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فيمايتعلقبدفعمباشرةاطلبالبحثفيالبندالعاشر،وسهالبالجميعقبلالبدءبجلستناأهال:مضررئيسالمجلس

نزوالعندرغبةالسيدمحمودابوهاللرجعيأثرعدةلموظفيالمجلسالمحليوبمستحقات

مسؤولقسمالرواتبالذيحضرليزودنابالمعلوماتالمطلوبة.

بدء البحث في البند العدشر مبدشرة فامد ةيعلق بدفع المسيحقدت لجمدع بدإلالموافقة  : القرار

 4رجعي أثروبللموظفان 

:ريئسالمجلسمضر الموضوعوبشكلعام، السابقةحولسوفاعرضعليكم هناكقراراتاتخذتفيالفترة

العديدمنالطلباتدفعلبعضمنالمستحقاتلموظفيالمجلسالمحليالعدم ،واليوملدينا

لدفعمثلهذهالمستحقاتوالتيهيمنصالحياترئيسالمجلسالمحلي،باستطاعةامينان

الناحيةالقانونية،كذلكبإمكانكلمنمحمودأبوهاللوالمحاسبنوربتزويدنايشرحلنامن

رأي المسألة، هذه في للبت الالزمة جميعنابالمعلومات امام الموضوع طرح االفضل من

معلمينمنالمدرسة1،نحننتحدثعنالذيسوفيلزمالرئيسواتخاذالقراراالعضاء

لدينا"מענק הסתגלות"مايدعىبيستحقونهلموالسؤالهوالثانويةالذينانهواخدمته

 من شريفشرقية االستاذ عن الخصوصنتحدث بهذا طلب رشديقرية االستاذ ، جت

ابراهيممصاروة،واالستاذمحمدوشاحي،للتوضيحاذاكانتهناكقرابةاالستاذمصاروة،

البتفيهذهالقضيةمنانتمنعهبيناحداالعضاءواحدهذهالشخصياتالتيمنالممكن

:نتحدثعنويرىمنالمناسبااليصوتفليعلمنابذلك.

تقريباشاقل8599يطالببدفعاالستاذشريفشريق

تقريباشاقل0699يطالببدفعاالستاذرشديمصاروة

شاقل440999يطالببدفعاالستاذابراهيممصاروة

شاقل440799يطالببدفعاالستاذمحمدوشاحي

 والحقوق المواضيع لكم اشرح سوف فانا االول، الموضوع هو هذا المطلوباالخرى

نمحمودانيشرحلناالحيثيات.طلبموبعدهاسأالتصويتعليها

انكطرحتالموضوعفيجلسة:نادريونس جيد ، القرار منصالحيتكفياتخاذ علىالرغم العفو،

علىالدفع.اساسا قنوافكناصاوالومبدئيااذاحانااقوللنف،مجلس

نبدفعهايهذاعمليااالمرالذيسنتطرقاليهبعدشرحجميعالمستحقاتاوالحقوقالمطالب:مضررئيسالمجلس

الرأيالقانونيواعطاءالفرصةلمحمودلشرحالحيثياتوالوقائع،كذلكبامكاننورمعرفةو

شريفالذيكمحاسب الثانيهناكاالستاذ الموضوع الخصوص، بهذا ايمعلومة اضافة

االيام ومجموع عدد على اختالف هناك كان بحيث يستغلها لم مرضية ايام بدفع يطالب

يقارب ما يطالببمبلغ فهو خاللسنواتعمله المعلم يستغلها التيلم 490699المرضية

شاقل.

شاقل؟80599ضافةللمبلغباإل:محمدمصري

ال:مضررئيسالمجلس لهبة باإلضافة شريفشرقية מענק הסתגלות"تكيف"االستاذ عنها 80499الذيتحدثنا

.شاقلمقابلاياممرضية490699هناكشاقل
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؟هلهناكاشخاصاخرين:نادريونس

:مضررئيسالمجلس ويزودنا االمرالذيسيوافينا االختلبنىعقلبههذا هناكدعوىاخرىقدمتها ، محمود

كالتالي هو االدعاء ، السالم مدرسة على:سكرتيرة والقائمة المدرسة اننيسكرتيرة بما

"החזר מנקו"عالوةخذالهيلمتأ ,"החזר מנקו"ةوالمسماةعالوفانااستحقهاادارةحسابات

علىمداركلهذهالسنين.

ة"حسبالقانونبطلعلها"؟العالوهلالقانونيمنحهامثلهذه:نديممرزوق

سيشرحهويج:مضررئيسالمجلس اليهذا عالوبعليهامين،السؤالهناهلسبقوتقدمتبطلبلهذه ،ما هوة

ال عالوحجم ة؟ لنا سوفيشرح لألذلكمحمود بالنسبة الثالثهو االمر والتي، ختفوزية

 الثالثة الساعة حتى الثامنة الساعة من تعمل كانت مقابل أم)وتتقاضى سنة(ساعة حتى

النعلماذاحدثساعات8ساعاتوتتقاضىمقابل7تعملاستمرتسبابمعينةألو.4005

 تزويدنا نور او محمود باستطاعة المعلومات هذه ال؟ ام بالخطأ سنةففي،ابهاالمر

صا4008/4000 )اي ينصعلى الذي الرواتب قانون على تعديل هناك كانر موظف

ال اليوم من لكن االضافات، هذه ايقافمثل يمكن ال قانونية اضافاتغير مقابل يتقاضى

يبدوتقعختفوزيةعلىمافاأل(يسمحلرؤساءالمجالسبدفعاضافاتوزياداتغيرقانونية

معينةقامرئيسالمجلسالسابقولكنفيمرحلة4008/4000ةماقبلفيهذهالحقبةالزمني

،يقافدفعساعةامالتيكانتتتقاضاهاالسيدةفوزيةمنمنطلقانهاالتستحقهذهالساعةبإ

على الغاءايزيادة للقانونالذياليجيزايقافاو حقليوفقا تقولهذا واالختفوزية

قبلسنة المواضيعالمطروحة4008/4000الراتبما استحق"ساعةام".هذه وعليهفانا

انتهيمندراستها تكونهناكطلباتاخرىوهناكبعضالطلباتالتيلم قد االن امامنا

،لذاراينامنالمناسبطرحالمسألةامامكمفمن(مبالغطائلة)رجعيأثروالمطالببدفعهاوب

وتركاالمرللقضاءاوالبتفيكلموضوععلىالممكناتخاذالقراربشكلعامبعدمالدفع

ممعحيثياتكلموضوعوموضوع.حدىوبشكلعينيواتخاذالقراربشكلفرديفيمايتالئ

الوضعبشكلعام،محمودفليشرحلناحيثياتكلموضوع:هذاهو

فاألمر:هاللمحمودابو الثانوية المدرسة بمعلمي يتعلق فيما نزار ابو ذكر كما موضوعينفهو من مكون

