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 .8/4112، نبدأ جلستنا االعتيادية رقم يعطيكم العافية : رئيس المجلس مضر

 8/4112المصادقة على محضر جلسة المجلس غير اإلعتيادية رقم  : البند االول

 . طلب تعديل على البند الثالث في المحضرمحمد مصري  : رئيس المجلس مضر

   .سحب طلبيأ : مصري محمد

باستثناء  ،8/4102المصادقة باالجماع على محضر الجلسة غير اعتيادية رقم  : القرار

االعضاء )عبد هللا، توفيق، فرج، احمد ومصطفى لم يحضروا الجلسة غير 

 .(8/4102اعتيادية رقم 

 الجلستين متابعة تنفيذ قرارات المجلس والوقوف على اهم النشاطات بين : البند الثاني

 .ابو فتحي لم يدخل بعد صاحب االقتراح : مضر رئيس المجلس

 .البند تأجل مرتين اعتقد بحاجة للوقوف على بعض النقاط : محمد مصري

 يضاح والوقوف عليها :هل من مالحظات ومعلومات بحاجة لإلارى كذلك،   مضر رئيس المجلس

الطلب عندما يدخل ليبدا هو بشرح  رى من المناسب ترك الموضوع لصاحبأ : نادر يونس

 .طلبه

كما ذكر ابو نزار اعطاء الفرصة  لمن لديه سؤال او امور بحاجة لالستيضاح من  : مقداد شيخ عبد

 قبل المجلس.  

 :ابو انس  فليتفضل   -من سيتحدث ، )ابو انس ومحمد(  : مضر رئيس المجلس

تفصيلية الخرائط التحضير الحديث عن اشياء ملحة منها  في الجلسات االولى تم : احمد ملحم

غير واضح ألصحاب البيوت الخطوات التي قام بها المجلس في  -لبعض المناطق  

، سواًء  مع الرئيس او مع المهندس بحاجة لجلسة مع المجلسهم  –هذا الخصوص 

عليه قضية بيت يوسف ابو ربيع   كهناعلى ذلك مثال  – جراءات معينة إللبدء ب

 ،حزيران 0لديه امر بهدم  البيت في شهروفي شهر واحد كانون ثاني اخالء البيت 

 .لدي معلومات انه جلس معك ومع نادر ،الملف معروف لمضر

مع كذلك سبق وكانت لدينا جلسة  –كان عندنا في المجلس اول البارحة يوسف  : مضر رئيس المجلس

تحضير االقتراح كان كالتالي : في لجنة التنظيم وين من سكان المنطقة اخريوسف و

 واألهالي في بعض المصاريف المجلس اشتراك  ، وخارطة تفصيلية  للمنطقة هناك
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سماء اصحاب المنازل في أتحضير قائمة بمنه تفصيل وٌطلَِب وفي نهاية الحديث 

الخارطة وامكانية تبني للبت في الموضوع وفحص تكلفة  المنطقة واالجتماع بهم

 االمر تم بناًء على اقتراح لجنة التنظيم هكذا يكون – المجلس لبعض المصاريف

، كوحدة واحدة متكاملة لتقوية التفصيلية االمل اقوى واكبر لمثل هذه الخارطة

وتدعيم الموقف، افضل من الوضع الحالي )يوسف، احمد ابو غوش ودكتور 

طة بشكل منفرد ولوحده فالنتيجة الحتمية كانت يوسف( كل واحد منهم  قدم خار

الرفض، ولكن فيما لو تم تحضير خارطة تفصيلية لكل المنطقة االمل اكبر 

 بالمصادقة على الخارطة.

هو على استعداد في البداية كان يوسف وجيرانه لوحدهم وبعدها جلست مع يوسف و : احمد ملحم

المنطقة والعمل على الخارطة للتحدث والجلوس مع كل اصحاب البيوت في 

 ه، انا اقترح ... الوقت ليس لصالحلكن  المفصلة

وا عدأمن اصحاب البيوت الذين  3هناك حداث، قبل ان تقترح دعني اخبرك باأل : نادر يونس

عن  – مثل ابو غوش والدكتور يوسف –خارطة كل واحد على حدا وبشكل منفرد 

رض تم تخطيط خارطة أل  -واخر من ام الفحم  يونس طريق المهندس حازم

الدكتور يوسف وجماعته، بحيث تم تخطيط شارع من حولها بدون مخارج لباقي 

االقتراح كان כביש מסביב ללא מוצא לשאר החלקות (  -מובלעתالقسائم )

 311ما يقارب تكلفة ب دونم  74هو מתחם( )الكالتالي: مساحة المنطقة هناك 

رأينا إما ان يتولى لذا خارطة واحدة بشوارع وتنسيق واحد محبذ  –الف شاقل 

اصحاب البيوت  –او الفحماوي او اي طرف اخر يونس حازم المهندس التخطيط 

 تفصيلية/ خارطة – % 51تكلفة  ىتبننانا اقترحت ان  – تكبدوا مبالغ طائلة

في البداية كان اقتراح ان  –صحاب البيوت تحضير قائمة نهائية بأ :االتفاق االخير

صدار إلتحضير نص باسم المجلس بالذات تم البارحة  –الدعوة باسم التنظيم تكون 

 .ليست مشكلتناهذه  ،مشكلة ابو ربيع ليس الجميع على استعداد للحضور –الدعوة 

اعترض انا ضد، ببساطة في المرة السابقة  –؟!نتبنى نحن المجلس  انتقصد ب : اياد مسعود

 .ال نريد ان نفتح على انفسنا باباً  اقترحت الموضوع واعترضتم من باب

يوجد  – نار"الفي ياللي ايده مثل مش المية ياللي ايده في "دعني اكمل، لدينا مشكلة  : يونس نادر

