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محضر جلسة المجلس المحلي اإلعتيادية رقم 4102/3
الخميس  3.12.4102الساعة السادسة مسا ًء
ديوان الرئيس
رئيسالمجلسالمحلي 
السيدمضريونس 
قائمبأعمالالرئيس 
السيدتوفيقضعيف 
نائبالرئيس 
السيدايادمسعود 
عضو 
السيدمصطفىابوهالل 
عضو 91:91
السيدطالبجهجاه
السيداحمدملحم(ابوانس)  عضو 91:91
عضو 
السيدمحمدمصري 
عضو 
السيداميرمرعي 
عضو 
السيدنديممرزوق 
عضو 
السيدغازيقاسم
عضو 
السيدفرجعقل 
المحاميمقدادالشيخعبد  عضو 

المحاميامينمرجية 
السيدسامرسعد 
السيدةانهارمصاروة 
السيدمحمدسيف 





المستشارالقضائي 
مراقبالمجلس 
مستشارةلمكانةالمرأة 
مديرقسمالمعارف 











لم يحضر الجلسة :

عضو
عضو 

السيدعبدهللاجزماوي 
السيدنادريونس 

على جدول األعمال :
 .9المصادقةعلىمحضرالجلسةاإلعتياديةرقم.4192/2
 .4المصادقةعلىمحضرالجلسةغيراالعتياديةرقم.4192/9
 .3المصادقةعلىمحضرالجلسةغيراالعتياديةرقم.4192/4
 .2المصادقةعلىمحضرالجلسةغيراالعتياديةرقم.4192/3
 .5تعديلمشاريعتطويرية/ميزانيةغيرعادية(עדכון תב"רים).
 .6تعيينعضوفيلجنةاالستئناف/ועדת ערר.
 .7إقتراحممثلجديدعنالجمهور.
 .8متابعةقضيةتسميةالشوارعوترقيمها.
 .1قضاياالتربيةوالتعليمواالمانفيالمدارس.
 .91حافلةلنقلطالبعارةللمدرسة.
 .99التسجيلللسنةالدراسيةالقادمةفيمدرسةالظهراتاالبتدائية.
 .94ضريبةالشوارع(היטל סלילה).
 .93المصادقةعلىاالتفاقيةمعشركةالكهرباءبخصوصغرفةالمحول.
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مضررئيسالمجلس   : نبدأجلستنابالمصادقةعلىمحاضرالجلساتالبند(9–،)2هلهناكاعتراض؟؟ 
نورجزماوي 

 : مقدادقدماعتراضعلىجملةما ...

مقدادشيخعبد 

 : لميعدهناكحاجةلالعتراض .

مضررئيسالمجلس   : إذاالموافقةباإلجماععلىالبند(9–2) .
البنداألول 

 : المصادقةعلىمحضرالجلسةاإلعتياديةرقم.4192/2

القرار

 :المصادقة باإلجماع على محضر الجلسة اإلعتيادية رقم .4102/2

البندالثاني 

 : المصادقةعلىمحضرالجلسةغيراالعتياديةرقم .4192/9

القرار

 :المصادقة باإلجماع على محضر الجلسة اإلعتيادية رقم 4102/2

البندالثالث 

 : المصادقةعلىمحضرالجلسةغيراالعتياديةرقم 4192/4

القرار

 :المصادقة باإلجماع على محضر الجلسة غير االعتيادية رقم 4102/4

البندالرابع 

 : الموافقةباإلجماعللمصادقةعلىمحضرالجلسةغيراالعتياديةرقم 4192/3

القرار

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

توفيقضعيف 

 : عندي مداخلة صغيرة،هناك 3بنوداخرىاضافيةعلىجدولاالعمال،الوضعاليسمح
لنا ببحث  96بندا بجلسة واحدة من ناحية الوقت ،لذا من الممكن البحث في  6او 7
اقتراحات مع االولوية لأل سبق واذا كانت هناك حاجة ملحة من الممكن البحث في البنود
المتبقيةبجلسةغيراعتيادية. 

مضررئيسالمجلس   : طلبكمنطقيلكنالتنسىهذهالجلسةسبقوتأجلتعملياهيعبارةعنجلستين .
توفيقضعيف 

 : صحيح،لكنهناكبنوداخرىجديدةللبحث،فيالنهايةهيجلسةواحدة .

مضررئيسالمجلس   : ننتقلللبندالخامس،نورتفضلبالكالم 
نورجزماوي 

 : قبل بدء البحث في البند الخامس عندي مالحظة على محضر الجلسة غير االعتيادية
 4192/3والمتعلقبي،منالمهمبالنسبةليانتعرفواماالذيحصلبالضبط! عندما
دخلابوعليمعحسنالشيخلمكتبي،حسنالشيخملفهموجودعندنافيقسمالجبايةمنذ6
اشهر ،يسكن في حارة بقرية خور صقر التي كانت تابعة لنفوذ منشة وانضمت لنفوذ
عرعرةسنة ،4115ضريبةاألرنونا لهذهالحارةفرضتفيسنة 4111وبشكلتراجعي
(רטרואקטיבי) لسنة  ،4117توجه الينا هذا الرجل قبل  5اشهر وقدم طلب اعفاء لكل
السنواتبسب إعاقتهبنسبةمافوق% 75وبموجبالقانونهومعفيبنسبة %81،عادة
المتبعفيالسلطاتالمحليةيبحثونفيطلباالعفاءلنفسالسنةالمقدمفيهاالطلبومابعد.
هذا الرجل وبسبب ظرفه الخاص " معلومات خاصة يسري عليها قانون الخصوصية "
(البيانات محفوظة في ملف المواطن) انا صادقت على االعفاء بداية من   4117وبنسبة
 %81 حتى سنة  4193 ،بعد مشكلة ابنه (البيانات محفوظة في ملف المواطن) ،الدور
الذي كان من المفروض ان يسكنه ابنه المريض بقي خاليا/غير مسكون ،لذا جاء حسن
الشيخللحصولعلىاعفاءللدورغيرالمسكونفأخبرتهانهيتوجبعليهإعادةتقديمالطلب
لقسمالجبايةمنثمنبعثمحمودعيسىلزيارةالبيتلتحضيرتقريربالمساحةالمفروضة
بالجباية .هذاال تقريريجبانيسلمللجنةاالعفاءاتللبحثفيمصداقيةالطلبوالموافقة
عليه،الرجللميقصرقدمالطلبفيشهر 9.4192،وبعدهازارمحمودعيسىالمنزل
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وقدمليالتقريرهذاالتقريرقمتبمراجعتهومعاينتهفي46.9.4192وصادقتعليه .
عادة عندما اعالج مثل هذه الملفات ال انتبه لإلسم  ،جاء الرجل يوم االحد (يوم الحدث)
وأخبرنيانهقدماالوراق الالزمةوبانتظارالجواب ،انا أجبتهكنتفيقسم الجبايةيوم
االربعاء والمتبع عندما أزور القسم إنهي جميع المهام وال أترك شئ خلفي من ناحية
االعفاءات"הנחות" واالعتراضات"השגות" وغيرها منالطلبات ،انااهتممتبكلشيئ
لكني ال اذكر اسمك ،لذا إذهب وافحص في قسم الجباية اذا تم معالجة ملفك واذا لم يتم
معاينتهاطلبمنهمتحضيرهليللمصادقةعليهعندماأذهبللقسمخالليوميناوثالث،و
خرجالرجلمنعنديراضيا.بعدهارجععنديبعدماتذكرلماذافرضناعليهمالجباية
منذ 4117 خاصةاننالمنقدملهمفيهذهالفترةاينوعمنالخدمات(جمعالنفايات)...
فانا اجبته بصراحة وبخصوص حارتك يجب معالجة االمر لمجمل السكان في الحارة ،
فالجوابليسعنديلذاعليكالتوجه لإلدارةلإلجابةعلىذلك ،فسألنياذابإمكانهالتحدث
مع النائبالنالرئيسلميكنفيالمجلس،فأجبته لستمنيقررانتتوجهللنائب ام ال
والبقية تعرفونها .ال أرغب بالتطرق إليها لست نادم أو خجل مما حدث ولكن من يقرأ
المحضروالذيسيتمنشرهيفهممنخاللهأننيالمالموالمذنب،منجهتياألمرغيرمهم،
لكنارغببالتوضيحعندمادخلعنديالرجللماكناعملعلىتحضيرالميزانية،ابو
نزاريعلمبانالميزانيةجاهزةمنذشهر،كنتاعملعلىاموراخرىمعموظفآخرمن
المجلسوانتمكررتم اكثرمنمرةفيالمحضر"انيمنهمكفيتحضير الميزانية" وهذا
غيرصحيح،االمرالثانيكنتافضلانيكونفيالقرارالصادرياحبذا...والذيسأقرأه
عليكم:"إصدار بيان شجب واستنكار العنف وبصورة عامة ،مع التشديد في حق

المواطن بالخدمة ،كذلك إعطاء الدعم للمجلس المحلي بتقديم الشكوى ضد المعتدي
على ممتلكات المجلس ومطالبته بدفع الغرامة خاصة اذا عُرف الفاعل"(افهممنذلك
بانممتلكاتالمجلساهممنالموظف) .
غازيقاسم 

:  عفوا نور القرار يتعلق بموضوعين :الشق االول منه يتعلق بالحادثة التي تعرضت لها،
والشق الثانيبخصوصاالعتداءعلىممتلكاتالمجلس .

