرحنا

 فميزانية طلباالهاليبالمصاريف، وشرطاساسيبعدم متكاملة كاملة 7,111الميزانية

على حصلن جهة من الصحيح، بالشكل ليستغلوها السنة في كافية روضة لكل ش"ج

.حديقةالدعملللبناوطنش.جوبعدهارجع7,111

واستدعاء بعمق، ودراسته حقه الموضوع سنعطي نحن الموضوع، لخص ثروت ابو

والنهوض والحلول االقتراحات لسماع والتعليم بالتربية المتعلقة واالطراف المدراء

 لألفضل، ومعلمبمدارسنا جيدون، جيدوننا اه،طالبنا وقدراتجيدة، جيدوناليعقول نا

 مثلونحن لمعالجة القدرة لدينا عارةكذلك منها تعاني ال هذه المشكلة القضايا. هذه

فقطنحنفيصددتغييركلشيئ.وعرعرة

91:45تغادرالجلسةالساعة:انهارمصاروة

اريداضافةنقطةواحدة،البارحةُصدمتبوجودمشكلةفيمدرسةطهحسينبيناالهالي:محمدسيف

وبينمعلمماومديرةالمدرسةوبعضالزمالء،وصلبهماالمركلطرفيدعيانهعلى

 جو صوابخلق التوتر الطالبمن ولأل،لدى واستوضحنا المعارفجلسنا سفوزارة

فيا منهمكو"ا يقفمتفرجانمفتشالسيدعرسان"ولماتوقعمنالראש יבש מרובע" "

سابقكانيحملفيال.חיים כהן"مقبلعلىالزواجويسلمالقضيةل"فهوامورهالخاصة

تدحقيبة المعارف רחל כהן"ى"عسيدة نائبوزير صار قادر ومعروفلدينا،وبقدرة

المدرسةفيداخلالتوتروفيالنهايةهناكجومنהשקפה פוליטית" رؤيتهالسياسية"

  المدرسة.هذهرحيلمنلل(عائالت2)اتفاجأبطلببعدها

.االنتقالمنطهحسينبلباالكثيريطصحيح:مقدادشيخعبد

الىاينتسيرمدرسةطهحسين؟الحقيقةكتبتانافي:محمدسيف

ماالسبب؟:مصطفىابوهالل

االهل:محمدسيف جاءوا االنتقال،واجبيكانالدفاععنطهحسينبرغبتهمعندثونيوحاناعندما

חובת דיווח במשרד ،اليوملمجردخالفصغيرتسمىب"منالشعالتالتيكانتشعلة

اعرהחינוך"  وانا الوزارة يبلغوا للشرطةولم يتوجهوا نمنهذهلع أفحاالتاالهللم

ويخلقجومنالتوترالموجودفيطهحسين،الحالةوفيالنهايةمعلممايتوقفعنالعمل

ااالهاليواحد نيطالبواواحدتلو موجعة ضربة هذه جدا بالرحيل، موجعة كانتبل لو

هناكهيئةتدريسيةمتكاثفهالستطاعواوبعقالنيةحلجميعالمشاكل.

وحلقةالوصلللمجلسمعانتتضطرنيللقول،وليعتبعليكانتمديرقسمالمعارف:مضررئيسالمجلس

بعد يحدثفيمدرسةطهحسينفذلكداللةعلىوجود كنتالتعرفماذا المدارساذا

هاالمدارسلماذالمتخبرنيمنخاللضافةانتاالعينالتيارىباإل،بينكوبينالمدرسة

فيمشكلة،كانمنالمفروض؟بالوضع يعنياننا المرحلةهذا طالماوصلالوضعلهذه
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طرحالموضوعاماماالدارةربمااستطعناانقاذالموقف.

.ردالفعلالسريعلألهاليبدأالبارحة:محمدسيف

بشكلمختصروعلىكلحالبماانكذكرتالموضوعاطلبمنالشيخسعيديحكيكلمته:مضررئيسالمجلس

او بدقيقة بسببضيقالوقتوالموضوعاكبربكثيرمنتلخيصه اقتراحابوجدا اثنتين،

:فتحياقتراحممتاز،تفضلشيخسعيد

واالخابوعليعلىزيارتهم،االخامير،بسمهللاالرحمنالرحيم،انااشكراالخابونزار:شيخسعيد

عندماتتوفرهذهالروحفبتوافقوكانتجولةشيقةوفيهاروحالتحدي،للمدرسةاالعدادية

المستقبلية للجلسة بالنسبة جدا مهمة نقطة هناك والعطاء، للعمل الجميع نية على داللة

االعداديةست المدرسة منالمؤكد ، والتعليم التربية للبحثبقضايا الحيزوالمخصصة أخذ

اقتفرواأل الطالب، كل حياة في والحرجة الوسطى المرحلة ألنها المجال هذا راحيفي

الربيع فرصة على مقبلون اننا خاصة كاالتي هو الرئيسواالعضاء ليتبناه تحضير:

