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محضر جلسة المجلس المحلي االعتيادية رقم 24102/
الخميس  .12.222.60الساعة السادسة مساءا
ديوان الرئيس
الحضور :

المشتركين :
المحامي مضر يونس
السيد توفيق ضعيف
السيد اياد مسعود
السيد مصطفى ابو هالل
السيد طالب جهجاه
السيد عبد هللا جزماوي
السيد احمد ملحم
السيد محمد مصري
السيد نديم مرزوق
السيد امير مرعي
السيد فرج عقل
السيد غازي قاسم
المحامي مقداد الشيخ عبد

رئيس المجلس المحلي
قائم بأعمال الرئيس
نائب الرئيس
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

لم يحضر الجلسة:
السيد نادر يونس
السيد سامر سعد

السيد نور جزماوي
المحامي امين مرجية

محاسب المجلس
المستشار القضائي

عضو
مراقب المجلس

على جدول األعمال التالي :
 .1المصادقةعلىمحضرالجلسةاالعتياديةرقم.1/1014
 .1توصيةلممثلعنالمجلسالمحليللجنةاللوائيةللتنظيموالبناء.
 .3مكانووضعالمكتبةالعامة.
 .4التلفونالمركزيللمجلسالمحلي.
 .5فتحشارعبدونمخرجحيالباطن.
 .6تطويرالمقبرة.
 .7وضعالرياضةفيالبلدتين.
مضر رئيس المجلس

 :السالموعليكمورحمةهللا ،

نور

 :اطلبمنكمتزويدنابالتفاصيلالشخصيةلجميعاعضاءاللجانكذلكيجبتزويدنابنسخة
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لجميعمحاضرجلساتلجانالمجلس .
مضر رئيس المجلس

 :هناك 3امورطرحتفيالسابق(دعمالمساجد– لجنةلمكانةالمرأة– ترقيمالشوارع)
هلمنجديد؟ 

نور جزماوي

 :بخصوصالمساجد–يجباوالالمصادقةعلىميزانيةالمساعداتضمنالمصادقةالكلية
للميزانية .

محمد مصري

 :اطلباعطاءفرصةللحاجهاني–للتكلمفيامربيتالمسنالقديم .

الحاج هاني

 :يعرضمشكلةبيتالمسنالقديمكممثلعنجمعيةالشروقوالتيتختصرعلىانهناك
ميزانياتلبيتالمسنعنطريققسمالرفاهاالجتماعيالتيلميتلقوها .

مضر رئيس المجلس

 :و كلناتوفيقالقائمباألعماللمتابعةالموضوعخاصةبعدتوجهالمحاميزيادالشيخعبد
بهذاالخصوص،سوفنراجعاالمرمعالمستشارالقضائيونردعليكمبأقربفرصة
ممكنة. 

توفيق ضعيف

 :سبقوتداولنافياالمرخالل 3جلساتمعالمسنينومديرةقسمالرفاهاالجتماعي.حاليا
هناك ميزانية  10،400شاقل عرضنا عليهم استغاللها في الوقت  الحالي ،لكنهم رفضوا
لحين استالم المبلغ الكلي الذي يستحقوه ،كذلك رفضوا االشتراك في الرحالت التي
عرضتعليهممنقبلقسمالرفاهاالجتماعي .

مضر رئيس المجلس

 :امامكم (جمعية الشروق) خيارين اما اعطاءنا الفرصة للحصول على חוות דעת الرأي
ال مهنيمنالمستشارالقضائيواتخاذالقرارالمناسبوفقالجوابالمستشار القضائي -او
توجهكمللقضاء .
للتوضيح  : هناك فرصة لتقديم اقتراحات وبنود على جدول االعمال قبل  44ساعه من
موعدالجلسة .
كماواودانالفتانتباهكملوجودموقعللتواصلاالجتماعي(فيسبوك)الخاصبالمجلس
المحلي والتي تديره السيدة عصمت يونس "  فمن يرغب منكم إدراج حدث هام ،فعالية
ثقافية،حدثخاصفيالبلدعليكماالتصالبالسيدةعصمتيونس .