مصطفىابوهالل 

 : يمكنكالنظرفيبنودالجلسةستجدأنهتمالبحثفيالموضوعينمعا .

نورجزماوي 

 : سؤالي:لوال سمحهللاحدثاالمرمعموظفاخرهلكنتمستتوجهونللشرطة؟ ،وهذا
غيرمذكورفيالقرار .

مضررئيسالمجلس   : عفواالقراركانواضحا وصريحا التوجهللشرطةفيايحالةاعتداءاوعنف،باألساس
المحفزللجلسةهواالعتداءعلىموظفالمجلس ،وواجبعلىكلموظفاو شاهدعلى
اية حالة من االعتداء إ ستدعاء الشرطة مباشرة ،هذا هو الموقف الذي صوتنا عليه وقلنا
ايضا بما انه كان هناك تزامن في االعتداء على ممتلكات المجلس فمن المفروض ايضا
التوجه للشرطة دون سؤال الرئيس "التوجه للشرطة واضح"  ،ربما لم يكن نص القرار
شامال،بإمكانكماعادةالتصويتعليهمرةاخرى .
مصطفى،مقداد 

 : مناالفضلاضافةتعديلعلىالقرار .

مضر/االقتراح 

 : اضافةتعديلعلىقرارالجلسةغيراالعتيادية 4192/3نقترحفيحالةتماالعتداءعلى
ايموظفمنالمجلس،سيتخذالمجلساالجراءالصارموالتوجهللشرطةدونتردد،كذلك
االمربالنسبةللتعديعلىالممتلكات .

القرار

 :الموافقة باإلجماع في حالة تم االعتداء على اي موظف من المجلس ،سيتخذ المجلس
االجراء الصارم والتوجه للشرطة دون تردد ،كذلك االمر بالنسبة للتعدي على الممتلكات.
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البندالخامس 

 : تعديلميزانيةغيرعادية/المشاريعالتطويرية 

نورجزماوي 

 : بالنسبةللمشاريعالتطويريةهناكمشروعتطويريجديد،كذلكيوجدتعديلعلىمشروع
قائم.المشروعالتطويري الجديدهوالطرقالزراعيةلسنة 4192حصلناعلىمصادقة
"אישור" منوزارةالمواصالتبقيمة211,111شاقلعفوامنوزارةالزراعةوبالمقابل
يشارك  /يمول المجلس المحلي بمبلغ وقيمته  911,111شاقل . "אשר ימומן מסעיף
 719211471כבישים השתתפות בתבר"ים"
لذااطلبمصادقتكمعلىالمشروعالتطويريالجديد(الطرقالزراعية)وقيمته511،111
شاقلوذلكبدايةمن98.15.4192 .

غازيقاسم 

 : هلالطرق(الشوارع)معروفة"מסומנות"?

نورجزماوي 

 : بدايةمطلوبقياسالشوارعومنثمتحديدالشوارعللتطوير،لدينا3251متر .

مضررئيسالمجلس   : طول؟ 
نورجزماوي 

 : نعم 

محمدمصري 

 : اين"ايمناطق"؟ 

نورجزماوي 

 : كانت لدينا جولة ميدانية مع مندوب وزارة الزراعة  ،هناك شارع في عارة منطقة خلة
السقيع ،الطريقمنمدرسةالهاللحتىبيتاالستاذمطيع.لميبقىفيعارهسوىهذه
الشوارع،امافيعرعرة  هناكالطريقالذييربطخورصقربالعينومنطقةداروشاحي
والطريق التي تربط العين بالمعلقة ووادي القصب ،كذلك الطريق الذي يربط عين ام
الصمل بكتسير بجنب مزرعة شكيب ،للمعلومية المصادقة فقط على الشوارع القائمة في
المخطط"תכנית" ,هناكطريق فيالظهراتبجنباالحراش(بصراحهنحنبحثناكثيرا
عن طرق زراعيةاخرى لتعبيدها ،يمكنكم تقديم اقتراحات بأسماء الطرق الحقا للميزانية
القادمة .)4195

مضررئيسالمجلس   : اذا اطلب المصادقة على فتح مشروع تطويري جديد للطرق الزراعية بقيمة 511،111
ش.ج 
القرار

 :الموافقة باإلجماع على فتح مشروع تطويري جديد للطرق الزراعية بقيمة 011،111
ش.ج" ،אשר ימומן בסך  ₪ 044,444ממשרד התחבורה וחשבון המועצה
) ₪ 044,444

نورجزماوي 

 : حصلنا على مبلغ اضافي بقيمة 927,638ش.ج للمشروع التطويري رقم  247روضات
الباطن،المبلغالنهائيبعداالضافةهو 4,111,111ش.ج ،منه 381,111ش.جبتمويل
منالمجلسالمحلي .في البدايةومناجلالبدءفيالمشروعاضطررنالطلب تعديلعلى
المشروع وحصلنا عليه ،هذا ال يعني استغالل المبلغ للروضات ألننا انهينا العمل فيها،
ولكنسوفنخصمهذاالمبلغمن381,111ش.جمنصندوقالمجلسالمحلي .



 ارجوالمصادقةعلىتعديلالمشروعالتطويريرقم247 

القرار

 :المصادقة باإلجماع على تعديل المشروع التطويري رقم 247

البندالسادس 

 : تعيينعضوفيلجنةاالستئناف/ועדת ערר

مضررئيسالمجلس   : لقدسبقوتمتعيينلجنةاالستئناف،لكناتضحفيمابعدهناكلجنةمعينةقائمةوالمكونة
مناالخجميلخطيب،ابوايمنمحمودسيف،مقدادشيخعبد.طبعامقدادال يستطيعان
يكون عضو في هذه اللجنة لكونه عضو في المجلس المحلي لذا يجب تعيين بديال عنه.
السؤالهو: هلهناكحاجةاوداعلوجودلجنتيناستئنافاواجراءتعديلجديدينبثقعنه
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لجنةواحدة؟.المسألةهي:وجودلجنتينيعرضالناسللظنبانهناكملفاتتقدملمعالجة
احداهن وملفات اخرى لمعالجة اللجنة الثانية  ،عوضا عن وجود لجنة واحدة للبحث في
جميع الملفات . لذا اقترح تأجيل البت في هذا البند لغاية الجلوس مع االعضاء ودراسة
الموضوع من جديد وبعمق من اجل توحيد اللجنتين وايجاد الحل المناسب ،وفي حالة لم
نوفق بذلكوالجميعمعنيبتمثيلاللجنة ،سوفنقومبتعيينالبديللمقدادكعضوفياللجنة
السابقة من باب االحترام للجميع كلهم مؤهلون لذلك ،واذا يرغبون في خدمة البلد من
الممكن اعطاءهم مثل هذه الفرصة . لذا اقترح تأجيل البحث بتعيين عضو في لجنة
االستئنافللجلسةالقادمة،هليوجداقتراحاتاخرى؟ 
محمدمصري 

 : بشكلعاموجودلجنتينعادةفيالبالدالكبيرةمثلتلابيبووفقالعددالسكان .

مضررئيسالمجلس   : صحيح .
مقدادشيخعبد 

 : منالمفضللجنةواحدة .

محمدمصري 

 : خاصةاليوجدالكثيرمنالعملللجنةاالستئناف،كممرةاجتمعتاللجنةالسابقة؟ 

مضررئيسالمجلس  :  حسبتقديريكانلديهاملفاوملفين .
غازي/مقداد 

:  لمتكنهناكجلساتللجنةاالستئناففيالسنةالماضية .

توفيقضعيف 

 : هلتشكيلاللجنةمنثالثاعضاءفقط؟ 

البعضمعا 

 : نعم .

توفيقضعيف 

 : اذنانامعالتأجيل. 

مضر/االقتراح 

 : تأجيلالبحثبتعيينعضوفيلجنةاالستئنافالسابقة .

القرار

 :الموافقة باإلجماع على تأجيل البحث بتعيين عضو في لجنة االستئناف السابقة.

البندالسابع 

 : إقتراحممثلجديدعنالجمهور 

مضررئيسالمجلس   : الشخصالمقترحهوالدكتورسميرابوريمة ،فيالمرةالسابقةاوراقهلمتستكمل ،االن
وقداستكملتاوراقهنرغبفيتعيينهممثلعنالجمهور ليساعدنافياختياراالشخاص
المناسبةلألماكنالمناسبةفيحالةكانتهناكمناقصات .
القرار

 9 :اعضاء مع تعيين الدكتور سمير ابو ريمة ممثل عن الجمهور باإلضافة لإلستاذ ممدوح
الحاج ،واحد ممتنع (محمد مصري) ال يوجد ضد (العضوان طالب جهجاه ،وأحمد ملحم
حضروا الجلسة خالل البحث في البند التاسع) (عضوان لم يحضروا الجلسة نهائيا).