 حول )االول ימי הסתגלות" "(تكيفايام الثاني "والموضوع المرضية פדיון ימי االيام

بالنسبةألמחלה"  ابونزار،הסתגלות" "تكيفيام لكلمنالمستشارامين، هومعلوم كما

متبعودارج" بالدفعولكنهو يلزم قانون اليوجد  براء בקשר לימי הסתגלות אין وابو

חינוך במקרים המשרד ונהוג כי  לשלם אך נהוגאת זה, זה לא חובה חובה לשלם 

فيحينهاولמסוימים משפים אותנו ומשלמים לנו לפי אחוז מסוים תמורת ימים אלה" 

معلمخرجللتقاعدكاناالستاذشريفشرقيةوالذيطالببدفعمثلهذهاالشهروالمجلسلم

 اذالماخطئ.4990عه،االمرحدثفيسنهيتجاوبم

.ايمنذمدةطويلة:عبدهللاجزماوي

.ولكنهيطالبمنذخروجهللتقاعدومازال:محمودابوهالل

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

للتوضيحالمبالغالتيذكرهاابونزارهيللشهرالواحد،واذااتخذقراربالدفعالاعلمعدد:ابوهاللمحمود

الشهورالمفروضدفعهانحناخذنابالحسبانالتكلفةللشهرالواحد.

 .لشهرلהסתגלות "تكيفشاقل"80599يعني:محمدمصري

وزارة:نادريونس كذلكذكرتبان االيام، هذه بدفع ملزم المجلسغير وهي مهمة انتذكرتنقطة

المعارفتغطيمثلهذهااليامفيمالوقررناالدفع.

.وزارةالمعارفتمولتتكفلبالنصففيحاالتمعينةخاصة:محمودابوهالل

حتىلوكانتالوزارةتتكفلبالنصف...:نادريونس

اتوجهلوزارةالمعارفبطلبالتغطيةاوالتكفلألننيأساسا لمادفعهذهااليامللمعلمينلم:هاللمحمودابو

النقطة:امين هذه اشرح المعارف":دعني وزارة التعويضفي للجنة طلباتقدمت ועדת هناك

نهأللطلباتايصادقواعلىتغطيةاوتعويضجميعالمؤكدلممنوשיפוי במשרד חינוך" 

مثلمعينةالمنوطةبمعاييروبموجبهاتقومالوزارةبتغطيةمثلهذهاالياممعينةهناكشروط

ال "دونتقاعد الموظف فقط ,פרישה שלא מרצון"ارادة في المصادقة الطلبحالة على

."הסתגלות"تكيف%منمجموعايامال59تغطيوزارةالمعارف

نتظراماذالלמה הדבר לא נדרש ולא נעשה קודם" ? السؤال:لماذالميطالبوامنقبل":نادريونس

؟4990لهذهالسنينمنذسنةك

 ؟תבע"  מה לאל" المجلسلماذالميقاضي:مصطفىابوهالل

:نادريونس فيسنه انهىخدمته ينتظر4990واحد يقاضيالمجلس؟،ماذا لم كانلديهحقلماذا اذا

 למה מחכה, למה לא תבע?."

.هذاليسحق:مرجيةامين

.اناقلتهذاليسحق:ابوهاللمحمود

 תן לי מה שמגיע לו?יי"אז יכולים לעשות אחרת" , תפנה למשרד החינוך ש:نادريونس

المجلسلميتوجهللمعارفبهذاالشأن.ولكن:ابوهاللمحمود

.لننتوجهايضاحسبرأيطالماالمجلسالمحليلميتوجهللمعارففيحينهونحن:نادريونس

 .ייעוץ" صبركدعنانكملاالستشارة":المجلسمضررئيس
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؟رجعيأثرصادقوبتذاتوجهنالوزارةالمعارفاالنهلسواالسؤاله:مقدادشيخعبد

رجعي،فيحالةتمتالمصادقةأثردعونانغامرونتوجهلوزارةالمعارفبطلبالتعويضوب:محمودابوهالل

.باستطاعتناالدفعوفيمالولمتتمالمصادقةالندفع

فقط:مضررئيسالمجلس االيام هذه تعوضبالكامل او تغطي المعارفال وزارة الذيفهمته انا محمود، عفوا

59 ةففيحال% دفع بالتعويض3قررنا علىالمشاركة النصفاشهروصادقتالوزارة

 يبقى فقط، نصف شهر دفع وجودعلينا مع النصف ندفع سوف االحوال بجميع فنحن

احتماالتبدفعالمبلغبالكامل.

تعوضنياياهوزارةالمعارف.السببانالستمعدفعايمبلغلنلهذا:نادريونس

هل:المجلسرئيسمضر براء وسائالابو المعلومات، النستبقاالمورلنستوفيجميع لنادردعنا كالمه موجها

لديكماتضيفهحولالموضوع؟

،הסתגלות"تكيف"وحتىاليوملميدفعايمبلغمقابلايام4990مناجلالتوضيحمنذسنة:نورجزماوي

 ولكن البعضمابفترة االيامنالذيهناك هذه باإلהסתגלות""دفعتلهم ايتيسبق، ضافة

ضعافالمبالغالذياخذهااخذوااضعافأودفعلهاهذهالهبةكذلكسائقتسيونهدارالذين

امامنالناحيةالقانونيةامينسوفيشرحالموضوع.والمعلمين،

معينةولظروفمعينةكانتتدفعايامعفواهناكمالحظةعامة،وزارةالداخليةفيفترات:امينمرجية

خذبعيناالعتبارلكلحدثهناكحيثياتوظروفتختلفمنال،يجباהסתגלות"تكيف"ال

حولمدىاستحقاقهاحالةوحالة،موضوعايتيانالمافحصهوليسلديالمعلوماتالكافية

يللوضعيةالخاصةامابالنسبةللمعلمينفيجبفحصالموضوعبشكلعين،لمثلهذهااليام

بهم.

؟ماهوالقانونبالنسبةللمعلمين:قاسمغازي

 .לא חייב"غيرملزم"المجلس:مضررئيسالمجلس

وخطواتمتبعة:امينمرجية معايير او،هناك طلب تعبئة عليه للتقاعد بالخروج يرغب من كل فعادة

المعارف فيموقعوزارة المتوفرة ימי הסתגלות למורים, ישנה "ממלא אישור استمارة

 .ועדה המחליטה אם עומדים בתנאים או לא"

؟הסתגלות"تكيف"اشهرهلايتياخذت:غازيقاسم

ايت:مرجيةامين سنة في االيام هذه اخذت و،4994ي عملها المعينة اللجنة انهت قرارحين اصدرت

.الموضوعوصلللمحاكم:،للمعلوميةتكيفإعطائهاايامب

.הסתגלות"تكيف"كمعلمينحصلواعلىايامموجهاكالمهلنور،انتذكرتهنا:غازيقاسم

:محمودابوهالل معلم لكل للتوضيح، وضعية فاألله وفقخاصة للتقاعد يخرج معلم اول شريفكان ستاذ
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يو"פרש מפנסיה צוברת"  غالب وشاحي، ابراهيم امثال معلمين هناك الذيننسصحيح