نور جزماوي

 :كنت ارغب بإضافة بند المصادقة على تعديل الميزانية التطويرية  ،ارى من المناسب
تأجيلالبتفياالمرلجلسةغيراعتيادية .

غازي قاسم

 :اذن من االفضل تأجيل البت في طلبي والخاص في امر أرنونا جديد لنفس الجلسة
المقترحة .

البند األول

 :المصادقةعلىمحضرالجلسةاالعتياديةرقم1/1014

مضر رئيس المجلس

 :محمدمصريطلبتعديلصياغةالبند11حسبالورقةالمرفقةالتيبينايديكم 
للمعرفةكلتعديلمقترحيجبقراءتهاماماالعضاءومنثمالتصويتعلىالتعديل 

محمدمصري

 :يقرأالنصالمقترحللتعديل :
"אבל מנגד ישנה תופעה מעצבנת  ............ותרומות למימון מסגדים"
המשפט הנכון:
" זה שהמועצה לא תומכת במסגדים ,ישנה תופעה שהאימאמים נאלצים
לבקש תרומות בימי שישי למימון תחזוקת המסגדים" .

مضر رئيس المجلس

 :هلمنموافقةعلىتعديلالمحضر؟ 
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القرار

 :المصادقة باإلجماع على التعديل المقترح ومحضر الجلسة االعتيادية رقم 64102/

البند الثاني /סעיף 2

 :توصيةلممثلعنالمجلسالمحليللجنةاللوائيةللتنظيموالبناء 
 :מתן המלצה לנציג המועצה בוועדת התכנון המרחבית

مضر رئيس المجلس

 :اللواء طلبوا منا تقديم  التوصية واختيار احد رؤساء السلطات المحلية  ممثل عن مجلس
عرعرة  المحلي في لجنة التخطيط والبناء اللوائية  ،مرسي ابو مخ يرغب في تمثيلنا في
اللجنة اللوائية ،الموضوع مهم هل انتم مع اعطاء التوصية لالخ مرسي؟ ال يوجد ممثل
غيرهمنالمنطقة .

محمدمصري

 :امالفحمتدعممن؟ 

احمدملحم 

 :يشترطعلىالممثلانيحضرجميعالجلساتالتييمثلهاوليسفقطمايتعلقفيبلديةباقة .

القرار  4החלטה

 :موافقة  61عضو بتقديم توصية واختيار مرسي ممثل عن مجلس عرعرة المحلي في
لجنة التنظيم اللوائية وامتناع العضو عبد هللا جزماوي عن التصويت
המלצה למנות את עו"ד מורסי אבו מוך ראש עיריית באקה ,כנציג
המועצה המקומית ערערה בוועדת התכנון המרחבית ברוב קולות של 31
מול  3שנמנע (החבר עבד אללה גזמאוי)

البندالثالث 

 :مكانووضعالمكتبةالعامة

مضر رئيس المجلس

 :أعطيحقالكالملصاحباالقتراحاالخاميرفليتفضل 

أمير مرعي

:

مضر رئيس المجلس

 :للمعلوميةاقترحعليناالسيداميرمزاريبمن المجلسللحفاظعلىاالثارحفظالموقع
والمبنى،كماتعلمونمبنىالمدرسةاالعداديةالقديمكانمركزقياديللجيشالعراقي،حفظ
المكان يساهم في توفير جو ومناخ امن لرواد المكتبة . كان ينقصنا بعض المعلومات
التاريخية حول ا لمكان وان كان الحدكم معلومات تاريخية فليزودنا بها ، قمنا بكتابة
مكتوببهذاالخصوصمناجلالمباشرةوحفظالمكان،كذلكيوجدلدينااقتراحاتاخرى
لتأجير المكان للحركات الشبابية او الجمعية النسائية  البير -يمكن دراسة توسعة المدخل
للمكتبةواالمرمنوطبالمواردالمتاحة. 