البندالثامن 

 : متابعةقضيةتسميةالشوارعوترقيمها .

امير 

 : االخ نديم اقترح الموضوع ، وبعدها اوعزتم الينا كلجنة داخلية لالستفسار ومتابعة االمر،
نحنتوجهناللمنتدىالتقدميلتقديمعرضسعراوتكلفةللمشروعوعرضهمكان51,111
ش.ج، الموضوعمازالقيدالبحثلذااطلبتأجيلالبتبقضيةتسميةالشوارعللمستقبل .

محمدمصري 

:  بصراحة الموضوع تأجل كثيرا ،انا ايضا سمعت من المنتدى التقدمي اقتراحهم وفهمت
منهم لديهم تجربة مع الجديدة المكر ،جسر الزرقاء ،عرابة وفي عرعرة بدأوا السنة
الماضية وال اعرف ما السبب ولماذا توقف المشروع ،اضافة على ذلك اقترحوا ترقيم
البيوتبأرقاممنالخزففباستطاعتهم تشغيلسيدات(عامالت) ،هناكحوالي 5111بيت
عددالبأسبهلتشغيلالسيداتبدالمنشراءاالرقاممنالمحالت. 

فرجعقل 

 : 51,111مبلغغيربسيط. 
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 : هلهناكعرضارخص؟ 

مضررئيسالمجلس   : المسالةهي:هناكعرضمنقبلشركة(أورهايتك)التيسوفتقومبتصويرجديدلعارة
وعرعرة ،في حالة تم االمر سيكون لدينا مسح او تمشيط جديد لجميع البيوت والشوارع
الجديدةفيعارةوعرعرة مماسيسهلعليناالعمل ،وفيحينهمنالممكنالتوجهللمنتدى
التقدمياولقسمالهندسةالذيمنالممكنالقيامبهذاالعمل.كفكرةنحنمؤيدونجدا ،ولكن
نحاول تنفيذها بصورة ناجعة ،واالخ امير طلب التأجيل من هذا المنطلق .نحن بانتظار
اجتماع نور مع الشركة يوم االثنين القادم ووفقا لهذا االجتماع ستكون الصورة اوضح
التخاذالقرارالمناسب،سواءلعرضالصورةالجديدةلعارةوعرعرةامامالمنتدىالتقدمي
اوايجهةاخرى .
محمدمصري 

 : ارجواالخذبعيناالعتبارتجربتهمفيهذاالمجال .

نديممرزوق 

:  كذلككونهممنالبلد .

مقدادشيخعبد 

 : ربمايمكنالحصولعلىميزانيةمنالحكومةلتمويلمثلهذاالموضوع .

مضر/االقتراح 

 : بناءعلىفكرةابوبراءنطلبتأجيلالبتفيتسميةوترقيمالشوارعلموعداخر .

القرار

 :الموافقة باإلجماع بتأجيل البت في تسمية وترقيم الشوارع لموعد اخر.

نديممرزوق 

 : بالنسبةللمساجد،ماالجديد؟ 

مضررئيسالمجلس   : تمتخصيصمبلغبقيمة911,111ش.جسنويلدعمالمساجد،والذييجبالتصويتعليه
فيجلسةالميزانية .
نديممرزوق 

 : بوركتم .

مضررئيسالمجلس  :  يبقى على المساجد التحرك والعمل بشكل منظم عن طريق جمعية معينة للحصول على
المبلغالمخصصلها،فيالسابقكانتهناكجمعيةاقامهاالمجلسالسابقللرياضةوالثقافة
ربمانستعين .
نديممرزوق 

 : منسيتولىاالمر؟ 

مضررئيسالمجلس  :  بعد المصادقة على الميزانية سوف نستدعي المشرفين على المساجد لتقديم الطلبات
وسنحاولتقديمالمساعدةبحيثنستطيعتوزيعالمبلغعلىالمساجد .
البندالتاسع 

 : قضاياالتربيةوالتعليمواالمانفيالمدارس 

غازيقاسم 

 : عندياقتراح: هذاالموضوعجديجداوحسبمزاجاالعضاءبالنسبةلزخم البنود ،ارى
مناالفضلتأجيلالبتوتخصيصجلسةخاصةللبحثفيقضاياالتربيةوالتعليم ،وعلى
قسم المعارفتحضير تقرير خاصشامللجميع المعطياتوالبرامجللسنة القادمة .لست
معاقحامهذاالموضوعبزخمهذهالبنود .

مضررئيسالمجلس   : ليسلديمانع،لكناوداعطاءالحقلألخاميرصاحبالطلببطرحالفكرةوراءطلبه .
اميرمرعي 

 : الموضوعليسبجديدفانااقترحته منذمدةوقبلوفاةوالدالرئيسالحاجعزميرحمههللا،
حاليااودالتحدثفيمايتعلقبالمدرسةاالعدادية ،ابنياالنفيالصفالسادسمقبلعلى
السابع انا قلق لوضع االعدادية فحسب رأيي هذه فقرة مفقودة في البلد ،هناك الكثير من
االهالي يرغبون بتسجيل ابناءهم في مدرسة النهضة في كفر قرع ،مدرسة معاوية،
وغيرها  .من الواضح هناك شيئ مفقود اتجاه االعدادية والتي يجب ان تأخذ حقها في
الرعايةواالهتماممثلهاكمثلباقيالمدارسكالظهراتالتييتسابقونلتسجيلابنائهمفيها.
سمعتمؤخراهناكتطوراتجديدةوالتيارغببسماعهاومعرفتهامنالشخصالمسؤول
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عنقسمالمعارف،مثلفتحصفسابعفيعارةوربماثامنممايخففعلىاالعداديةفي
عرعرة.باإلضافةقمناب زيارةللمدرسةاالعداديةمعرئيسالمجلسولجنةاالباءوستكون
لنا زيارة اخرى للمدرسة مع مهندس المجلس وذلك يوم االثنين الساعة  ،94:11حاليا
يهمنيجداوضعاالعدادية ، اذاكنتمترغبونفيتأجيلالبحثفيالموضوعوتخصيص
جلسةخاصةوشاملةلموضوعالتربيةوالتعليمالمانع .
مضررئيسالمجلس   : اقترح "حتى تكتمل الصورة" بان نعطي الحق والفرصة لمدير قسم المعارف لفحص
الموضوع وإعطاء رأيه ووجهه نظره ،تقييمه في االعدادية وغير االعدادية وسماع
اقتراحاته لتحسين الوضع من خالل خبرته في هذا المجال ،كذلك نعطي الفرصة للجنة
االباءوالممثلعنهاالشيخ سعيدبطرحرأيهم،ومنالممكناستدعاءادارةالمدرسةللبحث
واستكمالالصورة ،لذامنالمفضل تخصيصجلسةخاصة ،وبناءعليهاذالزماالمريتم
اتخاذالقرار .للتوضيحفياالعداديةهناكبعضاالمورالتيبحاجةللتغيير،ففيالزيارة
االخيرة التي قمنا بها بناء على طلب لجنة االباء اتضح هناك بعض المشاكل في البناء،
وطلبمنالمجلستبنياالمرلتصليحالوضع،نحناخذناعلىعاتقناهذااالمرومعنيين
في تقديم الدعم والتصليح ،بالمقابل طلبنا من لجنة االباء المسؤولية بحيث هناك موضوع
النظافةومشكلةالبوابينفنحنشرحنالهمبانناوصلناللحداالقصىبتعيينالبوابينللمدرسة
المشكلة هيفيالطالبالذييدخلالصفويرمىالنفاياتعلىاالرضبدالمنرميهافي
حاويةالنفايات،هذااالمرخلقنوعمن التحدي بين المجلسولجنةاولياءاالموروالذي
يقولكالتالي :المجلسيرمم ويصلحولجنةاالولياءتتبنى تنظيف المدرسةحملة تنظيفات
اسبوعية لغايةتطبيعالطالبوتوعيتهموتحملهمالمسؤوليةبالحفاظعلىالنظافةواالمتناع
عنالعبثفيممتلكاتالمدرسة،علىسبيلالمثالمؤخرارجااحضرليصورةلشباك
عاليجدامكسورفيالقاعةالرياضيةبجنبالمدرسةاالعداديةلمتكنهناكمحاولةسطو
اودخولللقاعةفقطلمجردالعبثوالتخريبمنقبلالطالب ممايكلفناالكثيرمناجل
التصليح .لجنة االباء تعهدت بتوعية الطالب "نحن لها" ونحن سنقوم بدورنا بتصليح
الضررالناجمعن العبثوالتخريبكذلكومنخاللزيارتناالمقبلةيوماالثنين سندرس
احتياجات المدرسة ،منالممكناستدعاءرجالمرافقتنا ايضالمعاينةاموراالمنواالمان
في المدرسة ومع تحمس اللجنة المنتخبة الجديدة ألولياء االمور يمكننا اقناع االهالي
بالكوادرالموجودةوخلقمناختربوياليقلعنالمدارساالعداديةفيالمنطقة .المأساة
التينعانيمنهاليستالكادرفلديناكادرممتازمشكلتناهيفيالبناءواالمنواالمان .
ايادمسعود 

 : الطالبيكسروالمجلسيصلح .

