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المصادقة علىمحضرجلسةالمجلسالمحلياإلعتياديةرقم4941/3
المصادقةعلىمحضرجلسةالمجلسالمحليغيرإعتياديةرقم4941/1
المحافظةعلىالبيئة.
رسومالمجاريالصرفالصحي.
المواصالتالعامة.
الرياضة.
الكاميرات.
تعييننائبثالثلرئيسالمجلسالمحلي.
صالحياتالقائمبأعمالرئيسالمجلسالمحلي /האצלת סמכויות.
دفعمستحقاتعدةلموظفيالمجلسالمحليوبشكل/اثررجعي.
المصادقةعلىاتفاقيةوعقدعملكبارلمهندسالمجلس،אישור חוזה בכירים למהנדס המועצה.
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 .44استنكار لحادثة االعتداء على المساجد في ام الفحم وادانة العمل ،والبحث عن طرق حماية للمساجد (مثال ربطها
بكاميرات المراقبة للمجلس ،إعطاء أمر بإغالق المساجد بعد صالة العشاءاو تأمين حماية اخرى لها)
 .43تشكيل لجنة لموضوع المنح الدراسية للطالب الجامعيين.
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مضررئيسالمجلس   : أهالوسهالبالجميعقبلالبدءبجلستنا ،اطلبالبحثفيالبندالعاشرمباشرةفيمايتعلقبدفع
مستحقاتعدةلموظفيالمجلسالمحليوبأثررجعينزوالعندرغبةالسيدمحمودابوهالل
مسؤولقسمالرواتبالذيحضرليزودنابالمعلوماتالمطلوبة .
القرار

 :الموافقة بدإلجمدع لبدء البحث في البند العدشر مبدشرة فامد ةيعلق بدفع المسيحقدت
للموظفان وبأثر رجعي4

مضرريئسالمجلس   : سوف اعرض عليكم الموضوع وبشكل عام ،هناك قرارات اتخذت في الفترة السابقةحول
عدمالدفعلبعضمنالمستحقاتلموظفيالمجلسالمحلي ،واليوملديناالعديدمنالطلبات
لدفعمثلهذهالمستحقاتوالتيهيمنصالحياترئيسالمجلسالمحلي،باستطاعةامينان
يشرحلنامن الناحيةالقانونية،كذلكبإمكانكلمنمحمودأبوهاللوالمحاسبنوربتزويدنا
بالمعلومات الالزمة للبت في هذه المسألة ،رأينا من االفضل طرح الموضوع امام جميع
االعضاء واتخاذالقرار الذيسوفيلزمالرئيس ،نحننتحدثعن 1معلمينمنالمدرسة
الثانويةالذينانهواخدمتهموالسؤالهوهليستحقونمايدعىب"מענק הסתגלות"  لدينا
طلب بهذا الخصوص نتحدث عن االستاذ شريف شرقية من قرية جت  ،االستاذ رشدي
مصاروة،االستاذابراهيممصاروة،واالستاذمحمدوشاحي،للتوضيحاذاكانتهناكقرابة
بيناحداالعضاءواحدهذهالشخصياتالتيمنالممكن انتمنعهمنالبتفيهذهالقضية
ويرىمنالمناسبااليصوتفليعلمنابذلك.نتحدثعن: 
االستاذشريفشريقيطالببدفع8599شاقلتقريبا 
االستاذرشديمصاروةيطالببدفع0699شاقلتقريبا 
االستاذابراهيممصاروةيطالببدفع440999شاقل 
االستاذمحمدوشاحييطالببدفع440799شاقل 
هذا هو الموضوع االول ،فانا سوف اشرح لكم المواضيع والحقوق االخرى المطلوب
التصويتعليهاوبعدهاسأطلبمنمحمودانيشرحلناالحيثيات. 
نادريونس 

:  العفو ،على الرغم من صالحيتك في اتخاذ القرار  ،جيد انك طرحت الموضوع في جلسة
مجلس،انااقوللنفحصاوالومبدئيااذاكنانوافقاساساعلىالدفع .

مضررئيسالمجلس   : هذاعمليااالمرالذيسنتطرقاليهبعدشرحجميعالمستحقاتاوالحقوقالمطالبينبدفعها
ومعرفة الرأيالقانونيواعطاءالفرصةلمحمودلشرحالحيثياتوالوقائع،كذلكبامكاننور
كمحاسب اضافة اي معلومة بهذا الخصوص ،الموضوع الثاني هناك االستاذ شريف الذي
يطالب بدفع ايام مرضية لم يستغلها بحيث كان هناك اختالف على عدد ومجموع االيام
المرضية التي لم يستغلها المعلم خالل سنوات عمله فهو يطالب بمبلغ ما يقارب 490699
شاقل .
محمدمصري 

 : باإلضافةللمبلغ80599شاقل؟ 

مضررئيسالمجلس  :  االستاذ شريف شرقية باإلضافة لهبة التكيف "מענק הסתגלות" الذي تحدثنا عنها 80499
شاقلهناك490699شاقلمقابلاياممرضية. 
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 : هلهناكاشخاصاخرين؟ 

مضررئيسالمجلس   : هذا االمر الذي سيوافينا ويزودنا به محمود  ،هناكدعوى اخرى قدمتها االخت لبنى عقل
سكرتيرة مدرسة السالم  ،االدعاء هو كالتالي  :بما انني سكرتيرة المدرسة والقائمة على
ادارةحساباتهافانااستحقعالوةوالمسماة"החזר מנקו" ,هيلمتأخذالعالوة"החזר מנקו"
علىمداركلهذهالسنين .
نديممرزوق 

 : هلالقانونيمنحهامثلهذهالعالوة"حسبالقانونبطلعلها"؟ 

مضررئيسالمجلس   : هذاسيشرحهويجي بعليهامين،السؤالهناهلسبقوتقدمتبطلبلهذهالعالوة،ماهو
حجم العالوة؟ محمود سوف يشرح لنا ذلك ،االمر الثالث هو بالنسبة لألخت فوزية والتي
كانت تعمل من الساعة الثامنة حتى الساعة الثالثة وتتقاضى مقابل (ساعة أم) حتى سنة
.4005وألسبابمعينةاستمرتتعمل7ساعاتوتتقاضىمقابل8ساعاتالنعلماذاحدث
االمر بالخطأ ام ال؟ هذه المعلومات باستطاعة محمود او نور تزويدنا بها ،ففي سنة
 4000/4008صار هناك تعديل على قانون الرواتب الذي ينص على (اي موظف كان
يتقاضى مقابل اضافات غير قانونية ال يمكن ايقاف مثل هذه االضافات ،لكن من اليوم ال
يسمحلرؤساءالمجالسبدفعاضافاتوزياداتغيرقانونية)فاألختفوزيةعلىما يبدوتقع
فيهذهالحقبةالزمنيةماقبل4000/4008ولكنفيمرحلةمعينةقامرئيسالمجلسالسابق
بإيقافدفعساعةامالتيكانتتتقاضاهاالسيدةفوزيةمنمنطلقانهاالتستحقهذهالساعة،
واالخت فوزية تقول هذاحق لي وفقا للقانون الذي ال يجيز ايقاف او الغاء اي زيادة على
الراتبماقبلسنة 4000/4008وعليهفانااستحق"ساعةام".هذهالمواضيعالمطروحة
امامنا االن قد تكون هناك طلبات اخرى وهناك بعض الطلبات التي لم انتهي من دراستها
والمطالببدفعهاوبأثررجعي(مبالغطائلة)،لذاراينامنالمناسبطرحالمسألةامامكمفمن
الممكناتخاذالقراربشكلعامبعدمالدفعوتركاالمرللقضاءاوالبتفيكلموضوععلى
حدىوبشكلعينيواتخاذالقراربشكلفرديفيمايتالئممعحيثياتكلموضوعوموضوع.
هذاهوالوضعبشكلعام،محمودفليشرحلناحيثياتكلموضوع :
محمودابوهالل 