امير مرعي

 :المكتبةصغيرةالتناسبعددالقراء .

مضر رئيس المجلس

 :سبقوزرتالمكتبةوالحظتانالمجلسالسابقتكلفمبالغغيرقليلةلترميمالمكتبة .

امير مرعي

 :مناجلتشجيعالقراءةاقترحتغييرالمكان .

محمدمصري

 :اطلبمكتبةفيعارة .

مضر رئيس المجلس

 :يحقلعارةمكتبة،انشاءهللاتتاحلناالفرصةلتخصيصمكتبةألهاليعارة .

نديم مرزوق

 :موقعالمكتبةاستراتيجيومناسب .

مضر رئيس المجلس

 :لقدصودقعلىوضعالفتةمناسبةللمكتبة .

الكل يعلم ان موقع المكتبة السابق كان افضل بكثير .انتقلت المكتبة لمنطقة غير مناسبة
لمبنىالمدرسةاالعداديةالقديمة .
حتى االن ال توجد الفتة  للمكتبة في موقعها الجديد ،لم يتم االعالن عن نقل المكتبة ،
المدخلاليهاصعببسباغالقهبسياراتروادالبنكالعربي،البنايةقديمةومهجورة،
صغيرةغيرمشجعةللقراءة،وضعالبنايةوالبيئةالمجاورةخطرסכנת חיים .
ندرسقضيةتخطيطمستقبليلمكتبةعامةتليقبالبلدتينوفتحفرعفيعارة، ،
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اميرومقدادمعا

 :نحنمعتخصيصمدخلاخرللمكتبة .

مضر رئيس المجلس

 :هلالبندللبحثفقطامهناكحاجةللتصويت؟ 

امير مرعي

 :للبحثفقط .

مضر رئيس المجلس

 :اذنليستهناكحاجةللتصويت .

البند الرابع

 :التلفونالمركزيوموقعالمجلسالمحلي 

امير مرعي

 :هناكالكثيرمنيتصلعلىالهاتفالمركزيوالاحديردعلىالهاتفكماويجب حذف
الموظفين التي مازالت اسمائهم في الرد االلي للهاتف مثل فؤاد مرعي وصبري ناطور
رحمهمهللا. 
كما  واطلبتحديثموقعاالنترنتالخاصبالمجلسالمحليليتناسبمعالوضعالجديد،
يجب ادراج  كلمة للرئيس الجديد ، ادراج مناقصات المجلس  ،عرض لجان وهيئات
المجلسالجديدةوالخ ...

مضر رئيس المجلس

 :سبقوقمنابحجبالموقعونحنفيصددتخصيصموقعجديداوحتلنةالموقعلقداخترنا
السيدةعصمتلالهتمامبالموقعللتعديلوالتحديثوفقالكفاءتهاوتجربتيمعهامنخالل
ادارةموقعمضرللرئاسة،الموضوعقيدالمعالجة. 

البندالخامس

 :فتحشارعبدونمخرجحيالباطن 

امينمرجية 

 :يغادرالجلسة 

فرجعقل 

:

مضر رئيس المجلس

 :هلفحصتاذافيامكانيةلفتحشارع؟هللديكشارعمقترح؟ 

توفيق ضعيف

 :فيجلسةاالدارةاالخيرةبحثناالموضوعوحسبالخارطةالهيكليةاليوجدهناكمخرج.
وبعد التداول في االمر والتشاور مع مهندس المجلس المحلي نقترح التوجه ألصحاب
االراضيالزراعيةالمجاورةلطلبالموافقةعلىفتحمخرجمناراضيهم .

فرجعقل

 :الجميعاشترىقسيمةمعشارع،فيالسابقكانفيطريقومخرجلهذهالحارة .