  .امر هدم متوقع تنفيذه في كل لحظة
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 ؟لماذا االن؟ لماذا لم يتبن المجلس القضية منذ البداية  : اياد مسعود

 .عترضتنت اعندما اقترحنا ذلك ا : محمد مصري

 .لم اعترض  : اياد مسعود

صحاب يوسف ابو ربيع كان تحضير قائمة ألاالتفاق االخير الذي توصلنا له مع  : نادر يونس

اهز ومطبوع االقتراح النص ج –البيوت في المنطقة وتحضير دعوة لالجتماع بهم 

التنظيم وانا افضل دعوتهم باسم المجلس لجنة باسم ان تكون الدعوة االول كان 

يوسف لديه مشكلة  –واتفقت مع سامية على هذا االساس لتحضير الدعوات المحلي 

هناك الذي ال يهمه االمر وبيته  –ادفع لكن ان احضر وان مجبور انا فهو مخنوق 

 انا شخصيا اجبته واجبنا دعوة الجميع وكل واحد ذنبه على جنبه  –غير مهدد بالهدم 

في النهاية سندعو الجميع وترك الموضوع لمهندس واحد وتحضير خارطة  -

 .واحدةتفصيلية 

ت لدينا كان –ط ئارتبني الخعلينا عرض عندما  – دعوني اكمل نقطة واحدة للتذكير : مضر رئيس المجلس

فقط منطقة נקודתית( ) دار على خارطة موضعية لحديثمشكلة مادية وقتها ا

والخطر كبير بعدم المصادقة عليها النها موضعية وبالتالي  –تبناها لن ةصغير

 .نتكلف مبالغ دون جدوى 

مستقبال ربما يمكننا الحصول على ميزانيات لدعم وتبني  -االمر الثاني تحدثنا 

العمل على الخارطة الهيكلية بعض الخرائط في بعض المناطق خاصة بعد مباشرة 

 .د المجلس بالمصاريفيالتي نعمل عليها اليوم والحصول على ميزانيات دون تكب

حصلنا على عرض من مكتب ايمن سيف الختيار مناطق اننا  –الجديد في االمر 

ميزانية على ها لفي عارة وعرعرة التي من الممكن ان نحصل מתחמים( )

שטח שיפוט( اراضي موجودة داخل البلد ) قطعلتجهيز خرائط تفصيلية في 

ونحن من سيدفع تكاليف هذه الخرائط ومن ضمن هذه المناطق اخترنا منطقة يوسف 

ب الضغط الموجود من قبل بحاليا لم نحصل على الميزانية ولكن بس .ابو ربيع

عدا عن ذلك العمل  .اخذنا على عاتقنا تكفل بعض المصاريف ،االهالي  ويوسف

على الخارطة التفصيلية بصورة موحدة يشكل قوة في اقناع التنظيم في حيفا 

جميعهم  انبالمصادقة على الخارطة على العكس من الخارطة الموضعية والدليل 

ابو غوش وتل المرح  ففي  –يوسف السعيد  –رفضت خرائطهم )يوسف ابوربيع 
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وشاحي وغيره والعمل على بعض البيوت  حينه لم نصادق على استثناء بيت وائل

 فنحن رفضنا االشتراك في الجلسة من هذا القبيل( ،وليست جميعها

هذه الخرائط الموضعية صرحت بشكل واضح وصريح ליאת פילד /ليئات بيلد

 دعواتال عدنحن سن .عليكم توسعتها والعمل على منطقة كاملة متكاملة -سترفض

في التكاليف طبعا بعد فحص التكاليف والتأكد من  لمشاركةمن اجل ادعوة االهالي ل

باعتقادي اذا قدمنا هذه  ،امكانيات المجلس والمبلغ المستطاع لدعم هؤالء المواطنين

الخارطة باستطاعة يوسف ابو ربيع الحصول على فترة تمديد للوضع الموجود فيه 

 .ابو فاضلنائل بيت ونور الجميل واثبات على ذلك بيت  ،االن

 .مكانه الحصول على تمديدبإ –الخارطة اعدت اذا  : مصطفى ابو هالل

 زواج الشابة ؟ماذا عن الوحدات السكنية لأل : محمد مصري

بادروا في الجلسة  – מנהל()قبل اسبوعين مع المنهالتقريبا جلسة كانت لدينا  : مضر رئيس المجلس

كان لدي اقتراح جرد االزواج الشابة  –وحصلوا عليها معلومات الخرائط وال طلبوا 

 .المبالغ المعروضة حسب المعنية و

 تكلفة هذه الوحدات؟ -هل تم تخفيض المبالغ  : نديم مرزوق

نحاول معرفة اذا كان هناك ازواج شابة بداخل البلد خفيض، سحتى االن ال يوجد ت : مضر رئيس المجلس

  .معنية

 .الف شاقل  811 –التكاليف عالية  : مصطفى ابو هالل

 .الف شاقل  781متر ما يقارب  811ال  : نادر يونس

 .لكن مصادق عليه مع تنظيم، بنية تحتية، صرف صحي وكل شيئ : محمد مصري

 .نحن معنيون جدا بالتسويق وتطوير المشروع  : نادر يونس

 .التكاليفجل الموضوع في محاولة لتخفيض ؤفي حينه ابو نزار صرح نحن سن : نديم مرزوق

والجواب كان  –فقط الهل البلد اتاحة المناقصة حول واستفسرنا جلسنا ، طلبنا نحن   مضر يونس

 45عدد السكان ال يزيد عن هل البلد بشرط ان يكون أل%  45من الممكن اعطاء 

 خارجفاء الشرط كانت لدينا مخاوف من القادمون من يلعدم استوبالتالي  ،الف نسمة

 .ستيالء على االرضالاو البلدة

على االزواج الشابة عرض الفكرة المناسب النظر في العروض ولذا رأينا من 
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مدى  ،ردود الفعلوفحص   "הדמיה"ماكن اخرى باشرت بالمشروع  أاالستعانة بو