 : فيما يتعلق بمعلمي المدرسة الثانوية فاألمر كما ذكر ابو نزار فهو مكون من موضوعين
االول حول (ايام تكيف) "ימי הסתגלות" والموضوع الثاني االيام المرضية "פדיון ימי
מחלה" بالنسبة أليام تكيف "הסתגלות" كما هو معلوم لكل من المستشار امين ،ابو نزار،
وابو براء  ال يوجد قانون يلزم بالدفع ولكن هو متبع ودارج "בקשר לימי הסתגלות אין
חובה לשלם את זה ,זה לא חובה אך נהוג לשלם ונהוג כי משרד החינוך במקרים
מסוימים משפים אותנו ומשלמים לנו לפי אחוז מסוים תמורת ימים אלה" فيحينهاول
معلمخرجللتقاعدكاناالستاذشريفشرقيةوالذيطالببدفعمثلهذهاالشهروالمجلسلم
يتجاوبمعه،االمرحدثفيسنه4990اذالماخطئ.

عبدهللاجزماوي 

 : ايمنذمدةطويلة .

محمودابوهالل 

 : ولكنهيطالبمنذخروجهللتقاعدومازال .

نديممرزوق 

 : اليوجدقانونيلزمبدفعهذهااليام"אין חוק מחייב לשלם את זה??" 
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مضررئيسالمجلس  :  صحيحهذاليسواجبولكنفضل،"אין חוק המחייב זו הטבה"  .
محمودابوهالل 

:  للتوضيحالمبالغالتيذكرهاابونزارهيللشهرالواحد،واذااتخذقراربالدفعالاعلمعدد
الشهورالمفروضدفعهانحناخذنابالحسبانالتكلفةللشهرالواحد .

محمدمصري 

 : يعني80599شاقل"تكيف"הסתגלות للشهر.

نادريونس 

 : انت ذكرت نقطة مهمة وهي المجلس غير ملزم بدفع هذه االيام ،كذلك ذكرت بان وزارة
المعارفتغطيمثلهذهااليامفيمالوقررناالدفع .

محمودابوهالل 

:  وزارةالمعارفتمولتتكفلبالنصففيحاالتمعينةخاصة .

نادريونس 

:  حتىلوكانتالوزارةتتكفلبالنصف ...

محمودابوهالل 

:  لماتوجهلوزارةالمعارفبطلبالتغطيةاوالتكفلألننيأساسالمادفعهذهااليامللمعلمين 

امين 

:  دعني اشرح هذه النقطة :هناك طلبات قدمت للجنة التعويض في وزارة المعارف "ועדת
שיפוי במשרד חינוך" ومنالمؤكدلم يصادقواعلىتغطيةاوتعويضجميعالطلباتألنه
هناكشروطمعينةبموجبهاتقومالوزارةبتغطيةمثلهذهاالياموالمنوطةبمعاييرمعينةمثل
التقاعد دون ارادة الموظف "פרישה שלא מרצון" ,فقط في حالة المصادقة على الطلب
تغطيوزارةالمعارف%59منمجموعايامالتكيف"הסתגלות" .

نادريونس 

:  السؤال:لماذالميطالبوامنقبل"למה הדבר לא נדרש ולא נעשה קודם" ? لماذاانتظر
كلهذهالسنينمنذسنة4990؟ 

مصطفىابوهالل 

 : لماذالميقاضيالمجلس "למה לא תבע" ؟

نادريونس 

 : واحد انهى خدمته في سنه  4990ماذا ينتظر؟ ، اذا كان لديه حق لماذا لم يقاضي المجلس
"למה מחכה ,למה לא תבע?.

امينمرجية 

 : هذاليسحق. 

محمودابوهالل 

 : اناقلتهذاليسحق .

نادريونس 

 : "אז יכולים לעשות אחרת"  ,תפנה למשרד החינוך שייתן לי מה שמגיע לו?

محمودابوهالل 

 : ولكنالمجلسلميتوجهللمعارفبهذاالشأن .

نادريونس 

 : حسبرأيطالماالمجلسالمحليلميتوجهللمعارففيحينهونحنايضالننتوجه .

مضررئيسالمجلس   : صبركدعنانكملاالستشارة" ייעוץ".
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مقدادشيخعبد 

 : السؤالهواذاتوجهنالوزارةالمعارفاالنهلستصادقوبأثررجعي؟ 

محمودابوهالل 

 : دعونانغامرونتوجهلوزارةالمعارفبطلبالتعويضوبأثررجعي،فيحالةتمتالمصادقة
باستطاعتناالدفعوفيمالولمتتمالمصادقةالندفع .

مضررئيسالمجلس  :  عفوا محمود ،انا الذي فهمته وزارة المعارف ال تغطي او تعوض بالكامل هذه االيام فقط
 %59 ففي حالة قررنا دفع  3اشهر وصادقت الوزارة على المشاركة بالتعويض النصف
يبقى علينا دفع شهر نصف فقط ،فنحن بجميع االحوال سوف ندفع النصف مع وجود
احتماالتبدفعالمبلغبالكامل .
نادريونس 

 : لهذاالسببانالستمعدفعايمبلغلنتعوضنياياهوزارةالمعارف .

مضررئيسالمجلس  :  موجها كالمه لنادر دعنا ال نستبق االمور لنستوفي جميع المعلومات ،وسائال ابو براء هل
لديكماتضيفهحولالموضوع؟ 
نورجزماوي 

 : مناجلالتوضيحمنذسنة4990وحتىاليوملميدفعايمبلغمقابلايامتكيف"הסתגלות"،
ولكن بفترة ما هناك البعض الذين دفعت لهم هذه االيام "הסתגלות" ،باإلضافة ايتي سبق
ودفعلهاهذهالهبةكذلكسائقتسيونهدارالذيناخذوااضعافأضعافالمبالغالذياخذها
المعلمين،وامامنالناحيةالقانونيةامينسوفيشرحالموضوع .

امينمرجية 

:  عفواهناكمالحظةعامة،وزارةالداخليةفيفتراتمعينةولظروفمعينةكانتتدفعايام
التكيف"הסתגלות"،يجباالخذبعيناالعتبارلكلحدثهناكحيثياتوظروفتختلفمن
حالةوحالة،موضوعايتيانالمافحصهوليسلديالمعلوماتالكافيةحولمدىاستحقاقها
لمثلهذهااليام ،امابالنسبةللمعلمينفيجبفحصالموضوعبشكلعينيللوضعيةالخاصة
بهم .

