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فتح ميزانية تطوير جديدة (ترميم المدرسة الثانوية)
פתיחת תב"ר חדש שיפוץ בי"ס תיכון.
فتح ميزانية تطوير جديدة (ترميم المدرسة االعدادية)
פתיחת תב"ר חדש שיפוץ בי"ס חט"ב.
فتح ميزانية تطوير جديدة (ترميم رياض االطفال ومدرسة عارة ب)
פתיחת תב"ר חדש שיפוץ גנים ובי"ס עארה ב'.
فتح ميزانية تطوير جديدة ( ترميم الملعب الكبير)
פתיחת תב"ר חדש שיפוץ מגרש כדורגל הגדול.

مضر رئيس المجلس

قصي زامل

 :يعطيكم العافية ،قبل البدء بالجلسة ا ود اطالعكم على اللجنة الشعبية ونشاطاتها ففي
اعقاب جلسة لجنة المتابعة االخيرة ،انبثقت لجنة شعبية ناشطة خاصة بعارة وعرعرة
لذا اطلب من احد اعضائها السيد قصي زامل تزويدنا بالمعلومات حول عمل هذه
اللجنة فليتفضل
 :مساء الخير للجميع ،اقيمت هذه اللجنة بمعية رئيس المجلس – هناك تحالف قوى
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سياسية وحركات شبابية في البلدة – اللجنة ناجحة – اقيمت على ضوء احداث غزة –
الحقا سنعالج امور اخرى – من ضمن الفعاليات مسيرات سلمية – رفع شعارات –
هناك مشاركة وحضور جيد من قبل االهالي ففي فعالية مشاعل ليلة العيد حضر ما
يقارب  1111شخص – اقيمت خيمة إلغاثة غزة -من ضمن فعالياتها ايضا متابعة
قضية المعتقلين في اعقاب المظاهرات االخيرة – لجنة دفاع تطوعية – مساعدات
ماليه .
غازي قاسم

 :أود الوقوف على مدى أهمية تواجد أعضاء المجلس المحلي في مثل هذه النشاطات
والمسيرات مما يدعم ويساعد على إنجاحها.
 :الجدير بالذكر ،تم جمع ما يقارب نصف مليون شيكل.

قصي زامل

 :للتنوير فيما يتعلق بالمعتقلين وعددهم  22هؤالء شاركوا واعتقلوا على اثر المظاهرة
يوم  0.14.2114قبل تشكيل اللجنة الشعبية ،نحن نعمل قدر المستطاع على مسيرات
سلمية والحيلولة دون االعتقاالت.
 :يعطيكم العافية ،على جدول االعمال فتح ميزانيات تطويرية جديدة ونظرا لوجود لجنة
اولياء االمور للمدرسة الثانوية معنا اليوم استهل جلستنا فيما يتعلق بمتطلبات
واحتياجات المدرسة الثانوية
هذه المصاريف عمليا من صندوق وموارد المجلس المحلي ،بعد التفكير والمحاوالت
في البحث عن موارد ومصادر اخرى لتغطية هذه المصاريف االمر كان شبه مؤكد ال
يوجد ممول اخر لغاية  3ايام اتضح هناك احتمال في تخصيص ميزانية من قبل وزارة
المعارف لترميم المدارس للسنة القادمة مما ادى لنوع من التساؤالت وأخذ التدابير
الالزمة.
حاليا قمنا بدراسة احتياجات المدرسة وجردها بالتوافق مع ادارة المدرسة ،لجنة اولياء
االمور ،مجلس الطالب ،قسم المعارف ،والتي وصلت لقيمة ما يقارب 172417111
شاقل دون الضريبة وتضم :
 غرف تدريس خصوصية (פרטני) -الطابق االخير  -الجهة الشرقية البناء قائمبحاجة للتجهيز وفي الجهة الغربية بحاجة لبناء غرف من االساس وتجهيزها –
وفقا لرأي محمد سيف مدير قسم المعارف من الممكن االكتفاء بتجهيز الجهة
الشرقية فقط والبت في بناء الغرف في الجهة الغربية الحقا – سيتم الجلوس
سوية مع مدير المدرسة ومدير قسم المعارف وبحث االمر ،النية حاليا العمل
على تجهيز الجهة الشرقية فقط.
 تخصيص مراحيض للمعلمين والمعلمات ترميم مداخل الحمامات والمراحيض ،وضع البالط مزري. تغيير االبواب – حديد -غير امنة – تكلفة حوالي  01 -01الف شاقل الشبابيك قديمة – مسربة للماء والهواء – بقيمة  101الف الدهان من الداخل والخارج  111 -االف معرشات للطابق العلوي مشاكل في الكهرباء  -وغيرهافيما لو قررنا توفير جميع هذه االحتياجات سيصل المبلغ لقيمة  173117111تقريبا
ولكن في حالة اختصرنا بناء الغرف في الجهة الغربية من الطابق العلوي ،تغيير
االبواب ،دهان  ،سيكلفنا ذلك حوالي  1017111شاقل.
من باب المسؤولية ومن اجل الحفاظ على ميزانية المجلس يجب االخذ بعين االعتبار
في حالة تم تجهيز جميع هذه الترميمات سوف نضيع الفرصة في الحصول على دعم