محمدسيف 

 : عنديمالحظةمنالجيدتعيينجلسةخاصةموسعةمعالمعطياتللبحثفيقضاياالتربية
والتعليم ،بالنسبة لإلعدادية نعرف موقف الشيخ سعيد وهو يعرف موقفنا منذ سنتين قمنا
بترميمالمدرسةبمشاركةاالهاليولجنةاالولياء،المشكلةليستفيالتصليحاتفنحنتكلفنا
مئات االالف من الشواقل ،نور يمكنه تأكيد ذلك من خالل كشف المصروفات على
االعداديةاالمرالذيلميغيرشيئ،ففيعام 4113عرضعلىاالعداديةقضيةالتعليم
فوقابتدائيوالتيبحاجةللتنظيموالتغييرلألفضل ،كانتهناكعدةتوجهاتواقتراحات
بخصوص التعليم فوق ابتدائي .للمعلومية يجب التفكير بعمقإليجاد الحل ،التصليح الذي
اقترح عمليا مجرد دواء مؤقت لمرض معين سوف يرجع ،يجب ان يكون هناك تصليح
شامل في داخل االعدادية في المبنى التنظيمي للهيئة التدريسية ،عندما تخبرني بتكسير
الشبا كواناعندماازودالمدرسةاليومبالطاولةوالكرسيوغدايصلنيخبرهناكتكسير
للطاولةوالكرسيهذهليستمشكلةالمجلس اوتقصيرمنالمجلس ،انااقولوافتخربان
مجلسعرعرةواالهاليفيالقريةاعطواوقدمواالكثيرلتصليحالمدرسةمنبابالمحاولة
بالخروجبصبغةجديدةللمدرسةاالعداديةولكنلألسفبعداالنتهاءمنالعملوقبلافتتاح
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السنةالدراسيةالجديدةوجدناتفكيكوتكسيرللمقاعدالدراسيةوتكسيرللزجاجوغيرهمن
الممتلكات المدرسية ،فالمسؤوليةاالولى اضعها على الجهاز التنظيمي في داخل المدرسة
وانا اتحمل المسؤولية على كالمي" فانا ارى المعلم في الممر يرى الطالب يعبث في
الطاولةواليتحدثمعه!!!" .
نديممرزوق 

:  اناابنيسجلتهليتعلمفيامالفحم .

محمدسيف 

 : السنة السابقة شجعتخروج الكثير من المدرسة االعدادية بحجة انه اليوجد لدي مكان،
لذلكاليومانااحاولايجادالسبللحلمشكلةمايسمىالتعليمفوقابتدائي،المعلمونليسوا
سيئون من الناحية التربوية بل العكس هم ممتازون"עשר" لكن هناكحلقة ناقصة وهي
قضيةاالنتماءللمكانالذينعملفيه.بالنسبةللطلباتالتيسلمتنياياهاانااقولواعرض
عليك بالمقابل الطلبات منذ السنوات السابقة التي تؤكد على وجود استغالل فرص انا
شخصيازرت 2مدارسلجرداالثاثواتضح انناقمنا بتزويدل 2مقاعدلكناليوماجدها
بدونظهر،فيالسابقألزمنامديرالمدرسةالثانويةباالتفاقية(הסכם חוזר בלתי חוזר)
بموجبها على المجلس توفير األثاث المطلوب والمتفق عليه لفترة زمنية معينة والمدرسة
تتحملمسؤوليةالعبثفيالممتلكاتوالمصاريفالناجمةعنذلك .

اميرمرعي 

 : انااقولكلالمدارسيجبانتوقععلىمثلهذهاالتفاقية .

محمدسيف 

 : لألسفاليوممديرالمدرسةالثانويةيطالبنيب 411طاولةوب 951كرسيعلىالرغم
اننيسبقوزودتالمدارسبالنواقص .

ايادمسعود 

 : ابوثروتمحق"צודק".

محمدسيف 

 : ليس الحل مجرد التزويد ،الحل يجب ان يكون اعمق واعمق وأعمق .المدراء اليوم
يختارون تجاوز محمد سيف " حجر عثرة" والتوجه مباشرة للرئيس لتقديم الطلبات ،
باستطاعتهمابتزازالمجلسلكنعليهمالحفاظعلىالممتلكاتالمزودة،أتفاجئقبليومين
هناك سيارة  تندر في المدرسة الثانوية يحمل الحواسيب دون علم المجلس (من سمح لكم
بذلك؟ ليستلديكمالصالحية،هناكدفترمسجلفيهكلشيئ) وبعدهايتقدمالمديربطلب
 21حاسوب  هذه هي نقاط االستغالل التي يجب لفت نظركم اليها .انا احمل المسؤولية
للهيئات التدريسية في عارة وعرعرة ،لماذا ال تحدث مثل هذه االمور في المدارس
االبتدائية .

مضررئيسالمجلس   : النالجيل مختلف،التستطيعمقارنةالظهراتباإلعدادية ،هناك  311طالبفياالبتدائي
وهناك  211طالب في مدرسةاخرى .نوعية الطالب مختلفة  ففي االعدادية نسمع هناك
طالبعلىاستعدادلضربالمعلم .
محمدسيف 

:  المشكلة ليست في الطاولة والكرسي المشكلة لها عالقة بشخصية المعلم "بشوف العوج
بقدرشيحكي وبيسكت "اذاكانتمهمةالمجلسفقطشراءكرسيوحاسوبفخسارةعلى
كلأغورة.عليكالجلوسمعاالعضاء،معاألهل،للعملعلىالمعلمينوقضيةاالنتماء
مناجلالحفاظعلىممتلكاتالمدرسة .
لألسفاليومكانفيبرنامجعنالفارق"פער" بيناليهودوالعربوبكلالماقولهاهناك
فرق 955نقطةمايقارب%21لماذا؟النمجالسناتستثمرفيمجاالتمعينةفقط ،لذلك
اناطالبتبزيادةاالستثمارفيالمختبراتوفيالتربيةالالمنهجيةيجبالعملمعامجلس
وهيئة تدريسية ولجنة اباء  ليس فقط على احتياجات المدارس .سؤالي للمدراء هل هناك
مبادرة"יוזמה"تربويةاوفعاليةتربويةتقترحها؟!!!!...لألسفهذاهوالواقعواقعنامر .

محمدمصري 

:  بصراحةتوقعتمنكالنقاش"ماهوهدفناوأليمرحلة ..
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مضررئيسالمجلس  :  ابوثروتطلبالتأجيل،لكنهوفيالنهايةلخصالموضوع .
طالب،احمدملحم 

 : دخولالساعة 91:91

محمدسيف 

 : اناعندي5-2 نقاطاساسيةعلىجدولاالعمالللجلسةالخاصةوالموسعةللبحثفيكلبند
وبندوبعمقفيمايتعلقبقضاياالتربيةوالتعليم،وبكلجهازوجهازاناافتخرفياالبتدائيات
والروضات ولكن لألسف في الروضات يعتمدوا على االهل في جباية رسوم حفالت
ورحالتفوقطاقةاالهل ،المجلسيعجزعلىتخصيص 9,111ش.ج"שוטף" بالنسبة
ليهذاعارعلينا،اناانصحكمإستثمرواإستثمروافيمدارسكمالتضعواالتعليمبثمن "
التعليماليثمن" .

مضررئيسالمجلس   : للتوضيح اليوم كنت في اجتماع مع معلمات الروضات وشرحنا لهن اننا ننوياعطاءهن
الميزانية كاملة متكاملة وشرط اساسي بعدم طلب االهالي بالمصاريف ،فميزانية 7,111
ش"ج لكل روضة كافية في السنة ليستغلوها بالشكل الصحيح ،من جهة حصلن على
7,111ش.جوبعدهارجعنوطالبنالدعمللحديقة .
ابو ثروت لخص الموضوع ،نحن سنعطي الموضوع حقه ودراسته بعمق ،واستدعاء
المدراء واالطراف المتعلقة بالتربية والتعليم لسماع االقتراحات والحلول والنهوض
بمدارسنا لألفضل ،معلمونا جيدون ،طالبنا جيدون ،عقول وقدرات جيدة ،اهالينا جيدون
ونحن كذلك لدينا القدرة لمعالجة مثل هذه القضايا .المشكلة هذه ال تعاني منها عارة
وعرعرةفقطنحنفيصددتغييركلشيئ .
انهارمصاروة 

 : تغادرالجلسةالساعة 91:45

محمدسيف 

 : اريداضافةنقطةواحدة،البارحةصُدمتبوجودمشكلةفيمدرسةطهحسينبيناالهالي
وبينمعلمماومديرةالمدرسةوبعضالزمالء،وصلبهماالمركلطرفيدعيانهعلى
صواب خلق جو من التوتر لدى الطالب ،جلسنا واستوضحنا ولألسف وزارة المعارف
"ראש יבש מרובע" ولماتوقعمنالمفتشالسيدعرسان"انيقفمتفرجا"ومنهمكا في
امورهالخاصةفهومقبلعلىالزواجويسلمالقضيةل"חיים כהן" .فيالسابقكانيحمل
حقيبة سيدة تدعى "רחל כהן" وبقدرة قادر صار نائب وزير المعارف ،ومعروف لدينا
رؤيتهالسياسية"השקפה פוליטית" وفيالنهايةهناكجومنالتوتر فيداخل  المدرسة
بعدهااتفاجأبطلب(2عائالت)للرحيلمنهذهالمدرسة.