كان ردود فعل ايجابية وهناك بالفعل  ما لو كان هناكفيوعرض التكاليف  ،التجاوب

والتسويق يمكننا التحرك والتقدم بالمشروع بالمناقصة حينها اشخاص معنية 

سنحاول العودة  ،في حالة ال يوجد اقبال على المشروعووالتماشي مع المنهال 

 .للمرحلة االولى ومحاولة تخفيض المبلغ 

ليس على استعداد للتسوية في التسويق هذه االمكانيات  واضح موقف المنهال

ديس في هذا يايضا رؤية ما حدث في الفرعلينا عرضوا  -خاصتنا ال غير

  .المشروع

لذا كانت الفكرة عمليا والتي سأطرحها االن التوجه للناس وعرض الموضوع بشكل 

  تقديم شرح وافي. عن طريق اشخاص مختصين وמצגת מסודרת( منظم )

  .قيمة االرضنفس تكلفة التطوير عمليا ب : مصطفى ابو هالل

وتكلفة שומה( االف شاقل مكون من تكلفة االرض ) 811تكلفة الدونم بداية من  : المجلس مضر رئيس

في النهاية ايضا يشمل الكهرباء، الماء، الشوارع، الخ.. قد يكون السعر  –التطوير 

لذا رأينا من المناسب عرض الموضوع على  –معقول ومقبول وعليه طلب 

الصعوبة في الموضوع هو في الشرط االساسي )البناء خالل ثالث  –المواطنين 

 .اسابيع(

 ?מראש(دفع سلف )الهل  : نديم مرزوق

 .משכנתא –قروض هناك ال : احمد ملحم

المشروع انا طلبت من جمعية سيكوي التي تبرعت في تقديم االستشارة وشرح  : مضر

 .הכנת מצגת מושלמת()  –لناس وعرضه على ا

 هل الموضوع عالق، بانتظار موافقة المجلس؟ : مرزوقنديم 

لمشروع ففي المرة السابقة تركنا احد على ا قدم  اذا المجلس لم يتبن الموضوع لن يَ  : مضر رئيس المجلس

 .اليوم لو سوقت اشتروا –قدام لعدم وضوح الفكرة نطباع بعدم اإلا

   ...  – מתחקו خط كهربائي  –ظروف ثانية ال تقبل كان : محمد مصري

 ؟ ى المشروعاليوم هل من المناسب ان نتبنالمعروضة ظروف الب : مضر رئيس المجلس

 .نعم – مع التغييرات : محمد مصري
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سوف  4117 لغاية عام% من المجتمع العربي 58تقول والدراسات المعلومات  : احمد ملحم

تتوفر ملزمون بهذه القسائم، مستقبال لن عمليا  –شقة واحدة على االقل يحتاجون 

عرعرة  –  ال توجد لديهم ارض كنسملم يجدوا من هذا الرقم  % 25، و  يضاار

اول  -ن في الشراء يفمهما كان السعر سوف تجد الراغب  –كباقي المجتمع العربي 

  .يسعى للربحتجاري من المشروع لكونه وزارة االسكان قترح ابعاد شيئ ا

 ؟ذا المجالالمساعدة في ه امكانهبإ משק"ל() المشكالشركة هل  : محمد مصري

 .رض هناك صعبة بحاجة لتطويرالا : نادر يونس

 المنح الدراسية للطالب الجامعيين : البند الثالث

  .اسحب الطلب : اياد مسعود

من يرغب في تقديم  –نزيه تمام كل شيئ كان  – ما يحكى على المنحال يوجد  : احمد ملحم

 شكوى انا جاهز لإلجابة.

جميع العائالت انا انتبهت  -لجنة المنح فردا فردااعضاء استغل الفرصة واشكر  : نديم مرزوق

  .ناجحالمشروع  –المحتاجة حصلت على المنح 

على االقاويل التي  رد احد اعضاء اللجنةكان كل شيئ تمام ولكني كنت اتمنى لو  : نادر يونس

جميعكم  – هناك امور تحاك ليال خفية :مثل –على الفيس بوك  تهاجم عمل اللجنة 

مطلعون على الخطوات التي تمت من اجل توزيع المنح ومشاركون في اتخاذ 

 . لم تكن هناك امور خفية او سرية -القرار

وحسب المعايير التي تم  ناجحكان العمل  -لم نالحظ اي تعليق من هذا النوع  : محمد مصري

 .المحلي شمل جميع اطياف المجلسبحيث ، تحديدها

شاقل، بتمويل  010111االمان على الطرق بقيمة  –فتح ميزانية تطويرية جديدة  : البند الرابع

بند ميزانية رقم -% من المجلس المحلي41% من وزارة المواصالت و 81

1724111911 

 %06ן ימובמ₪  060666בטיחות בדרכים סך  –פתיחת תב"ר חדש 

במימון המועצה המקומית סעיף תקציבי  % 06ממשרד התחבורה ו 

 7190666476מספר 

بيت هناك طريق مقابل المدرسة الجماهيرية من جهة لكن  –موافق على المشروع  : محمد مصري 
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مثلث المدرسة ( بحاجة ألخذها بعين االعتبار: ابو مأمون)محمود جزماوي 

تخطيط  –الجماهيرية بحاجة هناك لمرآه كنوع من التحذير والحفاظ على االمان 

  الشوارع .