احمد ملحم

مضر رئيس المجلس
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وزارة المعارف الخاص بترميم المدارس للسنة القادمة.
االقتراح كالتالي الخروج بمناقصة على المبلغ الكلي  170117111يشمل الضريبة
االضافية والعمل على مراحل :
المرحلة األولى – ترميم وتجهيز االشياء االساسية والضرورية وحسب سلم
االولويات.
المرحلة الثانية – منوط بتطور االحداث وتطور المحادثات مع وزارة المعارف
وتخصيص المبالغ وتحديد الفترة الزمنية للترميم.
احمد ملحم

مضر رئيس المجلس

نور جزماوي

قصي زامل
مضر رئيس المجلس
امير مرعي

مضر /اقتراح הצעה

قرار /החלטה

البند الثاني

 :حسب معلوماتي فان ميزانية التطوير في وزارة المعارف سنوية ،مخصصة مسبقا
מוקצה מראש وغير متراكمة מצטבר – يجب الفصل ،ال اعتقد انه مسموح تأجيل
الترميمات للسنة القادمة هذه القاعدة غير واردة في وزارة المعارف – يجب علينا
توفير البيئة التعليمية المناسبة لطالبنا.
 :وزارة المعارف تمول حسب االحتياجات فقط  ،الترميم المذكور اعاله هو لمرحلة
طويلة  -بحي ث لم تسنح لك الفرصة الستغالل هذه الميزانية التي من الممكن ان
تحصل عليها من الوزارة.
 :للتوضيح ،تقوم وزارة المعارف بتخصيص ميزانية مرة واحدة في السنة لكل مدرسة
ومدرسة وفقا لعدد الطالب وذلك من اجل االهتمام بصيانة المداس بشكل جاري ،هذه
الميزانية ال تغطي الترميمات الجذرية المطلوبة والمذكورة.
للتوضيح تخصيص المبلغ  170117111عمليا هو تغطية الحتياجات المدرسة على
مدار  11سنوات قادمة ،باإلضافة ستكون هناك صيانة جارية אחזקה שוטפת.
 :للتوضيح جميع االشياء المطلوبة هي اساسية من اجل توفير االمن واالمان وهذا اقل
ما يكون (מינימאלית).
 :من البديهي فيما لو كسر شباك سوف نقوم بتصليحه ،ولكن بناء الغرف والمراحيض
والبالط ،جميع هذه االمور ترميمات طويلة االمد على فترات متباعدة.
 :انا مع العمل على مرحلتين – بشرط االلتزام – وتوثيق ذلك بالمحضر – وتنفيذ،
ترميم وتزويد جميع هذه االحتياجات فيما لو لم يتم تغطية المصاريف من مصادر
داعمة اخرى.
 :المصادقة على فتح ميزانية تطوير جديدة بقيمة 170117111شاقل يشمل ضريبة
اضافية لترميم المدرسة الثانوية .
אישור פתיחת תב"ר חדש בסך  ₪ 000110111כולל מע"מ שיפוץ בי"ס
תיכון ערערה
 :الموافقة باإلجماع على فتح ميزانية تطوير جديدة بقيمة  000110111شاقل لترميم
المدرسة الثانوية ،تخصيص مبلغ  71،111شاقل على حساب بند رقم
 0800011781و تخصيص مبلغ  0،131،111شاقل على حساب الفائض من
الميزانية المتوفرة للمجلس المحلي מאשרים פה אחד פתיחת תב"ר חדש
סך  ₪ 1,055,555שיפוץ בי"ס תיכון  ₪ 05,555 ,שימומן מ סעיף
 1810055081ועוד  ₪ 1,135,555שימומן מעודף הנצבר בתקציב
הרגיל.
 :فتح ميزانية تطوير جديدة (ترميم المدرسة االعدادية) /פתיחת תב"ר חדש שיפוץ
בי"ס חט"ב.
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مضر رئيس المجلس

 :نتحدث عن مبلغ  0017111شاقل ويشمل :
 تغيير ابواب ،غير صالحة بتاتا. مشاكل كهرباء داخل الصفوف. دهان داخل المدرسة. وفي خارج المدرس حل مشاكل امنية في الساحات – المداخل – والجدران :هذه المدرسة حديثة (منذ  1سنوات) والمبلغ المخصص لها  0117111شاقل بينما
المدرسة الثانوية قديمة (منذ  31سنة) والمبلغ المخصص لها  170117111شاقل
كيف؟
 :صحيح البناية جديدة ولكن ينقصها التطوير (פיתוח).