مقدادشيخعبد 

 : صحيحالكثيريطالبباالنتقالمنطهحسين .

محمدسيف 

 : انافيالحقيقةكتبتالىاينتسيرمدرسةطهحسين؟ 

مصطفىابوهالل 

 : ماالسبب؟ 

محمدسيف 

:  اناعندماجاءوااالهل وحدثوني عنرغبتهمباالنتقال،واجبيكانالدفاععنطهحسين
التيكانتشعلةمنالشعالت،اليوملمجردخالفصغيرتسمىب"חובת דיווח במשרד
החינוך" االهللميتوجهواللشرطةولميبلغواالوزارةوانااعرفحاالتألعنمنهذه
الحالةوفيالنهايةمعلممايتوقفعنالعملويخلقجومنالتوترالموجودفيطهحسين،
االهالي واحدا تلو واحدا يطالبون بالرحيل ،هذه ضربة موجعة بل موجعة جدا لو كانت
هناكهيئةتدريسيةمتكاثفهالستطاعواوبعقالنيةحلجميعالمشاكل .

مضررئيسالمجلس   : انتتضطرنيللقول،وليعتبعليكانتمديرقسمالمعارفوحلقةالوصلللمجلسمع
المدارساذاكنتالتعرفماذايحدثفيمدرسةطهحسينفذلكداللةعلىوجود بعد
بينكوبينالمدرسة ،باإلضافةانتاالعينالتيارىمنخاللهاالمدارسلماذالمتخبرني
بالوضع؟  طالماوصلالوضعلهذهالمرحلةهذايعنياننافيمشكلة،كانمنالمفروض
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طرحالموضوعاماماالدارةربمااستطعناانقاذالموقف .
محمدسيف 

 : ردالفعلالسريعلألهاليبدأالبارحة .

مضررئيسالمجلس   : علىكلحالبماانكذكرتالموضوعاطلبمنالشيخسعيديحكيكلمتهوبشكلمختصر
جدا بسبب ضيق الوقت والموضوع اكبر بكثير من تلخيصه بدقيقة او اثنتين ،اقتراح ابو
فتحياقتراحممتاز،تفضلشيخسعيد :
شيخسعيد 

 : بسمهللاالرحمنالرحيم،انااشكراالخابونزار،االخامير ،واالخابوعليعلىزيارتهم
للمدرسةاالعدادية ،كانتجولةشيقةوفيهاروحالتحديوبتوافقفعندماتتوفرهذهالروح
داللة على نية الجميع للعمل والعطاء ،هناك نقطة مهمة جدا بالنسبة للجلسة المستقبلية
والمخصصة للبحث بقضايا التربية والتعليم  ،من المؤكد المدرسة االعدادية ستأخذ الحيز
األوفر  في هذا المجال ألنها المرحلة الوسطى والحرجة في حياة كل الطالب ،اقتراحي
ليتبناه الرئيس واالعضاء هو كاالتي خاصة اننا مقبلون على فرصة الربيع  : تحضير
التقاريرعنطريق  وزارةالمعارفمناجلاالمنواالمانفيالمدارسعلىانالتكون
هذه التقارير منحازة مع االهالي وطلباتهم التي قد تكون متطرفة في بعض االحيان او
منحازةالىطرفالمعلم.التقاريريجبانتكونمهنيةمنوزارةالمعارف،تُدرجضمن
الجلسةوبناء علىهذهالتقارير "أعطيمثال(التقريرسنة )4199للمدرسةاالعدادية"لم
يتمتصليحشيئفيها"معان ابوثروتذكربانالمجلسالمحلياستثمرفيالمدارسمبلغ
 9,211,111ش.جفي ،4194لمنر منهاشيئا ،لماذا؟الناالمورالتييطلبهاالمديراو
لجنةاالهاليقدتكونغيرمطابقةلتقريروزارةالمعارفمناالمورالبسيطةللذكرمدير
المدرسةيطلبمعرشداخلممراتالمدرسةوالذيكلفالمدرسةفوق  911,111ش.ج
في النهاية المعرش ال يتالئم مع تقرير االمن واالمان للوزارة ،ال يتالئم مع التنظيم من
ناحيةالبناء،اليتالئممعايشيئ،وبعدهايأتياالهاليفيالسنةالتاليةباالدعاء"المعرش
ال يستوفي شروطاالمن واالمان" ،ومن اجل ان ال تهدر اموال المجلس العامة ،نستعين
بالتقارير غير المنحازة والتي يطلع عليها المهندس والمختص في كتاب الكميات "מפרט
טכני" حتىنرتقيلمرحلةثانيةالتيتحدثعنهااالعضاء ،وهيمرحلةالتربيةوالتعليم
(ليسفقطالكرسي والطاولةمحوراهتمامنا).المدرسةاالعداديةمهمةجدا،المديرالجديد
متحمسعندهرؤياعلىاستعدادللعملمعلجنةاالولياءولكنمنخالل"...اودذكرنقطة
معينة حدثت وهي انعدام الثقة بين اولياء أمور الطالب والمدرسة .والتي تبلورت في
المحاضرةالتيخصصتلألهالي،تمدعوةألفوليامر(اباءوامهات)وحضرمنااللف
صفر" لماذا ألنه هناك ازمة ثقة بين المدرسة االعدادية  ،الكادر الذي يعمل فيها ،وبين
اولياءاألمور.أتأملانتكونهذهاحدىالمحفزاتللجلسةالقادمة .

مضر/االقتراح 

 : ابوثروتعليكتحضيرالمعطياتالمطلوبةوالشاملة،الشيخسعيدكذلك،ونحننستدعي
مدراءالمدارسمعتوفيرمعطياتمعينهوليتسنىلناعقدهذهالجلسةبعونهتعالى .
تأجيل البت في قضايا التربية والتعليم لحين استوفاء جميع المعطيات المطلوبة لدراستها
بعمق .

القرار

 :الموافقة باإلجماع تأجيل البت في قضايا التربية والتعليم لحين استوفاء جميع المعطيات
المطلوبة لدراستها بعمق.

البندالعاشر

 :حافلةلنقلطالبعارةللمدرسة

محمدمصري 

 :بصراحةانايوميااقلاوالديمنعارةلعرعرة 

مقدادشيخعبد 

 :يعطيكالعافية .
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محمدمصري 

 :نحننرىفيتلابيبوالخضيرةهناكحافالتخاصةلطالبالمدارس .

مقدادشيخعبد 

 :كذلكفيزيمر .

محمدمصري 

 :صحيح وفي زيمر ايضا ،أوال انا استشرت مستشار وزير المواصالت ،وحسب منشور
وزارةالمعارفبالنسبةللنقلياتيجبانيكونالبعد 3كم ،ماالمانعفيتوفيرمثلهذه
الخدمةألبنائنا؟ 

مقدادشيخعبد 

 :المسافةمنوطةحسبالجيل .

محمدمصري 

 :هناكخطروخاصةمعتوسعةشارع65لثالثمسارات .

ايادمسعود 

 :مازحا،لماذاالتعقبياابوانسعلىشارع65؟ 

محمدمصري 

 :االقتراح هو كالتالي  :حتى لو رفضت وزارة المعارف تمويل السفريات ،اقترح على
المجلس تمويل حافلتين او ثالث (ابو ثروت ادرى لديه المعلومات بعدد الطالب حتى
الصف العاشر) على االقل تخصيص الحافلة للمناطق البعيدة ،اضف الى ذلك الخطورة
وقت عبور الشارع ،هذا واجبنا كمجلس اتجاه طالبنا ال نريد انتظار الحادث المروري
القادم .

مضررئيسالمجلس   :سؤاليلكهوكالتالي،بماانالوزارةالتعطيناالتمويلفاقتراحكهوعلىالمجلستمويل
السفرياتومنمواردهالخاصة؟؟ 
محمدمصري 

 :نعم،خاصهوانهيوجدفائضفيالميزانية .

