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بند ميزانية  المجلس المحلي شاقل بتمويل 5,995و  شاقل بتمويل المكتب لحماية الطبيعة  117,901
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قيمة ب"שיקום תשתיות ציבוריות" العامة  التحتية ىنبال صالحإ :ديدةفتح ميزانية تطويرية ج .0
 شاقل بتمويل وزارة الداخلية. 051,111

  
 بقيمةومنطقة تل المرح تحضير خارطة مفصلة لحارة الظهرات الجنوبية  :فتح ميزانية تطويرية جديدة .3

  .شاقل 051,111
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 :حتلنة االعضاء  بالمواضيع التالية )بطلب من احمد ملحم( .11
 

 0.10.0115 تلخيص جلسة لجنة التوجيه للخريطة الهيكلية التي عقدت في اللجنة اللوائية يوم -

يتعلق في البناء غير  نتائج الجلسات مع مركز الحكم المحلي، والمنعقدة مع النيابة العامة للدولة فيما -

 المرخص.

 ماهية لقاء رئيس الدولة رؤوفين ريفلين، مع رؤساء السلطات المحلية العربية ونتائجه. -

معاينة المعطيات المرفقة فيما يتعلق بحجم االستثمار بالطالب على مستوى المجلس المحلي، وفقا  -

 سلطة محلية. 051من بين للمعطيات التي تشير بان عرعرة تحتل المكان الخامس قبل االخير 

االخير حدث لسوف اتطرق لويعطيكم العافية قبل افتتاح الجلسة  اهال وسهال : رئيس المجلسمضر 
نحن  اعتداء الطالب على المعلمة،والمتعلق بالبند العاشر "ظواهر العنف" و

لحد يجاد االلية لوامطلوب منا اتخاذ موقف وتقديم الدعم للمعلمة  ،نستنكر الحدث
   ظواهر العنف. من

القيم القائمة في جهاز التربية  تذويتفعاليات ل :فتح ميزانية تطويرية جديدة : البند االول
 .شاقل115,511بقيمة والتعليم والمجتمع 

شاقل بتمويل  5,995و  شاقل بتمويل المكتب لحماية الطبيعة 117,901 
  .1911111971بند ميزانية رقم  المجلس المحلي

הטמעת עקרונות הקיימות במערכת בשל פעילויות  בגין פתיחת תב"ר

בממון המשרד להגנת ₪  0355756. סך ₪ 0252330 סך החינוך ובקהילה
 בממון המועצה על חשבון סעיף תקציבי מספר₪  25770הסביבה וסך של 

070333773. 
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ى اساس مزرعة تعليمية عل المكتب لحماية الطبيعة عرض ميزانية لتخصيص : رئيس المجلس مضر
في بيت المسن في هذه المزرعة ستقام . وغيرها خضار،المثل زراعة  الماء:

 .سيعود لدعم فعاليات المسناتناتج ال ،عرعرة تحت اشراف ورعاية المسنات
قيم مثل  ذويتومن اجل تطالب المدارس كذلك  ،لمسناتاتفعيل الهدف هو 

 الخ... ، والطبيعةالتسويق ،االنتاج

القيم  تذويتفعاليات ل ،فتح ميزانية تطويرية جديدةجماع على ة باإلالموافق : القرار
 .شاقل005,511بقيمة القائمة في جهاز التربية والتعليم والمجتمع 

شاقل بتمويل  5,995شاقل بتمويل المكتب لحماية الطبيعة  و  017,901
  المجلس المحلي.

ערכת הטמעת עקרונות הקיימות במבשל פעילויות  פתיחת תב"ר בגין

בממון המשרד להגנת ₪  017,901סך ₪.  005,511סך  החינוך ובקהילה
בממון המועצה על חשבון סעיף תקציבי מספר ₪  5,995הסביבה וסך של 

090111971. 

"שיקום תשתיות العامة  التحتية ىنالب   صالحإ ،فتح ميزانية تطويرية جديدة : البند الثاني
 .ل الوزارة الداخليةشاقل بتموي 051,111بقيمة ציבוריות" 

₪  5235333פתיחת תב"ר שיקום תשתיות ציבוריות בסך של 
 בממון משרד הפנים

باستطاعة نور  רזרבת שר"سبق وقدمنا طلب للحصول على هبة تحت اسم " : مضر رئيس المجلس
 .التوضيح

על הגשת הבקשה למשרד הפנים המליץ זה שחייבים להזכיר טיבי  : جزماوي نور
 5מגרש כדורגל ,כפרבגינון גש על נושאים וצרכים כמו האנו נתנו ד

 הציבוריות. תשתיותנתבקשנו לעשות הסבה לצרכים כמו האך 

 التحتية ىنبال صالحإ –فتح ميزانية تطويرية جديدة جماع على الموافقة باإل : القرار
شاقل بتمويل  051,111بقيمة "שיקום תשתיות ציבוריות" العامة 

מאשרים פה אחד פתיחת תב"ר שיקום תשתיות .  وزارة الداخلية
 בממון משרד הפנים₪  051,111ציבוריות בסך של 

فتح ميزانية تطويرية جديدة، تحضير خارطة مفصلة لحارة الظهرات الجنوبية  : البند الثالث
 شاقل.  051,111ومنطقة تل المرح بقيمة 

ابو ربيع، ابو غوش والبيوت  نحن نتحدث عن منطقة الظهرات بيت يوسف : رئيس المجلس مضر
بإخالء المنازل وبعضهم  وامرالمجاورة في المنطقة، وضعهم حرج يتلقون األ

ما هو معلوم كالف شاقل،  111شهور. تكلفة التخطيط  1حكم عليه بالسجن 
سكان من لتخطيط الخارطة المفصلة جمع نصف المبلغ ان من المفروض لديكم ك
مع اصحاب البيوت المهددة  يتجابوا لماالهالي  سفلأل اَ،بيت 31حوالي المنطقة 
يحاولون االستمرار في س  فقط،شاقل الف  31هو  هتم جمعالمبلغ الذي  ،بالهدم
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  .تجميع بقية المبلغ

ناحية االحتماالت واالمل في المصادقة على الخارطة : في السابق كان  من
ارطة الهيكلية الخضمن العمل على  االمر اصعب ولكن اليوم ربما اسهل، فمن

ضمن  ذه المنطقة وهللموضوع  اتطرقنوالتخطيط التي اعدته ايريس عنبار 
الفكرة العامة هي تحويلها من منطقة زراعية لمنطقة  ،الخطة لتوسيع نفوذ البلدة

 مرخصة للبناء.