 ". פנסיה תקציביתפרישה לפי وفقال"הסתגלות"تكيف"خدمتهموحصلواعلىهبةاانهو

 פנסיה צוברת"?هوقصدكبالنسبة"ما:محمدمصري

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

תקדים ", كلمعلممقبلعلىالتقاعدلزمكمعسابقةتاالمرسوفيشكلبدايةلنظامجديد:محمدمصري

 ".חייב לותהייה כל מורה ירצה לפרוש אתה 

العديدمنالموظفينالراغبينفيالخروجللتقاعدهناكانهسيكونيجباالخذبعيناالعتبار :مضريونس

متحمسين جدد اشخاص بتوظيف ترغب المقابل في أل.وانت الدفع قضية تكيفشهر

הסתגלות" " تتعلق المواضيع اليوم المحك على عائق. امامنا تشكل السابقبقد من قضايا

.رجعيولكنفيالمستقبلالصالحيةهيلرئيسالمجلسلمافيهمصلحةالمجلسأثروب

اذانبحثفيهااالنفيجلسةمجلس؟اذالم:نادريونس

بشكلرجعي.ببساطةالمسالةتتعلقبقراراتسابقةوبدفع:المجلسمضررئيس

ضداننظلمايمعلماوانااناارىمنالجيدانتكونلدينااذنصاغيةلمثلهذهالمواضيعو:غازيقاسم

يجباننحترمذلك.،موظفقامبخدمةبلدنااذاكانلديهحقما

.اوردجميلחסד" مرةاخرىهوليسبحقوانمافضل":مضريونس

 " חוות דעת"..انامعاخذتوصيةورايقانوني:غازيقاسم

.لدينامستشارقضائيالذيشرحباناالمرفضلوليسحق:نديممرزوق

:للتصويتخياراتمدعونياضعامامك:مضريونس

معالدفع.4ضدالدفع .4

سبقوذكرنحنغيرانااعتقدانهذهاموالالبلدونحنممثلونعنهاوحسبرأييمحمود:نديممرزوق

ملزمينبذلك.

اناتحدثتمنالناحيةالقانونيةليساال.وضيحللت:محمودابوهالل

 مع أو ضد يفع اشهر مالئمة للمعلمان: رئاس / القرارمضر 

 اتعضدء )ندير، توفاق، تعبد هللا، مضر، مصطفى، ندةم(  6ضد الدفع : 

  مع الدفع : ال ةوجد

 )امار، غدزي، مقداي، محمد، اةدي(ممينع تعن اليصوةت : 
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قضيةدفعاياممرضيةلمتستغليشرحموجهاكالمهلمحمودل:مضررئيسالمجلس

:ابوهاللمحمود لغاية مختلقة هنا ق34.44.4998القضية هناك يكن يلم مجموعانون بتسجيل السلطة لزم

المرضيةغيرمستغلةفيقسيمةالراتبولكنبدايةمن قيدحاالمراصب4.4.4990االيام

اثارقضيةالفوارقبينالمسجلعلىالقسيمةوبينالواقعالذييستحقه التنفيذوالزاميمما

ونوركانطرففيبعضهاوبعدهاالمعلم،كانتهناكمشاوراتومحاوالتلتسويةاالمر

ال المرضية االيام مجموع تعديل بقرار االمر وانتهى للقضاء المعلمين علىتوجه مسجلة

هناك معينة، لمعادلة الراتبوفقا في1قسيمة خدمتهم انهوا الذين االولىالمعلمين مرحلة

توجهت التي المعلمين لجنة من ممثلين كانوا والذين لالتفاقية الوصول وقبل للمفاوضات

االوائلالذينتقاعدواوالمتضررين منذلكللقضاء.االستاذشريفواالستاذرشديكانوا

تغطيكاملااليام علىانالوزارة وحسبرأييستحقونلتعديلمجموعاياممرضيةعدا

المرضية.

هلافهممنكالمكبانقرارالمحكمةالذيصدريشملاسماءهؤالءالمعلمين؟وبناءعليه:مضررئيسالمجلس

يستحقونتعديللمجموعااليامالمرضية.

نعم:ابوهاللمحمود

لكنللتوضيحهذهااليامتترجملنقود،فيحينهدعوىاناالاعلماذاكانتاسماءهمضمنال:مرجيةامين

فبحالة منتهيه تعد المسألة المستحقات جميع دفع وعند التقاعد، وقت دفعها يجب ومبالغ

توجهتلوزارةالمعارفربماتردعليكالوزارةبانالمسالةمنتهيةمنذمدةومرعليهازمن

 .قانونتقادم חוק התיישנות""

المشغلهوالمجلسالمحليوليستوزارةالمعارفهناقعاالوولكن:ابوهاللمحمود

تبين:مضررئيسالمجلس علىاوراقمعينه االنتهاءمنالخدمةهلحدثووقعوا فيحينهوعند عنديسؤال،

ها؟وبالمقابلصرحواهناكمحكمةتبحثوتقراذاكانلديناحقيمكنناونالمبالغالتييستحق

االمركانمشروط؟امال.الحصولعليهالحقا،هل

،عداعلىيتنازلاحدهمعنالمستحقاتمنالطبيعيلممنالواضحطالماكانتهناكدعوى:ابوهاللمحمود

عادةانالجميعيعرف علىبقيامالننويمخططاتومشاريعتكونلدينا كنا اذا خاصة ها

.استالممبلغماانتظارلحظةميعادو

انتتعلمهناكحالةاخرىوهياحمدابوبهجتالذيرفضتوقيعايمستندواخذايمبلغ:مضررئيسالمجلس

فبحالةلميشترطالمعلمقبولمبلغمعينبنيةالحصولعلىااليامالمرضية واتجهللقضاء.

رأىمنالمناسبالمطالبةبحقتنازلعنهسابقا.النوا،المتبقيةهذايعدتنازل

تصريحاتبعدمالتنازلعنااليامالمرضيةولكناالمرغيرموثق.الانااعيتماما:ابوهاللمحمود

منالمكونةفيالمفاوضاتالتيكانتمعالمدرسةالثانويةوالممثلةمنقبللجنةالمعلمين:نورجزماوي

جلساتوالتيبموجبها3كانتلديناعلىاالقل،ساميشرقية،كمالشرقاوي،علياغبارية

هذالكن،علىذلكمعالتشديد4.4.4990اشترطناانتخصاالتفاقيةكلالمعلمينبدايةمن
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.لعدمالزامالمجلسبذلكحرصامنيغيرمكتوب

لماذالميطالبوامنقبل؟،لنفترضباناالمرطلبحق:جزماويعبدهللا

كيفلميطالبوافيها؟:ابوهاللمحمود

محاسب:مضررئيسالمجلس بصفته وقال: ذكر اخطأت، اذا تصحيحي ارجو معينة نقطة ذكر نور جماعة يا