مضر رئيس المجلس

 :تم تجهيزها كمبنى دون العمل على الجوانب التطويرية والجاهزية الالزمة من ناحية
االمن واالمان مثل الجدران والساحات وغيرها.
هنا ايضا تم العمل في نفس السياق بالتشاور مع جميع االطراف وحسب الطلبات
وتوصيات المشرف على التخطيط.
 :الموافقة باإلجماع على فتح ميزانية تطوير بقيمة  801،111شاقل لترميم المدرسة
االعدادية ،تخصيص  011،111شاقل على حساب بند رقم  0800111701و
تخصيص  701،111شاقل على حساب الفائض من الميزانية المتوفرة للمجلس
المحلي  /מאשרים פה אחד פתיחת תב"ר חדש סך  ₪ 805,555שיפוץ
בי"ס חט"ב ₪ 115,555 ,שימומן מסעיף מספר 1811555005
וסכום של  ₪ 005,555שימומן מהעודף הנצבר .
 :فتح ميزانية تطوير جديدة (ترميم رياض االطفال ومدرسة عارة ب)  /פתיחת
תב"ר חדש שיפוץ גנים ובי"ס עארה ב'.
 :نحن نتحدث عن رياض االطفال في خور صقر ووادي القصب صفين :

محمد مصري

اياد مسعود

القرار

البند الثالث
مضر يونس

االول  :صف المعلمة نسمة يونس ويحتاج لترميمات بقيمة  107111شاقل هذا
الصف مستأجر – هناك نية نأمل المصادقة عليها تحويل وترخيص ارض المنهال لفتح
المجال وبناء رياض االطفال عليها – الموضوع حاليا ضمن معالجة لجنة التنظيم –
المعارف موافقة .
الثاني  :روضة المعلمة كوثر ملحم  -بحاجة لتخصيص مراحيض بقيمة 14،111
شاقل.
مدرسة عارة ب  :مشكلة بئر مياه الصرف الصحي – ترميم للطابق الثاني ترميم
المراحيض  -بقيمة  11،111شاقل
تحت المكتبة العامة – هناك غرفتين غير قابلة لالستعمال بحاجة لترميم ان شاء هللا
نامل ان ينجح ابو براء الذي توجه للبنك العربي لدعمنا في توفير  21حاسوب للمكتبة.
هذه الغرف مطلوبة كتوسعة للمكتبة واستغاللها لفعاليات ومناسبات اخرى – بقيمة
 1137111شاقل.
محمد مصري

 :ما هو المبلغ الكلي لهذا البند؟ عادة كان هناك تفصيل للمبالغ.

نور جزماوي

 210،111 :يشمل رياض االطفال ،مدرسة عارة ،والمكتبة العامة.

القرار

 :موافقة باإلجماع فتح ميزانية تطوير جديدة بقيمة  0100111شاقل لرياض االطفال
خور صقر ووادي القصب ،مدرسة عارة ب ،المكتبة العامة  ،على حساب بند رقم
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.0730111001
מאשרים פה אחד פתיחת תב"ר חדש סך  ₪ 050,555שימומן
מסעיף מספר .10131555015
البند الرابع
مضر رئيس المجلس

عبد هللا جزماوي

 :فتح ميزانية تطوير جديدة ( ترميم الملعب الكبير) פתיחת תב"ר חדש שיפוץ
מגרש כדורגל הגדול
 :في السابق شكلت جمعية من قبل ادارة المجلس المحلي السابق لتشغيل المراكز
الجماهيرية (متناسيم) هذه اللجنة لم تعمل وتضم كل من االستاذ برهان الحاج ،االستاذ
رابح جزماوي ،االستاذ مصطفى مرعي ،االستاذ نزار عيد ،المعلمة سماهر شرقية
والمعلمة سحر جمال.
نحن تحدثنا معهم لتبني فريق كرة القدم من اجل تسجيل الفريق كمرحلة أولى بشرط
تشكيل جمعية خاصة بالفريق ال حقا.
تم التسجيل ،وانتم االن مدعوين غدا لمطعم وادينا في تمام الساعة  0:31كافتتاحية
للفريق –والتعرف على االدارة واعضاء الفريق.
ومن هذا المنطلق نحن بحاجة لترميم الملعب – بقيمة  1117111شاقل ال يضم
زراعة العشب  -تم ترخيص الملعب
 :هذا المبلغ ليس كبير فتكلفة الباب الواحد ما يقارب  21 -11الف شاقل

مضر رئيس المجلس

 :هناك مشكلة تجفيف (ניקוז מים)  ،ترميم الغرف ،في البداية كان لدي اعتراض
على الغرف  ،توقعت المبلغ كبير
 :للتوضيح – هذا المبلغ كان بتوصية وطلب من شخص مختص اساف كينان -
للحصول على ترخيص للملعب .
 :مالحظة  -موقع الملعب بمثابة شوكة بالحلق – اتمنى تخصيص مكان جديد للملعب -

القرار /החלטה

 :الموافقة باإلجماع على ترميم الملعب الكبير بقيمة  000،111شاقل بتمويل بند رقم
 /0730111001מאשרים פה אחד פתיחת תב"ר חדש סך 111,555
 ₪שיפוץ מגרש כדורגל הגדול שימומן מסעיף מספר .1031555015

توفيق ضعيف
احمد ملحم

اغلقت الجلسة  :الساعة 10:30

المحامي مضر يونس
رئيس المجلس المحلي

قائم باعمال سكرتير المجلس

إعداد  :سامية كبها
مديرة ديوان الرئيس
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