وزارةالمعارفمناجلاالمنواالمانفيالمدارسعلىانالتكونعنطريقالتقارير

او بعضاالحيان في متطرفة تكون قد التي وطلباتهم االهالي مع منحازة التقارير هذه

لم.التقاريريجبانتكونمهنيةمنوزارةالمعارف،تُدرجضمنمنحازةالىطرفالمع

علىهذهالتقارير لم"مدرسةاالعداديةلل(4199التقريرسنة)"أعطيمثالالجلسةوبناء 

ابوثروتذكربانالمجلسالمحلياستثمرفيالمدارسمبلغ"معانفيهاشيئيتمتصليح

،لماذا؟الناالمورالتييطلبهاالمديراوامنهاشيئلمنر،4194ش.جفي9,211,111

لجنةاالهاليقدتكونغيرمطابقةلتقريروزارةالمعارفمناالمورالبسيطةللذكرمدير

ش.ج911,111المدرسةيطلبمعرشداخلممراتالمدرسةوالذيكلفالمدرسةفوق

المعرشالي النهاية معفي واالمانتالئم االمن يللوزارةتقرير ال مع، منتالئم التنظيم

المعرش"وبعدهايأتياالهاليفيالسنةالتاليةباالدعاء،ايشيئتالئممعناحيةالبناء،الي

نستعين"،اليستوفيشروطاالمنواالمان ومناجلانالتهدراموالالمجلسالعامة،

والتيي  المنحازة المهندسوالمخط بالتقاريرغير מפרט تصفيكتابالكميات"لععليها

االعضاءטכני"  وهيمرحلةالتربيةوالتعليم،حتىنرتقيلمرحلةثانيةالتيتحدثعنها

.المدرسةاالعداديةمهمةجدا،المديرالجديد(والطاولةمحوراهتمامنايليسفقطالكرس)

نقطةمتحمسعندهرؤياعلىاستعدادللعملمعلجنةاالولياءولكنمنخالل..."اودذكر

 حدثت معينة وهي بين الثقة انعدام أمور والمدرسةاولياء .الطالب فيتتبلوروالتي

وحضرمنااللف(وامهاتاباء)وليامرألفمحاضرةالتيخصصتلألهالي،تمدعوةال

 ألنه لماذا فيهاهناكصفر" الذييعمل الكادر ، االعدادية المدرسة بين ثقة وبين،ازمة

أتأملانتكونهذهاحدىالمحفزاتللجلسةالقادمة..اولياءاألمور

نستدعي،الشيخسعيدكذلك،ونحنتحضيرالمعطياتالمطلوبةوالشاملةابوثروتعليك:مضر/االقتراح

مدراءالمدارسمعتوفيرمعطياتمعينهوليتسنىلناعقدهذهالجلسةبعونهتعالى.

لدراستها المعطياتالمطلوبة جميع استوفاء لحين والتعليم التربية البتفيقضايا تأجيل

.بعمق

تأجيل البت في قضايا التربية والتعليم لحين استوفاء جميع المعطيات  باإلجماعالموافقة  : القرار

 المطلوبة لدراستها بعمق.

 حافلةلنقلطالبعارةللمدرسة : البندالعاشر

اوالديمنعارةلعرعرةيوميااقلبصراحةانا :محمدمصري

.يعطيكالعافية : شيخعبدمقداد
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.والخضيرةهناكحافالتخاصةلطالبالمدارسنحننرىفيتلابيب :محمدمصري

.كذلكفيزيمر :مقدادشيخعبد

وحسبمنشورحص :محمدمصري المواصالت، وزير استشرتمستشار انا أوال ايضا، زيمر وفي يح

المانع،كم3وزارةالمعارفبالنسبةللنقلياتيجبانيكونالبعد توفيرمثلهذهفيما

؟الخدمةألبنائنا

.حسبالجيلالمسافةمنوطة :مقدادشيخعبد

.لثالثمسارات65هناكخطروخاصةمعتوسعةشارع :محمدمصري

؟65،لماذاالتعقبياابوانسعلىشارعمازحا  :ايادمسعود

 : محمدمصري المعارف وزارة رفضت لو حتى : كالتالي هو االقتراح تمويل اقترح علىالسفريات،

 ثروت )ابو ثالث او حافلتين تمويل لديهالمجلس حتىادرى الطالب بعدد المعلومات

الخطورة ذلك اضفالى البعيدة، للمناطق تخصيصالحافلة االقل على الصفالعاشر(

و هذا الشارع، الحادثاوقتعبور انتظار نريد ال طالبنا كمجلساتجاه المروريجبنا

القادم.