بالمئة من  41% من وزارة المواصالت و81بتمويل  –االمان على الطرق  : نادر يونس

المجلس انا شخصيا ليست لدي فكرة كيف تستغل هذه الميزانية وما المشاريع التي 

 تقام من ضمن هذه الميزانية ؟

פעילות חברתית חינוכית( هذه الميزانية مخصصة لفعاليات جماهيرية تربوية ) : توفيق ضعيف

معدة لتغطية مصاريف الفعاليات التربوية في المدارس والمؤسسات التربوية  -

ليست لتنفيذ المشاريع التي  –للحفاظ على االمان على الطرق ولتوعية الطالب 

هناك هناك امران االول  –تتحدثون عنها لكن بخصوص النقطة التي ذكرت االن 

اذا الحظتم  - في عارة 4و  2مصادقة من قبل وزارة المواصالت لتوسعة شارع 

شارع مدرسة  ،العمل من بيت سيدي علي لغاية بيت محمد ابو مضرفي  واباشر

الهالل ، شارع دكتور نظير لغاية مدخل البلد ، سوف نحصل على الميزانية لذلك 

בין فمن ضمن االمور ) تخصيص مسار للمواصالت العموميةمن اجل خص باأل

بالنسبة لبوابة  –قيد المعالجة فهي نهتم بها  هناك منطقة ابو المأمون سوف היתר(

سوف  اً االقتراح ما زال قائم –مدرسة الهالل ووفقا للجولة الميدانية التي قمنا بها 

و بناء  من اجل البوابة -قريباالتنفيذ وقت نستغل من ميزانية االمان على الطرق 

لتحاشي وتفادي خروج מדרכיה עם מעקה מתקפל( رصيف مع حواجز )

الطالب مرة واحدة وبشكل مفاجئ للشارع. االمر الثاني كان لدينا حديث خاص مع 

خذ بيت سيدي سليمان ابو المأمون بذاته ونحن بمرحلة متقدمة هناك محاولة أل

 وهدمها من اجل توسعة الشارع مع امكانية لبناء دوار ايضا.

على الرغم  –الشارع  عندي سؤال بخصوص بيت عمي فتوح الموجودة عمليا في : نادر يونس

ويض انا مع دفع التع –من كونها في الشارع اذا في مجال لدفع قسم من التكاليف 

  وهدمها من اجل توسعة الشارع .

 –هناك المثلث الخاص بالمدرسة الجماهيرية  –من ضمن االمان على الطرق  : محمد مصري

 تخطيط الشوارع –اقترح وضع مرآه كبيرة للنازل 

الحديث عن نفس كان فاذا   -انا سألت من صاحب االقتراح االمان على الطرق : ملحم احمد
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منظمة  –دون عوائق متوفرة المشروع الموجود في مدينة الخضيرة هناك االرصفة 

توفير الرصيف، الحاجز، ممر المشاة ومن ثم  ناعلي –تضارب في االشياء  اجد... 

،هناك خطوات تسبق ي حصل عليه الطالب الفرصة لتطبيق االرشاد الذ اءاعط

استعمال االرصفة وايقاف السيارات عليها او وضع حاويات يمنع قانون ال االخرى،

 متاحة للمرور عليها دون اعاقة .ويجب ان تكون خالية االرصفة  ـالنفايات 

 .אכיפה(هذا الوضع نتيجة لعدم وجود ) :  مقداد شيخ عبد

 .فليكن : احمد ملحم

في الخضيرة ال يسمحوا ألنفسهم رمي قنينة  عند تواجدهلماذا  –االمر عائد للتربية  : عبدمقداد شيخ 

  .الكوال في الخضيرة،  وبمجرد وصوله للبلد ال يكترث ويرمي بها من الشباك

من اجل تعليم الولد  –قلة المشروع وعدمه افضل من وجوده مع الظروف الحالية  : احمد ملحم

 يجب توفير االليات واالمكانية لذلك.

  .אכיפה(مع )تنفيذ المشروع ممكن  : مقداد شيخ عبد

في الوسط اليهود يجتازون الشارع وممر المشاة مع اشارات صحيح، انا اشاهدهم  : نديم مرزوق

  .وبصورة منظمة

هناك تعليق نشر على الفيس ينتقد االعضاء رواد المجلس المحلي الذين يوقفون  : غازي فتحي

يجب االنتباه والحذر وعدم  –سياراتهم على االرصفة ويعيقون حركة السير 

 تشويش حركة السير. 

 .بالفعل هذه المسألة يجب حلها : عبد هللا جزماوي

 .فلنصادق على المشروع : مضر رئيس المجلس

انا معترض على المشروع يجب ان يكون مشروط بتوفير االساس لتعلم االمان على  : احمد ملحم

 .الطرق

انا شخصيا لست ضد توفير الرصيف بشكل آمن وخالي من العوائق ولكن ايضا مع  : مضر رئيس المجلس

قترح المصادقة على ا، لذا  كيفية الحفاظ على االمان على الطرقوتوعية ابناءنا 

 010111االمان على الطرق بقيمة  –البند الرابع : فتح ميزانية تطويرية جديدة 

بند  -% من المجلس المحلي41% من وزارة المواصالت و 81شاقل، بتمويل 

 .1724111911ميزانية رقم 
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االمان على الطرق بقيمة  –موافقة باإلجماع على فتح ميزانية تطويرية جديدة  : القرار

% من المجلس 41% من وزارة المواصالت و 81شاقل، بتمويل  010111

باستثناء العضوين )نديم مرزوق  0124111401بند ميزانية رقم  - المحلي

 واحمد ملحم ممتنعين(.