غازيقاسم 

 : ماهوالقانونبالنسبةللمعلمين؟ 

مضررئيسالمجلس   : المجلسغيرملزم"לא חייב".
امينمرجية 

 : هناك معايير وخطوات متبعة ، فعادة كل من يرغب بالخروج للتقاعد عليه تعبئة طلب او
استمارة المتوفرة في موقع وزارة المعارف "ממלא אישור ימי הסתגלות למורים ,ישנה
ועדה המחליטה אם עומדים בתנאים או לא".

غازيقاسم 

 : هلايتياخذتاشهرتكيف"הסתגלות"؟ 

امينمرجية 

 : ايتي اخذت هذه االيام في سنة  ،4994حين انهت اللجنة المعينة عملها واصدرت قرار
بإعطائهاايامتكيف،للمعلومية:الموضوعوصلللمحاكم. 

غازيقاسم 

 : موجهاكالمهلنور،انتذكرتهناكمعلمينحصلواعلىايامتكيف"הסתגלות" .

محمودابوهالل 

 : للتوضيح ،لكل معلم له وضعية خاصة فاألستاذ شريف كان اول معلم يخرج للتقاعد وفق
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"פרש מפנסיה צוברת" صحيح هناك معلمين امثال ابراهيم وشاحي ،غالب يونس الذين
انهواخدمتهموحصلواعلىهبةتكيف"הסתגלות"وفقال"פרישה לפי פנסיה תקציבית".
محمدمصري 

:  ماهوقصدكبالنسبة"פנסיה צוברת"?

محمودابوهالل 

:  צוברת אתה מקבל מגורם חיצוני  ,תקציבית את מקבל מהמועצה.

محمدمصري 

:  االمرسوفيشكلبدايةلنظامجديد سابقةتلزمكمع كلمعلممقبلعلىالتقاعد" ,תקדים
כל מורה ירצה לפרוש אתה תהייה חייב לו".

مضريونس 

 : يجباالخذبعيناالعتبارانهسيكونهناكالعديدمنالموظفينالراغبينفيالخروجللتقاعد
وانت في المقابل ترغب بتوظيف اشخاص جدد متحمسين .قضية الدفع ألشهر تكيف
"הסתגלות" قد تشكل امامنا عائق .على المحك اليوم المواضيع تتعلق بقضايا من السابق
وبأثررجعيولكنفيالمستقبلالصالحيةهيلرئيسالمجلسلمافيهمصلحةالمجلس .

نادريونس 

 : اذالماذانبحثفيهااالنفيجلسةمجلس؟ 

مضررئيسالمجلس  :  ببساطةالمسالةتتعلقبقراراتسابقةوبدفعبشكلرجعي .
غازيقاسم 

:  اناارىمنالجيدانتكونلدينااذنصاغيةلمثلهذهالمواضيعواناضداننظلمايمعلماو
موظفقامبخدمةبلدنااذاكانلديهحقما،يجباننحترمذلك .

مضريونس 

 : مرةاخرىهوليسبحقوانمافضل"חסד" اوردجميل. 

غازيقاسم 

 : انامعاخذتوصيةورايقانوني" חוות דעת"..

نديممرزوق 

 : لدينامستشارقضائيالذيشرحباناالمرفضلوليسحق .

مضريونس 

 : دعونياضعامامكمخياراتللتصويت: 
 .4ضدالدفع.4معالدفع 

نديممرزوق 

 : انااعتقدانهذهاموالالبلدونحنممثلونعنهاوحسبرأييمحمودسبقوذكرنحنغير
ملزمينبذلك .

محمودابوهالل 

:  للتوضيحاناتحدثتمنالناحيةالقانونيةليساال .

مضر رئاس  /القرار  : مع أو ضد يفع اشهر مالئمة للمعلمان
ضد الدفع  6 :اتعضدء (ندير ،توفاق ،تعبد هللا ،مضر ،مصطفى ،ندةم)
مع الدفع  :ال ةوجد
ممينع تعن اليصوةت ( :امار ،غدزي ،مقداي ،محمد ،اةدي)
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مضررئيسالمجلس   : موجهاكالمهلمحمودليشرحقضيةدفعاياممرضيةلمتستغل 
محمودابوهالل 

 : القضية هنا مختلقة لغاية  34.44.4998لم يكن هناك قانون يلزم السلطة بتسجيل مجموع
االيامالمرضيةغيرمستغلةفيقسيمةالراتبولكنبدايةمن  4.4.4990االمراصبح قيد
التنفيذوالزاميممااثارقضيةالفوارقبينالمسجلعلىالقسيمةوبينالواقعالذييستحقه
المعلم،كانتهناكمشاوراتومحاوالتلتسويةاالمر ونوركانطرففيبعضهاوبعدها
توجه المعلمين للقضاء وانتهى االمر بقرار تعديل مجموع االيام المرضية المسجلة على
قسيمة الراتب وفقا لمعادلة معينة ،هناك  1معلمين الذين انهوا خدمتهم في المرحلة االولى
للمفاوضات وقبل الوصول لالتفاقية والذين كانوا ممثلين من لجنة المعلمين التي توجهت
للقضاء.االستاذشريفواالستاذرشديكانوااالوائلالذينتقاعدواوالمتضررينمنذلك
وحسبرأييستحقونلتعديلمجموعاياممرضيةعداعلىانالوزارةتغطيكاملااليام
المرضية .

مضررئيسالمجلس   : هلافهممنكالمكبانقرارالمحكمةالذيصدريشملاسماءهؤالءالمعلمين؟وبناءعليه
يستحقونتعديللمجموعااليامالمرضية .
محمودابوهالل 

 : نعم 

امينمرجية 

 : اناالاعلماذاكانتاسماءهمضمنالدعوىفيحينه ،لكنللتوضيحهذهااليامتترجملنقود
ومبالغ يجب دفعها وقت التقاعد ،وعند دفع جميع المستحقات المسألة تعد منتهيه فبحالة
توجهتلوزارةالمعارفربماتردعليكالوزارةبانالمسالةمنتهيةمنذمدةومرعليهازمن
"חוק התיישנות" قانونتقادم.

محمودابوهالل 

:  ولكنالواقعهناالمشغلهوالمجلسالمحليوليستوزارةالمعارف 

مضررئيسالمجلس   : عندي سؤال ،في حينه وعند االنتهاء من الخدمة هلحدث ووقعوا على اوراق معينه تبين
المبالغالتييستحقون ها؟وبالمقابلصرحواهناكمحكمةتبحثوتقراذاكانلديناحقيمكننا
الحصولعليهالحقا،هلاالمركانمشروط؟امال .
محمودابوهالل 

 : منالواضحطالماكانتهناكدعوىمنالطبيعيلميتنازلاحدهمعنالمستحقات،عداعلى
ان الجميع يعرف عادة تكون لدينا مخططات ومشاريع ننوي القيام بها خاصة اذا كنا على
ميعادوانتظارلحظةاستالممبلغما .

مضررئيسالمجلس   : انتتعلمهناكحالةاخرىوهياحمدابوبهجتالذيرفضتوقيعايمستندواخذايمبلغ
واتجهللقضاء.فبحالةلميشترطالمعلمقبولمبلغمعينبنيةالحصولعلىااليامالمرضية
المتبقيةهذايعدتنازل،واالنرأىمنالمناسبالمطالبةبحقتنازلعنهسابقا .
محمودابوهالل 

 : انااعيتماماالتصريحاتبعدمالتنازلعنااليامالمرضيةولكناالمرغيرموثق .