 .الف شاقل 11 تكلفة التخطيط ما يقاربتل المرح  ثانية :المنطقة ال

 المنطقة؟ ماذا تشمل هذه : محمد مصري

دونم شمال تل المرح بيت مصلح،  05الحديث هنا عن مساحة ما يقارب  : توفيق ضعيف
 سليمان، محمد اسعد، مؤنس ومتجها شرقا. 

 اًذاً  –المنطقة ال هذه هذه المنطقة وهذه المنطقة بينما اخترتم  هل تصل لبيتي ؟ : محمد مصري
 .مقصودهو المحمد مصري 

 جدا.ال بعيد  : توفيق ضعيف

يفشل التخطيط بأكمله واحتمال  نخاف انه قد دخول منطقتك ضمن هذه الخارطة : مضر رئيس المجلس
المصادقة على الخارطة. فانت تتحدث عن خطة شاملة وتوسيع نفوذ اكبر. 

 " ת הרחבת שטח שיפוט יותרניתכנית כולל"

 תחום שיפוט(?اال نطالب بتوسيع نفوذ البلدة ) : محمد مصري

المنطقة المقترحة ملتصقة بتل المرح ومنطقتك بعيدة، الخطر هو: افشال  : ئيس المجلسمضر ر
 الخارطة لمنطقة تل المرح بأكملها كما حدث معنا بالنسبة للخارطة االولى. 

 السفلى  ، ولكن بالمقابل يجب االخذ بعين االعتبار المنطقةاً لست معترض : محمد مصري

قالت هذه المنطقة قابلة للمصادقة  االن  איריס ענברمع اللواء، انا بحثت االمر  : نادر يونس
  .وقبل انهاء العمل على الخارطة الهيكلية )اوتوتو( لكونها ملتصقة بتل المرح

كان ماذا عن بقية البيوت ؟ االمر قابل من خالل العمل على الخارطة لهم سؤالي 
( زرقاال خطال)الهيكلية وباألخص ضمن العمل على ترخيص البناء داخل 

  .منطقة نفوذ المجلس

والخارطة الشاملة תכנית מפורטת5 يجب الفصل بين الخارطة المفصلة 
 תכנית כוללנית. ,

 ايضا في الخارطة الشاملة المسألة غير واضحة. : محمد مصري

הם כבר קולטים כי  –לא יישאר בית מחוץ לתחום שלנו ללא היתר  : نادر يونس
 לת והם יודעים וזורמים עם זה.מדיניות כזו לא מקוב
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عرضة لفتح المجال واالتكال على יוצר תקדים" بيت  " 31 -01هناك حوالي  : عبد هللا جزماوي
 .مبالغ باهظة ،الخرائط من المجلس لتبني تخطيط الكثير 

 هذه المبالغ ليست مشكلة مقابل تجميد الهدم.   : نادر يونس

 السياسة جارية على كافة المناطق. لتكون هذه اذاَ  : عبد هللا جزماوي

 .فيها بيوت مهددة بالهدم  ،هناك الجهة الغربية : احمد ملحم

ويش، محمد ابو زرقة، محمود شلبي، ابن خليل ابو اهناك بيت ، سعيد الش : نادر يونس
 ...  -دونم  110الحديث عن  -زرقة، ملحم، ابو النعيم، ابن محمود الشريف

 هو حكمهم هل يجب االنتظار؟  ماם האם נשאר בהמתנה? מה דינ : محمد مصري

"ליאת من الواضح حتى ، انت كنت في لجنة التوجيه لتخطيط الخارطة الهيكلية : نادر يونس
  .اقتنعت في مطالبنا "פלד

 .تخطيط مفصل لكافة المناطق ،ليكن : محمد مصري

ألنه في النهاية سوف نضطر  سنا ضد التخطيط المفصل لكل البلد،مرة اخرى ل : نادر يونس
 للتخطيط المفصل....

وضح: اذا قمت بالتخطيط المفصل في الظهرات وبجنب تل أدعني  سامحني : محمد مصري
ت خارطة لكل منطقة دعدألكن اذا  ،لم يتبقى سوى المنطقة الغربية ،المرح

بينما اذا اخترت منطقة تل  –סגרת כל הפינות"" -באופן כולל ومنطقة 
 هكذا افهم االمور. ،نها منطقة محمد المصريولم تختار الثانية، واضح ألالمرح 

 بالحديث.الستمرار في ااذا كنت تفكر في هذه الطريقة ال داع  –ال  : نادر يونس

 .حقه يتكلم : مضر يونس

 .انا اقول لك الال يا أخي  : احمد ملحم

نسبة للخارطة الشاملة المساحات الداخلة بال -ال ال ، غير مقبول علي هذا الكالم   : نادر يونس
،  01، 01بداخل البلد، الباطن مناطق غير مأهولة מובלעות الغرس،  :كالتالي

   .وغيرها ،منطقة فرج، مفيد الصيداوي ، ابن جميل،االرض التابعة لمنشة

 ؟"התראות קבלו "هل استلموا تحذير  : محمد مصري

 .طبعاً  : نادر يونس

 عندك ابن جميل. : مصطفى ابو هالل

 على مدار السنة.  ؤعلم بقضية ابن جميل والتطورات االخيرة والتلكأ : محمد مصري
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 ، ومن جهتنا !!!؟تلكؤبتعجب  : مصطفى ابوهالل 

 وجه الحديث لك، ال داع لتغيير الحديث.ألم  : محمد مصري

ما ان تسمع إ ،سماع التوضيحال داع لرمي الكالم دون  ،ؤانت تحدثت عن التلك : مضر رئيس المجلس
افهم وضعك كعضو مجلس يرغب في اقناع  .التوضيح او ال تقذفه من االساس

 المجلس في تخطيط منطقتك. 