בטיחות בדרכים סך  -הסכמה פה אחד פתיחת תב"ר חדש

במימון  % 06משרד התחבורה ו  % 06במימון ₪  060666

לבד מ – 710666276המועצה המקומית סעיף תקציבי מספר 

 מרזוק 0 ואחמד מלחם( נמנעו.  החברים )נדים

للطالب  ،متاحة لالم مع العربةوانا ما زلت مع ضرورة توفير االرصفة خالية  : احمد ملحم

 او وضع الصناديق والحاويات. وقوف السيارات ان يعيقه والمواطن المار دون 

 .ليست صالحية المجلس : ابوهالل مصطفى

 .מחלקת תנועה בחדרה() -صدقا انا سألت في قسم المرور  : احمد ملحم

وليس من صالحية  الذي تطلبه هو من صالحية الشرطة –ما قاله ابو سمير صحيح  : مضر رئيس

بالنسبة للمجلس يجب ان يكون هناك قانون مساعد ومراقب وفرض  –المجلس 

بخصوص مطلبك اذا اردت  –מתן קנסות(  –פקח  –חוק עזר الغراميات )

 .واخالء االرصفة ابإمكانك التوجه للشرطة الجماهيرية وطلب تدخله

ظروفنا الخاصة لست مع ابو انس واقحام الشرطة في مثل  ـنحن ما زلنا قرية لنا : غازي قاسم

اضطر لوضع الذي دكان الصاحب غير الئق استدعاء الشرطة ل –هذه المسألة 

 .بضاعته على الرصيف 

بضرورة الحفاظ  –نداء  –منشور  –اعالن  -من المجلس  انا اقترح اصدار بيان : نادر يونس

 .على االرصفة خالية ومتاحة امام المشاة

  -اعطاء مهلة شهر  –تحذير  : احمد ملحم

 .يجب التعامل برقي مع ابناء البلد : غازي قاسم

المشكلة معروفة وجلية خاصة منطقة المجلس ، دار الطفل، المدرسة الثانوية ،  : نادر يونس

كان هناك اقتراح لقلع اشجار الزيتون التي امام المجلس  –مدرسة الظهرات 

افهم اشكاليات المرور ، االزدحام لكن يجب ان نفهم  –وتجهيز موقف سيارات 



 يـلـمحـرة الـرعـلس عـجـم

 

 המועצה המקומית ערערה

 לשכת ראש המועצה رئيس المجلسديوان 

 370-5037032טלפון:  5037032-370تلفون : 

 30 – 5025232פקס :  5025232-30فاكس : 

 03355מיקוד :  60003منطقة : 

 

00 
 

  .بعضنا البعض

مكانكم تحضير كل هذه االقتراحات بصورة وبشكل مرتب بإ:  صغيرةمالحظة  : مضر رئيس المجلس

 وعرضها الحقا للبحث

  .סיירת(لديهم دورية ) –ممكن فحص تجربة بلدية باقة  : محمد مصري

 .يت ذلكأمثلها مثل الشرطة انا بعيني رمنحطة،  –الدورية  : عبد هللا جزماوي

المطلوبة لدعم المؤسسات الجمعيات ) التربوية، المصادقة على النظم والمعايير   البند الخامس

 الدينية، والرياضية(.

والعمل على تخصيص مبالغ  معينة للمساجد ،  لجنة الدعممن اجل توفير االليات ل

والمعايير كقاعدة لعمل نظم يجب مصادقة المجلس اوال على ال، الجمعيات الشبابية 

المصادقة عليها  من الممكن  4111هذه المعايير كانت موجودة منذ عام ، اللجنة 

جديدة وتعديل النظم نظم حاليا لمباشرة عمل اللجنة وبعدها يمكن النظر في تحديد 

  لذا اقترح المصادقة على هذه النظم المطلوبة لدعم المؤسسات . ،الموجودة حاليا

 رؤيتها من قبل ؟ ماهي هذه النظم ؟ كان ال بد من : محمد مصري

هذه المعايير خاصة لدعم المساجد والمؤسسات التربوية والجمعيات داخل البلد وبما  : غازي قاسم

لذا ارى من المناسب حاليا  لجنةالمسألة طالت نحن تأخرنا في مباشرة عمل الان 

 المصادقة على المعايير القائمة ومن ثم النظر في تعديلها في اقرب وقت. 

نحن االن نتحدث عن جميع الفعاليات التي ننوي دعمها )الدينية، التربوية، الثقافية  : جزماوي نور

في حينه  من الواضح انك لم تقرأ هذه المعاييروال مرة كان هناك دعم للمساجد ...( 

  دعمنا فقط هبوعيل عرعره. 

 من الممكن قراءتها االن وعدم التأجيل.  :  محمد مصري

  .دعملرة القدم بحاجة لفريق ك –ممنوع التأجيل للشهر القادم  يحسب رأي : امير مرعي

 اذا نكمل النظر في البنود ونعاود البت في المصادقة على النظم في نهاية الجلسة . : مضر رئيس المجلس

 فريق كرة القدم ابناء عرعرة عارة : البند السادس

هناك اقاويل بان المجلس  ،من الفريقب من اجل توضيح موقف المجلس لِ البند ط   : مضر رئيس المجلس

البداية منذ  ،كل ما يتعلق بالفريقوهو الذي يقر  الذي اقام الفريق وحدد اعضاءههو 
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المجلس  ،ماديا التي ترعى الفريق الجمعية وتم توضيح بان المجلس يدعم الفريق 

 .نجاح الفريقللمصلحة العامة وامواكبة عمل الجمعية بشكل صحيح يهمه الشفافية و

مع االخذ بعين نحن  ؟الالعبمن او  ؟بمن المدرالفريق ال نتدخل بسياسة نحن 

ألبناء البلد ورفع اسم البلد وان يكون الفريق شامل لجميع  ةاالعتبار اعطاء الفرص

فريق ابناء عرعرة عارة ليس بان لذا اردت التوضيح والتأكيد للناس  ،االطياف

ة عرعرة  هناك جمعية مسؤولة عنه تدير اموره، نحن مجرد جهة مجلس عار

 داعمة مشجعة فيما لو تمت ادارته بصورة سليمة وصحيحة.