نورجزماوي 

 : فيالمفاوضاتالتيكانتمعالمدرسةالثانويةوالممثلةمنقبللجنةالمعلمينالمكونةمن
ساميشرقية،كمالشرقاوي،علياغبارية،كانتلديناعلىاالقل3جلساتوالتيبموجبها
اشترطناانتخصاالتفاقيةكلالمعلمينبدايةمن4.4.4990معالتشديدعلىذلك،لكنهذا
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غيرمكتوبحرصامنيلعدمالزامالمجلسبذلك. 
عبدهللاجزماوي 

 : لنفترضباناالمرطلبحق،لماذالميطالبوامنقبل؟ 

محمودابوهالل 

 : كيفلميطالبوافيها؟ 

مضررئيسالمجلس   : يا جماعة نور ذكر نقطة معينة ارجو تصحيحي اذا اخطأت ،ذكر وقال :بصفته محاسب
وممثلالمجلسعمدالميخصبالذكرمعلمينماقبل 4.94.4990"לא כלל" باالتفاقيةمن
اجلاال يلزمالمجلس،للتوضيحفيحالةتمالوصولالتفاقيةما ،النستطيعاليومالتراجع
والقولنحنلمنهتم فيالنقطةكذاواطالببتعديلكذا ،فهذاسوفيؤديلفتحابواب"פתח
לדלתות" .
نورجزماوي 

 : للتوضيح انا لم استثني المعلمين االثنين بالتحديد ولكني تعمدت وبصورة عامة باال الزم
المجلس ،دعونا نقسم االمر على مراحل الفترة االولى المعلمين الذين عملوا لغاية
 34.44.4998 ،المعلمينالذينانهوالخدمةفيالفترةالثانيةالواقعةبين 4.94.4990لغاية
الوصوللالتفاقيةفينهايةسنة،4944والفترةالثالثةبعدتنفيذاالتفاقيةفاليومكلمنيرغب
فيانهاءخدمتهاليستطيعالمطالبةبغيرااليامالمسجلةلديهفيقسيمةالراتبليسلديهالحق
برفعدعوىاوماشابه،كذلكاالمرللمعلمينالتابعينللفترةالثانيةالذينتقاعدوابعدتاريخ
4.94.4990 وقبلتطبيقاالتفاقية،لسوءحظهموقعوافيهذهالفترةاناشخصياابرئذمتي.
على الرغممنحرصيعلىعدمالزامالمجلسفهذااليعنيبانهليس لديهم الحقبتعديل
مجموعااليامالمرضيةغيرالمستغلة .

مضررئيسالمجلس  :  موجها سؤاله ألمين فيما لو رفعوادعوى ما هياالحتماالت الواردة في اتخاذ القرار وفقا
للمعطيات المتوفرة لدينا اليوم؟ هل هذه االتفاقية تنطبق عليهم ايضا؟ هل االتفاقية تلزم
المجلسالمحلي؟ 
أمينمرجية 

 : انا ال اذكر بالتفصيل نص االتفاقية  ،لكن بناء على االمور التي ذكرت وطرحت اليوم
فاالتفاقيةمنالناحيةالرسميةالتنطبقعليهم"ההסכם מבחינה פורמאלית לא חל עליהם"،
وحقيقةثانيةاخرىانهموقعواعلىاستمارةتنازلفاغلباالحتماالتهيرفضالدعوى،
ولكنجميعكمتعلمونفيالمحاكمهناكمفاجئات. 

مضررئيسالمجلس   : هلترىمنالمناسبوقبلاتخاذقراربهذاالخصوص(اذاكانهناكحقامال)انتقوم
بفحصجميعاالوراقوتقييمالموضوعواحضارهللبتمنجديد؟ 
عبدهللا وعدد من  : ليستهناكحاجةللبتمرةاخرى،انتمبإمكانكمالفحصواتخاذالقرارالمناسبوفقاللرأي
القانونيوالمهني .
االعضاءمعا 
محمدمصري 

 : كماهواالمربالنسبةأليامالتكيف"הסתגלות" كانواضحا لميكنلديهمحققانوني وبناء
علىذلكاتخذالقرار ،وهناالحاجنورذكراالتفاقيةالتنطبقعليهمولكنربمالديهمالحق
في ذلك واالحتمال وارد في حقهم لتعديل مجموع االيام المرضية "רוח ההסכם נותנת
להם".
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عبدهللاجزماوي 

 : باستطاعتهمالتوجهللقضاء .

محمدمصري 

 : حسبرأيي"ندفعهن" .
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مضررئيسالمجلس   : دعونانقرراذاكنتمترغبونفيانتظارالحصولعلى الرايالقانونياوالتصويتوالبت
معالدفعاوضدالدفع .
غازيقاسم 

:  االقتراحارجاعالقرارلك"להעביר לך"

مضررئيسالمجلس   : اذااقترحتأجيلالقرارلغايةالحصولعلىالرأيالقانونيوبناءعليهاقرر. 
القرار

 : تحوةل االوراق جماعهد للمسيشدر القضدئي أمان للحصول تعلى الرأي القدنوني وبندء تعلاه
ةيخذ الرئاس القرار المندسب4
 00تعضوا مع القرار-
( مضر ،ندةم ،محمد ،غدزي ،مصطفى ،اةدي ،امار ،طدلب ،تعبد هللا ،مقداي ،توفاق)
تعضو واحد ضد القرار  -ندير

مضررئيسالمجلس   : قضيةاالختلبنى،موجهاسؤالهلمحمودهلسبقوتقدمتبطلب لدفععالوة مانكو؟ واذا
بإمكاناالخامينشرحمدىاستحقاقالسكرتيرةلهذهاالضافة .
محمودأبوهالل 

 : اناشخصيالميصلنيشيئ،لكنهاكانتتقدمتقاريرماليةدوريةفيمايتعلقبحساباتالمدرسة
وساميةكذلكوبناء عليهالمجلسيعلمبانهاتتعاملبجباية االموال "מגישה דוחות כספיים
ועל פניו המועצה ידעה כי היא מטפלת בכספים".

مضررئيسالمجلس   : بالنسبةللموظفينالحاصلينعلىهذهالزيادةهلسبقوتقدموابطلبلعالوةمانكو؟هلدفعنا
لبقية االشخاص وفقا لتقارير مالئمة للتقارير التي قدمتها مدرسة السالم؟ اطلب من امين
اعطائنا جواب اذا كان من المفروض تقديم طلب لعالوة  مانكو؟ معرفة حجم المبلغ الذي
نتحدثعنهاذاكانتتستحقه .
محمودأبوهالل 

 : المبلغهو403شاقلللشهر .

مضررئيسالمجلس   : ماهيالفترةالزمنيةللدفعباثررجعي؟ 
محمودأبوهالل 

 : 7سنوات .