ابو هذه مبادرة  تكان بدايةَ  ،لم يتم من قبل المجلس المناطق اختيارللتوضيح:  : رئيس المجلس مضر
وكان مور تطورت األ ،يمعنوالالدعم تم االتفاق على  وفي بداية االمر ،انس

ضيفت أمور والحديث فقط عن تخطيط منطقة الظهرات وبعدها تطورت األ
كر ذ  منطقة تل المرح نظراً للضغوط ولكونها قريبة جدا من الحد، بالنسبة لبيتك تَ 

ونحن בית אחרון" ( في حينه تحدثت عن سياسة البيت االخير "ליאת פלד)
  .لن نتنازل عن اي بيتكان موقفنا 

ؤالي االن هل من الحكمة توسيع التخطيط وتعريض الخارطة للرفض والفشل س
  .منذ البداية خاصة هناك بيوت مهددة بالهدم

 .اود سماع آرائكم واقتراحاتكم فالمسؤولية تقع علينا اتجاه كل بيت وبيت

ضعف االمل بالمصادقة على الخارطة تلتوسعة اكثر من الالزم هناك اراء بأن ا
 .ساسفض من األلرعرضها لتو

الخارطة التي قدمت في السابق في منطقة تل المرح في مع السابقة نا تمن تجرب
دون  كل المنطقة وتحدث فقط عن تل المرح ألغى تبين ان اللواء ،بداية مشوارنا

ولكن  ،هذه الخارطة نحن رفضنا المتابعة في. التوسع للبيوت المحاذية لها
 تل المرح منطقة من اطيط هذه المنطقة لقربهالعمل على تخيجب  :التوصية اليوم

والخطة البعيدة ستكون تخطيط بقية البيوت من ضمن العمل على الخارطة  ،الحد
 الشاملة للخارطة الهيكلية. 

وبناء عليه  ،موراأل قيسنلاذا كانت هناك اراء هندسية اخرى مغايرة فلنسمعها و
  نتصرف.

 בנפרד".حدا " تخطيط كل منطقة على ،يمكن : مصري محمد

يت يحدها من بيت مصلح اخر ب المقترحة حسب معلوماتي منطقة تل المرح : مضر رئيس المجلس
هل يوجد بعيدة ، بينما بيتك انت ومحمود الشلبي من االسفل من شمال الغرب

 مهددة بالهدم بين المنطقتين؟اخرى بيوت  هناك تواصل او

 ، بل هو مطلب طبيعي لتخطيط مستقبلي.غير مرفوض مع تل المرحربط ال : احمد ملحم

وليس حسب الحاجة، اشرح لي من الناحية التخطيطية انس،  يموجها كالمه الب : مضر رئيس المجلس
دعاء المهندسين كان: بان البيوت إكيف يمكنك اقناع اللواء في تبني الخارطة؟ 

ينما في قريبة من تل المرح والمساحة صغيرة. ب ،في منطقة تل المرح متواصلة
ع كهذا ض  وَ  ،""שרבולهناك ذراع بان رى أالمنطقة الثانية التي تتحدث عنها 
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 كان في منطقة الدكتور يوسف السعيد وابو غوش مما ادى لرفض الخارطة.  

ليعطي رأيه بوجود احتمال حضار المهندس إليس لدي اي مانع ان يقوم محمد ب
المجلس في هذه الحالة و "שיגיד כן אפשר לעשות" للمصادقة على الخارطة

 .محمد مثله مثل غيره ،في تبني التخطيطمشكلة اي ليس لديه 

هل  .من منطلق المسؤولية خاصة وانك رفضت الدعم المعنوي فقطلك وسؤالي 
وتعريض الخارطة وفي هذه المرحلة باعتقادك يمكن توسعة التخطيط االن 

 للرفض من االساس؟

 في الوقت ذاته.  –للمنطقتين  נקודתי""يانا اقترح تخطيط موضع : احمد ملحم

تأجيل القرار لغاية انتهاء المهندس من تحضير الخارطة للمنطقة  طلب منا هل ت : مضر رئيس المجلس
 ؟الثانية 

 .ال، يمكننا تطوير البند : احمد ملحم

تكاليف  :كافة المعطياتاليوم توفر لدينا يكيف يمكننا تطوير البند اذا لم  : مضر رئيس المجلس
 .التخطيط، واحتماالت المصادقة عليها

אתה יכול "من قسيمة ؟  ءدونمات هل يمكنك تخطيط جز 11اذا اردت انقاذ  : نادر يونس
 .في البداية يجب مصادقة لجنة التنظيم المحلية חלק מחלקה"לתכנן 

لتكن النية  ،مر متعلق بوجود النية ومدى استعدادك في الضغط على اللواءاأل : محمد المصري
  .לא להכשיל שכלית"" والً أحاضرة 

 ذلك؟بكيف لنا تبني مسألة دون ان نؤمن بها او دون ان تكون هناك نية  : اياد مسعود

االجراءات التي تمت في  هذا البند ليشرح لكم اطلب من مضر بعد االنتهاء من  :  نادر يونس
 .الناس غير صحيح بيندائر ابن جميل، من الواضح هناك خطأ وحديث  قضية
 ،عضوا نبذل قصارى جهودنا للعمل على ترخيص بيت ابن جميل 15نحن 

 .سنة 10االمر الذي لم يقم به جميل على مدار 

 .זה אמת"هذه حقيقة " : اياد مسعود

 .واجبك : محمد مصري

محمد  هذا واجبي، لكنك قذفت كالم منذ البداية انت بالذات ال يحق لك القول ألنك : نادر يونس
 .مصري ال نسعى لتخطيط منطقتك

 انا لست ضد التخطيط في منطقة مصلح ومؤنس. : محمد مصري

  .دعونا ننهي هذا الجدال العقيم، مطالبا ابو انس االيجاز بثالث كلمات : مضر رئيس المجلس

لنقم بتخطيط موضعي لكل منطقة ومنطقة يستبقها جلسة مع المخططين لدراسة  : احمد ملحم
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اع دموجها كالمه لمحمد المسألة ليست ضدك وموجها كالمه لنادر ال . طواتالخ
 .لنبش الماضي

 الف شاقل؟   11هل تكلفة التخطيط في تل المرح  : عبد هللا جزماوي

دونم فقط، ومساحة المنطقة الثانية ما  05الف شاقل تكلفة التخطيط لمساحة  11 : مضر رئيس المجلس
 عبد هللا هل انت مصر على جمع المبلغ من الناس؟ سائالً دونم.  110يقارب 

 حسب، اذا االمر غير ممكن ال حول وال. : جزماوي عبد هللا

 المطروح كالتالي:  : مضر رئيس المجلس

شاقل مقابل كل بيت  5,111في منطقة الظهرات الشرط االساسي كان جباية 
 .بيت 31وهناك حوالي 

 .بيت 31بيوت من  1قط اي الف شاقل  ف 31للمعلومية تم جباية 

اذا لم يتم الدفع يمكن وقف امامكم حلين اما االشتراط عليهم بدفع المبلغ او 
 المشروع. 

