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 : مضر رئيس المجلس
البارحة دخول سيارة متدينين يهود محاولة مسألة خاصة االحداث األخيرة عرض 

في ساعات متأخرة من الليل  תג מחיר( لقرية عارة تحت شعار ما يسمى )

الموقع االجتماعي )فيس بوك( هناك شباب يدعون   – في البالدواالحداث الراهنة 

كيفية احتواء  –لتشكيل وحدات حراسة على عاتقهم لحماية المساجد ومداخل البلد 

 االحداثانعكاس مثل هذه  -هؤالء الشباب كسلطة محلية لتجنب ردود فعل متهورة 

قيام الفعاليات الرمضانية المقررة ليوم السبت المقبل )المسيرة الكشفية من قرية  لىع

 .عرض سينما مونديال(  –عارة وعرعرة 

 – תפתחו עיניים( من الشرطة )هناك خبر رسمي  نيخبرالشيخ علي ابو شيخة أ : احمد ملحم

 –اختطاف اوالد  – תג מחיר()احتمال لمحاوالت باالنتقام على يد جماعات معينة 

واالستعانة بأئمة  يجب الحذر والعمل على تفادي مثل هذه االحداث –حرق مساجد 

 .سنوات هذه الشريحة من االوالد مستهدفة  11الحتواء الشباب فوق  المساجد

كيف  -المجلس المحلي كمؤسسة توجيه كتاب شديد اللهجة للشرطة على  -أوالً  :  غازي قاسم

ما هي ؟ ماذا كان ردهم  ؟مام اعينهموأ 65تحدث مثل هذه االحداث على شارع 

التحقيقات حول الموضوع، خاصة ان الحدث ليس ببعيد  ؟ الخطوات التي قاموا بها

 .عن مركز الشرطة وادي عارة

 في البلدة  يحراك الشبابالعلى صلة جدا قوية مع المجلس المحلي  –ثانياً 

من يقرر  للدفاع عن هذه القضية، نحنالمناسب طار الطريقة واالد اجباستطاعتنا اي

 .المسيرة وليس الحراك الشبابي

من ينظم المسيرة او المظاهرة  وانما كيفية احتواء مثل هؤالء  تالقضية هنا ليس : مضر رئيس المجلس

الشباب الذين يناشدون بتشكيل وحدات على عاتقهم فانا شخصيا بالدرجة االولى 

االولى المسؤولة ة هي هناك الشرط ضافةباإليقلقني جدا ردود الفعل عند شبابنا، 

 مثل هذه االحداث .عن 

السيارة لقرية عارة فعال؟ انا شخصيا رأيت هذه السيارة )مزينة عفواً هل دخلت  : نادر يونس

وفتحت  65بالمصابيح الخضراء( في الساعة الواحدة ليال على مفرق عارة شارع 

 الزامور ولكنها لم تدخل البلد.

 هناك محاولة في الدخول، كنت هناك حوالي الساعة الثالثة صباحا االقاويل كانت  اان : احمد ملحم

  .ارد ووكل شيئ   ةشحونجواء ماأليجب اخذ التدابير ف ،لم يدخلوا البلد حتى لو

انا سؤالي هل ترغبون باتخاذ القرار في هذا الموضوع؟ اذا لزم االمر باتخاذ قرار  : مضر رئيس المجلس

 من الممكن عقد جلسة خاصة وفقا لتطورات االحداث.