مضررئيسالمجلس   :سؤاليألبي  ثروتهللديكاالمكانيةلبحثهذااالمروتحديدالمناطقالبعيدةالتيتحتاج
للنقلياتمنالناحيةالمنطقية .
محمدسيف 

 :انااقترحتفيالسنينالطويلةكلهامعاهلعارةكالتالي :منالناحيةالقانونية ومنخالل
منشوروزارةالمعارف"חוזר מנכ"ל" هناكجزئييناالول:منالروضةوحتىالصف
الثالث المسافة يجب ان ال تقل عن  4كم والجزء الثاني من الصف الرابع وحتى العاشر
يجبان تكونالمسافة 3كمعلىاالقل .كلسنهاتوجهلوزارةالمعارفبهذاالخصوص
انا ذهبت مع مندوب وزارة المعارف ألبعد نقطة في عارة مع كل المحاوالت لمضاعفة
المسافةفيالنهايةالمسافةوصلتل4,611متر،اقلمنالمطلوبفورأرفضالمصادقة
على النقليات ،كذلك طلبنا من خالل لجنة االستئناف وحصلنا على نفس الجواب ،انا
وبالنيابةعن المجلسممكناقترحالمشاركةبنسبة%51منتكلفةالحافلةواالهلبنسبة
%51معالدفعسلفوبشكلشهري .

مضررئيسالمجلس   :مازحااستدعيمندوبالمعارفللمرةالثانيةلقريةمعاويةعلىانهاعارة .
محمدمصري 

 :سؤاليكيفسنطالباالهاليبالمشاركة؟ 

محمدسيف 

 :على فرض تكلفة الباص  511شاقل شهري ، 451شاقل على حساب االهل و 451على
حسابالمجلسحتىبالنسبةللصفالعاشروالحاديعشركلطالبيدفع451شهري 

ايادمسعود 

 :ساعتهاسيتراجعونفيطلبهمللحافلة"ببطلوايطلبوا" .

فرجعقل 

 :عادل"בצדק" اشتراك االهالي بنسبة  51بالمئة خاصة من الناحية القانونية ال يستحقون
للسفريات .

مضررئيسالمجلس   :مناجلادراجاالمرفيالميزانيةننتظرابوثروتلغايةتقديمتقريربالمناطقوالخطوط،
عددالحافالت،والتكلفة .
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لألخمحمدمصري،هلمعلوملديكفكرةعنالمحطاتوالخطوطالتيممكنانتكون؟ 
محمدمصري 

 :هناكمحطةبجنبمدرسةالهاللالقديمة. 

مضررئيسالمجلس   :بماانكمنعارةحدداالمكانوالمسارالذييمكنانيسيرفيهالباص،وعددالمحطات .
محمدسيف 

 :هناك  2 محطاتخط واحد (منطقة المسقاه وما فوق) ،الخط الثاني بجنب مدرسة الهالل
القديمة،الخطالثالثمدرسةالهاللالجديدة ...

مضررئيسالمجلس   :يعنيراحيكون3او2باصاتحسبعددالخطوطامباصواحدفيعارة،عداعارةهل
هناكحاراتاخرىتحتاجلتخصيصحافالتلنقلالطالب .
غازيقاسم 

 :فيخورصقروواديالقصب .

محمدسيف 

 :المسألةفيقريةخورصقروواديالقصبمنتهيةمحلولةهناكباصين .

مضر 

 :هلهناكمشكلةفيعرعرة"فوق"؟ 

طالبجهجاه 

 :منطقةعينامالصملاليوجدباص .

محمدمصري 

 :سؤاليالبوثروتهليوجدتأثيرلشارع65علىرايالوزارةالمهني؟ 

محمدسيف 

 :اليوجدمسافة3كممندارالشيخخليل .

مضررئيسالمجلس   :دعونانلخصالموضوعومعرفةاالقتراحالذيسنصوتعليه .
احمدملحم 

 :بالنسبة لعرعرة يجب ان يكون هناك حالة استثنائية "יוצא מן הכלל" بسب الشارع 65
خاصة عارة قرية التي ضمت لعرعرة .من الممكن ايجاد منافذ لالستناد عليها في طلب
االستحقاقللسفريات .

مضررئيس 

 :االخابوفتحييلفتنظريبانناسنبنيمدرسة(اعداديثانوي)فيعارة .

محمدمصري 

 :ليسهناكعالقة،نحننتحدثعنالوضعالحالي .

مضررئيسالمجلس   :موجهاسؤالهالبيثروتماهوتقديركللتكلفة؟ 
محمدسيف 

 :الكثير"חתיכת כסף"

مضر 

 :يعني! 

محمدسيف 

 :اضرب2باصاتب411طالبكلباصضرب4ذهابوايابالمعدلالشهري41يوم 

محمدمصري 

 :مااليومية؟ 

محمدسيف 

 :اليومية للباص الواحد ذهاب واياب ما يقارب  811ش.ج *  41يوم =  96,111ش.ج
للباص*2*91اشهر=621,111ش.جاكثرمننصفمليونش.جفيالسنة 

توفيقضعيف 

 :كثير 

محمدسيف 

 :السفرياتأغلىشيئ .

محمدمصري 

 :اذن ابدأبباصينللمناطقالبعيدة،وفيالمستقبلنحاولالحصولعلىالمصادقةبالتمويل
منوزارةالمعارف .

مضررئيسالمجلس   :طرح الموضوع بهذه الطريقة ال يساعد بالتصويت على االقتراح .انا اعتقد بما ان
الموضوعجدامهماضععلىعاتقكدراسةالموضوعبعمقمعابوثروتوتقديمالحلول
الذيمنخاللهايمكنالمصادقةعلىاالقتراح،فيالنهايةهذهاالموالمنميزانيةالمجلس
وعلىحسابشيئاخر .
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 :نحننريدمصلحةالطالب .

مضررئيسالمجلس   :النختلف،فيالنهايةيجبدراسةالموضوعاستعنبتوفيقوجهزوامعطياتوافية. 
محمدمصري 

 :علىانيدرجالموضوعفيجلسةالتربيةوالتعليمالقادمة .

مضررئيسالمجلس   :التوجد مشكلةبشرطانتكونالمعطياتشاملةلنستطيعالتصويتعليها،اذناالقتراحهو
تأجيلالبتفيتخصيصحافالتلنقلالطالبللجلسةالخاصةبقضاياالتربيةوالتعليم .
القرار

 :الموافقة باإلجماع على تأجيل البت في تخصيص حافالت لنقل طالب المدارس للجلسة
الخاصة بقضايا التربية والتعليم.

البندالحاديعشر 

 : التسجيلللسنةالدراسيةالقادمةفيمدرسةالظهراتاالبتدائية .

محمدمصري 

 : اوال هناك الكثير من االهالي يرغبون بتسجيل ابنائهم في مدرسة الظهرات ،وحسب
اعتقاديحدثفيالمدرسةقفزةنوعية،صحيحابوثروت؟ 

محمدسيف 

 : بالنسبةليفيكلالمدارساالختالفاتهيبسيطةوهذاواضحمنخاللنتائجاالمتحانات
"מיצב" ،تمتاز المدارس عناالخرى بمواضيع معينة فجميع الطواقم في االبتدائيات من
ألمعمايكون .

مقدادشيخعبد 

 : منالممكنالفرقهومنالناحيةالتربويةاواألجواءالتعليمية .

مضررئيسالمجلس   : االختالففيالمبنى ،بوركتفيالمبنى ،فحسبتعليق أوديانجلمدرسةالظهراتمثل
الحرمالجامعي"קמפוס" .
غازيقاسم 

 : هناكمدرسةرابحجديدة .

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

 : إضافةالىذلك قربمدرسةالظهراتمنالمجلسالمحليوالمدارسالثانويةواالعدادية
ونوعيةالطالبممايشجعاالهاليلتسجيلابنائهمفيها.تبين ليهناكقائمةمعينةبأسماء
الطالب المسجلين حاليا في مدرسة الظهرات ،بلغني ايضا هذه القائمة اعدها المجلس
المحليوسلمهالمديرالمدرسةوبموجبهايتمتسجيلالطالب،علىالرغممنوجودالكثير
مناالمهاتاللواتييعملنفيمنطقةالظهراتويرغبنفيتسجيلابنائهنوالبقاءبالقرب
من اوالدهن .اوال اطلب رؤية هذه القائمة ،ثانيا فهمت من مدير المدرسة التسجيل فقط
لسكانالظهراتوالجميعاكدليعلىانالقائمةتشملفقطمنالظهرات. 

الشيخسعيد 

 : هناكطالبمسجلينمناحياءاخرىمنمنطقةالجبلوالباطنوالحنية .

فرجعقل 

:  جزءمنمنطقةالباطناقربعلىالظهراتمنالسالم .

الشيخسعيد 

:  من الممكن التسجيل حسب مناطق السكن (البساتين الموجودة في الظهرات تسجل بشكل
تلقائي واتوماتيكي في مدرسة الظهرات والبساتين القريبة من مدرسة السالم ترفع بشكل
تلقائيلمدرسةالسالم) 

فرجعقل 

:  هلالتسجيلإقليمي(אזורי)ام...؟ 

محمدمصري 

:  عفوافرجسامحنيهناكامريناالول:فياالبتدائية3شعبلصفاالولو2شعبللصف
الثالثعمليااالولوالثانيين قصهمصفواحدواذاكانهذاالصفيحلالمشكلةماالمانع
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اننضيفه .
شيخسعيد 

 : لكنهذايحلالمشكلةفيمدرسةالظهراتويخلقمشكلةفيمدرسةاخرى،للتوضيحكان
هناك خالف بين مدير مدرسة السالم ومدير مدرسة الظهرات بسبب انتقال طالب واحد.
فالمعروففيحالةوصولعددالطالبل29 يتطلباالمرانقسامالصفالثنينوبسبب
انتقالالطالبلمدرسةالظهرات،خسرتمدرسةالسالمالفرصةلفتحصفاضافي .