 يقوم المجلس بتغطية بقية المبلغ. ان او 

انا لست مع ايقاف التخطيط، سبق وذكرت من اجل شرفة مستعد لدفع مليون  : نادر يونس
 .لية لجمع المبلغيجب علينا ايجاد االبالمقابل ولكن 

 אין חובה משפטית לא יכולים לתבוע אותם5  : مضر رئيس المجلس

مكان محمد اقتراح مهندس او اختيار احد ة للمنطقة الثالثة منطقة محمد، بإبالنسب
الذين قاموا بتخطيط المناطق االخرى والجلوس معي في اقرب  ينالمهندس

لجنة التوجيه للخارطة كنا في فرصة ويمكننا ايضا دعوة محمد سالمة الذي شار
عطاء رأيهم المهني والنظر في تخطيط المنطقة دون ايقاف التخطيط الهيكلية إل

 .في بقية المناطق

لتنفيذ في الست مع ايقاف التخطيط، انما كما اقترح ابو انس ان يكون قرار  : محمد مصري
 .עדכון מחירים"التكاليف "ب تكمومن ثم يمكن حتلن "المنطقتين

 فليساعدني نور هل يمكن ترك الموضوع مفتوح ومعلق؟ : مضر رئيس المجلس

سقف ال يجوز ابقاءها معلقة  ابالنسبة للمشاريع التطويرية يجب ان يكون له : نور جزماوي
 يجب تحديد قيمة المشروع ومصدر التمويل. ،مفتوحة

ف المبلغ في البداية تم االتفاق مع االهالي لدفع نص :االشكالية في الظهرات
لدينا حينها  انه لم يكن واضحشاقل ألالف  151مبلغ جمع منهم بحيث طلب 

مما ادى إلعادة النظر  ،تجاوب األهالي سيئسف تكلفة التخطيط ولكن ولأل
 االف فقط. 11بقيمة الف شاقل او  71بقيمة مكانية تبني المجلس إوفحص 

مضطر األول الذي قام على جمع المبلغ هو يوسف مصري وهو الوالسبب 
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 .للتخطيط 

قيمة المبلغ الذي سيتبناه المجلس سواء كان وتحديد معرفة ي رلذا من الضرو
بتبني المجلس في حالة تم القرار ليكن واضحا لديكم النصف او المبلغ بأكمله. 

النصف االخر سوف نضطر إليقاف  جمعلنصف المبلغ ولم يقم االهالي ب
 المشروع.

االف شاقل فقط الحد االقصى المسموح للميزانية 111ستطاعته تغطية المجلس با
 التطويرية.

نوقف التخطيط حتى لو كانت التكاليف كلها على حساب المجلس حتى  نحن ال : نادر يونس
  .المبلغنصف جمع نعمل جاهدين على س ناحصتهم، ولكنبدفع االهالي يقم ولم 

لست مع ايقاف الف  011كذلك االمر بالنسبة لمنطقة محمد حتى لو كلفت 
  .التخطيط العتبارات مالية

او להתנות או לא להתנות" مشروط بدفع األهالي " االولاالقتراح كالتالي:  : مضر رئيس المجلس
الف شاقل على حساب المجلس  051 تخطيط المنطقتين ودفععلى  صادقةالم

  .المحلي

عضاء بالنسبة لمحمد بعد سماع رأي المهندسين وطرح الموضوع امام اال
وفحص مدى االحتماالت بالمصادقة على الخارطة، بغض النظر نحن نتحدث 

منثورا فهذه  عن بيته فهو ابن عرعرة ومسؤول باال تكون هذه التكاليف هباءً 
 .مسؤوليته قبل ان تكون مسؤوليتي

لذا ومن اجل نزع هذا االحساس الخاطئ لدى محمد لنجلس مع المهندس 
 ولنسمع...

 اً كان من المفروض استشارتي قبل ادراج هذا البند وعرض الفكرة علي. عفو : محمد مصري

ودون  تصويت أولي : تبني التخطيط في المنطقتين دون االشتراط بدفع االهالي : مضر رئيس المجلس
 الف شاقل. 31االخذ بالحسبان المبلغ الذي دفع 

صة مع المهندس وفحص الجلوس بأقرب فركما ذكرت يجب نزار  وذن ابإبعد  : غازي قاسم
للمعلومية : لمن لم  .ماذا يمكن ان نساهمبامكانية التخطيط في منطقة محمد و
تأهيل وبذل الجهود الممكنة لالعمل "كان يحضر اجتماع لجنة االدارة، القرار 

 . "كافة المناطق

 .لنصل لقرار من ناحية مبدئية : محمد مصري

 الحصول على رؤيا واضحة من المهندسين. لماذا ال نؤجل االمر لغاية : غازي قاسم

المجلس يرى من الواجب ومن االساس تبني المنطقة الثالثة المقترحة )منطقة  : مضر رئيس المجلس
بحث الموضوع بشكل هندسي صحيح يتم بيت محمد مصري( بما انه لم 

مجلس للمنطقة وباألخص سبق وتقدم االستاذ سعيد بتقديم خارطة مفصلة وباسم ال
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 م رفضها.وت

فتح ميزانية تطويرية جديدة، تحضير خارطة مفصلة الموافقة باإلجماع على  : القرار
شاقل بتمويل  051,111الظهرات الجنوبية ومنطقة تل المرح بقيمة منطقة ل

شاقل  005,111شاقل على حساب المواطنين سكان المنطقة و 005,111
 . 0990111751بتمويل المجلس المحلي بند ميزانية التخطيط رقم 