 هناك الفعاليات الرمضانية يوم السبت .ان اتخاذ قرار خاصة  مناسبالانا ارى من  : احمد ملحم

 :سينما مونديال هناك جانبين لفعاليات الرمضانية ولبالنسبة  : مضر رئيس المجلس

 .والمخاطر الناجمة عنهاالخوف من تطور االحداث  –االول 

، هل من المناسب عرض سينما مونديال في الوضع الراهن هو االحساس –الثاني 

 الحرج ؟  

كالتالي االستمرار بالتحضيرات وغدا الجمعة يمكننا التيقن من تطور  هواالقتراح 

االحداث بعد صالة الجمعة  في القدس وبناء عليه نتصرف، فيما لو هدأت االوضاع 

الناس  اصبحت ان االستمرار في التحضيرات للفعاليات الرمضانية خاصة  نايمكن
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على علم بالفعاليات وبانتظارها، وفيما لو رأينا الوضع غير مريح وغير الئق 

جراء فعاليات من هذا النوع مع وضع سياسي صعب، او وجود خطورة على إل

 . فسنلغيها فعالياتيستدعي الغاء المما اوالدنا 

 

، واالستمرار  او الغاء فيما يتعلق بحماية البلدةجديد ضافة بند الموافقة باإلجماع إل : قرار

 2 42024102الفعاليات الرمضانية ليوم السبت القادم 

يجب االخذ بعين االعتبار صالة التراويح، متى ستبدأ المسيرة ليتسنى لنا اداء صالة  : نادر يونس

ومن الناحية الثانية يجب اال تتزامن المسيرة مع الصالة  ،والً أالتراويح في الملعب 

 رونقها وماهيتها.المسيرة حتى ال تفقد 

 .ومعمول حسابه من الناحية التنظيمية كل شيئ مدروس :  انهار مصاروة

برأيي علينا البحث اوال اذا كنا سنستمر بالفعاليات ام ال ومن ثم نبحث االشياء  : عبد شيخمقداد 

 .المتعلقة بالفعالياتاالخرى 

أو تأجيل القرار لغاية رؤية  –لغاءها إو أكنتم مع قيام الفعاليات دعونا نرى اذا  اذاً  : مضر رئيس المجلس

 . تطور االحداث غدا

والدنا عرضة للخطر، أوقت الفعالية غير مناسب )ليل(،  –لغاء الفعاليات انا مع إ : طالب جهجاه

 .الشوارع في هذه الساعاتهناك الكثير من الزعران في 

 .تجاوز الشارع من عارة لعرعرةبفهناك خطورة  –نا مع الغاء المسيرة أ : امير مرعي

يقاف حركة إ ،مرمع الشرطة لتولي األتفاق وإبالنسبة لتجاوز الشارع فهناك تنسيق  : مضر رئيس المجلس

 ل على تجاوز المسيرة الشارع بترتيب ونظام. والعمالسير 

 .االن من الممكن ان يتغير االمر من جهة الشرطة لكن : شيخ عبد مقداد

 .يكون لنا موقف اخرس ،حتى االن لم يتغير شيئ ، فيما لو تغير الوضع : مضر رئيس المجلس

 .للوضع الراهن لغاء الفعاليات ككل نظراً أنا مع إ : شيخ عبد مقداد

تخاذ القرار، فهناك التحضيرات يجب علينا التروي وعدم التسرع بإ حسب رأيي : غازي قاسم

الجارية لفعاليات يوم السبت وفيما لو تمت الفعاليات على الوجه الذي نريد  ال تنسوا 

الصدى االيجابي الجميل الذي ستتركه مثل هذه الفعاليات عند الناس )خاصة 

علينا التصرف بمسؤولية دعونا نترقب الوضع  - مر الثانياأل ،(رمضانيةالالطقوس 

لنرى ماذا سيحدث غدا على مستوى الجماهير العربية وعلى مستوى القرى 

لغاء مر في إذا لزم األأخرى إالمجاورة ؟ نحن كإدارة واعضاء يمكننا االجتماع مرة 

 الفعاليات.