محمدمصري 

 : نحنالنطمحبالوصوللهذاالوضع .

شيخسعيد 

 : لكنهذاقائموموجود .

محمدمصري 

:  على قسم المعارف فحص الموضوع اذا كانت هناك امكانية لفتح صف اخر( )2لألول
فليكن ،االمر الثاني يجب ان تكون المناطق التابعة لكل مدرسة واضحة وليس حسب
المحسوبيات .انااكرراطلبرؤيةالقائمةومعرفةالمناطقاالقليميةلكلمدرسةيجبان
تكوناالمورواضحة .

مضررئيسالمجلس   : سؤاليألبيثروتبعداذنكهلهناكمناطقمحددة؟ 
محمدسيف 

:  مبدئياهناكمناطقواضحةللتسجيل ،لكنكانتلدينامشكلةمعياناوالمهندسفيتحديد
بعض المناطق من ناحية التبعية "שיוך" خاصة منطقة الخربة وما تحتها  ،عمليا لدينا
خارطة والمحدد فيها المدارس ،هناك حاالت استثنائية في كل سنه ليست بالكمية الكبيرة
التي ذكرت .طبعا ال نسمح بخلق مشكلة للمدارس االخرى فبعد فحص شديد مثال نسأل
سماهر كم لديك من المسجلين؟ يوم بعد يوم نأخذ معطيات جديدة هل وصلتي لصفين؟
وهكذا ،كانت هناك المشكلة التي تكلم عنها سعيد وحلت .هذه السنه انا اعطيت المدراء
القائمة وهناك  94طالب محوتهم من القائمة خاصة التابعين للجبل ،انا اتكلم عن صف
البستان وليس االول  .العدد عندي زاد ،كيف زاد السنة؟ في حينه المجلس السابق سمح
لوصولعددالطالبفي الصف ل 37طالبوالبعضوصلل 21بدالمن 35طالب
العدد االقصى لصف البستان ،المشكلة التي نجمت عن ذلك على سبيل المثال في الحارة
الغربيةكانلدينابستانثالثلمنطقةالسالموكانفيه 41طالبفيحالةتوزيعالعشرون
طالب على المدارس االخرى سيكلفني ذلك سفريات انا كمجلس ال استطيع تحمل عبء
المصاريف ،وزعناخمسةبقيلدينا 95طالبوباالتفاقمعالجميع ،فتحناصفرابعفي
الظهرات .هل يتوجب علي وبشكل تلقائي ترفيع بساتين الظهرات لالول في الظهرات؟
جوابياكيدال.لستمعهذهالنظريةوالبايشكلمناالشكال،لسببواحدعلىسبيل
المثال من الممكنان تتوجه صديقة او قريبة ما لمعلمة الروضة وتضغط عليها من اجل
تسجيلابنها فيروضتهادونعلمي،عمليا 94طالبالذينمحوتهممنقائمةالظهرات
غير مسجلين عندي انا احمل المسؤولية لمعلمات الروضات والمفتشة على راسهن فهن
خلقنهذاالجومنالضغط،هؤالء  94(طالب) لوكانواتعلمواالروضةفيمناطقهملم
يشكلواالضغطالموجوداليوم.نحنفيصددفتحصفاولجديدفيمدرسةالظهراتلكن
الوزارةاشترطتعلينااليمكنتخصيصاكثرمن8ساعاتلهذاالصف،فاناقلتلهماما
انتعطونيمالككاملاوأرفض 8ساعات،الصفالرابعفيه 41طالبواضيفعليه
ابنمحمدالمصريزوجتهتعملفيمنطقةالظهراتلديهامشكلةاينتذهببابنها ،كذلك
االمر مع بقية الطالب  94لذلك وحتى االن لم يقبل رزقي وفاضل اي طالب من خارج
منطقة الظهرات فالعدد الحالي لكل صف اول هو  21وفي حالة قررنا فتح صف أول
إضافي  بشرط عدم الحاق الضرر بالمدارس االخرى  ففي عارة لدينا مشكلة وهذا التي
طمحتانتسألنيعنهموجهاللحديثلمحمدمصري .
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محمدمصري 

 : الاعلمبهذهالمشكلة .

غازيقاسم 

:  انا جلست مع توفيق ومحمد سيف من اجل حل الخالف بين المدرستين في عارة  ومع
تحديد مناطق التسجيل لكل مدرسة وادراج هذا الموضوع في الجلسة  الخاصة بقضايا
التربيةوالتعليم .

مضررئيسالمجلس   : هلهناكداعيالتخاذالقرارفيهذاالشأن؟ 
البعضمعا 

:  ال 

محمدمصري 

:  انااصرعلىحقيبرؤيةالقائمة 

محمدسيف 

:  سوفاصورهاواعطيكاياها .

مضررئيسالمجلس   : ال داعي للقرار ،للتلخيص على محمد سيف اعطاء االخ محمد قائمة بأسماء الطالب
المسجلينللصفاالولفيمدرسةالظهراتمعالتشديدعلىطلبمحمدبانالتكونهناك
محسوبياتعندالتسجيل .
استراحة 

 :  91:51

البندالثانيعشر 

 : ضريبةالشوارع(היטל סלילה)

مضررئيسالمجلس   : منطلبالموضوع؟ 
غازيقاسم 

 : نادر 

مضررئيسالمجلس  :  اذا اسمحوالياناوضح:فيمرحلةمعينةفيالسابقحدثوشقالمجلسشوارعجديدة
وعبدها ،بعدها  قامت وزارة الداخلية بعملية فحص ونتيجة هذا الفحص اتضح بان هذه
الشوارعكانمنالمفروض مشاركةومساهمةالسكانبتكاليفشقها وتعبيدها وذلكوفقا
للقانونالذيسنهالمجلسفيهذاالخصوصسنة 9173،هذاالقانونمجحفألنهيلزم
فقطالمواطنالمحاذيللشارعبالضريبةوالتكاليف .فيسنة 4194االدارةالسابقةحاولت
اجراء تعديل على القانون والتغيير ،بحيث يكون هذا العبء والضريبة واجبة على كل
السكانالقريبوالبعيدمنالشارع(قانونمساعد)،المشكلةالتينعانيمنهااالنماذابشأن
الناسالتيتعانيمنالقانونالسابق،بصراحة ليسلديناجواب ،فكرنابالتوجهلمختصين
ورجال قانون مختصين بهذا القانون ،لنستطيع الزام بقية السكان بالقانون الجديد()4194
نسألهللاالنجاحفيذلك .
مقدادشيخعبد 

 : المشكلةهيبانالضريبةفرضتوبشكلرجعي"רטרואקטיבי" بعدشقالشوارع .

مضررئيسالمجلس   : كلمة بحق االدارة السابقة لم تكن لديها النية بمطالبة الناس بهذه الضريبة ،المسألة حدثت
نتيجةلعمليةالفحصالتيقامتبهاوزارةالداخلية.الشيخسعيديمكنانيفيدنافهوتوجه
للقضاءو هواحدالمتضررينمنهذاالقانونوبشكلمجحف ،بالشكوحسبمعلوماتي
ولأل سفالشديدفشل،نحنالنريدالفشلنحاولاننساعدونصلحبالطريقةالقانونية،االخ
امينحاولقدرالمستطاعانيساعد،ليسلديناحلربمامنالممكناننجدالحلولعند
جهاتما ..
نديممرزوق 

:  نحن مثال المبلغ االصلي المفروض كان بقيمة 92،111ش.ج وبعدها وصل المبلغ ل
 98,111ش.ج بسبب الفوائد "ריבית" .في النهاية دفعنا وحاولنا استرجاع الفوائد دون
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جدوى .
مضررئيسالمجلس  :  المشكلة هي  ال توجد للمجالس المحلية الصالحية بإلغاء الربا ،ففي مدينة ام الفحم من
منطلق قيادة اسالمية  لم  يجبوا الفوائد لكن في النهاية عادت الوزارة واجبرت البلدية
بجبايتها  .االمر الوحيد الذي نستطيع فعله التفكير بإلغائه و الزام جميع المواطنين بقانون
4194 وفيهذهالحالةالشخصالذيدفعحسبالقانونالقديميسترجعالمبلغالذييستحقه
،هذاهدفناولكنالارغبفيبناءامالكبيرةوحسبتقديريكمحاماآلمالضعيفة .
شيخسعيد 