تخطيط الومن الناحية المبدئية: المجلس يرى من الضرورة األخذ بالحسبان 
لمنطقة الطرف الشمالى، وسوف يتم فحص الخارطة التي قدمت للمنطقة في 

اذا كانت تشمل كل المنطقة وفي حالة لم تشمل، من قبل المجلس السابق 
دراسة البعد وذلك  ةنعمل على تخطيط خارطة اخرى جديدة تشمل كل المنطقس

 .وفحص مدى فعاليتها مع المخططين والمهندسين

מאשרים פה אחד פתיחת תב"ר להכנת תכנית מפורטת 
 ₪. 051,111לאזורים אלדהראת הדרומי  ותל אלמרח סך של 

במימון המועצה סעיף ₪  005,111התושבים, ובמימון  005,111
 .0990111751תקציבי "תכנון" מספר 

חשבון תכנון האזור הצפוני של תל אלמרח עקרונית: לקחת ב
לאחר בדיקת התכנית הישנה שהוגשה בעבר ע"י המועצה אם 
התייחסה לכלל הבתים והאזור, ואם לא להכין תכנית חדשה 
כוללת וזאת לאחר המלצת המהנדסים והמתכננים וסיכוי 

 אישורה.

جلس المحلي تبني الخارطة من الم بَ ل  ط   :بالنسبة لبيت االخ ساهر مرزوق : مضر رئيس المجلس
لقطعة االرض الموجود فيها بيت ساهر مرزوق، هذه יזם" " /مقاولكمبادر

لهذا السبب שטח ירוק" "منها معظمها تابع لمنشة وجزء صغير جدا  منطقةال
مبادر/مقاول طرف في الموضوع وباستطاعته التوقيع عليها ك عدالمجلس ي

واضح  لم يكن الوضع الن رأيه المهني توجهنا لالخ امين وطلبنا وعليه  .יזם""
 .من الممكن ان يتبنى المجلس الموضوع أوضح انهوبسبب القطعة الصغيرة هذه 

كانت على يد ساهر الخارطة التي قدمت  ،عرضنا الموضوع على المهندسين
م مع احتياجات الخارطة الهيكلية لعرعرة، تم استشارة ءمليئة بالنواقص وال تتال

يات هذا الموضوع، الحديث العام كان صعب عوبحث تب ענבראיריס المخططة 
علما هناك الكثير من  ةخاصة الحديث كان عن منطقة واحدة وغير شامل ،جدا

  .لم تساهم لهم باي شيئالمقترحة الخارطة واالشخاص المجاورين لهذه القطعة 
داد اذا كانت تناسبهم الخارطة او اعالمجاورين طلبنا موافقة هؤالء االشخاص 
 تمنشة وصرحوا بانه ليسمن مجلس ممثلين  عخارطة شمولية اكثر، جلسنا م

لديهم مشكلة في اعطاء هذه القطعة لعرعرة خاصة وانها واقعة شمال شارع 
تقبل  مشكلة في مبنى الخارطة غير شمولية، محمد ابو شرقية الولكن  ،كتسير

شهور  7او  9الموضوع وصرح انه سيخطط كل القطعة هذا الحديث كان قبل 
ومجلس  من طرفه مهندسال معنا، وبعدها ابو حسن طلب جلسة ،ولكنه لم ينفذ

محمود عبد لمنشة وجلسنا مع المهندس توجهت انا واالخ رشاد بالفعل منشة و
بالتنازل عن  לאה פריمحمود عبد الحي اقنع  לאה פרי". الحي والمهندسة "
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ها عاودت يط هذه القطعة لكنتخطبالتخطيط الشامل في كل القطعة واالكتفاء 
وفي نفس   ،طيع المتابعة في هذه الخارطة من ناحية التخطيطتال اسوقالت 
محمود  وجدي والمهندس يبمن أنا أو לאה طلب من  "אילן שדה"اللحظة 

ايام التقوا  11أو بعد اسبوع  .تفاق على مبنى الخارطةاالحل واليجاد إعبد الحي 
ايام دخل  5د عبد الحي ضرورة التغيير. قبل وضحت لمحمو לאה المهندسين و

وقال لي اميرة زوجة ساهر تريد  "ابو علينائب الرئيس اياد مسعود "لعندي 
مما اثار  رسالة واالبيت وترك واصور"מ יסعندهم واخبرتنا كان  ،التحدث معك

وتبين انهم  الحي محمود عبدالمهندس ورشاد اتصل ب  ،نحن استفسرنا .المخاوف
نستلم، لم لكننا بعث منها نسخة في الميل ودون اخبارنا وقال انه لخارطة قدموا ا

עו"ד אבי כהן  –אכיפה מקרקעין  תבראש יחידمع ذلك  انا اتصلت 
الذي قابلته االسبوع الماضي في مركز السلطات المحلية فيما يتعلق بتجميد هدم 

ن اجل دراسة مפיילוט" كنموذج " ان تكون عرعرة وام الفحم واقترح  ،البيوت
 .بعدم السماح ببناء غير مرخصالمجلس من طرفه تعهد مقابل ان ي تجميد الهدم

اتفقنا ان يجلسوا مع مسؤولين التخطيط مثل ليئات ولكن  ،حالياً  رفضوا االلتزام
بيلد وغيرها ليدرسوا االمر وليتأكدوا من صحة المعلومات التي اعطيناها وبعدها 

وهكذا نبعد شبح פיילוט" نجلس جلسة شاملة مع الجميع على امل ان يتبنوا هذا "
 الهدم عن البيوت لغاية انهاء الخارطة الهيكلية.