تمويلالمجلسهوعلىسؤاليلكهوكالتالي،بماانالوزارةالتعطيناالتمويلفاقتراحك :مضررئيسالمجلس

؟؟صةخامنمواردهالوالسفريات

.نعم،خاصهوانهيوجدفائضفيالميزانية : محمدمصري

ثروتهللديكاالمكانيةلبحثهذااالمروتحديدالمناطقالبعيدةالتيتحتاجيبسؤاليأل : مضررئيسالمجلس

.منالناحيةالمنطقيةلنقلياتل

ومنخاللقانونيةالمنالناحيةكالتالي:سنينالطويلةكلهامعاهلعارةالفيانااقترحت :محمدسيف

هناكجزئييناالول:منالروضةوحتىالصف "חוזר מנכ"ל"منشوروزارةالمعارف

الثانيمنالصفالرابعوحتىالعاشر4الثالثالمسافةيجبانالتقلعن والجزء كم

كلسنهاتوجهلوزارةالمعارفبهذاالخصوصكمعلىاالقل.3تكونالمسافةيجبان

المعارفألان مندوبوزارة ذهبتمع المحا كل مع فيعارة نقطة اوالتلمضاعفةبعد

رفضالمصادقةأاقلمنالمطلوبفور،متر4,611المسافةفيالنهايةالمسافةوصلتل

انا الجواب، نفس على وحصلنا االستئناف لجنة خالل من طلبنا كذلك النقليات، على

%منتكلفةالحافلةواالهلبنسبة51وبالنيابةعنالمجلسممكناقترحالمشاركةبنسبة

%معالدفعسلفوبشكلشهري.51

.لقريةمعاويةعلىانهاعارةللمرةالثانيةاستدعيمندوبالمعارفمازحا  :مضررئيسالمجلس

سؤاليكيفسنطالباالهاليبالمشاركة؟ :محمدمصري

الباص :محمدسيف 511علىفرضتكلفة على451شاقلعلىحساباالهلو451شاقلشهري،

شهري451المجلسحتىبالنسبةللصفالعاشروالحاديعشركلطالبيدفعحساب

سيتراجعونفيطلبهمللحافلة"ببطلوايطلبوا".ساعتها :ايادمسعود

"בצדקعادل" :فرجعقل القانونيةاليستحقون51اشتراكاالهاليبنسبة بالمئةخاصةمنالناحية

.للسفريات

مناجلادراجاالمرفيالميزانيةننتظرابوثروتلغايةتقديمتقريربالمناطقوالخطوط، : مضررئيسالمجلس

التكلفة.وعددالحافالت،
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؟تكونانالتيممكنوالخطوطالمحطاتفكرةعنخمحمدمصري،هلمعلوملديكلأل

.محطةبجنبمدرسةالهاللالقديمةهناك :محمدمصري

يسيرفيهالباص،وعددالمحطات.انبماانكمنعارةحدداالمكانوالمسارالذييمكن :مضررئيسالمجلس

الهالل2هناك :محمدسيف الخطالثانيبجنبمدرسة فوق(، وما المسقاه )منطقة محطاتخطواحد

...القديمة،الخطالثالثمدرسةالهاللالجديدة

عداعارةهلباصاتحسبعددالخطوطامباصواحدفيعارة،2او3يعنيراحيكون :مضررئيسالمجلس

هناكحاراتاخرىتحتاجلتخصيصحافالتلنقلالطالب.