 ك خسارة مادية ؟هل هناالتحضيرات التي اجريت حتى االن ؟ سؤالي ما هي  : نادر يونس

انا بنفسي وزعت المناشير  ،نعمل على الحدث منذ اسبوعين، هناك مناشير وزعت : انهار مصاروة

 .على المدارس

 .ال توجد خسائر مالية : مضر رئيس المجلس

وكانت لدينا الكثير والعديد من مر ليس جديد علينا فيما يتعلق بتجاوز الشارع ، فاأل : غازي قاسم

والمظاهرات ، نحن كأعضاء مرافقين للمسيرة يمكننا السيطرة والعمل المسيرات 

 على تجاوزها بسالم .
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 .انت اليوم لست بمظاهرة وانما انت بموقع رسمي مشرف على هذه المسيرة : محمد مصري

ال داعي للخوف من تجاوز الشارع ، بينما اذا كان الوضع السياسي العام هو الذي  : غازي قاسم

 علينا الغاء المسيرة فال حول وال قوة.يفرض 

االمر الثالث : هناك من يستغل الوضع السياسي ويريد االيقاع بنا وبشبابنا لذا يجب 

 ان يكون تصرفنا مسؤول.

انت تناقض نفسك من ناحية تقول اننا يمكننا السيطرة على المسيرة ومن ناحية  : فرج عقل

 حداث الشغب.االيقاع بنا واستغالل المسيرة إل اخرى هناك من يريد

قة طيبة جدا مع الحراك الشبابي وجميع القنوات التي عالاليوم على  المجلس المحلي : غازي قاسم

 فمن الممكن االجتماع بهم وطرح االمر امامهموالجمعيات في البلد تربطنا بالشباب 

 واتخاذ القرار فيما بعد.

لست مع الغاء الفعاليات وفي الوقت نفسه تقول لدينا الوقت التخاذ القرار انت اذاً  : نادر يونس

 .المناسب

اذا كان خاصة "פאן רגשי" على مستوى االحداث االخيرة ومن الناحية العاطفية  : مضر رئيس المجلس

 هناك قتلى وضحايا هل باعتقادك من المناسب االستمرار بالفعاليات؟

القضية محصورة في القدس ولم يكن تتطور في االحداث، برأي ال يوجد اذا بقيت  : غازي قاسم

 .داعي إللغاء الفعاليات

ف، فهناك موضوع اللمة والصحبة يجب ان ال ضع  اقتراح ابو فتحي يجب ان ال ن   اذاً  :  مضر رئيس المجلس

نخسرها ونحن قادرين على احتواء الموضوع، واما على المستوى السياسي 

اليوم ال تستدعي إلغاء الفعاليات الرمضانية واالمر ال يتعارض مع موقفنا فاألحداث 

 اتجاه شعبنا، هل لديكم اقتراحات اخرى؟

مؤخرا كانت هناك لغاء المسيرة في عارة بالذات، إ فضلأ   % 1مجرد وجود خطر ب : امير مرعي

 العيد.باإلضافة من الممكن تأجيل المسيرة لليلة ادثة الدهس في القدس، ح

هل االجواء إللغاء المسيرة لمجرد الخوف من تجاوز الشارع؟ ولكن  ال داعي : احمد ملحم

 ؟الحاليةالسياسية االحتفالية تنسجم مع االجواء 

حسب رأي ليس هناك داعي للقيام بمثل هذه الفعاليات في الوضع الصعب الحالي  : فرج عقل

 علىخاصة هناك جماهير عربية تحضر لمظاهرات وعرعرة تحضر لالحتفال. 

جميع الجوانب السياسية واالمنية ليس هذا الوقت المناسب فاذا كان من الصعب 

 التأجيل فمن االفضل الغاءها.

 مع الغاء الفعاليات.انا االجواء االحتفالية ال تتناسب مع الوضع السياسي الحالي  : مقداد شيخ عبد

من الواضح الوضع مشحون ، صحيح كانت هناك اجواء احتفالية بالمونديال ومن ثم  : محمد مصري

النفوس غير مرتاحة، مع كل ذلك انا مع  ،بشهر رمضان لكن الصورة تغيرت االن

االوالد للخطر خوفا من تعرض مع الغاء المسيرة  لكني التروي في اتخاذ القرار ، و

 واالحتكاك.