 ،ال يعقل نحن نسعى لتجميد الهدم وانت تبعث لنا يمار :تهانا اتصلت به واخبر
عن فكرة ليس لديه واجابني   هذا ال ينسجم مع مضمون جلستنا االخيرة،

تنفيذ امر الهدم خالل فترة اجبته و ،بتجميد الهدم حن لم نلتزمونالموضوع 
 ممن اجل تجميد الهدعلى المحاوالت الدائرة بيننا يقضي قصيرة من المحادثات 

 . من االساس

بأن تطرق و וווד מיחידת אכיפה מחוז חיפה יונה ד بعد يوم اتصل بي
الوقائع واالجراءات التي تمت وعليهم اخالء البيت، كان وناء غير مرخص الب

بعد  ةخاص ال يوجد في الوقت الحالي امر هدمذكر انه مع ذلك  . حتى يومنا هذا
 تمالتوجه للمحكمة ي امر الهدم. االجراءات المتعلقة فلوقف توجه للمحكمة ال

لى عدم الينا وقمنا بتزويدها برسالة تنص ع مباشرة بعد توجه السيدة اميرة
اعتراض المجلس على الخارطة التي احضرها الدكتور حسن لرؤيتها وفعال 
ذهبنا سوية انا وامير شرقية لبيت المهندس رشاد لفحص الخارطة والمصادقة 

ابو العبد  اجتهدو  لى الخارطة يوم قبل من جهة التنظيمعليها. كذلك تم التوقيع ع
علما ان الخارطة ستبحث في  19.10.0115في ادراجها للبحث في جلسة 

 من اجل المصادقة عليها.   19.13.0115مجلس منشة ب 

مكتوب للتوضيح وصلنا   ،نتغاضى عنهاوالتي سبعض االمور التي تمت هناك 
قدمت بتاريخ ע "תבالخارطة ان عبد الحي الذي يؤكد بمن محمود 

המלצת הועדה מחוזית5 " كانت: توصية اللجنة اللوائيةو 05.10.0111
רשות הצירוף להפקיד אותה"  דרישת הועדה המחוזית כתנאי סף 

הרשות סירבה לחתום על התכנית ולא היה  –כיזם המקומית 
 0113  11لمجلس منذ شهر لعلما نحن دخلنا אפשר לצרף אותה.  

  السابقة.سنوات  9عنا المصادقة على الخارطة التي لم يصادق عليها طيلة استطو
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: مضر وقع على الخارطة ولجنة التنظيم في للتوضيح  تلكؤردا على ادعاء ال : نادر يونس
אחד ציבורי  לא הפרישו ס"מحينه رفضت التوقيع عليها من منطلق واحد "

شهور محمد ابو  7ذلك وقبل على عدا  ונעשית נקודתית כמו שנזכר5
في اعداد تخطيط يتجاوب مع طلبات ليئات بيلد ومهندسة منشة تعهد شرقية 

اذا حضر في اللحظة "ولكن وللمعلومية انا لم أرمحمد ابو شرقية من وقتها. 
 .  "المجلس غير مذنب في ذلك ،االخيرة

لتي تقدم الخدمات الجمعيات والهيئات العامة االمصادقة على المعايير لدعم  : البند الرابع
 في البلدة. الدينية والرياضية واالجتماعية

للتوضيح: كما تعلمون نحن نخصص مبالغ لدعم الجمعيات والمؤسسات التي  : مضر رئيس المجلس
تقدم الخدمات التربوية وغيرها ألهالي البلد. هناك لجنة مختصة مكونة )من 

ين يدرسون الموضوع بناًء المستشار القضائي، المحاسب، وسكرتير المجلس( الذ
على هذه المعايير ومن ثم تقدم اللجنة توصيتها لألعضاء للمصادقة عليها. هذه 

 .حددتها الوزارات، ونحن انتقينا منها ما هو مناسب ،المعايير التي أمامكم االن
 اللجنة جلست وقدمت توصيتها للمصادقة على هذه المعايير. 

 عرعرة عارة، المساجد، وغيرها.على المحك فريق كرة القدم ابناء 

مالحظة: ارجو االنتباه هناك تعديل على النص مقارنة مع المادة التي وصلتكم  : امين مرجية 
 في اإليميل والخاص بكيفية توزيع المبلغ فيما يتعلق بالخدمات الدينية. 

 النص كالتالي: 

המועצה רשאית לקבוע שהתמיכה או חלק ממנה תינתן ע"י  .א
 ם קבוע לכל מסגד.תקצוב סכו

המועצה רשאית לאשר תמיכה לצורך בניה חדשה של מסגד או  .ב
מעלות  63%שדרוג מבנה המסגד מלבד שלא תעלה 

 הפרוייקט.

غالبية االعضاء : )مضر، مصطفى، مقداد، نديم، اياد، توفيق، فرج،  موافقة : القرار
تقدم الخدمات  الجمعيات والهيئات العامة التيعلى المعايير لدعم امير، غازي( 

في البلدة. وامتناع كل من )عبدهللا، احمد  الدينية والرياضية واالجتماعية
 ملحم( ، )نادر، محمد مصري( خرجا الستراحة. 

/ אישר תבחינים הקצאת المصادقة على المعايير لتخصيص االراضي : البند الخامس
 קרקע

تحديد المعايير لتخصيص االراضي خاصة في سبق وشرحناها بالماضي، هناك حاجة ل : مضر رئيس المجلس
اعقاب المشكلة التي واجهتنا مع ارض المسجد في خور صقر التي كانت تابعة في 
السابق لألوقاف وبموجب الخارطة الهيكلية تظهر هذه االرض االن ضمن األراضي 

 العامة الخاصة في البلد. 

الميزانيات والدعم  جمعية الصقر المشرفة على المسجد ال تستطيع الحصول على
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االف شاقل( المقدم من وزارة االديان لعدم ملكيتهم ألرض  111المالي حوالي )
 المسجد .

كذلك االمر بالنسبة للملعب، بيت المسن، غرف في بناية المراكز الجماهيرية وغيرها 
 التي تقدم الخدمات والفعاليات ألهالي البلدة ليس بهدف الربح.מלכ"ר( من الجمعيات )

 .מחוז"كرر هذه المعايير حددت عن طريق اللواء "أ

ר תבחינים ו/ אישالموافقة باإلجماع على المعايير لتخصيص االراضي : القرار
 باستثناء العضوين )محمد مصري ونادر( خرجا الستراحة  הקצאת קרקע

 الن البند االتي متعلق به. خرج الستراحة : نور

בסיס  %2אשור תוספת של % راتب المحاسب )5ة  ادقة على زيادالمص : البند السادس
 שכר  לגזבר(

 5% ونحن قررنا حينها المصادقة على زيادة 11سبق وتقدم نور بطلب زيادة  : مضر رئيس المجلس
%، وبناًء على طلبكم 75% بدال من 71% فقط بحيث يكون اساس الراتب 

ا من اجل السابق في اعادة النظر اضع امامكم االن طلب المحاسب مجدد
 %.  75% ليكون اساس الراتب 11% تكملة ال 5المصادقة على زيادة 

قرار نور بتمديد مدة عمله لغاية وهل توجد عالقة بين طلب الزيادة  : امير مرعي
 .31.11.0115وانهاء عمله حتى بعد ما اعلن ان نيته االستقالة  1.19.0115

لزم المجلس عند استالم محاسب جديد للوظيفة بدفع مضيفاً هل لهذه الزيادة ان ت : مقداد شيخ عبد
 المعطاة لنور.نفس شروط الراتب 

لغاية عمل المحاسب  فترةوتمديد  تبازيادة الربين ال توجد عالقة  : مضر رئيس المجلس
، كذلك االمر ال يلزم المجلس بدفع نفس شروط الراتب  11.19.0115

 للمحاسب البديل او الجديد.