عدم  –في المناسبة كنت في الملعب مؤخرا ووجدت رشاشات غير صالحة ال تعمل  : نديم مرزوق

 .مصابيح مضاءة 2كذلك االنارة هناك فقط  -تصريف للماء بركة ماء 

الجمعية طالبت في االسراع في اضاءة الملعب نحن سوف  –بالنسبة للمصابيح  : رئيس المجلسمضر 

ضافة نحن نعمل على توفير خط كهرباء منفصل باإل –نساعدهم كمرحلة اولية 

الف شاقل، هناك ايضا حاجز  31الموضوع قيد الفحص والمعالجة بتكلفة ما يقارب 

 الساخن.مشكلة الماء وبحاجة لتصليح، מעקה( )

بعد  –فازا  3في السابق انارة الملعب كانت بنفس خط الكهرباء الخاص بالثانوية  :  نادر يونس

امانات  בקקאתاربع حرقت   -لم يبقى سوى فازة واحدة الترميم الحفريات و

ال يوجد توصيل بين عامود وعامود، هناك مصابيح  ،يجب تغيير اللوحة ،رئيسية

حاليا سوف نصادق على تكلفة  ،شاقل 401حوالي محروقة، تكلفة المصباح 

توصيل ،  מנוף() الرافعة ،شاقل بشكل طارئ لتغطية مصاريف المصابيح 20111

بالنسبة للمعلب عامة قمنا بطلب ترخيص  .الخطوط بين االعمدة وانارة الملعب

سوف يكون  ،% من المبلغ لشركة الكهرباء 11و دفع  2وحصلنا على نموذج 

 חיבור(.هرباء خاص )للمعلب خط ك

 ؟شاقل 20111متى سيتم دفع المبلغ  : عبد هللا جزماوي

 פס דרישה(.וטاقصاه االحد او االثنين مع تقديم طلب باالحتياجات ) : مضر رئيس المجلس

 فيما يتعلق بتسجيل ونص المحاضر : البند السابع

من مصادقة المحاضر يجب عرضها  خالل يومينحسب قانون السلطات المحلية  : محمد مصري

شهر وحتى االن لم يتم عرض  11منذ ف (االنترنت)موقع االلكتروني العلى 

من جهة اخرى  –على االنترنت بكل شفافية عرضها ب يانا شخصيا معن -المحاضر



 يـلـمحـرة الـرعـلس عـجـم

 

 המועצה המקומית ערערה

 לשכת ראש המועצה رئيس المجلسديوان 

 370-5037032טלפון:  5037032-370تلفون : 

 30 – 5025232פקס :  5025232-30فاكس : 

 03355מיקוד :  60003منطقة : 

 

00 
 

ان يرى  يمعن ،توفير االلتباس ل ،תמלול" الشق الثاني من القانون نسخ الجلسات "

" قانون   وانماهذا ليس للتصويت ، قوالي  في الجلساتأجمهوري وان يسمع 

  - 442امر رقم  פקודה "

ليس الزامي تسجيل  ،االمر مشروط بقرار المجلس المحلي:  حسب معلوماتي : امين مرجية

 .ونسخ المحاضر المحاضر 

ב0  090פקודות המועצות ) ب،  بند واحد واثنين 428مر أبإمكانك النظر ب : محمد مصري

 (704סעיף 

 .مرسوف افحص األ ،ال يوجد داعي لقرار مجلس  ،مر مطلوب قانونياً األاذا  : امين مرجية

المستشار القضائي بفحص هل ترغب  ؟ما المطلوب ،لزاميإمر ليس اذا األ : مضر رئيس المجلس

 للموضوع وبناًء عليه نتصرف.

 وبدون تصويت اذا ال يوجد مانع ان نتفق على تسجيل الجلسة : محمد مصري

 التسجيل مكلف : غازي قاسم

تكلفة المحضر حسب ميزانية ف –مليون  97نسبة لميزانية المجلس  –ليست مشكلة  : محمد مصري

ير باستطاعة مجلسنا تحمل التكلفة لتوفشاقل(،  10511)وصلت ل  4113

 االلتباس. 

 ?מערכת מסודרת(هل المقصود ) : فرج عقل

 ? מסודרת עם תמלולמערכת  : محمد مصري

 واالشعار خباراالبشرط  بشكل شخصيل الجلسة يسجتيحق لكل عضو حسب رأيي  : غازي قاسم

شاقل لكل محضر يجب  10511التسجيل مصاريف دون تكبد المجلس  المسبق،

ومثل هذه  כסף ציבור( اموال عامة ) ، هذهالتفكير مرتين قبل اتخاذ القرار

 . "אין בה שום צורך" المصاريف ليس لها ضرورة  

محمد بخصوص نشر المحاضر على موقع االنترنت لكن لست مع اقتراح انا مع  : نادر يونس

 חברת תמלול(.لنسخ المحاضر ) شركةاحضار 

 .استغرب منك، فهذا كان اقتراحك الشخصي في الفترة السابقة : محمد مصري

לשבת עם היועץ משפטי לעצם תפקודו ואיתי النه في حينه قلت جملة  : نادر يونس
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بمعنى انا  –تورط بقضايا امنية لمما ادى ل –בזמנו רשמה לעצם זהותו 

معترض على المستشار القضائي لكونه يهوديا والمقصود بكالمي ألسباب مهنية 

حتى المعارضة كانت  ،بند العاشر لم يصادق عليهالوظيفية وهذه الجلسة بالذات 

 بصفي.