االحتكاك مع من؟ معظم هذه الشباب واالوالد كانت ستحضر للملعب بمفردها دون  : مضر رئيس المجلس

ضة للخطر اكثر من الحالة هم عرفي هذه على العكس  ،صحبة االهل او بالسيارة

المنظمين  ،راف الشرطةشكونهم سيحضرون للملعب ضمن مسيرة منظمة وبإ

لست مع الغاء المسيرة واالعضاء، نحن قادرين على تنظيم المسيرة وتجاوز الشارع 

لكن هل فالمسيرة هدفها التعبير عن طقوس رمضانية،  ،وعرض سينما مونديال فقط
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جل القرار سب مع الوضع الحالي؟ لذا دعونا نؤالفعاليات ككل يتنااالستمرار في 

اهل البلد هذه الثقة التي كسبناها على مدار  ثقة حتى ال نفقد ،للغد وبناء عليه نتصرف

)زرعنا بذرة محبة، الصحبة الحلوة والحضور الذي كان في عرض اشهر  ستة

لعبة فقط وانما االجواء إمرأة  ليس لمجرد مشاهدة ال 211سينما مونديال ووجود 

الجميلة واللمة الحلوة مع اوالدنا هي االساس( لذا يجب اال نضعف وننتظر للغد 

 ومراقبة تطور االحداث التي ربما تفرض علينا الغاء جميع الفعاليات.

انا اتفهم مخاوف امير من اجتياز اهالي عارة الشارع، من الممكن الغاء المسيرة من  : انهار مصاروة

ة حاليا والتحضير لمسيرة بمناسبة او فرصة اخرى، وابقاء المسيرة في عرعرة عار

خالل خطاب ومن من الممكن خالل عرض المونديال استغالل الحدث  ليوم السبت

 .توعية الشباب والتعبير عن التضامن مع شعبنايمكن قصير 

 من منكم مع الغاء الفعاليات كلياً؟ اذاً  : مضر رئيس المجلس

 مقداد، طالب، محمد : تصويت

 مع الغاء المسيرة فقط ؟منكم من  : مضر رئيس المجلس

 امير )الغاء مسيرة عارة فقط( : تصويت

 مع تأجيل القرار للغد بعد الصالةمنكم من  : مضر رئيس المجلس

 نادر، مصطفى، غازي، احمد، فرج، مضر، توفيق : تصويت

 تمام الساعة السادسة مساءا  فيما يتعلق بالفعاليات الرمضانية للغد في تأجيل البت  : القرار

مسؤولية الشرطة اخذ الحذر תג מחיר( وبالنسبة لموضوع )حركة تدفيع الثمن 

 والتدابير الالزمة2

 كل جلسة وجلسةة تنفيذ قرارات المجلس والوقوف على اهم النشاطات بين تابعم : البند األول

موجها كالمه لمحمد فيما افاتكم بمتابعة القرارات السابقة، وعدنا في الماضي مو : مضر رئيس المجلس
يتعلق بتحديث موقع االنترنت للمجلس المحلي سبق وقدمنا عروض للجنة 

ستشارة هذه اللجنة معلومات اضافية اخرى وإطلبت البارحة بالذات  ،ترياتالمش
  .اتخاذ القرار المناسباشخاص مختصة لدراسة العروض المقدمة ومن ثم يمكن 

سبق واتخذنا قرار فيما يتعلق بعدم االستمرار بالعمل مع شركة الجباية الحالية  :  محمد مصري
حتى االن مازالت هذه מחלקה פנימית( وتشكيل قسم جباية خاص بالمجلس )

 الشركة مستمرة في عملها.