لم االتفاقيةمنبלא כלל" "4.94.4990خصبالذكرمعلمينماقبليوممثلالمجلسعمدا

المجلساجلاالي الوصولالتفاقيةمالزم للتوضيحفيحالةتم التراجعنستال،، طيعاليوم

פתח فهذاسوفيؤديلفتحابواب"،فيالنقطةكذاواطالببتعديلكذاوالقولنحنلمنهتم

.דלתות"ל

الزم:نورجزماوي باال عامة وبصورة تعمدت ولكني بالتحديد االثنين المعلمين استثني لم انا للتوضيح

لغايةالمجلس عملوا الذين المعلمين االولى الفترة مراحل على االمر نقسم دعونا ،

لغاية4.94.4990،المعلمينالذينانهوالخدمةفيالفترةالثانيةالواقعةبين34.44.4998

فاليومكلمنيرغب،والفترةالثالثةبعدتنفيذاالتفاقية4944الوصوللالتفاقيةفينهايةسنة

دمتهاليستطيعالمطالبةبغيرااليامالمسجلةلديهفيقسيمةالراتبليسلديهالحقفيانهاءخ

برفعدعوىاوماشابه،كذلكاالمرللمعلمينالتابعينللفترةالثانيةالذينتقاعدوابعدتاريخ

.وقبلتطبيقاالتفاقية،لسوءحظهموقعوافيهذهالفترةاناشخصياابرئذمتي4.94.4990

الحقبتعديلعلى اليعنيبانهليسلديهم المجلسفهذا الزام الرغممنحرصيعلىعدم

.مستغلةالمجموعااليامالمرضيةغير

هياال:مضررئيسالمجلس دعوىما لورفعوا سؤالهألمينفيما القرارموجها فياتخاذ وفقاحتماالتالواردة

الم اليوم؟للمعطيات لدينا تلزمتوفرة االتفاقية هل ايضا؟ عليهم تنطبق االتفاقية هذه هل

المجلسالمحلي؟

اال:أمينمرجية على بناء لكن ، نصاالتفاقية بالتفصيل اذكر ال اليوممورانا وطرحت ذكرت التي

،ההסכם מבחינה פורמאלית לא חל עליהם"فاالتفاقيةمنالناحيةالرسميةالتنطبقعليهم"

تنازلفاغلباالحتماالتهيرفضالدعوى، علىاستمارة وحقيقةثانيةاخرىانهموقعوا

مفاجئات.هناكجميعكمتعلمونفيالمحاكمولكن

الخصوصرىمنالمناسبوقبلاتخاذقراربهلت:مضررئيسالمجلس انتقوم(اذاكانهناكحقامال)هذا

؟واحضارهللبتمنجديدبفحصجميعاالوراقوتقييمالموضوع

من وعدد عبدهللا

االعضاءمعا

ليستهناكحاجةللبتمرةاخرى،انتمبإمكانكمالفحصواتخاذالقرارالمناسبوفقاللرأي:

القانونيوالمهني.

وبناءلميكنلديهمحققانونياكانواضحהסתגלות"تكيف"يامالكماهواالمربالنسبةأل:محمدمصري

،وهناالحاجنورذكراالتفاقيةالتنطبقعليهمولكنربمالديهمالحقكاتخذالقرارعلىذل

المرضية االيام مجموع لتعديل حقهم في وارد واالحتمال ذلك רוח ההסכם נותנת "في

 .להם"
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.باستطاعتهمالتوجهللقضاء:عبدهللاجزماوي

.حسبرأيي"ندفعهن":محمدمصري

الرايالقانونياوالتصويتوالبتالحصولعلىدعونانقرراذاكنتمترغبونفيانتظار:المجلسمضررئيس

.الدفعمعالدفعاوضد

 להעביר לך"االقتراحارجاعالقرارلك":غازيقاسم

اذااقترحتأجيلالقرارلغايةالحصولعلىالرأيالقانونيوبناءعليهاقرر.:مضررئيسالمجلس

تحوةل االوراق جماعهد للمسيشدر القضدئي أمان للحصول تعلى الرأي القدنوني وبندء تعلاه : القرار

  ةيخذ الرئاس القرار المندسب4

  -مع القرار تعضوا 00

 ( توفاقمقداي،  مصطفى، اةدي، امار، طدلب، تعبد هللا، ، غدزيمضر، ندةم، محمد،  )

 ندير  -تعضو واحد ضد القرار 

سؤالهلمحمودهلسبقوتقدمتبطلبلدفع:مضررئيسالمجلس واذاعالوةقضيةاالختلبنى،موجها مانكو؟

مكاناالخامينشرحمدىاستحقاقالسكرتيرةلهذهاالضافة.إب

حساباتالمدرسةفيمايتعلقباناشخصيالميصلنيشيئ،لكنهاكانتتقدمتقاريرماليةدورية:بوهاللمحمودأ

تتعاملبوساميةكذلكوبناء מגישה דוחות כספיים "االموالجبايةعليهالمجلسيعلمبانها

 ."ועל פניו המועצה ידעה כי היא מטפלת בכספים

دفعناهلةمانكو؟عالوالزيادةهلسبقوتقدموابطلبلعلىهذهحاصلينبالنسبةللموظفينال:مضررئيسالمجلس

م لتقارير االشخاصوفقا لبقية التي للتقارير امينتقدمالئمة من اطلب السالم؟ مدرسة ها

طلب المفروضتقديم كانمن جواباذا اعطائنا  الذيلعالوة المبلغ حجم معرفة مانكو؟

نتحدثعنهاذاكانتتستحقه.

.شاقلللشهر403المبلغهو:بوهاللمحمودأ

رجعي؟اثرماهيالفترةالزمنيةللدفعب:مضررئيسالمجلس

.سنوات7:بوهاللمحمودأ

.شاقل470999نحننتحدثعنمايقارب:مضررئيسالمجلس

:توفيقضعيف لحظة عن تتحدثون انتم ليسبجديد، 7الموضوع بهذاسنين ايطلب تقديم فيها  يتم لم

شهرالخصوص او شهر ليسعن الين،الحديث بهذه تعلم لم يعقل عالوهل هذهة طوال

السنين؟



 يـلـمحـرة الـرعـلس عـجـم

 

 המועצה המקומית ערערה
 ראש המועצהלשכת  رئيس المجلسديوان 

 370-0137430טלפון:  0137430-370تلفون : 

 31 – 5060636פקס :  5060636-31فاكس : 

 03305מיקוד :  60003منطقة : 

 

43 
 

وعندماعلمتبذلكتقدمتاليكمبالطلبلوكنتاعلم،ةمنقبللبنىتقوللماعلمبهذهالعالو:مضررئيسالمجلس