 .صحيح، انا اشهد  : سعوداياد م

وقطع الشك   ليس هذا مضمون النقاش، محمد لمنع االلتباس يفضل التسجيل كمرجع : مضر رئيس

التباس يمكنك  مراجعة االعضاء للمحضر وفي حالة وجودمن الممكن  ،باليقين

االستعانة وسماع التسجيل لتصحيح المحضر والتأكد من صحة النص وبناء عليه 

يصحح ومن ثم يصادق عليه ليتم نشره في االنترنت مع امكانية التوفير، باإلضافة 

 لذلك ومن اجل االطمئنان كما تفضل ابو فتحي بإمكان كل عضو تسجيل الجلسة. 

، انا لغاية لجميعاشعار امن يرغب في التسجيل عليه التصريح وب لَ ابو فتحي طَ  : محمد مصري

عندما  –ال يمكن معرفة ماذا سيحدث الحقا اليوم لم اعلم بان هناك تسجيل للجلسة 

 مجال لاللتباس. هنا تقوم شركة بتسجيل المحضر ونسخ الجلسة ال يوجد 

 .كلها اخطاء خطاءت مليئة باألانكلم تكن جيدة  ،الجلسة االولى للمجلس الجديد : فرج عقل/ مصطفى

 .يمكن تصحيحها، واالستعانة بمختصين : محمد مصري

המועצה רשאית לקבוע שנוסף על הדברים הנאמרים يقرأ نص القانون )  امين مرجية 

الذي يتحدث عن الحد األدني لألشياء التي يجب ان تظهر في בסעיף קטן ב' 

לאשר פרוטוקול מלא בכל הדברים שנאמרו בישיבה הן בדרך المحضر 

وهذا متعلق بقرار جلسة مجلس، من تجربتي כלל והן בשיטה מסוימת ... 

% منها عبارة عن ضجيج بتاتا غير مريح ادارة 91الجلسات المسجلة  معظمها 

 المحضر بهذه الطريقة.

يمكن كتابة االشياء االساسية في תמלול( باإلضافة للتسجيل يمكن نسخ الجلسة ) : محمد مصري

 صفحة مرافق للتسجيل. 15المحضر التي تم التصويت عليها، لم اطالب بكتابة 

ليس من المعقول تبذير  –هل تريدون انتظار توصية امين المهنية ؟ ما هو االقتراح : غازي قاسم

انتظار فحص القانون  اهناك اقتراحين ام –الوقت على نقاش يمكن حله بدقيقتين 

التصويت على اقتراح محمد المصري تسجيل ونسخ وتوصية امين المهنية او 

او التصويت على تحضير المحضر كما هو متبع خاصة الجلسة عن طريق شركة 
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 لغاية اليوم .

ב', בנוסף ישנו נוסח חדש המתייחס  428هناك قانون السلطات المحلية رقم  :  محمد مصري

 לסעיף זה, 

اذا امامنا اقتراحين : اقتراح محمد مصري تسجيل ونسخ المحضر عن طريق  : مضر رئيس المجلس

شركة خاصة ، واقتراح ابو فتحي يمكن استعمال التسجيل بشكل شخصي مع تدوين 

 التباس بالنص.وجود المحضر المتبع واالستعانة بالتسجيل في حالة 

جهاز خاص وشخصي، يمكن التسجيل عن طريق  لست مع التسجيل بشكل منفرد : مقداد شيخ عبد

 فقط. التباسوجود واالستعانة بالتسجيل فقط بحالة  ،وبدون نسخالمجلس ب

  .انا ال اثق في هذه التسجيالت طالما لم تكن عن طريق شركة خاصة مقابل مبلغ : محمد مصري

 .لننتظر فحص القانون : احمد ملحم/ مقداد

اذا القانون ينص على تسجيل ونسخ الجلسة فهو كذلك، فيما لو االمر غير الزامي  : نادر يونس

نشر من ثم و ،بمعرفة الجميعوللمجلس خاص تسجيل الجلسة على جهاز انا مع 

 على هذا سنصوت. ،المحضر على االنترنت

 العبد ؟ قتراح ابود هل يناسبك التصويت حاليا على ابما ان محمد صاحب البن : مضر رئيس المجلس

لغاية فحص القانون والحصول على  انا موافق على اقتراح ابو العبد بشكل مؤقت : محمد مصري

 رأي المستشار القضائي المهني.

فيما لو كان القانون ال يلزم المجلس بالتسجيل عن طريق במידה ואין חובה" " : مضر رئيس المجلس

وفي هذه  االقتراح مجددا؟شركة او نسخ المحاضر هل هناك داع للتصويت على 

 واحد ووحيد تبني اقتراح ابو العبد )نادر(هو الحالة االقتراح 

فضل التسجيل عن طريق جهاز خاص للمجلس ألزامي إمر التسجيل حتى لو كان أ : عبد هللا جزماوي

 وليس عن طريق شركة خارجية توفيرا للمصاريف.

 قانونيا.نترنت الزامي االالنشر في موقع  : امين

 دعونا نرى ماذا يقول امين؟ : نديم

 428يقرأ نص قانون السلطات المحلية رقم  : امين مرجية

 בין ,תפרסם שבו ,תשלום ללא לציבור נגיש אינטרנט אתר ותפעיל תקים עירייה
 – השאר
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 בהתאם פרסם הפנים ששר אליה בנוגע מידע וכן לפרסם שעליה מידע (1)
 פי על פרסום – "פרסום" ,זו בפסקה ;פרסמו שהשר לאחר ,העיריה( להודעת

 ;או בעיתון ברשומות דין
 ימי משני יאוחר לא ,פתוחות בדלתיים המועצה ישיבות של ( פרוטוקולים2) (0)

 .כאמור ישיבות של תמלילים או והקלטות ,במועצה אישורם מיום עבודה

 غير الزامي. –אין חובה 

 االقتراح كالتالي :  : مضر رئيس المجلس

تدوين محضر الجلسة بشكل فوري، اضافة على ذلك يتم وضع جهاز تسجيل 

لوقت الحاجة، بعد الجلسة لتدوين محضر الجلسة صوتي خاص بالمجلس مرافق 

يحول لألعضاء المحضر المدون وفي حالة االلتباس يحق لكل عضو طلب سماع 

المجلس المقبلة التسجيل اذا اراد ذلك ومن ثم يتم المصادقة على المحضر في جلسة 

 وبعد المصادقة يجب نشره في الموقع االلكتروني الخاص بالمجلس.