وزارة الداخلية لتشكيل قسم جباية خاص االمر حدث كالتالي نحن بحاجة لمصادقة  : مضر رئيس المجلس
אישור נחיצות משרה( عنى اخر المصادقة على ضرورة التوظيف )بالمجلس بم

وفي الجلسة االخيرة مع ممثل الوزارة الداخلية بشارة عبساوي لم يؤيد الفكرة 
وحسب اعتقادهم من االفضل الجباية عن طريق شركة خاصة، ومع ذلك تم 

ة لتوظيف موظفي جباية ووظائف اخرى طلبناها وتعيين تحضير الوثائق المطلوب
جلسة جديدة للمصادقة عليها، وهم وعدوا بدراسة الموضوع من جديد وفقا 

ار مع شركة ميجعار مع للمعطيات االخيرة في قسم الجباية، حاليا اتفقنا باالستمر
 خبارهم شهر قبل موعد انتهاء عملهم.االلتزام بإ

 צו ארנונה(?امر االرنونا )ماذا عن  : محمد مصري

والذي اجابنا في االسبوع كان من المفروض استشارة شخص يدعى روزتوفيتش  : مضر رئيس المجلس
شاقل مقابل تقديم رأيه المهني في الموضوع، صدقا  000333الماضي وطلب 
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 00033كانت مفاجأة وطلبنا منه اعادة النظر، حاليا عرض على المجلس مبلغ 
أولى لتقديم رأيه وبموجبه يمكن االستمرار في تكليفه في المهمة، او شاقل كمرحلة 

نحن كلفنا المستشار القضائي امين  3300استمرار العمل بموجب امر االرنونا 
كذلك تعذر على المحاسب تجهيز االمر  ،بتعيين جلسة قريبا معه وفحص الموضوع

 .العملعن تغيبه وضعه الصحي ونظرا ل 3303..03.3الثاني لغاية 

ومن  דו"ח ריבעון( تحدثت في الجلسة السابقة بالنسبة لتقرير المالي الربع االول ) : محمد مصري 
 . ثم تعيين جلسة لمناقشة التقرير

رسال التقرير لكافة االعضاء يوم االحد وبعدها سأطلب من سامية بإطلب حق،  : مضر رئيس المجلس
 يمكنكم تعيين جلسة للبحث والمناقشة.

يوما لجلسة  3.( بعد مرور דו"ח ריבעוןاحضار التقرير الربع )على فكرة يجب  : محمد مصري
 مجلس، باستطاعة امين النظر والتأكد من صحة ذلك.

من جهتي ال توجد لدي اي مشكلة في تعيين جلسة اخرى في شهر رمضان  : مضر رئيس المجلس
احضار التقرير لجلسة فحص مع نور وامين هل يجوز انا سأ ومناقشة التقرير،

المجلس االعتيادية أو تعيين جلسة خاصة غير اعتيادية لبحث التقرير المالي )الربع 
 االول( وبناًء عليه نتصرف.

بالنسبة المر االرنونا، برأيي نحن لدينا القدرة على تنفيذ قرار االرنونا الخاص بنا  : نادر يونس
 المهني )روزتوفيتش(.( وليس من الضروري انتظار الرأي 3303)

 أمر ارنونا جديد ،يجب ان يكون مصادق عليه من قبل الوزارة الداخلية.  : أمين المستشار القضائي

؟ يجب ان يكون غير معقولة امر االرنونا واذا كانت المدة الزمنية للمصادقة على  : نادر يونس
 פרק זמן סביר"مدة زمنية معقولة "هناك 

والعودة  3303الخطر هنا من الصعب جدا الجباية االن بموجب امر ارنونا  : مضر رئيس المجلس
بمطالبة الناس الحقا بالمبالغ المتبقية عليهم فيما لو رفض االمر الجديد التي عملت 

وفيما تمت المصادقة  3300ولكن من االسهل الجباية حسب امر االرنونا  ،بموجبه
 لغ الزائدة للمواطن. يمكنك ترجيع المبا 3303على امر االرنونا 