مضررئيسالمجلس   : نحننتحدثعنمايقارب470999شاقل .
توفيقضعيف 

 : لحظة الموضوع ليس بجديد ،انتم تتحدثون عن  7سنين لم يتم  فيها تقديم اي طلب بهذا
الخصوص الحديث ليس عن شهر او شهرين ،هل يعقل لم تعلم بهذه العالوة طوال هذه
السنين؟ 
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مضررئيسالمجلس   : لبنىتقوللماعلمبهذهالعالوةمنقبل، وعندماعلمتبذلكتقدمتاليكمبالطلبلوكنتاعلم
بذلك لدفعتم  .الوضع كالتالي  : .4لم يسبق وتقدمت بطلب لعالوة مانكو   .4هل حسب
معلوماتكسبقودفعالحدهمعالوةمانكوحديثادونطلبمسبق؟ 
محمودابوهالل 

 : حسبمعلوماتيالاذكرشيئامنهذاالقبيل(دفعالعالوةبدونطلبمسبق) .

مضررئيسالمجلس   : هلاالمرمشروطبتقديمالطلب؟ 
امينمرجية 

 : انا سألت ع ن الموضوع من الناحية القانونية وجوابي هو حسب قانون العمل واالتفاق
الجماعي"חוקת העבודה וההסכם הקיבוצי"الذييبحثفيكلشروطالراتبوينصعلى
انه يحقلكلموظفيعملفيجبايةاالموالبعالوةمانكو،الشرطهناانتكونفعالتعمل
بالجباية ،لم يذكر اي شرط بتقديم طلب بهذا الخصوص ،كذلك طلب مني فحص اذا كانت
تستحقهذهالعالوةخاصةانهالمتقدمطلبفيالوقت؟هلمسموحالدفعوبأثررجعيامال
لغاية  7سنين للوراء؟ .هناك بند يبحث في الدفع الرجعي ويقول كالتالي :طالما الحقائق
متوفرة وواضحةللمجلسفيمكنهالدفعبأثر رجعي ،لكناذاكاناالستحقاقمشروط بتقديم
طلباواستيفاءشروطاخرىفاليحقالدفعبأثر رجعي،اناحسبراييفيهذهالحالةال
يشترطتقديمطلب،كونهاعملتبالجباية طوالهذهالسنينفهيتستحقلمثلهذهالعالوة
وبأثررجعي .

غازيقاسم 

 : (عالوةمانكو) هليوجدتحديدمبلغشهريمناجلاالستحقاقلهذهالعالوة؟ ،علىفرض
جبيفقطمبلغ499شاقلفيالشهرهليستحقالموظففيهذهالحالةعالوةمانكو؟ 

امينمرجية 

:  اناانظر  منالناحيةالقانونيةلكنمناالفضلاالخذبالحسبانالحقائقوالحيثياتللموضوع
والتزودبتصريحيثبتانهاعملتطوالهذهالفترةبجبايةاالموال .

نديممرزوق 

:  هلجميعالسكرتيراتيحصلنعلىهذهالزيادة؟ 

محمودابوهالل 

 : ابتداءمناليومسأفحصاالمر؟ 

غازيقاسم 

:  هلافهممنذلككلمعلم مدرسةينويالقيامبرحلةوجباية 490999شاقل سنوييحقله
بمطالبتيبعالوة؟حسبرأيياكيدهناكتعريفلمثلهذهالمسائلومنيستحقلهذهالعالوة؟ 

مضررئيسالمجلس   : عفواقليلمنالنظام .
توفيقضعيف 

 : عنديمالحظةوبشكلعام،سمعتهناكالكثيرمنالملفاتالتيستصلناللبتفيها"حدث
وال حرج" (موظف الذي خصم عنه ساعتين من قبل  5سنوات واخر يطالب بتعويض
 4990999شاقل)اناعننفسيلستبرجلقانونولماكنبالفترةالسابقة ،الاعرفحيثيات
هذهالقضايا ،علىاياساساحكماذاالموظفيستحقامال؟لماذاآخذعلىعاتقياحتمال
بان اظلمه او اضر بمصلحة المجلس؟ من انا ألقرر اذا كانت تستحق عالوة (مانكو) على
مدار 7سنينامالولستعلىاطالعبالحيثيات؟ لذاالارغببوضعنفسيفيهذهاالزمة،
فكلشخصيستحقشاقلفليتوجهللقضاءويرفعدعوىوليأخذالذييستحقه ،دعوا الحاكم
يقررذلك .الأرىحاجةفيقرارمجلساناشخصياالاصوتعلىايموضوعمنهذه
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القضايا .
نادريونس 

 : انابرأييانالماعلمبماذاعملتولمتطالبنيبهذهالعالوة ،فاذاقدمتالطلبفيسنة4941
فاناسأدفعلهاابتداءمن4941اماقبلفلنادفع .

توفيقضعيف 

:  اتريداننبحثبكلموضوعوموضوععلىحدى؟ 

عبدهللاجزماوي 

 : فيهذهالحالةيجبانتدفعلكلالسكرتيراتاللواتييعملنفيجبايةاالموال،حتىترضي
ضميرك .

مضررئيسالمجلس  :  علىالمجلسالمحليدفععالوةمانكو لجميعالسكرتيراتاللواتييعملنفيجبايةاالموال
وذلك بداية من  ،4.94.4941واما فيما يتعلق بالفترات السابقة فنحن ال نقر بالدفع بأثر
رجعي .
القرار

:  الموافقة بدإل جمدع تعلى يفع زةدية مدنكو لجماع السكرتارات اللواتي ةعملن في جبدةة االموال
وذلك بداةة من  041044104وتعدم الموافقة تعلى الدفع بأثر رجعي

مضررئيسالمجلس   : قضيةاالختفوزيةاطلبمنمحمودتوضيحوتزويدنابالمعلومات .
عبدهللاجزماوي 

 : فهمناباناالتفاقيةسنة4008هيالتيتلزمبالدفع"ההסכם מחייב".

محمدمصري 

 : فيايسنهتمتوقيفدفع(ساعةام)؟ 

مضررئيسالمجلس   : متىتوقفالدفع؟عملياهيكانتتتقاضىعلى 8ساعاتعملوفيالواقعكانتتعمل7
ساعاتفقط .
محمودابوهالل 

 : كما هو مسجل لديك ،توقف الدفع منذ شهر  49.4944فالرئيس السابق وبدأ بخصم ساعة
يوميا،علىالرغمانهكانيدفعلهاراتبكاملوطلبمنهاانتعمل8ساعاتبدل7ساعات
وألنهالمتشتغلهاكانيخصمهامنالراتب .هيتطالبوتقولهذهالساعةحقليبموجب
التعديلالذيحصلسنة4008بحيثالتستطيعايقافايزيادةكنتاتقاضاهافيالفترةما
قبل4008حتىلوكانتغيرقانونية .

نادريونس 

 : يعنيهذهالساعةغيرقانونية .

مضررئيسالمجلس   : القاعدةهيغيرقانونية،لكنهااصبحتقانونيةبموجبالتعديلعلىقانونالعملسنة4008
وليكنمعلوملديكهناكالكثيرمنالموظفينالحاصلينعلىعالوة فيالراتب غيرقانونية
والتياصبحتفيمابعدقانونية 
محمودابوهالل 

 : هيالوحيدةالتيلديهاهذهالعالوة"הטבה".

مضررئيسالمجلس   : هي الوحيدة التي لديها هذه العالوة بالذات ،لكن هناك الذين لديهم عالوات غير قانونية
باألساسمننوعاخر .
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 : انا برأيي ال يوجد شخص افضل من الثاني ،من يعمل  8فليتقاضى مقابل  8ساعات ومن
يعمل7ساعاتيجبانتخصمعنهساعة .