 : للتوضيح ،في الثالث جلسات التي عقدت في مرحلةشق الشارع لم تصدر قرارات تلزم
االهالي بدفعالتكاليف ، كانتهناكاتفاقياتبينالمجلسالمحليوالسكانالمحاذينللشارع
تنص على ان تكلفة الشارع على حساب المجلس المحلي فقط ،طبعا اخونا امين موجود
ويعرف بان هذه االتفاقية غير سيادية ،المجلس المحلي من خالل رشاد وابو مشير هللا
يرحمه،وزعواالوثائقالتيتؤكدعلىانتكاليفشقالشارععلىالمجلسالمحلي،للتأكيد
في المحكمة امين شاهد لم تكن للمجلس المحلي النية المبيتة بالزام االهالي بهذه المبالغ،
االمر تمنتيجةخالفاتبيناعضاءالمجلسالمحليمعالرئيسوقتهااثيرتقضيةالقانون
المساعدعلىانال يطبقفيهذهالمرحلة .معالعلمانجادقال :كانتهناكجلسةمجلس
اعطاني حينها رقمها والتي لألسف اختفت ،في هذه الجلسة تم القرار بشق الشارع على
حسابالمجلسالمحلي.بعضاالعضاءإدعىبانالجلساتالتيكانتبحوزتهمحرقت،
اكثر المشاركين في هذه الجلسات هو اخونا احمد مسعود الذي اكد على ان هذه الجلسة
اقرتبتكلفةالشارععلىحسابمشروعتطويريربماالمنح.نحنلمنستطعاثباتاقوالنا
حاليا ولألسف لم نستطع الحصول على هذه الجلسة ،اتمنى ان يكون المجال مفتوح امام
االعضاءوالمجلسللبحثفيهذااالمروالمساعدةالمطلوبة .وقتالمناقصةكانت تكلفة
الشارع411,111ش.جوفيالنهايةوصلتالتكلفةل211,111ش.جكيف؟النعرف .

توفيق/االقتراح 

 : اقتراحيلهذاالبندكالتاليالنعرفكيفستطوراالمورفيالقضاءلذاعلينااننصوتفي
حالة وصلنا لمخرج قانوني وقضائي علينا ترجيع االموال للناس والتي دفعت بشكل
مجحف .

مقدادشيخعبد 

 : االقتراحمعقولجداوصحيح .

مضررئيسالمجلس   : هللديكماقتراحاتاخرى؟ 
ايادمسعود 

 : ال 

القرار

 :الموافقة باإلجماع في حالة وصلنا لمخرج قانوني وقضائي علينا ترجيع االموال للناس
التي دفعت بشكل مجحف.

البندالثالثعشر 

 : مصادقةاالتفاقيةمعشركةالكهرباءبخصوصغرفةالمحول 

مضررئيسالمجلس   : للتوضيح شركة الكهرباء ستضع عندنا محول للكهرباء ،ومن اجل وضع محول كبير
الشركة  بحاجة لتوفير مكان او غرفة لذلك ،الغرفة موجودة وجاهزة لكنشركة الكهرباء
تريدضمانالحماية،المتبعهواستئجاراالرضالمجاورةللغرفةوالتابعةللمجلسالمحلي
( 96متر) على مدار  21سنة مع امكانية التمديد ل  21سنة اضافية ،وفي نهاية االمر
المبنىيرجعلهامنناحيةضريبية .فحسبالمعطياتالتياعطانياياهااميننحنغير
ملزمونبدفعالضريبة،المطلوبهوالمصادقةعلىهذهاالتفاقيةمنمنطلقاالستفادةمن
المحولفيبناءالمجلسوالملعبالرياضيالموجود. 
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 : يعنيفيالنهايةاإلتفاقيةستخدمالمجلس؟ 

مضررئيسالمجلس  :  نحنبحاجةماسةلهذاالمحول،مناجلالحصولعليهلننتكلفشيئسوىتوفيرالحماية
للمحول .
احمدملحم 

 : هلهذاهواإلجراءالمتبع"תהליך"

مضررئيسالمجلس  :  نعمهذاهوالمتبعللحصولعلىالمحول .
القرار

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

مضررئيسالمجلس  :هلتبقىشيئ؟ 
احمدملحم 

 :اناوصلتمتأخروفهمترغبتكمبتأجيلالبحثبالبنودالتياقترحتها .

مضررئيسالمجلس   :ماهيالبنودالتياقترحتها؟ 
احمدملحم 

 :عرعرةاليومفيهااليقلعن4,111بيتبدونكهرباء،يجباجراءمسحلهذهالبيوتألنه
في الفترة االخيرة هناك مداوالت للجان الداخلية "ועדות פנים" لتوصيل بيوت قائمة
بالكهرباء ،طالما هذه  البيوت غير مهددة بالهدم ،مربوطة بالمجاري ،الهاتف ،الشوارع،
فمنطقي توصيلها بالكهرباء . دعونا نحضر مسح "מיפוי" لكل المنطقة عارة ،عرعرة،
واديالقصب،خورصقر،وخلةالخشبوبعدهانقومبتحديد"לסמן" هذهالبيوت. 

مضررئيسالمجلس   :اذاشركةالكهرباءقررتتوصيلالبيوتبالكهرباء،ماهيالفكرةالمقترحةعلىالمجلس،
ماالمطلوبمنالمجلسللمساعدةفيهذااالمر؟ .
نديممرزوق 

 :بالفعلابونزارهناكالكثيرمنالبيوتبحاجةلتوصيلهابالكهرباءجميعهاداخلالخارطة
الهيكلية .

مضررئيسالمجلس   :صحيح،اريدسؤالابوانسحسبالمعلوماتالتيوصلتكهلاالمرعلىالمدىالقريب؟ .
احمدملحم 

 :استمرارلماذكرتانابتواصلمعاحداالشخاصفياللجانالداخلية،حناسويدالمخول
لالهتمامبالموضوعفيالوسطالعربي،وهناكاقتراحاخرففيكفرقرعوباقةعملواعلى
قضية التهديد بالخطر "סכנת חיים" لذا من الضروري الشروع واالستعداد لذلك وتقديم
الطلباتمنذاالن .

مضررئيسالمجلس   :ماهيالتكلفةحسبتقديرك؟ 
غازيقاسم 

 :في فترة "קדנציה" معينة مجلس كفر قرع تحت اطار الخطر"סכנת חיים" حصل على
رخصلتوصيلالكثيرمنالبيوتبالكهرباء .

مضررئيسالمجلس   :ابوانسلميكنموجودفيالبداية،ربماصورةجديدةلعارةوعرعرة"اورهايتك"تساهم
وتساعدنافيذلك .
نديممرزوق 

 :سبقوقدمت للمجلسالسابققائمةبأسماء بيوتكثيرةغيرموصولةبالكهرباءبجنببيت
اسعدالصيداويوبجنببيتالسعيداليوسفوفيالسهل .

محمدمصري 

 :يعنيالمقصودداخلالخارطةالهيكلية .
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המועצה המקומית ערערה

مـجـلس عـرعـرة الـمحـلـي
ديوان رئيس المجلس

לשכת ראש המועצה

טלפון370-0137430 :

تلفون 370-0137430 :
فاكس 31-5060636 :
منطقة 60003 :

פקס 31 – 5060636 :
מיקוד 03305 :

مضررئيسالمجلس   :اشكر ابو انس على طرحه للموضوع ،ال شك بان الموضوع جدا صعب على الناس
وباألخصهناك"ظاهرةالتجارة"المؤديةالنتهازالفرص،نحنهدفناالتخفيف عن الناس
بقدرالمستطاع .اناشخصياموافقمعطرحالموضوعواذالزماالمريمكناتخاذالقرار
المناسب .
غازيقاسم 

 :حسب رأي يجب ان يكون المسح موضعي"נקודתי" هكذا نهجوا في كفر قرع ونجحوا
بالحصولعلىترخيصمنشركةالكهرباء .

مضررئيسالمجلس   :الوضعفيكفرقرعمختلفمنناحيةالتوجهالسياسي .
توفيقضعيف 

 :هناكثالثبنوداخرىتماقتراحها(الرياضة،الحفاظعلىالبيئة،رسومالمجاري) 

احمدملحم 

 :هل تسمح لي بمتابعة موضوع توصيل البيوت بالكهرباء مع المهندس رشاد؟ وارحب
بمساعدةاالعضاء؟ 

مضررئيسالمجلس   :انامعك .
امير،نديم،فرج 

 :كلنامعك .

مضررئيسالمجلس   :نظراللساعةالمتأخرةاالنأ قترحتأجيلالبتفيبقيةالبنود(الرياضة،الحفاظعلىالبيئة،
رسومالمجاري)للجلسةاإلعتياديةالقادمة .
القرار

 :الموافقة باإل جماع تأجيل البت في بقية البنود (الرياضة ،الحفاظ على البيئة ،رسوم
المجاري) للجلسة اإلعتيادية القادمة.
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نورجزماوي 

قائمباعمالسكرتيرالمجلس 







المحاميمضريونس 
رئيسالمجلسالمحلي 

إعداد:سامية 
مديرةديوانالرئيس 
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