للمرة القادمة االخذ بعين االعتبار ليس فقط الموظفين لكن اتمنى  است معترضل : غازي قاسم
 .االستثمار فيه يستحقوكادر هناك موظفين كادحين بل الكبار 

 .الموضوع قيد البحتالموظفين والخاصة بهناك العديد من الطلبات للمعلومية:  : مضر رئيس
امين المستشار  :مع  كل مناالخت رويدة تهتم في الموضوع بالتعاون والتشاور 

الرواتب في مركز بالمسؤولة عن كل ما يتعلق חגית מגן القضائي والسيدة 
 السلطات المحلية.

 .وباثر رجعيعلى الزيادة من اجل االنصاف لنقترح المصادقة  : محمد مصري

 بداية يجب الحصول على مصادقة الوزير من اجل الزيادة. : مضر رئيس المجلس

 من اليوم. –בלב שלם  : جزماويعبد هللا 
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% راتب المحاسب بحيث يكون اساس الراتب 5الموافقة باإلجماع على زيادة   : القرار
 . نا هذامن يوموذلك  بالمئة 75

בבסיס שכרו של מהיום  5%העלאה של  פה אחדמאשרים 
 . % 75הגזבר ובכך הוא מגיע ל 

 نور" غير موجود لننتقل للبند التاسع"  7، 9بما ان صاحب البنود  : مضر رئيس المجلس

 صيانة وتوفير االحتياجات الالزمة لرياض االطفال : البند التاسع

العشب اطول  الوضع مزري،روضة السالم ولألسف لزيارة بالصدفة كانت لي  : فرج عقل
شتركة في كما تعلمون بستان السالم من ضمن رياض االطفال الم، من الجدار
وفي هذه الظروف األمر شبه مستحيل غير גן ירוק" ء "روضة خضرابرنامج 
مشكلة اخرى وهي االستثمار في رياض االطفال التابعة لمنطقة  ممكن.

على حساب الروضات  الظهرات  وتنافس االهالي لتعليم أوالدهم في الظهرات
ظاهرة الجباية من كذلك  .الروضات االخرى خذ بالحسبانلذا يجب اال ،االخرى

مويل الروضة ماذا عن ميزانيات المجلس؟ سبق واقترحنا ادارة مستقلة االهالي لت
لماذا لم ينفذ هذا االقتراح حتى يومنا هذا؟ هناك "ניהול עצמי" لكل روضة 

ال يوجد موقف للسيارات. من   صفوف بحاجة لصيانة االثاث والحواسيب،
 ...الواضح هناك 

 نور يجيب فيما يتعلق بالميزانية وتوزيعها انا سأجيب على امرين وسأدع  : مضر رئيس المجلس

الذي تراه في الظهرات هو  ,كل الروضات تحصل على نفس الدعم :للتوضيح
 اجتهاد شخصي للمربيات وبفضل دعم وتبرع من اهالي المنطقة.

ط سلم البناية مع الرمل هو فقموضوع الزراعة والعرائش  بنالمجلس لم يت
 ."מתקנים"واالجهزة 

بعض  سمعناطبعا  ،لتبرعات، حجم التبرعات هذا موضوع اخركيفية جمع ا
الشكاوى مثل االعتراض على جبابة النقود من الطالب من اجل الفطور 

وهم على . هذه المسألة مسؤولية وزارة المعارف والعرض المسرحي5 الجماعي
 ي،لافي نهاية المطاف االمور سارية برضا غالبية االهعلم ودراية بذلك. ف

ال تستطيع الزامهم بالدفع او التبرع للصف. هذا هو الوضع في الظهرات  قانونيا
 في المركز.ايضا تحظي بهذه الهالة لكونها  وهي

شاقل للطالب كميزانية سنوية خاصة إلدارة  01مع ذلك ربما تخصيص مبلغ 
 .اية من االهاليأو يقلل من ظاهرة الجب يساعد –الروضة بشكل مستقل 

في نية حتى االن ألسباب تقنية سيشرحها المحاسب الحقا لم نخصص هذه الميزا
 جلسة اخرى.

بالنسبة للصيانة فقسم الصيانة يقوم بصيانة كل ما يلزم وعند الحاجة في كافة 
اما بالنسبة لالستثمار في رياض االطفال  –الروضات لم تصلنا مشكلة تقصير 

  .المجلس يخصص المبلغ ذاته لكل روضة
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 في جلسة الميزانية لرياض االطفالموضوع تخصيص الميزانية نتطرق لسوف  : نور جزماوي
ألننا نستثمر في  ,"גרעון"هذا البند بالذات نحن في عجز دائم  :ولكن للمعلومية

مستقلة دارة رياض االطفال اكثر من الميزانيات التي نحصل عليها، بالنسبة ال
مراقبة وتقنية لل منظايجب توفير أوال الموضوع ليس بالهين ניהול עצמי" "

ففي االبتدائيات حتى االن لم نصل  كيفية ادارة هذه الميزانية.מערכת ומנגנון 
  .يجبكما بصورة سليمة ودارة الميزانيات إطمئان بنجاح المدارس بلدرجة اإل