.فيخورصقروواديالقصب :غازيقاسم

.المسألةفيقريةخورصقروواديالقصبمنتهيةمحلولةهناكباصين :محمدسيف

؟فيعرعرة"فوق"هلهناكمشكلة :مضر

.منطقةعينامالصملاليوجدباص :طالبجهجاه

؟علىرايالوزارةالمهني65رعشالسؤاليالبوثروتهليوجدتأثير : محمدمصري

.كممندارالشيخخليل3اليوجدمسافة :محمدسيف

.االقتراحالذيسنصوتعليهدعونانلخصالموضوعومعرفة :  مضررئيسالمجلس

 :احمدملحم استثنائية يجبانيكونهناكحالة لعرعرة 65بسبالشارع"יוצא מן הכלל"بالنسبة

التيضمتلعرعرة قرية عارة .خاصة منافذ ايجاد الممكن فيطلبلمن عليها الستناد

لسفريات.لاالستحقاق

بانناسنبنيمدرسة)اعداديثانوي(فيعارة.يلفتنظرياالخابوفتحي :مضررئيس

.الحاليوضعليسهناكعالقة،نحننتحدثعنال :محمدمصري

؟ثروتماهوتقديركللتكلفةيالبموجهاسؤاله :مضررئيسالمجلس

 חתיכת כסף"الكثير" :محمدسيف

!يعني :مضر

يوم41ذهابوايابالمعدلالشهري4طالبكلباصضرب411باصاتب2اضرب : محمدسيف

؟مااليومية :محمدمصري

يقار :محمدسيف ذهابوايابما للباصالواحد 811باليومية * =41ش.ج ش.ج96,111يوم

فيالسنةش.جاكثرمننصفمليونش.ج621,111=اشهر91*2للباص*

كثير :توفيقضعيف

.غلىشيئأالسفريات :محمدسيف

بباصينللمناطقالبعيدة،وفيالمستقبلنحاولالحصولعلىالمصادقةبالتمويلاذن :محمدمصري ابدأ

.منوزارةالمعارف

االقتراح :مضررئيسالمجلس على بالتصويت يساعد ال الطريقة بهذه الموضوع ان.طرح بما اعتقد انا

الموضوعجدامهماضععلىعاتقكدراسةالموضوعبعمقمعابوثروتوتقديمالحلول

فيالنهايةهذهاالموالمنميزانيةالمجلس،الذيمنخاللهايمكنالمصادقةعلىاالقتراح

وعلىحسابشيئاخر.
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.نحننريدمصلحةالطالب :محمدمصري

امعطياتوافية.جهزوتوفيقوباستعنفيالنهايةيجبدراسةالموضوع،نختلفال : مضررئيسالمجلس

.علىانيدرجالموضوعفيجلسةالتربيةوالتعليمالقادمة :محمدمصري

مشكلةبشرطانتكونالمعطياتشاملةلنستطيعالتصويتعليها،اذناالقتراحهوالتوجد :مضررئيسالمجلس

تأجيلالبتفيتخصيصحافالتلنقلالطالبللجلسةالخاصةبقضاياالتربيةوالتعليم.

للجلسة  المدارس على تأجيل البت في تخصيص حافالت لنقل طالب باإلجماعالموافقة  : القرار

 الخاصة بقضايا التربية والتعليم.

التسجيلللسنةالدراسيةالقادمةفيمدرسةالظهراتاالبتدائية.:البندالحاديعشر

:محمدمصري الكثير هناك يرغبوناوال االهالي الظبمن مدرسة في ابنائهم تسجيل وحسبهرات،

؟صحيحابوثروت،قفزةنوعيةالمدرسةحدثفياعتقادي

نخاللنتائجاالمتحاناتاتهيبسيطةوهذاواضحماالختالفبالنسبةليفيكلالمدارس:محمدسيف

فالمدارستمتاز،מיצב"" فياالبتدائياتعناالخرىبمواضيعمعينة منجميعالطواقم

.لمعمايكونأ

.منالناحيةالتربويةاواألجواءالتعليميةهوممكنالفرقالمن:مقدادشيخعبد

مثلأوديانجلمدرسةالظهراتليقحسبتعف،بوركتفيالمبنى،االختالففيالمبنى:مضررئيسالمجلس

 קמפוס" .الحرمالجامعي"

.كمدرسةرابحجديدةهنا:غازيقاسم

الظهرات،صحيح:مضررئيسالمجلس مدرسة فيها الموجودة للمرحلة بعد تصل لم ينقصها،ولكن زال ما

..المساحاتو..

قربمدرسةالظهراتمنالمجلسالمحليوالمدارسالثانويةواالعداديةالىذلكضافةإ:محمدمصري

سماءأليهناكقائمةمعينةبتبين.شجعاالهاليلتسجيلابنائهمفيهاممايونوعيةالطالب

 الظهرات، مدرسة في حاليا المسجلين المجلسالطالب اعدها القائمة هذه ايضا بلغني

الكثيرمنوجودالمدرسةوبموجبهايتمتسجيلالطالب،علىالرغممديرلالمحليوسلمها

مناالمهاتاللواتييعملنفيمنطقةالظهراتويرغبنفيتسجيلابنائهنوالبقاءبالقرب

ااوالدهنمن فقطوال . التسجيل المدرسة مدير فهمتمن ثانيا القائمة، هذه اطلبرؤية

لسكانالظهراتوالجميعاكدليعلىانالقائمةتشملفقطمنالظهرات.