 هل هناك قرار اخر لم نتطرق اليه؟

 היטל סלילת כבישים"ماذا عن ضريبة الشوارع؟ " : مقداد شيخ عبد

ضمن االستشارة من كما سبق وتحدثنا بالنسبة المر االرنونا، هذا الموضوع ايضا  : مضر رئيس المجلس
 .المهنية مع روزتوفيتش

 .0/3303محضر الجلسة غير إعتيادية رقم المصادقة على  : البند الثاني

 5/4102موافقة باإلجماع على محضر الجلسة غير إعتيادية رقم  : القرار

 لجنة التنظيم. : البند الثالث

االشتراك بشكل مستمر ودائم في جلسات لجنة علي انا شخصيا من الصعب  : مضر رئيس المجلس
ليحل مكاني وهو لم يعارض، لذا التنظيم، سبق وتوجهت لألخ مصطفى أبو هالل 

ارغب بترشيحه كبديل عني في لجنة التنظيم في حالة لم استطع االشتراك )في حالة 
 غيابي(.

אישית קשה לי להשתתף בהתמדה בישיבות ועד התכנון והבניה, על 
כן פניתי למר מוסטפא אבו הלאל למלא את מקומי והביע נכונות לכך, 
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בוועד התכנון והבניה במקרים שלא אני ממליץ עליו כממלא מקומי 
 תתאפשר נוכחותי.

غازي، طالب، موافقة جميع االعضاء )مضر، فرج، مصطفى، مقداد، توفيق،  : القرار
على ترشيح مصطفى ابو هالل عضوا في لجنة التنظيم كبديل  (نادرامير، محمد، 

 .عن الرئيس في حالة غيابه باستثناء العضو احمد ملحم معترض

החברים למעט מר אחמד מלחם למינוי מר מוסטפא הסכמת כל 
אבו הלאל חבר בוועד התכנון והבניה כממלא מקום ראש המועצה 

 במקרה היעדרותו.

 في طريق خور صقر فحص شكاوي الجمهور بخصوص المطبات الحديثة : البند الرابع

المطبات، حسب توجهوا لي الكثير من اهالي خور صقر ووادي القصب بخصوص  : احمد ملحم
عمليا هذه المطبات تخدم  .رأيهم عالية غير مناسبة تسببت بالضرر للسيارات

مداخل البلدتين ولكن في الداخل هناك ازدحام مباني شوارع ضيقة ال تحتاج 
 لمطبات.

 قديمة ؟المطبات الحديثة ام المطبات الهل المقصود في كالمك  : مضر رئيس المجلس

 مطبات قديمة واخرى حديثة.هناك  : احمد ملحم

الشكوى التي وصلتك عمليا هي قبل وضع المطبات الحديثة وبالرغم من ذلك  : توفيق ضعيف
مؤخرا كانت لنا جولة ميدانية مع المخطط المسؤول ساجي جبر الذي فحص جميع 

ومستعد بإصدار وثيقة תקני( كد على انها وفق المعايير الالزمة )أالمطبات و
بالمناسبة هناك مواطنين توجهوا للمجلس المحلي لوضع مطبات . ذلكرسمية تؤكد 

امام بيوتهم لتخفيف سرعة السيارات المارة ولكن االغرب هم انفسهم عادوا 
פתח ניקוז( وطالبوا المجلس بإزالة هذه المطبات بحجة ال يوجد تصريف للمياه )

 وغيرها من االدعاءات.