مضررئيسالمجلس   : بالمقابل هناك اشخاص تعمل  8ساعات وال تعمل مناوبة "פיצול" وبنفس الوقت تتقاضى
مقابلالمناوبة"פיצול".
نادريونس 

 : اذايجبانالتدفعله .

مضر+مصطفى 

 : لكنالقانونمعه .

نادريونس 

 : اناافهممنيعمل8ساعاتيدفعله8ساعاتومنيعمل 7ساعاتيدفعله7ساعات،غير
ذلكهناكالمحكمةوالقضاء .

غازيقاسم 

 : حسبرايياذالديهاحقفلندفع .

توفيقضعيف 

 : جيد،دعالقضاءيقرر .

مقداد+مصطفى 

 : هوحقلكنغيرقانوني .

مضررئيسالمجلس   : موجها سؤاله لمحمود عندما اخذ الرئيس السابق القرار بعدم دفع (ساعة ام) لفوزية هل
اكتشفاالمربالصدفةفجأة ؟ امكانموافقعلىدفعهذهالساعةطوالهذهسنينوبعدها
قرر عدم الدفع؟ حسب رايي يجب معرفة وفهم القضية بصورة واضحة للبت فيها .االمر
الثانيهلسبقوتقدمتفوزيةبطلباورفعتدعوىبهذاالخصوص؟ هلكانهناكتنازل
اماصرتبانلهاحقواستمرتبمطالبته؟ 
محمودابوهالل 

 : اناالاعرفكيفقررابوحسنذلك؟ 

مضررئيسالمجلس   : انا ال اسألك عن خبايا القلوب ،انا اسالك عن معلومات ،انت تجلس معي كل شهر نراجع
سوية التقارير الشهرية ومن المؤكد انك جلست كذلك مع ابو حسن والمعروف عنه كان
يفحصمثلهذهالتقارير .
محمودابوهالل 

 : هذا صحيح ،ابو حسن كان يأخذ ويفحص كل تقرير وتقرير ويضيف مالحظاته ويعطي
تعليماتهبالخصماوتصحيحاألخطاء،منالمؤكد انهفحصالتقاريرطوالفترةادارتهليس
فقطفيالسنةاالخيرةوهذاالمعطى(ساعةام)كانامامهطوالهذهالسنين(49سنين) .

ايادمسعود 

 : صحيحهذاالذيحدث .

عبدهللاجزماوي 

 : غيررايهفياخرسنة،ولكنلماذالمتتوجهللقضاءخاصةهناكتضرروتدهورفيشروط
العمل"הרעה בתנאים".

محمودابوهالل 

 : الاستطيعاالجابةعنها(فوزية) .
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نادريونس 

 : نحنتتكلمعنعالوةتوقفتمنذ49.4944سنتينولمتتوجهللقضاء .

مصطفىابوهالل 

 : انتتتكلمعنعالقةموظفوصاحبالعمل،االمرغيرمريحومزعج .

نادريونس 

 : كذلكاالنغيرمريحانترفعدعوى،ماالفرق؟امانالسياسةاختلفتفيالسابقلميجرئوا
واالننعم .

مضررئيسالمجلس   : فلنكنحذرينالشخصالذينتحدثعنهغيرموجودهناليشرحموقفهبشكلواضح،ولكن
ممكناننتحدثبطريقةاخرىاذاالعاملنتيجةللخوفمنردفعلصاحبالعمللميتقدم
بدعوىفالن عاقبهعليهااليوم،ولكناذاالقضيةقضيةمبدأاماتتركاالمرللقضاءومنله
حقفليأخذهولننحاسبهبلنفرحله ،واذاكنتمترغبونفيالبتفيهذهالمسألةيجبان
نكونموضوعيينكماسبقوبحثنافيمستحقاتالمعلمينوبناءعليهنتخذالقرارالمناسب .
ايادمسعود 

 : حسبراييلهاحقوهيلمتذهبللقضاء،خوفاليساال .

نادريونس 

 : لماذا تدخل القضاء؟ انت اسألني اذا كنت موافق ان ادفع ام ال؟ الموضوع ليس موضوع
فوزيةكفوزية ،االمرمرعليهسنتيندونالمطالبة ،الاريدفتحبابلهذهالمسائلواناضد
دفعشاقللموظفيعمل7ساعاتبدل8ساعاتبغضالنظرمن .

غازيقاسم 

:  اقترحاننتعبامينقليالفيفحصالقضية .

مضررئيسالمجلس   : القضيةهناواقعية وليستقانونيةفقط ،هليفسراالمرعلىانهاتنازلتعنحقهاواذالم
تتنازلفلنعطيهااياهألنهحقها .
محمد+نادر 

:  دعونانأخذقرارامامعاوضد .

مضررئيسالمجلس  :  التصويتعلىدفع(ساعةام)للسيدةفوزية 
القرار

:   3اتعضدء مع الدفع (اةدي ،غدزي ،مصطفى)
 8اتعضدء ضد الدفع (مضر ،توفاق ،ندير ،تعبد هللا ،ندةم ،محمد ،طدلب ،مقداي)
 0ممينع (امار)

مضررئيسالمجلس   : هناكطلباتبإلغاءالبتفيبعضالبنودوهي: 
البندالثالث–المحافظةعلىالبيئة.
البندالرابع-رسومالمجاريالصرفالصحي.
البندالخامس-المواصالتالعامة.
البندالسادس-الرياضة.
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البندالسابع-الكاميرات. 
القرار

 :الموافقة بدإلجمدع إلغدء البت في خمسة بنوي رقم 7 ،6 ،5 ،4 ،3

البنداألول 

 : المصادقة علىمحضرجلسةالمجلسالمحلياإلعتياديةرقم 4941/3

القرار

 :موافقة  03تعضوا تعلى محضر جلسة المجلس المحلي اإلتعياديةة رقم 4104/3
واميندع العضو تعبد هللا  -لم ةحضر الجلسة

البندالثاني 

 : المصادقةعلىمحضرجلسةالمجلسالمحليغيرإعتياديةرقم 4941/1

القرار

 :الموافقة بدإلجمدع تعلى محضر جلسة المجلس المحلي غار إتعياديةة رقم 4104/4

البندالثامن 

 : تعييننائبثالثلرئيسالمجلسالمحلي 

مضررئيسالمجلس   : للتوضيح،طلبي بتعيينالعضوغازيكنائبثالث جاءمنبابالمساعدةللرئيس علىاثر
االشتراكفيالكثيرمنالمحافلوالتيواكبنيفيهااالخغازي،هذهالمحافلبالتزايدوبحاجة
لتمثيل السلطة المحلية مما يصعباالمر على رئيس المجلس المحلي التواجد في كل مكان
ومكان داخل البلد وخارجه ،انا رأيت االخ غازي أهال للموضوع ،متفرغا يستطيع ملئ
الفراغوتمثيليبشكلالئقباألماكنالتيالاستطيعالتواجدبها،ومنباباالحترامرأينامن
االفضل تعيين ممثل رسمي عن المجلس المحلي ليتسنى له المشاركة بشكل محترم ،هناك
القائمباألعمال والنائبثانيكلمنهميقع علىعاتقةالعديدمنالمهامويصعبعليهمتمثيلي
فيمثلهذهالمحافل(وقتهماليسمح)، وعليهاطرحالموضوع امامكمواطلبدعمكمفي
هذاالقرارالذيحسبرأيسيدعمويعطيالكثيرلهذاالبلدانشاءهللا .
نادريونس 

 : للتوضيح،بدونراتب .