 : كالتالي الوضع . لدفعتم ل4بذلك بطلب وتقدمت يسبق لم عالو.  مانكو 4ة حسب. هل

ةمانكوحديثادونطلبمسبق؟عالومعلوماتكسبقودفعالحدهم

.(ةبدونطلبمسبقعالودفعال)منهذاالقبيلاحسبمعلوماتيالاذكرشيئ:ابوهاللمحمود

هلاالمرمشروطبتقديمالطلب؟:رئيسالمجلسمضر

ع:امينمرجية سألت واالتفاقانا العمل قانون حسب هو وجوابي القانونية الناحية من الموضوع ن

فيكلشروطالراتبوينصعلىحثالذييب"חוקת העבודה וההסכם הקיבוצי"الجماعي

شرطهناانتكونفعالتعملالةمانكو،عالوجبايةاالموالبيحقلكلموظفيعملفي انه

جباية،بال الخصوص، طلببهذا يذكرايشرطبتقديم كانتيطلبمنكذلكلم فحصاذا

الرجعيامأثربوهلمسموحالدفع؟لمتقدمطلبفيالوقتخاصةانهاةعالوتستحقهذهال

 هناك7لغاية للوراء؟. الحقائقسنين طالما كالتالي: ويقول الرجعي الدفع في يبحث بند

كاناالستحقاقمشروطبتقديم،رجعيأثريمكنهالدفعبفوواضحةللمجلسةمتوفر لكناذا

ييفيهذهالحالةالرجعي،اناحسبراأثرفاءشروطاخرىفاليحقالدفعبياستطلباو

السنينجبايةيشترطتقديمطلب،كونهاعملتبال الفهيطوالهذه عالوةتستحقلمثلهذه

رجعي.أثروب

علىفرضلهذهالعالوة؟،هليوجدتحديدمبلغشهريمناجلاالستحقاق(مانكو)عالوة:قاسمغازي

مانكو؟عالوةفيهذهالحالةالموظفشاقلفيالشهرهليستحق499جبيفقطمبلغ

:امينمرجية منالناحيةالقانونيةلكنمناالفضلاالخذبالحسبانالحقائقوالحيثياتللموضوعانظرانا

.موالانهاعملتطوالهذهالفترةبجبايةااليثبتوالتزودبتصريح

؟هلجميعالسكرتيراتيحصلنعلىهذهالزيادة:مرزوقنديم

؟فحصاالمرسأابتداءمناليوم:ابوهاللمحمود

يحقلهسنويشاقل490999ينويالقيامبرحلةوجبايةمدرسةمعلمافهممنذلككلهل:قاسمغازي

ة؟عالوومنيستحقلهذهالاكيدهناكتعريفلمثلهذهالمسائلرأييحسبعالوة؟بمطالبتيب

.عفواقليلمنالنظام:رئيسالمجلسمضر

:ضعيفتوفيق للبتفيها حدث"عنديمالحظةوبشكلعام،سمعتهناكالكثيرمنالملفاتالتيستصلنا

حرج )"وال قبل من ساعتين عنه خصم الذي بتعويض5موظف يطالب واخر سنوات

الاعرفحيثيات،اناعننفسيلستبرجلقانونولماكنبالفترةالسابقة(شاقل4990999

ياحتمالخذعلىعاتقآلماذا؟يستحقاماللموظفاذاااحكمعلىاياساس،هذهالقضايا

المجلساناب اواضربمصلحة ؟ظلمه كانتتستحقألمنانا )مانكو(قرراذا علىعالوة

،لذاالارغببوضعنفسيفيهذهاالزمة؟لحيثياتسنينامالولستعلىاطالعبا7مدار

حاكمالوادع،ييستحقهالذوليأخذيرفعدعوىللقضاءوفكلشخصيستحقشاقلفليتوجه

قرارمجلساناشخصياالاصوتعلىايموضوعمنهذهالأرىحاجةفييقررذلك.
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القضايا.

4941فاذاقدمتالطلبفيسنة،ةعالولماعلمبماذاعملتولمتطالبنيبهذهالاناانابرأيي:نادريونس

.دفعانلفقبلاما4941ابتداءمنلهادفعأفاناس

علىحدى؟بكلموضوعوموضوعاتريداننبحث:توفيقضعيف

،حتىترضيجبايةاالموالفيهذهالحالةيجبانتدفعلكلالسكرتيراتاللواتييعملنفي:عبدهللاجزماوي

ضميرك.

جبايةاالمواللجميعالسكرتيراتاللواتييعملنفيمانكوةعالوعلىالمجلسالمحليدفع:مضررئيسالمجلس

 من بداية ب،4.94.4941وذلك بالدفع نقر ال فنحن السابقة بالفترات يتعلق فيما أثرواما

رجعي.

 جبدةة االموالجمدع تعلى يفع زةدية مدنكو لجماع السكرتارات اللواتي ةعملن في بدإلالموافقة : القرار

 رجعي أثروتعدم الموافقة تعلى الدفع ب 041044104وذلك بداةة من 

.اطلبمنمحمودتوضيحوتزويدنابالمعلوماتقضيةاالختفوزية:مضررئيسالمجلس

  .ההסכם מחייב"هيالتيتلزمبالدفع"4008باناالتفاقيةسنةفهمنا:جزماويعبدهللا

(؟ساعةام)فيايسنهتمتوقيفدفع:محمدمصري

7ساعاتعملوفيالواقعكانتتعمل8متىتوقفالدفع؟عملياهيكانتتتقاضىعلى:رئيسالمجلسمضر

.ساعاتفقط

لديك:ابوهاللمحمود مسجل هو ،كما شهر منذ ساعةوفالرئيسالسابق49.4944توقفالدفع بخصم بدأ

ساعات7ساعاتبدل8كاملوطلبمنهاانتعملراتبعلىالرغمانهكانيدفعلها،يوميا

كانيخصمهامنالوأل لمتشتغلها الساعةحقليبموجبراتب.نها هيتطالبوتقولهذه

فيالفترةمااهاتقاضابحيثالتستطيعايقافايزيادةكنت4008التعديلالذيحصلسنة

غيرقانونية.حتىلوكانت4008قبل

.هذهالساعةغيرقانونيةعنيي:يونسنادر

4008اصبحتقانونيةبموجبالتعديلعلىقانونالعملسنةهالكن،غيرقانونيةهيالقاعدة:رئيسالمجلسمضر

غيرقانونيةراتبفيالعالوةوليكنمعلوملديكهناكالكثيرمنالموظفينالحاصلينعلى

والتياصبحتفيمابعدقانونية

 .הטבה"العالوة"التيلديهاهذهةهيالوحيد:ابوهاللمحمود

:رئيسالمجلسمضر العالوة هذه لديها التي الوحيدة هي بالذات، عالوات لديهم الذين هناك قانونيةلكن غير

.مننوعاخرساسباأل
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برأيي:يونسنادر يوجدالانا منيعمل الثاني، ساعاتومن8فليتقاضىمقابل8شخصافضلمن

.تخصمعنهساعةيجبانساعات7يعمل

:رئيسالمجلسمضر وبنفسالوقتتتقاضىפיצול" "مناوبةساعاتوالتعمل8بالمقابلهناكاشخاصتعمل

 .פיצול""المناوبةمقابل

.يجبانالتدفعلهاذا:يونسنادر

.لكنالقانونمعه:+مصطفىمضر

ساعات،غير7ساعاتيدفعله7ساعاتومنيعمل8ساعاتيدفعله8اناافهممنيعمل:نادريونس

ذلكهناكالمحكمةوالقضاء.