فالمطبات في وادي القصب عالية يجب التأكد من القياس كالم احمد ملحم صحيح  : نادر يونس
 ولكني استغرب لماذا تطرح مثل هذه المواضيع بجلسة مجلس؟

 ليس للتصويت. ،مجرد لفت نظر : احمد ملحم

بعيني هناك قياسات ومعايير عملوا شاهدت المطبات لم تنفذ بشكل عشوائي انا  : توفيق ضعيف
אקזוז مشكلة في بعض السيارات )ربما هناك  ،بموجبها يمكنكم التأكد من ذلك

 .فالت(

من الممكن هناك مطبات قديمة اقامتها  الناس، عالية غير مالئمة، اقترح تحديد يوم  : مضر رئيس المجلس
لجولة ميدانية مع المهندس والمخطط المسؤول وتحديد المطبات الغير تقنية ومن ثم 

و وضع واحدة جديدة تقنية )حسب التكلفة ( من ها أاتخاذ القرار المناسب بإزالت
 الممكن عن طريق مناقصة او وسائل اخرى نراها مناسبة. 

  ماذا عن تصليح الشوارع؟ : مقداد شيخ عبد

 )בואו נעשה מכרז מסגרת( حسب رأيي يجب ان تكون هناك مناقصة  :  مضر رئيس المجلس

بيان او كتاب بمنع االهالي بوضع مطبات على بالنسبة للمطبات اقترح اصدار  : مقداد شيخ عبد
 غير تقنية. عاتقها
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من خالل الجولة الميدانية يمكن تحديد جميع االمكان التي بحاجة لوجود مطب ،  : مضر رئيس المجلس
 وحسب معلوماتي المطب مكلف وغير بسيط.

 شاقل. 00433تكلفة المطب الواحد  : توفيق المجلس

 ما نوع المطب؟هل انت جدي؟  : فرج عقل

بالمئة،  للتنويه المطب  30يجب االخذ بعين االعتبار هذا السعر بعد تخفيض  : توفيق ضعيف
دبوس الحديد المكلف  "עיני חתול"، اللون، ته، كمية الزف "מקרצף"يتطلب :  

 .שלד"هيكل العظمي "شاقل، وال 033

 سنتم 8متر وارتفاع   6متر وطوله  4عرض المطب 

 للمستقبل هل باستطاعة المجلس القيام بالمطبات بنفسه ؟ : المجلسمضر رئيس 

 حسب رأي ال، ينقصك االليات العدة والعمال. : توفيق ضعيف

ونقاط معينة اخرى المتعلق باالعمدة  االيلة  للسقوط السابع بالنسبة للبند السادس و : احمد ملحم
لقرار وانما لمجرد لفت النظر من المحبذ اجراء جولة ميدانية  هذه البنود ال تحتاج 
 .وترميمها للعمل على تصليحها

 ...في نفس السياق هناك حارة تل المرح واعمدة بيزك  : محمد مصري

 .شارع عين ام الصمل مقابل بيت وجيه شيخ خليل ،اعمدة الكهرباء : فرج عقل

 .ضيق وخطر جدا السيارات عرضة للسقوط ،حسينطه مدرسة شارع فوق هناك ال : احمد ملحم

سماء الشوارع والنقاط التي بحاجة لترميم والتصليح، البلدة اقترح عليكم تنويرنا بأ : مضر رئيس المجلس
والتمعن كبيرة نحن بدورنا قمنا انا، المهندس، ابو علي وتوفيق بجولة ميدانية 

مكانكم المساعدة وتقديم والنقاط، بإبالخارطة الهيكلية لحصر مثل هذه الشوارع 
 ومن ثم العمل حسب سلم االولويات . االقتراحات

 .، بحسب االتفاقية وشروطها "تخشيبات الكاكال" : البند الخامس

توزع الهدايا على الوسط ليس بالصدفة  اكالانا متابع الموضوع منذ مدة ، الك : احمد ملحم
تحدثت مع  حينهاكانت لدي مشكلة في كيفية طرح الموضوع منذ شهرين  العربي ،

ابي نزار بالموضوع ووضعت امامه االتفاقية ليراجعها هو والمستشار امين، ، 
لديها مشاريع للتنفيذ مقابل عراقيل  بسيطة هناك رؤيا سياسية لدى الكاكال االتفاقية

بمعنى اخر توسيع ،  ،، اعطينا رخصه للغرفة ممنوع تحريك حرقمن نوع اخر
 هذه الغرفة بمثابة مسمار جحا.