تدوين  (،عبد هللا وامير خرجوا الستراحة)الموافقة باإلجماع باستثناء العضوين  : القرار

محضر الجلسة بشكل فوري، اضافة على ذلك يتم وضع جهاز تسجيل صوتي 

لوقت الحاجة، بعد الجلسة يحول لتدوين محضر الجلسة خاص بالمجلس مرافق 

لألعضاء المحضر المدون وفي حالة االلتباس يحق لكل عضو طلب سماع 

التسجيل اذا اراد ذلك ومن ثم يتم المصادقة على المحضر في جلسة المجلس 

 ص بالمجلس.المقبلة وبعد المصادقة يجب نشره في الموقع االلكتروني الخا

 .مغادرة انهار للجلسة : 41:38

 تفعيل لجنة االستئناف ومباشرة عملها : البند الثامن

 توجهوا لي مواطنين من البلد لديهم قضايا عالقة مع االرنونا.  : محمد مصري

كان هناك التباس هذه اللجنة كان مقداد  ،للتذكير في البداية تم تعيين لجنة استئناف : مضر رئيس المجلس

وبعدها تم اختيار كل من  ،ممكن غيراالمر  ،وتعذر عليه ذلك ،فيها اعضو

 برهان مرعي. واالعضاء دكتور محمد عزب، زياد الشيخ عبد، 

 يجب االعالن اوال عن اللجنة . :  محمد مصري 

التي ال يمكن ومن الفترة السابقة )محمود سيف، جميل خطيب، مقداد ( لجنة كانت  : مضر رئيس المجلس

 ينقصها عضو. ،تفعيلها

 قترح جميل خطيب عضو في اللجنة .ا : اياد مسعود
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لتفعيل اللجنة االولى يجب اختيار عضو اضافي الستيفاء الشروط، وبذلك هل  : مضر رئيس المجلس

للتوضيح وحسب معلوماتي هناك فقط ملفين هل يستدعي  ؟سنعتمد تفعيل اللجنتين

 االمر تفعيل اللجنتين؟ حسب رأيي يمكن االكتفاء بلجنة واحدة .

فاء كافة المعلومات من المستشار ياعطاء مهلة اسبوعين الستالموافقة باالجماع  : القرار

 .القضائي من اجل تفعيل اللجنة الجديدة ومباشرة عملها

المصادقة على النظم والمعايير المطلوبة لدعم المؤسسات الجمعيات ) التربوية،  : البند الخامس

 الدينية، والرياضية( 

للتوضيح في الجلسة االولية اتفق على دعم فريق كرة القدم بشكل طارئ وملح بمبلغ  : مضر رئيس المجلس

بحيث طلب منهم  –ومنوط بشروط قد تكون متعبة الف شاقل كشرط اولي  111

اقترحت تقديم كل االوراق الخاصة بالفريق للجنة الدعم فورا  –التزامات وكفاالت  

اذ القرار وتحديد المبلغ الذي واتخ –وبذل قصارى جهدهم للجلوس يوم االحد 

هذا المبلغ سيرفع لتوصية وقرار المجلس  – 31.14.4112سنمنحه للفريق لغاية 

حسب المعايير العامة  –بشرط استيفاء كل الشروط القانونية للحصول على المبلغ 

المؤسسات قائمة منذ سنة على االقل وللوزارة الداخلية يجب ان تكون الجمعيات 

ولكن بما انه يحق للمجلس اتخاذ القرار ودعم هذه الجمعية الجديدة لن نطالبها او 

نحاسبها على فترات سابقة نحن سوف نحاسبها من لحظة تأسيسها ومن تاريخ 

في  19.11.4112اقامتها. لذا اطلب تعيين جلسة غير اعتيادية يوم االحد القادم 

 اعة الخامسة والنصف لدعم جمعية فريق كرة القدم ابناء عرعرة عارة. تمام الس

النظم القائمة للجنة الدعم وتعيين جلسة على المعايير ومؤقتا جماع المصادقة باإل : القرار

في تمام الساعة  19.11.4112يوم االحد القادم  9/4112غير اعتيادية رقم 

 القدم ابناء عرعرة عارة.الخامسة والنصف لدعم جمعية فريق كرة 

البحث فيما يتعلق بالحجوزات التي تمت مؤخرا ودرس الخطوات القادمة مع  : البند التاسع

 شاقل. 1110111المديونين الكبار فوق 

  .للجلسة االعتيادية القادمةالحجوزات ب اطلب تأجيل البند التاسع الخاص : محمد مصري

البت فيما يتعلق بالحجوزات التي تمت مؤخرا ودرس المصادقة باالجماع تأجيل  : القرار

 شاقل. 0110111الخطوات القادمة مع المديونين الكبار فوق 
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 41:35 : اغلقت الجلسة

   

 

 المحامي مضر يونس  نور جزماوي

 رئيس المجلس المحلي عرعرة  القائم بأعمال سكرتير المجلس المحلي

   

  سامية : اعداد

  الرئيسمديرة ديوان 

 