هناكطالبمسجلينمناحياءاخرىمنمنطقةالجبلوالباطنوالحنية.:سعيدالشيخ

.منالسالمالظهراتمنطقةالباطناقربعلىجزءمن:فرجعقل

:سعيدالشيخ التسجيل الممكن ال)السكنمناطقحسبمن البساتين بشكلموجودة الظهراتتسجل في

الظهرات بشكلتلقائيواتوماتيكيفيمدرسة ترفع السالم منمدرسة القريبة والبساتين

تلقائيلمدرسةالسالم(

...؟امאזורי(هلالتسجيلإقليمي):فرجعقل

شعبللصف2شعبلصفاالولو3عفوافرجسامحنيهناكامريناالول:فياالبتدائية:محمدمصري

قصهمصفواحدواذاكانهذاالصفيحلالمشكلةماالمانعنيااالولوالثانييلالثالثعم
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اننضيفه.

للتوضيحكان،يخلقمشكلةفيمدرسةاخرىولكنهذايحلالمشكلةفيمدرسةالظهرات:شيخسعيد

الظهراتبسببانتقالطالبواحد ومديرمدرسة السالم .هناكخالفبينمديرمدرسة

بسببيتطلباالمرانقسامالصفالثنينو29فيحالةوصولعددالطالبلفالمعروف

الفرصةلفتحصفاضافي.مدرسةالسالمخسرت،مدرسةالظهراتللالطالباانتق

.النطمحبالوصوللهذاالوضعنحن:محمدمصري

.لكنهذاقائموموجود:شيخسعيد

اذ:محمدمصري المعارففحصالموضوع قسم اخر)على صف لفتح امكانية هناك كانت وللأل(2ا

حسب وليس واضحة مدرسة لكل التابعة المناطق تكون ان يجب الثاني االمر فليكن،

انااكرراطلبرؤيةالقائمةومعرفةالمناطقاالقليميةلكلمدرسةيجبان.المحسوبيات

تكوناالمورواضحة.

؟ثروتبعداذنكهلهناكمناطقمحددةيبسؤاليأل:مضررئيسالمجلس

اناوالمهندسفيتحديدمعيلكنكانتلدينامشكلة،مبدئياهناكمناطقواضحةللتسجيل:محمدسيف

التبعض ناحية من تحت "שיוך"بعيةالمناطق وما الخربة منطقة لدينا هاخاصة عمليا ،

 المدارسوالخارطة فيها الكبيرةمحدد ليستبالكمية فيكلسنه هناكحاالتاستثنائية ،

ذكرت. للمدارسالتي مشكلة بخلق نسمح ال نسألاالخرىطبعا مثال فحصشديد فبعد

المسجلين من لديك كم لصفين؟سماهر وصلتي هل معطياتجديدة نأخذ يوم بعد ؟يوم

 كانتهناكوهكذا، التي تكلمالمشكلة سعيد المدراءوحلتعنها اعطيت انا السنه هذه .

 وهناك 94القائمة القائمة من طالبمحوتهم للجبلخاصة ،التابعين اتكلم انا صفعن

السنة كيفزاد عنديزاد، العدد . المجلسالسابقسمح؟البستانوليساالول فيحينه

الطالبفي طالب35بدالمن21طالبوالبعضوصلل37لالصفلوصولعدد

 االقصىلصفالبستان، التينجمتعنذلكعلىسبيلالمثالفيالحارةالعدد المشكلة

طالبفيحالةتوزيعالعشرون41الغربيةكانلدينابستانثالثلمنطقةالسالموكانفيه

المدارساالخرىلبطا على تحمل استطيع كمجلسال ذلكسفرياتانا ءعبسيكلفني

فتحناصفرابعفي،طالبوباالتفاقمعالجميع95وزعناخمسةبقيلدينا،المصاريف

وب.الظهرات يتوجبعلي الظهراتلهل بساتين ترفيع تلقائي شكل الول ؟الظهراتفي

النظريةوجوابي لستمعهذه لسببواحدعلىسبيلاكيدال. البايشكلمناالشكال،

او مناجلالمثالمنالممكنانتتوجهصديقة الروضةوتضغطعليها لمعلمة ما قريبة

تسجيلابنها دونعلمي،عمليا طالبالذينمحوتهممنقائمةالظهرات94فيروضتها

فهن راسهن على لمعلماتالروضاتوالمفتشة المسؤولية احمل انا عندي مسجلين غير

الجومنالضغط،هؤالء الروضةفيمناطقهملم)طالب(94خلقنهذا تعلموا لوكانوا

نحنفيصددفتحصفاولجديدفيمدرسةالظهراتلكنيشكلواالضغطالموجوداليوم.