طالبجهجاه 

 :كانفيطريق .

توفيق 

 :مطلبفرجاليجوزابقاءالشارعوالحارةبدونمخرج .

محمدمصري

 :ماهواالقتراح؟ 

طالبجهجاه 

 :حارةكاملةتعاني .

مضر رئيس المجلس

 :هلالمطلوبشقشارع–اوتوسعةالشارعوهلاالمرمنوطبمصادرةاراضي؟ 

االقتراح

 :يتبنى المجلس التوجه لقسم الهندسة وللجنة التنظيم لفحص الموضوع واالمكانيات إليجاد
حل مناسب للحارة الغربية حي الباطن ،نسند المهمة للمتابعة للقائمباألعمال السيد توفيق
ضعيف 

القرار

 :الموافقة باإل جماع تبنى المجلس التوجه لقسم الهندسة وللجنة التنظيم لفحص الموضوع
واالمكانيات إليجاد حل مناسب للحارة الغربية حي الباطن ،واسناد المهمة للمتابعة للقائم
باألعمال السيد توفيق ضعيف2

البندالسادس 

 :تطويرالمقبرة 

هذه الحارة نسيها الزمن – بيوت بدونرخص اهم شيئ ليس لها مخرج  ،شارع باتجاه
واحدوضيق،منالضروريفتحمخرج .
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طالبجهجاه 

 :المقبرةمعروفةللكل-هناكصعوبةللوصولالىالمقبرة- 

مضر رئيس المجلس

 :ماذاتقترح؟ 

مقداد الشيخ عبد

 :تسييجوتخصيصطريقللوصولللمقبرة،المقبرةبحاجةلصيانه .

طالبجهجاه 

 :ممكنتقسيمالمقبرةلقطاين–بواسطةبناءالجدران– 

مقداد الشيخ عبد

 :مثلعارة .

مضر رئيس المجلس

 :اقترحانيقومالمهندسبزيارةالمكان–لالطالععلىاحتياجاتالمقبرةوتقديماقتراحات
للترميم–ومنثمدارسةالتكلفةوامكانيةتبنيالترميم–خطةمعينةمدروسة– 

طالبجهجاه 

 :باإلضافة الى دعم المجلس المحلي يمكن التجنيد والعمل بشكل تطوعي – االستعانة في
الحركةاالسالميةامالفحم .

نورجزماوي 

 :كلسنهنحصلعلىميزانية منوزارةاالديان – وفقاالقتراحاتقسم الهندسة – والتي
بموجبهاتستثمرالميزانيةالمقتطعة .

طالبجهجاه 

 :اليوجدسعةلدخولالتراكتورلحفرالقبور،هناك13دونممشاع .

نورجزماوي 

 :اقترح بناء خطة شاملة لمشاركة المجلس المحلي وذلك بعد المصادقة على الميزانية من
وزارةاالديانوتجنيدمعسكرتطوعي،للعملوفقالمخططقسمالهندسةوبذلكيكوننجاعة
فيالعمل .

مضر رئيس المجلس

 :اقترح ان يقوم قسم الهندسة بزيارة المقبرة مع النائب اياد مسعود – لتحضير مخطط
مدروسواقتراحاتللتمويل. 

القرار

 :الموافقة باإل جماع ان يقوم قسم الهندسة بزيارة المقبرة مع النائب اياد مسعود – لتحضير
مخطط مدروس واقتراحات للتمويل2

البند السابع

 :وضعالرياضةفيالبلدتين 

طالبجهجاه 

 :وضع الفعاليات الرياضية في البلد يستوجب التحسين .كلنا يعرف ان فريق كرة القدم
هبوعيلقدمتمايقافه،فمنالواجباننقومبالعملعلىانشاءفريقجديدواالمربحاجة
لميزانيةليستببسيطةوتعيينادارةخارجية .
لدينا كفاءات وكوادر على مستوى عال كما وهناك حاجة ماسة للترفيه عن المواطنين
وتشجيع االجيال القادمة وخلق مناخ رياضي مناسب  ،قمنا لجنة االدارة بإعداد  دراسة
لتحسينوضعالرياضةوهيموجودةمعالعضونادريونس .