.حسبرايياذالديهاحقفلندفع:غازيقاسم

.دعالقضاءيقرر،جيد:توفيقضعيف

.قانونيهوحقلكنغير:مقداد+مصطفى

:مضررئيسالمجلس موجها سؤاله دفع بعدم القرار السابق الرئيس اخذ عندما ام)لمحمود هل(ساعة لفوزية

؟اكتشفاالمربالصدفةفجأة سنينوبعدهاام الساعةطوالهذه كانموافقعلىدفعهذه

الدفع عدم بصور؟قرر القضية وفهم للبتفيهاةحسبرايييجبمعرفة واضحة االمر.

هلكانهناكتنازل؟الثانيهلسبقوتقدمتفوزيةبطلباورفعتدعوىبهذاالخصوص

اماصرتبانلهاحقواستمرتبمطالبته؟

ذلك؟ابوحسناناالاعرفكيفقرر:محمودابوهالل

اسالكعنمعلومات:مضررئيسالمجلس انا القلوب، الاسألكعنخبايا نراجع،انا انتتجلسمعيكلشهر

كان والمعروفعنه حسن ابو مع كذلك جلست انك المؤكد ومن الشهرية التقارير سوية

يفحصمثلهذهالتقارير.

ويعطي:محمودابوهالل ويضيفمالحظاته وتقرير تقرير ويفحصكل يأخذ كان حسن ابو صحيح، هذا

ليسطوالفترةادارتهانهفحصالتقاريرخطاء،منالمؤكدألاوتصحيحتعليماتهبالخصما

.(سنين49)وهذاالمعطى)ساعةام(كانامامهطوالهذهالسنينفقطفيالسنةاالخيرة

.هذاالذيحدثصحيح:مسعوداياد

غيررايهفياخرسنة،ولكنلماذالمتتوجهللقضاءخاصةهناكتضرروتدهورفيشروط:جزماويعبدهللا

 .הרעה בתנאים"العمل"

)فوزية(.الاستطيعاالجابةعنها:ابوهاللمحمود
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.سنتينولمتتوجهللقضاء49.4944تتكلمعنعالوةتوقفتمنذنحن:يونسنادر

.االمرغيرمريحومزعج،تتكلمعنعالقةموظفوصاحبالعملتان:ابوهاللمصطفى

اوئامانالسياسةاختلفتفيالسابقلميجرماالفرق؟كذلكاالنغيرمريحانترفعدعوى،:يونسنادر

واالننعم.

ليشرحموقفهبشكلواضح،ولكننالشخصالذينتحدثعنهغيرموجودهناحذريفلنكن:رئيسالمجلسمضر

ممكناننتحدثبطريقةاخرىاذاالعاملنتيجةللخوفمنردفعلصاحبالعمللميتقدم

اماتتركاالمرللقضاءومنلنبدعوىفال القضيةقضيةمبدأ اليوم،ولكناذا هعاقبهعليها

ولن كنتمترغبونفيالبتفي،نحاسبهبلنفرحلهحقفليأخذه هذواذا المسألةيجبانه

وبناءعليهنتخذالقرارالمناسب.كماسبقوبحثنافيمستحقاتالمعلميننييكونموضوعن

.ليساالاخوف،حسبراييلهاحقوهيلمتذهبللقضاء:ايادمسعود

القضاء؟:نادريونس تدخل ليسموضوعلماذا الموضوع ال؟ ام ادفع ان كنتموافق اذا انتاسألني

الاريدفتحبابلهذهالمسائلواناضد،االمرمرعليهسنتيندونالمطالبة،فوزيةكفوزية

ساعاتبغضالنظرمن.8ساعاتبدل7دفعشاقللموظفيعمل

.عبامينقليالفيفحصالقضيةتاقترحانن:غازيقاسم

لموليستقانونيةفقطالقضيةهناواقعية:رئيسالمجلسمضر ،هليفسراالمرعلىانهاتنازلتعنحقهاواذا

نهحقها.فلنعطيهااياهألتتنازل

دعونانأخذقرارامامعاوضد.:محمد+نادر

للسيدةفوزية(ساعةام)التصويتعلىدفع:مضررئيسالمجلس

 (صطفىاتعضدء مع الدفع )اةدي، غدزي، م 3: القرار

 توفاق، ندير، تعبد هللا، ندةم، محمد، طدلب، مقداي(مضر، ) عاتعضدء ضد الدف 8

 ممينع )امار( 0

هناكطلباتبإلغاءالبتفيبعضالبنودوهي::مضررئيسالمجلس

 المحافظةعلىالبيئة.–البندالثالث

 الصحي.رسومالمجاريالصرف-البندالرابع

 .المواصالتالعامة-البندالخامس

 .الرياضة-البندالسادس
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الكاميرات.-البندالسابع