ساعاتلهذاالصف،فاناقلتلهماما8نتخصيصاكثرمناليمكعليناالوزارةاشترطت

طالبواضيفعليه41ساعات،الصفالرابعفيه8رفضأانتعطونيمالككاملاو

كذلك،لديهامشكلةاينتذهببابنهاابنمحمدالمصريزوجتهتعملفيمنطقةالظهرات

الطالب بقية يقبلرزقيو94االمرمع لم فاضلايطالبمنخارجلذلكوحتىاالن

 صفاول لكل الحالي فالعدد الظهرات منطقة صف21هو فتح قررنا حالة أولوفي

 التيإضافي وهذا مشكلة لدينا عارة ففي  بالمدارساالخرى الضرر الحاق عدم بشرط

طمحتانتسألنيعنهموجهاللحديثلمحمدمصري.
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.الاعلمبهذهالمشكلة:محمدمصري

ومع:غازيقاسم  فيعارة المدرستين الخالفبين اجلحل سيفمن توفيقومحمد جلستمع انا

 في الموضوع هذا وادراج مدرسة لكل التسجيل مناطق بقضاياالتحديد الخاصة  جلسة

التربيةوالتعليم.

؟هلهناكداعيالتخاذالقرارفيهذاالشأن:مضررئيسالمجلس

ال:البعضمعا

انااصرعلىحقيبرؤيةالقائمة:محمدمصري

.سوفاصورهاواعطيكاياها:محمدسيف

:مضررئيسالمجلس محمد االخ اعطاء سيف محمد على للتلخيص للقرار، داعي ال القائمة طالببأسماء

تكونهناكفيمدرسةالظهراتمعالتشديدعلىطلبمحمدبانالالمسجلينللصفاالول

.التسجيلمحسوبياتعند

91:51:استراحة

 היטל סלילה(ضريبةالشوارع):البندالثانيعشر

؟منطلبالموضوع:مضررئيسالمجلس

نادر:غازيقاسم

شقالمجلسشوارعجديدةفيمرحلةمعينةفيالسابقحدثووضح:اسمحواليانااذا :مضررئيسالمجلس

 وعبدها، هذهبعدها بان الفحصاتضح هذا فحصونتيجة بعملية الداخلية وزارة قامت

وذلكوفقاهاوتعبيدشقهابتكاليفالسكانمنالمفروضمشاركةومساهمةالشوارعكان

الخصوصسنة القانونمجحفأل9173للقانونالذيسنهالمجلسفيهذا نهيلزم،هذا

االدارةالسابقةحاولت4194فيسنة.ليفتكاالفقطالمواطنالمحاذيللشارعبالضريبةو

 والتغييراجراء القانون على العبء،تعديل هذا يكون كلبحيث على واجبة والضريبة

المشكلةالتينعانيمنهااالنماذابشأن،السكانالقريبوالبعيدمنالشارع)قانونمساعد(

فكرنابالتوجهلمختصين،جوابيسلدينالةالناسالتيتعانيمنالقانونالسابق،بصراح

القانون الجديد،ورجالقانونمختصينبهذا السكانبالقانون بقية الزام (4194)لنستطيع

نسألهللاالنجاحفيذلك.

.الشوارعشقبعد רטרואקטיבי""المشكلةهيبانالضريبةفرضتوبشكلرجعي:مقدادشيخعبد

المسألةحدثت:مضررئيسالمجلس الضريبة، الناسبهذه بمطالبة النية تكنلديها لم السابقة كلمةبحقاالدارة

وزارةالداخلية.الشيخسعيديمكنانيفيدنافهوتوجهقامتبهاالتيفحصالعمليةلنتيجة

القانونوبشكلمجحفوللقضاء يبالشكوحسبمعلومات،هواحدالمتضررينمنهذا

االخ،سفالشديدفشل،نحنالنريدالفشلنحاولاننساعدونصلحبالطريقةالقانونيةولأل

لحلولعندامينحاولقدرالمستطاعانيساعد،ليسلديناحلربمامنالممكناننجدا

..جهاتما

:نديممرزوق االصلي المبلغ مثال المفروضنحن بقيمة وص92،111كان وبعدها لش.ج المبلغ ل

"98,111 الفوائد بسبب ריבית"ش.ج دفعنا النهاية في الو. استرجاع حاولنا دونفوائد
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جدوى.

المشكلة:مضررئيسالمجلس للمجالسهي توجد ال بالمحلية منإالصالحية الفحم ام مدينة ففي الربا، لغاء

اسال قيادة الفوائدمنطلق يجبوا  لم  البلديةمية واجبرت الوزارة عادت النهاية في لكن

بقانونتهاجبايب المواطنين جميع الزام و بإلغائه التفكير فعله الذينستطيع الوحيد االمر .