 غالبية المدارس لم تكن بحاجة لمثل هذه الغرفة حسب معلوماتي 

لغرس وتعليم  من القادة الشباب نخبة  طالب 03 – 32سوف تختار الكاكال عمليا 
 " תלת שנתי, מנהיגותתכנית "سنوات  0على مدار  القيم الصهيونيه 

حتفال بعيد الاوشباط ، كذلك زيارة جبل هرتسل،  3يتعلمون غرس االشجار في 
 هذا البرنامج اجباري. ،االستقالل

 ذا البرنامج التدريسي من ضمن االتفاقية التي سلمتني اياها.لكني لم االحظ ه : مضر رئيس المجلس



 يـلـمحـرة الـرعـلس عـجـم

 

 המועצה המקומית ערערה
 לשכת ראש המועצה رئيس المجلسديوان 

 370-5037032טלפון:  5037032-370تلفون : 

 30 – 5025232פקס :  5025232-30فاكس : 

 03355מיקוד :  60003منطقة : 

 

3 
 

 .القادة الشباب() الطالبمن نخبة هذه المالحق تظهر فيها الخطة التدريسية ل كهنا : احمد ملحم

 هل هذه المالحق تابعة لالتفاقية التي بين يدي؟ : مضر رئيس المجلس

 .קרן קיימת(د، انا وجدت هذه المادة في الموقع الخاص بهم )لست متأك : احمد ملحم

؟ ذكرتههل االتفاقية تنص على تعليم هذه النخبة من الطالب بموجب البرنامج الذي  : مضر رئيس المجلس
ما الثمن الذي سندفعه مقابل هذا المبنى؟  ،المبنى موجود ال يضرمن ناحية اخرى 

 هي المشكلة؟ خاصالعام او المستوى على المجرد التعامل مع ككال هل 

هذا جهاز قائم لديه  ؟دعوني اسأل هل لديكم اعتراض بالتعامل مع الككال  
 تراض مبدأي؟الميزانيات له توجهاته ونحن كمجلس هل هناك اع

مثال اذا عرضت عليك الكاكال توفير منتزه )بارك( ألهالي عارة وعرعرة هل   
 لديكم مشكلة مع هذا النوع من التعامل؟

 .اكل موضوع على حداذا لم تكن معارضه قطعية يمكننا التطرق للبحث ب

اخبرتني اياكم  وخسارة مثل هذه  -للتوضيح هناك معلمة في مدرسة بأم الفحم   
الغرفة فنحن ندرس القيم للمحافظة على بيئة خضراء ال غير كذلك الناس القائمين 

 قيم صهيونية.امامنا اي على المشروع لم يذكروا 

من هذه الغرفة والتي اثنت تأكيدا على كالم  ابو نزار هناك مدرسة المنار المستفيدة  : غازي قاسم
 على وجود مثل هذه الغرفة في المدرسة.

 هذه القيم.وتعزز  تقوم بتدريسهم بمفردهاو( تأتي الشباب )للقادةالكاكال مرشدة لكن  : احمد ملحم

ايقاف المشروع حاليا وتسليم االتفاقية ألمين هو اشكرك على لفت االنتباه، اقتراحي  : مضر رئيس المجلس
 لدراستها ومن ثم نحدد موقفنا.

 وتفويض المستشار امين بفحص االتفاقية   -وقف مشروع الغرف  : القرار

 

 

 انهار المغادرة  12:12

 

 12:31اغلقت الجلسة في تمام الساعة 

 

 

 المحامي مضر يونس  نور جزماوي

 رئيس المجلس المحلي عرعرة  القائم بأعمال سكرتير المجلس المحلي

   

  سامية : اعداد

  مديرة ديوان الرئيس
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