مضر رئيس المجلس

 :هلالدراسةشاملة؟

مقداد الشيخ عبد

 :هناكدراسةبموجبهايتطلبمبلغاكثرمن400,000شاقللمصاريفالفريقوادارته 



(ملعب،رخصة،فحصطبي،مدرب،العبين،والخ )...
مضر رئيس المجلس

كناامامخياريناالول :تشكيلفريقجديدوبذلكنبدأمنبدايةالسلمأوشراءفريققائم.
الخيارالثاني/اقتراحلشراءفريقامالغنمبمبلغوقدره70,000شاقلوالذيالقىمعارضة
واسعةبسبباالنتماء.
منالممكناقامةجمعيةقانونيةتعنىبأمورالرياضةفيالبلدين،وفقالنصيحةاالخلؤي
بديرمندوبوزارةالرياضةوالتيبواسطتهايمكناخذدعممنالوزاراتالحكومية .

طالبجهجاه 

 :كم من الوقت يحتاج الموضوع ؟– يجب ان يكون الموضوع جاهز قبل بداية الموسم
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الرياضيالجديدالموافقفيشهر9القادم .
مضر رئيس المجلس

 :هناكمشكلةاخرىفيتوصيلالكهرباءللمعلبحيثتمقطعالكهرباءقصراوذلكعقب
الحفرياتوبناءالبنايةالجديدةللمجلسالمحلي .

نورجزماوي

 :هناكعملعلىاقامة(غرفةلتوزيعالكهرباء)وعنداتمامهايمكنتوصيلكهرباءللمعلب .

توفيقضعيف 

 :المشكلةالرئيسيةهيعدمترخيصالملعب،كماولدينامشكلةاخرىفيتصريفالمياهفي
مسطحالملعبوبالشكمشكلةالكهرباء .
تعاونامعقسمالهندسةوطلبناتوصيةمهنيهلحلالمشكلة،نعملعلىتجهيزالكهرباءحتى
تاريخ .31.5.1014

مضر رئيس المجلس

 :أطلبمننوراعطائنافكرةبالنسبةلتخصيصميزانيةللدعموالتمويل .

نورجزماوي

 :دعم المجلس للفريق يكون من خالل  لجنة المساعدات –  من اجل الحصول على
المساعدات يجب استوفاء الشروط   باستحقاق المساعدة مثل تسجيل جمعية قانونية مع
المصادقةعلىادارةسليمةوتحضيرميزانيةللجمعيةمنخاللهايشارالىالمبلغالمطلوب
منالمجلسالمحليوتقديماستمارةمعالمستنداتالمطوبةالمصاحبة .
يجبالتنويهعلىانالملعبهوملكخاصللمجلسوهوصاحبالحقفياختيارالجمعية
اوالهيئاتالتييمكنهااستخدامالملعب. 
كانتلناجلسةمعالسيدلؤيبدير،هناكميزانيةمنوزارةالرياضةلجميعانواعالرياضة
مثلكرةسلة،كرةطائرةيجبعلىالمجلسالمحليانيقررالفعالياتالتيينويدعمها
والمشاركةفيتمويلها .
بالنسبةلمشكلةتصريفالمياهيستوجباالمردراسةمنقسمالهندسةوخاصةبعدانتم
استثمارمبالغطائلةفيمعالجةهذااالمروالعملعلىتصريفالمياهسنة1009 .

نديممرزوق 

 :اليوجدرياضة،اليوجدبوعيل(فريق)الملعباهمشيئ .