وفيهذهالحالةالشخصالذيدفعحسبالقانونالقديميسترجعالمبلغالذييستحقه4194

كمحاماآلمالضعيفة.يسبتقديرولكنالارغبفيبناءامالكبيرةوحهذاهدفنا،

متصدرقراراتتلزفيمرحلةشقالشارعلمعقدتثالثجلساتالتياليف،للتوضيح:شيخسعيد

كانتهناكاتفاقياتبينالمجلسالمحليوالسكانالمحاذينللشارع،بدفعالتكاليفيلاااله

الشارععلىحسابالمجلسالمحلي تكلفة امينموجودفقطتنصعلىان اخونا طبعا ،

سياديةو غير االتفاقية هذه ،يعرفبان هللاالمجلسالمحلي مشير وابو رشاد خالل من

كيدأللت،شقالشارععلىالمجلسالمحليفانتكاليعلىالوثائقالتيتؤكدوزعوا،يرحمه

المبيت النية للمجلسالمحلي تكن لم امينشاهد بةفيالمحكمة االهالي المبالغبالزام ،هذه

اثيرتقضيةالقانونقتهاالفاتبيناعضاءالمجلسالمحليمعالرئيسوخنتيجةتماالمر

جلسكانتهناكجلسةم:معالعلمانجادقال.يطبقفيهذهالمرحلةانالعلىالمساعد

والتيلأل رقمها القراربشقالشارععلى،سفاختفتاعطانيحينها تم الجلسة فيهذه

دعىبانالجلساتالتيكانتبحوزتهمحرقت،ابالمجلسالمحلي.بعضاالعضاءإحس

الجلسات فيهذه المشاركين اكثر علىهو الذياكد مسعود احمد اخونا الجلسةان هذه

عاثباتاقوالنا.نحنلمنستطمنحالعلىحسابمشروعتطويريربمااقرتبتكلفةالشارع

 نستطولألحاليا الحصسفلم الجلسةع المجالمفتوحاماماتمنىان،ولعلىهذه يكون

 االمروالمساعدة وقتالمناقصةكانتتكلفة.مطلوبةالاالعضاءوالمجلسللبحثفيهذا

النعرف.؟ش.جكيف211,111ش.جوفيالنهايةوصلتالتكلفةل411,111الشارع

النعرفكيفستطوراالمورفيالقضاءلذاعلينااننصوتفياقتراحيلهذاالبندكالتالي:/االقتراحتوفيق

 للناس االموال ترجيع علينا وقضائي قانوني لمخرج وصلنا بشكلوحالة دفعت التي

مجحف.

.االقتراحمعقولجداوصحيح:مقدادشيخعبد

؟هللديكماقتراحاتاخرى:مضررئيسالمجلس

ال:ايادمسعود

باإلجماع في حالة وصلنا لمخرج قانوني وقضائي علينا ترجيع االموال للناس  الموافقة : القرار

 التي دفعت بشكل مجحف.

مصادقةاالتفاقيةمعشركةالكهرباءبخصوصغرفةالمحول:البندالثالثعشر

:مضررئيسالمجلس محول عندنا ستضع الكهرباء شركة كبير،كهرباءللللتوضيح محول وضع اجل ومن

الكهرباءالشركة لكنشركة وجاهزة الغرفةموجودة لذلك، لتوفيرمكاناوغرفة بحاجة

استئجاراالرضالمجاورةللغرفةوالتابعةللمجلسالمحليهوتريدضمانالحماية،المتبع

96) مدار على 21متر( ل التمديد امكانية مع اضافية21سنة االمر،سنة نهاية وفي

من اميننحنغيرف.ناحيةضريبيةالمبنىيرجعلها حسبالمعطياتالتياعطانياياها

هذهاالتفاقيةمنمنطلقاالستفادةمنعلىالمطلوبهوالمصادقة،ضريبةالملزمونبدفع

.ملعبالرياضيالموجودالالمحولفيبناءالمجلسو
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يعنيفيالنهايةاإلتفاقيةستخدمالمجلس؟:احمدملحم

توفيرالحمايةتكلفشيئسوىنمناجلالحصولعليهلن،نحنبحاجةماسةلهذاالمحول:رئيسالمجلسمضر

للمحول.