غازيقاسم 

 : اشكر الرئيس على هذه الثقة ،فانا من خالل تواجدي في المجلس المحلي لدي عالقة عمل
وتواصلمعالرئيس،القائمباألعمالوالنائبالثانيوالحظتالضغوطوالمهامالذيتقععلى
كاهلهمغالبايضطرونللعملحتىساعاتمتأخرةوبعدالدواموفيساعاتالمساء لسماع
الناسوحلمشاكلهمهماليقصرونعلىمايبدوالمجلسالمحليجديد(ادارة)مفتوحعلى
كثيرمنالجبهاتوالكثيرمنمجاالتالعملفهذااالمريتطلبويستدعيالدعم،االمرالثاني
انا اقول واصرح امام اعضاء المجلس اعتقد انني احاول قدر االمكان ان امثل المجلس
المحلي بهيئته وادارته ورؤيته دون التحيز الطار سياسي معروف ،انا استطيع الفصل بين
راييالسياسيوكونيعضواممثالللمجلسالمحلي .

مضررئيسالمجلس   : للتوضيحالنيابةهيلمدةسنتين .
مصطفىابوهالل 

 : انا لدي مداخلة بسيطة موجهة ألبي فتحي (غازي) أرحب بتعيينك نائبا ثالثا ،ولكني اشدد
واطالب على تمثيلك للمجلس وادارته فقط  ،دون الخلط بين وجهة نظرك السياسية او
الحزبية. 

مضررئيسالمجلس   : مؤكد هذااالمرمفروغمنه،تمثيلالمجلسفياالماكنالتيتستدعيوتطلبحضورهكممثل
عنالمجلسكإدارةالغير"المجلسغيرسياسي"اليأخذموقفسياسيوعليهالتعاملمع
41

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 :

كل الفئات واالحزاب السياسية داخل البلد وخارجه ،انا متأكد بان االخ غازي قادر على
الفصل .
القرار

 :موافقة جماع االتعضدء تعلى تعاان العضو غدزي قدسم ندئب ثدلث لمدة سنيان بدسيثندء
العضو تعبد هللا جزمدوي ضد4
موافقة االتعضدء (مضر ،ندير ،مصطفى ،طدلب ،مقداي ،امار ،محمد ،ندةم ،اةدي ،توفاق ،غدزي)

نديممرزوق 

 : نباركلألخابوفتحي .

البندالتاسعסעיף 9

 : صالحياتالقائمبأعمالرئيسالمجلسالمحلي /האצלת סמכויות.

مضررئيسالمجلس   : للتوضيح هذا كان طلبي ،كوني محام عالج قضايا عدة كان المجلس طرف فيها ونظرا
لوضعي  الحاليكرئيسللمجلسالمحليالاستطيعتمثيلمثلهذهالقضايااوالبتفيها .لذا
وبناءا  على توجيهات المستشار القضائي االخ امين بتفويض شخص اخر لمتابعة الملفات
والقضاياالتيكنتامثلهاكمحام،في البداية راينامنالمناسبتفويضالقائمباألعمالاالخ
توفيق، واليوماالختوفيقاعتذروقالمشاغلهكثيرةالتسمحلهبمعالجةالموضوع،واقترح
االخ مقداد بديال عنه الذي وافق على هذا االمر ولكونه محام يستطيع النظر في مثل هذه
القضايا.فالتصويتسيكونعلىتفويضاالخمقدادابتداءمناليومللبتبالقضاياالتيكان
يمثلها المحامي مضر يونس مقابل المجلس المحلي ،بدال عن االخ توفيق الذي عالج هذه
القضايالغايةاليوم،للتوضيحالمكتب(المحاماة)ايضاتوقفعنتمثيلجميعالقضايامقابل
المجلسالمحلي. 
القرار /החלטה

 :موافقة االتعضدء ( مضر ،غدزي ،مصطفى ،ندير ،اةدي ،توفاق ،امار ،طدلب ،تعبد هللا،
مقداي) واميندع العضوةن ( محمد ،ندةم) تعلى تفوةض االخ مقداي ابيداء من الاوم للبت
بدلقضدةد اليي كدن ةمثلهد المحدمي مضر ةونس مقدبل المجلس المحلي بدال تعن االخ توفاق
الذي تعدلج هذه القضدةد لغدةة الاوم4
בעד ( 08חברים) נמנעו ( 2חברים) האצלה למקדאד שיך עבד של סמכויות ראש
המועצה בתיקים שייצג ראש המועצה מול המועצה וזאת במקום תופיק דעייף
שטפל בתיקים אלה עד היום.

البندالحاديعشر 

 : المصادقةعلىاتفاقيةوعقدعملكبارلمهندسالمجلس(אישור חוזה בכירים למהנדס המועצה)

סעיף 11
مضررئيسالمجلس   : اطلبمناالخامينشرحالبندواستحقاقالمهندسلعقدعملكبير 
امينمرجية 

 : بالنسبة لهذا الموضوع كان هناك قرار للمحكمة العمل اللوائية التي قررت المصادقة على
اتفاقيةعملكبيرمنذ سنة 4991(الذيحدث انه لميطبقالقرارولميحصلالمهندسعلى
عقد عمل كبير بحيث توجه المجلس المحلي لمحكمة العمل القطرية (בית הדין הארצי)
ليستأنفعلىالقرار،وهذهبدورهاتوصلت لتسوية "פשרה" باألخص بعدماطرحاالمر
على(פרקליטות משרד הפנים) الذينبحثواووافقواعلىحقالمهندسبعقدعملكبير .

محمدمصري 

 : علىماذاتنصالتسوية؟–"شوالפשרה بتقول؟" 

امينمرجية 

:  تنصعلىدفعتعويضعلىالفترةالتيلميصادقبهاعلىعقدعملكبيرمنذ 4991لغاية
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سنة4941،ومناليوميصادقعلىعقدعملكبير .
نادريونس 

:  سؤالألمين:هلفيحينهالمبلغاودعفيالمحكمة"בזמנו הכסף הופקד בבית המשפט"? "
سمعتعلىزمنجميلהופקד 6590999شاقل" .

امينمرجية 

 : دعني اوضح : محكمة العمل اللوائية قررت بان يدفع للمهندس من سنة  4995لغاية موعد
اصدارالحكمجميعالفروقاتفيالراتب،فيحينهصدرقرارالذيكانمنالمفروضعلى
المجلستنفيذه.وفقاللقانونليسكلطلباستئنافيجمدالقرارالمستأنفعليهلذاكانهناك
شرط من اجل تأجيل تطبيق القرار االول "עיכוב הליכים מותנה"  اشترط على المجلس
بإيداع المبلغ في المحكمة لغاية صدور القرار النهائي .في حينه كان مبلغ الفروقات بقيمة
6390999شاقلهذاالمبلغجزءمناالتفاقيةالتيتوصلنالها. 