توفيقضعيف 

 :بالمناسبة هناك فريق الخطاف من الدوري االسالمي يضم  11العب على مستوى عال
وهوالمرتبةاالولىفيالدوري،سبقوتقدمبطلبلدعمالمجلسالمحليلتمويلالسفريات
واستعمالالملعب،المشروعقطريوقيم،ولديهمجمعيةمنظمة–مسجلة .

محمدمصري 

 :اليوجدملعبקט רגל

مضر رئيس المجلس

 :انتمدعولزيارةمدرسةالهالل– خاللفترةقصيرةسيتماالنتهاءمنالعملعلىتجهيز
ملعبקט רגלمعمدرجلألهالينتوقعانهاءالعملخالل10ايام .

محمدمصري

 :اليوجدموقفلسياراتالجميع،خطوةجيدةلكنالبلدكبيرةويوجدحاراتاخرىتحتاج
للمالعب. 

مضر رئيس المجلس

 :نحنفيخضمالعملعلىبناءقاعةرياضيةموسعةمعمقاعد. 

توفيق ضعيف

 :لقدتماختيارمنطقةخلةعارةخلفبنايةموسىفوازيونسالمستأجرةلرياضاالطفال–
علىمساحة1.5دونم .

مضر رئيس المجلس

 :موضوع الرياضة يستوجب دراسة شاملة ،نادر يونس يتكفل بترخيص الملعب البلدي
واقترحتأجيلالقراربالنسبةلفريقكرةالقدم .

القرار

 :تأجيل القرار بتشكيل فريق كرة القدم2

مضر رئيس المجلس   :البحث في طلب احمد ملحم حول تبني المجلس بما يتعلق بالبيوت المهددة بالهدم في
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الظهرات والسنديانه (تل المرح) ،مناقصه الوحدات السكنية  36وحدة من قبل دائرة
اراضي اسرائيل ،سبل التصدي لمخطط توسعه شارع .36
احمد ملحم

 :اطلب البت من جديد في تبني الخوارط الهيكلية الخاصة بالبيوت المهددة بالهدم على ان
يكون الدعم مادي ويتحمل المجلس كافة المصاريف الخاصة بذلك ومن ضمنها التكاليف
القضائية .

مضر رئيس المجلس

 :اجدصعوبةفيالتوصيةعلىهذاالطلبعلماانهناكبيوتكثيرةفيالبلداليوجدلديها
ترخيصمماقديثقلعلىالمجلسكثيراويعيقسيرورةعمله .
المجلسيعملعلىالخارطةالهيكليةللبلدعلىاملانيستطيعازالةالخطرالمهددلكافة
البيوتالمهددةبالهدم .

احمد ملحم

 :بعد المداولة  ارجئ البت بالموضوع لكي يتم دراسته بشكل جذري وبحث االمكانيات
المتاحةامامالمجلس .
لقدعلمناانهلميتقدمايشخصلمناقصةالوحداتالسكنية .

مضر رئيس المجلس

 :لقددعونامنقبل دائرة اراضي اسرائيلللبحثفيالموضوعوطلبناحاليااننؤجلموعد
اللقاءحتىنتمكنمندراستهبعمقونقدماطروحاتوطلباتجديةومدروسةلماهوفي
مصلحةابناءهذاالبلدكييستطيعواانيشتركوافيالمناقصةعلىانتقتصرالمناقصة
علىسكانالبلدفقط .
شارع  65للتوضيح  -مما الشك فيه ان مخطط شارع  65في صفته الحالية مرفوض
والمجلسسيعملعلىتقديمموقفهمنهذاالمخططوطرحالبدائلالمالئمةلمصلحةالبلد
واهلالبد .

اغلقت الجلسة في تمام الساعة : 10:45


نور جزماوي

المحامي مضر يونس

القائم بأعمال سكرتير المجلس المحلي

رئيس المجلس المحلي عرعرة

اعداد :

سامية
مديرة ديوان الرئيس
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