 "תהליך"المتبعاإلجراءهلهذاهو:احمدملحم

.هذاهوالمتبعللحصولعلىالمحولنعم:مضررئيسالمجلس

 الكهرباء بخصوص غرفة المحول.المصادقة باإلجماع على االتفاقية مع شركة  :  القرار

؟تبقىشيئهل :  مضررئيسالمجلس

.بتأجيلالبحثبالبنودالتياقترحتهارغبتكماناوصلتمتأخروفهمت :احمدملحم

ماهيالبنودالتياقترحتها؟ :مضررئيسالمجلس

نهمسحلهذهالبيوتأليجباجراء،بدونكهرباءبيت4,111اليومفيهااليقلعنةعرعر :احمدملحم

 االخيرة الفترة في الداخلية للجان مداوالت قائمةועדות פנים" "هناك بيوت لتوصيل

،بالكهرباء طالما الشوارع،هذه الهاتف، بالمجاري، مربوطة بالهدم، مهددة البيوتغير

 نحضر دعونا  بالكهرباء. توصيلها فمنطقي عرعرة،מיפוי""مسح عارة، المنطقة لكل

.هذهالبيوتלסמן" بتحديد"وبعدهانقومواديالقصب،خورصقر،وخلةالخشب

،ماهيالفكرةالمقترحةعلىالمجلس،اذاشركةالكهرباءقررتتوصيلالبيوتبالكهرباء :مضررئيسالمجلس

.؟لمساعدةفيهذااالمرلالمجلسمنماالمطلوب

بالفعلابونزارهناكالكثيرمنالبيوتبحاجةلتوصيلهابالكهرباءجميعهاداخلالخارطة :نديممرزوق

الهيكلية.

.؟المدىالقريبعلىاريدسؤالابوانسحسبالمعلوماتالتيوصلتكهلاالمر،صحيح :مضررئيسالمجلس

مخولالداخلية،حناسويدالاصفياللجانانابتواصلمعاحداالشخماذكرتاستمرارل :احمدملحم

علىعملواباقةوفيكفرقرعاخرفاقتراحهناكو،الهتمامبالموضوعفيالوسطالعربيل

 قضية بالخطر لذلكوتقد "סכנת חיים"التهديد واالستعداد الضروريالشروع من ميلذا

الطلباتمنذاالن.

ماهيالتكلفةحسبتقديرك؟ :مضررئيسالمجلس

 "קדנציה"فترةفي :  غازيقاسم حصلعلىסכנת חיים""مجلسكفرقرعتحتاطارالخطرمعينة

رخصلتوصيلالكثيرمنالبيوتبالكهرباء.

ساهمت"اورهايتكصورةجديدةلعارةوعرعرة"ربما،ابوانسلميكنموجودفيالبداية : مضررئيسالمجلس

.ساعدنافيذلكوت

بجنببيتغيرموصولةبالكهرباءبيوتكثيرةاءسمأللمجلسالسابققائمةبدمتسبقوق : نديممرزوق

اسعدالصيداويوبجنببيتالسعيداليوسفوفيالسهل.

داخلالخارطةالهيكلية.المقصوديعني : مصريمحمد



 يـلـمحـرة الـرعـلس عـجـم

 

 המועצה המקומית ערערה
 לשכת ראש המועצה رئيس المجلسديوان 

 370-0137430טלפון:  0137430-370تلفون : 

 31 – 5060636פקס :  5060636-31فاكس : 

 03305מיקוד :  60003منطقة : 

 

48 
 

 :مضررئيسالمجلس على انس ابو لاشكر الناسطرحه على صعب جدا الموضوع بان شك ال لموضوع،

الناسعنفنتهازالفرص،نحنهدفناالتخفيالمؤديةال"ظاهرةالتجارة"وباألخصهناك

اتخاذالقراراناشخصياموافقمعطرحالموضوعواذالزماالمريمكن.بقدرالمستطاع

المناسب.

فيكفرقرعونجحواנקודתיحسبرأييجبانيكونالمسحموضعي" : غازيقاسم نهجوا "هكذا

.بالحصولعلىترخيصمنشركةالكهرباء

الوضعفيكفرقرعمختلفمنناحيةالتوجهالسياسي. :مضررئيسالمجلس

هناكثالثبنوداخرىتماقتراحها)الرياضة،الحفاظعلىالبيئة،رسومالمجاري( : توفيقضعيف

موضوع :احمدملحم بمتابعة لي تسمح وهل رشاد؟ المهندس مع بالكهرباء البيوت ارحبتوصيل

؟االعضاءمساعدةب

.انامعك :مضررئيسالمجلس

.كلنامعك :،نديم،فرجامير

قترحتأجيلالبتفيبقيةالبنود)الرياضة،الحفاظعلىالبيئة،االنأنظراللساعةالمتأخرة :مضررئيسالمجلس

اإلعتياديةالقادمة.رسومالمجاري(للجلسة

جماع تأجيل البت في بقية البنود )الرياضة، الحفاظ على البيئة، رسوم الموافقة باإل :  القرار

 المجاري( للجلسة اإلعتيادية القادمة.
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