نادريونس 

 : باالتفاقيةصودقعلىنصفتقاعدوليستقاعدكامل"מחצית פנסיה ,לא פנסיה מלאה".

امينمرجية 

 : المبلغالذياقرتهمحكمةالعملالقطرية "בית הדין הארצי לעבודה " اقلمنالمبلغالذي
اقرتهمحكمةالعملاللوائية"בית דין אזורי לעבודה"حسبراتبتقاعداساسي"לפי חישוב
שכר בסיס לפנסיה" .توصلنا لهذه االتفاقية بعد مرورها بجميع المراحل واالجراءات
لمصادقة ال "פרקליטות" الوزارة الداخلية الممثلة ب شبيتسر مسؤول عن الموظفين
والرواتبفيالوزارةالداخليةوالمسؤولعنالرواتبفيوزارةالمالية"שפיצר ממונה על
כוח אדם ושכר ונציגי משרד האוצר הממונה על השכר" الذين بحثوا وطلبوا مني
المعلومات الالزمة وصادقوا عليها .في الجلسة وافقوا على بعض الطلبات واالقتراحات
واعترضواعلىالبعضوبعدهاالمحكمةطالبتبالمصادقةعلىدفعنصفتقاعدوالوصول
لتسويةبموافقةجميعاالطراففيمايتعلقبالتقاعد .

مضررئيسالمجلس   : افهممنككانتهناكمصادقةعلىعقدعملكبيرمنقبل"פרקליטות" وزارةالداخليةقبل
الوصولللمحكمةإلصدارالقراروقبلالوصوللتسويةعلىموضوعالتقاعد"פנסיה" وفق
توصيةالمحكمة .
امينمرجية 

:  صحيحاالختالفكانفقطفيمايتعلقبحقوقالتقاعد .

محمدمصري 

 : ماهوالمبلغالنهائيالذيدفع؟ 

امينمرجية 

 : االتفاقيقولكالتالي:المجلسيقدم"תחשיב" كشفبمستحقاتالمهندسطوالسنينخدمته
واللجنةال"פרקליטות" وزارةالداخليةتفحصالكشف"חישוב" والمبلغالمصادقعليهمن
وزارةالداخلية،هوالذيسيدفعفيالنهايةوهذاالذيحدثمعالمهندسلغايةاليوم. 

محمدمصري 

:  ماهوالمبلغالذيدفع؟ 

امينمرجية 

 : حسبذاكرتيحوالي8790999شاقل .

مضررئيسالمجلس   : صافيامال؟"ברוטו או נטו"
امينمرجية 

 : غيرصافي .

ايادمسعود 

 : %45للضريبة .
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مضررئيسالمجلس   : للتوضيح بما انني كنت طرفا في الموضوع في احدى المراحل فانا امتنع عن التصويت،
توفيقفليتفضلويديرالتصويت. 
توفيقضعيف 

 : اذااطلبمصادقتكمعلىعقدعملكبيرلمهندسالمجلسالمحلي .

القرار /החלטה

 :مصديقة  9اتعضدء (ندير ،توفاق ،مصطفى ،امار ،مقداي ،طدلب ،غدزي ،محمد ،اةدي) تعلى
تعقد تعمل كبار لمهندس المجلس المحلي واميندع االتعضدء (مضر ،ندةم ،تعبد هللا)
בעד  9חברים ,נמנעו ( 3מודר ,נדים ,ועבדאללה)

البندالثانيعشر 

 : استنكار لحادثة االعتداء على المساجد في ام الفحم وادانة العمل ،وحماية المساجد 

مضررئيسالمجلس   : لقد سبق وصدر استنكار من المجلس المحلي للحادثة  ،ان شاء هللا سنعمل على حماية المساجد قدر
المستطاع من خالل الكاميرات الموجود والمقترحة ايضا في برنامج مدينة بال عنف " תכנית עיר
ללא אלימות" في الوقت الحالي ال توجد لدينا االليات الكثر من ذلك واناشد اهالي البلدة بدورهم
الحرص على حماية المساجد .

القرار

 :الموافقة باإلجماع استنكار لحادثة االعتداء على المساجد

البندالثالثعشر 

 : تشكيل لجنة لموضوع المنح الدراسية للطالب الجامعيين

غازيقاسم 

 : بالنسبة للمبلغ المخصص ،االمكانية لتعديل الميزانية المخصصة مستقبال ،والشروط وااللية لذلك....
جميع هذه االمور يمكن طرحها مع اللجنة المطلوب تشكليها االن .من المهم جداً تمثيل اعضاء
المجلس في هذه اللجنة لكن االهم واالهم هو تمثيل الجمهور لهذه اللجنة ،فانا ومن خالل اتصاالتي
ارى هناك جمعية التعليم العالي التي تقدم المنح للطالب والتي لديها الخبرة في هذا المجال ،كان
لديهم اقتراح بتعيين السيد حسيب ابو واصل كعضو في هذه اللجنة ،واقترح ايضا شخص اخر لديه
نظرة סוציואקונומית السيد مصطفى محمود مرعي ،واقترح العضو محمد مصري الذي عمل في
شركة بلفون التي قدمت مثل هذه المنح ،انا مستعد اال اكون في هذه اللجنة لكن علينا اختيار 3
اعضاء اخرين لنستطيع توزيع المنح بالصورة السليمة والصحيحة.

مضر 

 : دعونا نقرر اوال عدد االعضاء لهذه اللجنة ورؤية المعنيين في ذلك.

نادريونس 

 : انا لدي رأي اخر ،ابو فتحي ذكر حسيب ومصطفى اضف عليهم  5اعضاء من المجلس وانتهى
الموضوع.

مضر 

 : سؤالي لألعضاء اذا يرغبون بإضافة او ترشيح اسماء اخرى؟

اميرمرعي 

 : انا ارى ان هذه اللجنة لها عالقة بعملنا "لجنة االعفاءات" لذا اقترح وجود مندوب عن قسم الرفاه
االجتماعي الطالعهم على الناس المحتاجين.
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:  يمكنك االستعانة بقسم الرفاه االجتماعي دون الحاجة لتمثيلهم في اللجنة.

نادر+عبدهللا 

مضررئيسالمجلس   : ألعضاء المجلس  :من يرغب ان يكون في لجنة المنح؟
 : سجلي عندك مصطفى ،محمد ،امير ،عبد هللا ،مقداد.

نادريونس 

مضررئيسالمجلس   : اذا اقترح تشكيل لجنة لتخصيص المنح للطالب الجامعيين والمكونة من االعضاء :
مصطفى ،محمد ،امير ،عبد هللا ،مقداد والسادة حسيب ابو واصل ،ومصطفى محمود مرعي ممثلين
عن الجمهور.
 :الموافقة باإلجماع تشكيل لجنة لتخصيص المنح للطالب الجامعيين والمكونة من االعضاء :

القرار

مصطفى ،محمد ،امير ،عبد هللا ،مقداد والسادة حسيب ابو واصل ،ومصطفى محمود مرعي
ممثلين عن الجمهور.








اغلقتالجلسةفيتمامالساعة 49:48



نورجزماوي 
قائمباعمالسكرتيرالمجلس 









المحاميمضريونس 
رئيسالمجلسالمحلي 








إعداد:ساميةكبها 
مديرةديوانالرئيس 
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