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

:األولالبند
3/4941علىمحضرجلسةالمجلسالمحلياإلعتياديةرقم المصادقة

 : القرار
  3/4104تعلى محضر جلسة المجلس المحلي اإلتعياديةة رقم تعضوا  03موافقة  

 لم ةحضر الجلسة  -تعبد هللا  اميندع العضوو

:البندالثاني
1/4941رقمالمصادقةعلىمحضرجلسةالمجلسالمحليغيرإعتيادية

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

:البندالثامن
تعييننائبثالثلرئيسالمجلسالمحلي

:مضررئيسالمجلس
للرئيسبتعيينالعضوغازيكنائبثالثطلبيللتوضيح، علىاثرجاءمنبابالمساعدة

هذهالمحافلبالتزايدوبحاجة،التيواكبنيفيهااالخغازيوالشتراكفيالكثيرمنالمحافلا

فيكلمكان يصعباالمرعلىرئيسالمجلسالمحليالتواجد المحليةمما لتمثيلالسلطة

وخارجهومكان البلد غازي،داخل االخ رأيت متفرغأهالانا ملئاللموضوع، يستطيع

حترامرأينامناالمنبابو،هابماكنالتيالاستطيعالتواجدبشكلالئقباألالفراغوتمثيلي

المشاركة المجلسالمحليليتسنىله تعيينممثلرسميعن ،هناكبشكلمحترماالفضل

يصعبعليهمتمثيليوعلىعاتقةالعديدمنالمهامعقنائبثانيكلمنهميالوعمالالقائمباأل

المحافل امامكمواطلبدعمكمفيوعليهاطرحالموضوع،(وقتهماليسمح)فيمثلهذه

.هللاشاءانالذيحسبرأيسيدعمويعطيالكثيرلهذاالبلدهذاالقرار

:نادريونس
.للتوضيح،بدونراتب

:غازيقاسم
 الثقة، اشكرالرئيسعلىهذه تواجديفيالمجلسالمحليفانا عمللديمنخالل عالقة

والنائبالثانيوالحظتالضغوطوالمهامالذيتقععلىعمالالقائمباأل،وتواصلمعالرئيس

لسماعكاهلهمغالبايضطرونللعملحتىساعاتمتأخرةوبعدالدواموفيساعاتالمساء

الناسوحلمشاكلهمهماليقصرونعلىمايبدوالمجلسالمحليجديد)ادارة(مفتوحعلى

مريتطلبويستدعيالدعم،االمرالثانيكثيرمنالجبهاتوالكثيرمنمجاالتالعملفهذااال

المجلس امثل ان االمكان قدر احاول انني اعتقد المجلس اعضاء امام واصرح اقول انا

،المحليبهيئتهوادارتهورؤيتهدونالتحيزالطارسياسيمعروف استطيعالفصلبينانا

.لمجلسالمحليلممثالاراييالسياسيوكونيعضو

.للتوضيحالنيابةهيلمدةسنتين:مضررئيسالمجلس

ألبي:مصطفىابوهالل موجهة بسيطة لديمداخلة نائبانا أرحببتعيينك ولكنياشددا،ثالثافتحي)غازي(

 فقط وادارته للمجلس تمثيلك على واطالب او، السياسية نظرك وجهة بين الخلط دون

الحزبية.

هذااالمرمفروغمنه،تمثيلالمجلسفياالماكنالتيتستدعيوتطلبحضورهكممثلمؤكد:رئيسالمجلسمضر

"المجلسغيرسياسي"اليأخذموقفسياسيوعليهالتعاملمعالغيركإدارةعنالمجلس



 يـلـمحـرة الـرعـلس عـجـم

 

 המועצה המקומית ערערה
 ראש המועצהלשכת  رئيس المجلسديوان 

 370-0137430טלפון:  0137430-370تلفون : 

 31 – 5060636פקס :  5060636-31فاكس : 

 03305מיקוד :  60003منطقة : 

 

46 
 

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

.الفصل

بدسيثندء موافقة جماع االتعضدء تعلى تعاان العضو غدزي قدسم ندئب ثدلث لمدة سنيان  :  القرار

 العضو تعبد هللا جزمدوي ضد4

 ()مضر، ندير، مصطفى، طدلب، مقداي، امار، محمد، ندةم، اةدي، توفاق، غدزياالتعضدء موافقة  

.خابوفتحيلألنبارك:نديممرزوق

 .האצלת סמכויות /عمالرئيسالمجلسالمحليأالقائمبصالحيات: 9סעיף البندالتاسع

:مضررئيسالمجلس عدة قضايا عالج محام كوني طلبي، كان هذا للتوضيح ونظراكان فيها طرف المجلس

لذا.الحاليكرئيسللمجلسالمحليالاستطيعتمثيلمثلهذهالقضايااوالبتفيهايلوضع

الملفاتاوبناء لمتابعة بتفويضشخصاخر امين االخ القضائي المستشار توجيهات على

التيكنتامثلهاكمحام،في عمالاالخينامنالمناسبتفويضالقائمباألراالبدايةوالقضايا

واقترح،واليوماالختوفيقاعتذروقالمشاغلهكثيرةالتسمحلهبمعالجةالموضوع،توفيق

هذه فيمثل النظر يستطيع محام ولكونه االمر الذيوافقعلىهذا بديالعنه مقداد االخ

القضايا.فالتصويتسيكونعلىتفويضاالخمقدادابتداءمناليومللبتبالقضاياالتيكان

المجلسالمحلي يونسمقابل مضر المحامي هذه،يمثلها عالج الذي توفيق االخ عن بدال

ضايالغايةاليوم،للتوضيحالمكتب)المحاماة(ايضاتوقفعنتمثيلجميعالقضايامقابلالق

المجلسالمحلي.

تعبد هللا، غدزي، مصطفى، ندير، اةدي، توفاق، امار، طدلب، مضر، االتعضدء )  ةموافق : / החלטהالقرار

ابيداء من الاوم للبت مقداي( واميندع العضوةن ) محمد، ندةم( تعلى تفوةض االخ مقداي 

بدلقضدةد اليي كدن ةمثلهد المحدمي مضر ةونس مقدبل المجلس المحلي بدال تعن االخ توفاق 

 4الذي تعدلج هذه القضدةد لغدةة الاوم

עבד של סמכויות ראש  חברים( האצלה למקדאד שיך 2חברים( נמנעו ) 08בעד )

המועצה בתיקים שייצג ראש המועצה מול המועצה וזאת במקום תופיק דעייף 

 שטפל בתיקים אלה עד היום.

البندالحاديعشر

 11סעיף 

 אישור חוזה בכירים למהנדס המועצה()المصادقةعلىاتفاقيةوعقدعملكبارلمهندسالمجلس:

واستحقاقالمهندسلعقدعملكبيراطلبمناالخامينشرحالبند:مضررئيسالمجلس

للمحكمةبالنسبة:امينمرجية الموضوعكانهناكقرار لهذا علىالعمل التيقررتالمصادقة اللوائية

لميطبقالقرارولميحصلالمهندسعلىانه)الذيحدث4991سنةذاتفاقيةعملكبيرمن

عم عقد المحلي المجلس توجه بحيث كبير القطريةلمحكمةل ארצי(הדין הבית )العمل

القرار،علىنفستألي بدورها طرحاالمرباألخصשרה"פ"تسويةتوصلتلوهذه بعدما

.الذينبحثواووافقواعلىحقالمهندسبعقدعملكبيرפרקליטות משרד הפנים( )على

بتقول؟"שרה פال"شو–ة؟تسويماذاتنصالعلى:محمدمصري

لغاية4991هاعلىعقدعملكبيرمنذبدفعتعويضعلىالفترةالتيلميصادقتنصعلى:امينمرجية
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.ومناليوميصادقعلىعقدعملكبير،4941سنة

"  "בזמנו הכסף הופקד בבית המשפט"?هلفيحينهالمبلغاودعفيالمحكمة:مينألسؤال:نادريونس

.شاقل"6590999הופקד علىزمنجميلسمعت

دعنياوضح:مرجيةامين : العملاللوائيةقررتبانيدفعللمهندسمنسنة موعدلغاية4995محكمة

المفروضعلىمنفيحينهصدرقرارالذيكان،جميعالفروقاتفيالراتباصدارالحكم

كانهناكلذاعليهالمستأنفوفقاللقانونليسكلطلباستئنافيجمدالقرار.المجلستنفيذه

اشترطعلىالمجلسעיכוב הליכים מותנה""االولراقرجيلتطبيقالأتمناجلشرط

لغايةإب المحكمة في المبلغ القراريداع الفروقاتبقيمة.النهائيصدور مبلغ كان فيحينه

هذاالمبلغجزءمناالتفاقيةالتيتوصلنالها.شاقل6390999

 ., לא פנסיה מלאה"מחצית פנסיה"تقاعدوليستقاعدكاملنصفباالتفاقيةصودقعلى:نادريونس

اقلمنالمبلغالذي"לעבודה  ארציהדין הבית "قطريةالالعملالمبلغالذياقرتهمحكمة:امينمرجية

לפי חישוב حسبراتبتقاعداساسي"בית דין אזורי לעבודה""اللوائيةاقرتهمحكمةالعمل

واالجراءات ".שכר בסיס לפנסיה المراحل بجميع مرورها بعد االتفاقية لهذه توصلنا

 لمصادقة פרקליטות" "ال ب الممثلة الداخلية الموظفينشبيتسرالوزارة عن مسؤول

שפיצר ממונה על والرواتبفيالوزارةالداخليةوالمسؤولعنالرواتبفيوزارةالمالية"

مني "ונציגי משרד האוצר הממונה על השכרשכר כוח אדם ו وطلبوا بحثوا الذين

عليها وصادقوا الالزمة .المعلومات واالقتراحاتالفي الطلبات بعض على وافقوا جلسة

المحكمةطالبتبالمصادقةعلىدفعنصفتقاعدوالوصولبعدهااعلىالبعضوواعترضو

.لتسويةبموافقةجميعاالطراففيمايتعلقبالتقاعد

وزارةالداخليةقبلפרקליטות" علىعقدعملكبيرمنقبل"افهممنككانتهناكمصادقة:مضررئيسالمجلس

وفق פנסיה""التقاعدعلىموضوعالوصوللتسويةصدارالقراروقبلالوصولللمحكمةإل

توصيةالمحكمة.

.فيمايتعلقبحقوقالتقاعدفقطصحيحاالختالفكان:مرجيةامين

النهائيالذيدفع؟ماهوالمبلغ:محمدمصري

كشفبمستحقاتالمهندسطوالسنينخدمته"תחשיב" االتفاقيقولكالتالي:المجلسيقدم:مرجيةامين

والمبلغالمصادقعليهمنחישוב" وزارةالداخليةتفحصالكشف"פרקליטות" "الواللجنة

يدفعفيالنهايةوهذاالذيحدثمعالمهندسلغايةاليوم.سهوالذي،وزارةالداخلية

ماهوالمبلغالذيدفع؟:محمدمصري

.شاقل8790999ذاكرتيحواليحسب:امينمرجية

 או נטו"ברוטו "؟صافيامال:مضررئيسالمجلس

غيرصافي.:امينمرجية

.للضريبة45%:ايادمسعود
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.اكثر:امينمرجية

.%39:ايادمسعود

.اكثراكثر:امينمرجية

لميبقىشيئ؟:ايادمسعود

:مضررئيسالمجلس انني بما اكنتطرفللتوضيح المراحلفي احدى في التصويت،الموضوع عن امتنع فانا

.توفيقفليتفضلويديرالتصويت

اطلبمصادقتكمعلىعقدعملكبيرلمهندسالمجلسالمحلي.اذا :توفيقضعيف

اتعضدء )ندير، توفاق، مصطفى، امار، مقداي، طدلب، غدزي، محمد، اةدي( تعلى  9مصديقة  : / החלטהالقرار

 تعقد تعمل كبار لمهندس المجلس المحلي واميندع االتعضدء )مضر، ندةم، تعبد هللا(

 )מודר, נדים, ועבדאללה( 3חברים, נמנעו  9בעד 

لمساجداحماية ، واستنكار لحادثة االعتداء على المساجد في ام الفحم وادانة العمل:البندالثانيعشر

نعمل على حماية المساجد قدر س شاء هللا  ، انللحادثة  المحلي المجلسصدر استنكار من سبق ولقد :مضررئيسالمجلس
תכנית עיר من خالل الكاميرات الموجود والمقترحة ايضا في برنامج مدينة بال عنف " المستطاع 

بدورهم   اهالي البلدةاناشد و من ذلك  ال توجد لدينا االليات الكثرفي الوقت الحالي  ללא אלימות" 
 اية المساجد .الحرص على حم

 لحادثة االعتداء على المساجد جماع استنكارباإلالموافقة  : القرار

 تشكيل لجنة لموضوع المنح الدراسية للطالب الجامعيين:البندالثالثعشر

، والشروط وااللية لذلك.... بالنسبة للمبلغ المخصص، االمكانية لتعديل الميزانية المخصصة مستقبال:غازيقاسم
من المهم جداً تمثيل اعضاء  .جميع هذه االمور يمكن طرحها مع اللجنة المطلوب تشكليها االن

تي من خالل اتصاالوفانا  ،ل الجمهور لهذه اللجنةيفي هذه اللجنة لكن االهم واالهم هو تمثالمجلس 
كان  ،المجاللديها الخبرة في هذا والتي هناك جمعية التعليم العالي التي تقدم المنح للطالب ارى 

شخص اخر لديه ايضا واقترح  ،لديهم اقتراح بتعيين السيد حسيب ابو واصل كعضو في هذه اللجنة
السيد مصطفى محمود مرعي، واقترح العضو محمد مصري الذي عمل في קונומית סוציואنظرة 

 3تيار لكن علينا اخ انا مستعد اال اكون في هذه اللجنة ،شركة بلفون التي قدمت مثل هذه المنح
 اعضاء اخرين لنستطيع توزيع المنح بالصورة السليمة والصحيحة. 

 .عدد االعضاء لهذه اللجنة ورؤية المعنيين في ذلكاوال دعونا نقرر :مضر

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

 اذا يرغبون بإضافة او ترشيح اسماء اخرى؟سؤالي لألعضاء :مضر

" لذا اقترح وجود مندوب عن قسم الرفاه االعفاءاتانا ارى ان هذه اللجنة لها عالقة بعملنا "لجنة :اميرمرعي
 االجتماعي الطالعهم على الناس المحتاجين.
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  .تمثيلهم في اللجنةالحاجة ليمكنك االستعانة بقسم الرفاه االجتماعي دون :نادر+عبدهللا

 من يرغب ان يكون في لجنة المنح؟: عضاء المجلس أل:مضررئيسالمجلس

 .سجلي عندك مصطفى، محمد، امير، عبد هللا، مقداد:نادريونس

 منح للطالب الجامعيين والمكونة من االعضاء : لتخصيص الاذا اقترح تشكيل لجنة :مضررئيسالمجلس

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

 جماع تشكيل لجنة لتخصيص المنح للطالب الجامعيين والمكونة من االعضاء : الموافقة باإل : القرار

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





49:48اغلقتالجلسةفيتمامالساعة







المحاميمضريونسنورجزماوي

رئيسالمجلسالمحليقائمباعمالسكرتيرالمجلس
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