 גרעון ماذا تقصد بالعجز : محمد مصري

 .ل اوسع للموضوعقريبا لدينا جلسة بخصوص الميزانية سوف اتطرق بشك  نور جزماوي

 מערכת השקיה" بالنسبة للصيانة، ينقص الروضات نظام ري للحدائق " : فرج عقل

صلني طلب متعلق بالصيانة سبق ووشيئ، لم يגינון" الصيانة شيئ والبستنة " : نور جزماوي
 .ضف  ور  

 حديد واسالك بارزةيوجد  ،مازال غير مقصورالجدار بالنسبة لروضة السالم  : فرج عقل
حتى موقف أو هناك طريق ال يعقل ال يوجد  ،تم بناءه ليس من مدة ،من الجدار

  .גישה"אין " للسيارة

אין מה "المنطقة هناك جدا صعبة  ،كنت هناك عدة مرات بصحبة العضو طالب : توفيق ضعيف
 . "לעשות השטח שמצוי בו הגן מאוד קשה

 (עדכון תב"ר)لها مبلغ اضافي هل الحديث عن نفس الروضة التي خصصنا  : محمد مصري
 .الف الم يأخذ بالحسبان مثل هذه االمور 511الف شاقل او  051تم تخصيص 

 .االستثمار كان على الجدران : اياد مسعود

" מבואהوز"واألراضي المجاورة للروضة عامة ولكن قسم منها خصص للح : توفيق ضعيف
وجد اراضي اخرى عامة مجاورة والقسم االخر تابع التحاد مياه وادي عارة. ال ت

 الوضع غير قابل لفتح طريق هناك. 

 على ماذا صرفت الميزانيات التي صادقنا عليها ؟ : نديم مرزوق

 .المشكلة هنا ليست الميزانية وانما ال توجد هناك اراضي للموقف : نادر يونس

 ؟يةسائال توفيق: حسب رايك هل هناك مجال لحل االشكال : مضر رئيس المجلس

توسعة الشارع الصطفاف פריצת כבישים" فقط من خالل شق طريق " : ضعيف توفيق
مصادق عليه  شارع هناكالطلعة على الجهة اليمنى السيارات جانبا وانت طالع 

     .يمكن توسعته بحيث يمكن دخول السيارات وااللتفاف

تخصيص موقف بجنب لبالنسبة لرياض االطفال بجنب طه حسين هل في مجال  : نديم مرزوق
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 .المركز الجماهيري

 الن االرض هناك غير تابعة للمجلس.  ،غير ممكن : مضر رئيس المجلس

اقترح اختيار بعض االعضاء لتحضير تقرير شامل لجميع رياض االطفال 
  .لنستطيع اخذ القرار

 انا كنت مرتين في الروضة بصحبة رجا مسعود وحضرنا طلب خاص بالنسبة : اياد مسعود
 .لم يتم المصادقة عليه حتى االنسلمناه للمهندس ولجدران العشب والبستنه و

إياد( لتحضير )غازي،فرج،  :الموافقة باإلجماع على اختيار كل من االعضاء : القرار
 جميع رياض االطفال وعرضه على االعضاء لتقديم االقتراحات. تقرير شامل ل

 المحلي ة بالمواطن لموظفي واعضاء المجلستبعية اعطاء معلومات خاص : البند السابع

كانت ظاهرة لجوء بعض االعضاء لقسم الجباية ألخذ بعض في البداية  : نور جزماوي
الظاهرة  ،هذا غير قانوني .المعلومات عن بعض المواطنين من اجل المساعدة 

 .متكررة

 . المجلس امين يقول بانه ال توجد صالحية لألعضاء : مضر رئيس المجلس

لهم صالحية بأخذ المعطيات فقط اذا كانت هذه المعطيات متعلقة وتخدم  :ذكرأ : امين مرجية
 مجال عملهم.

اقترح تأجيل القرار للجلسة القادمة ليتسنى ألمين دراسة الموضوع وفحص لذا  : مضر رئيس المجلس
 عدم استعمال هذه الصالحية.اطلب صالحيات االعضاء. حاليا في هذه المرحلة 

 اخذ المستند.لهم  ال يحق. هناك حق النظر מסמך לקחת ילבזכות עיון5  : نادر يونس

الموافقة باإلجماع على تأجيل البت في البند لغاية الحصول على الرأي المهني  : القرار
 للمستشار القضائي 

 מיקר –קורא שיקים  –قارئ للشيكات  –ايداع الشيكات بشكل شخصي  : البند الثامن

بحاجة وهذا  للشهر الواحد، شيك مؤجل 711اشهر  1 عدد الشيكات في معدل : جزماوينور 
في حاالت ، فايداع مركز   ؟موعد صرف الشيك صرف ام المثل للمتابعة 
مما  ، ى هذه الشيكاتاحد (يفوتمن الممكن ان )وقت تزكية الشكات معينة و

 .وقسم الحسابات كالبن ،مع قسم الجبايةيسبب اشكالية في مالئمة الحسابات 

تمرير كل لجهاز خاص قارئ الشيكات هو  ب الكمية الكبيرة.بصعب بساالمر 
 .اشكاليات في المالئمة ،العملفي نجاعة والية يوفر  ،شيك وشيك

  ماذا عن التكلفة؟  عبد هللا

 ا، أوفر من ناحية العمولة.مجان نحن حصلنا عليه دوالر 1011الجهاز تكلفة   نور جزماوي



 مـجـلس عـرعـرة الـمحـلـي

 

 המועצה המקומית ערערה
 לשכת ראש המועצה رئيس المجلسديوان 

 370-5037032טלפון:  5037032-370تلفون : 

 30 – 6025252פקס :  6025252-30فاكس : 

 03356מיקוד :  60003منطقة : 

 

07 
 

 –ارئ للشيكات على ايداع الشيكات بواسطة جهاز خاص قالمصادقة باإلجماع  : قرارال
 .מיקר –קורא שיקים 

 ظواهر العنف : البند العاشر

يعرض تسلسل االحداث فيما يتعلق بحادثة االعتداء على المعلمة في المدرسة  : مضر رئيس المجلس
 االعدادية:

 -المعلمة نهرتهم  ،مختبرات االعدادية طالب من المدرسة الثانوية دخلوا لنطاق
كذلك توجهت  ،اذوها جسديا ونتيجة ذلك قدمت شكوى للشرطة ،تهجموا عليها

معلمون هبوا لمساعدتها وعندها هرب الطالب وقاموا  .للمستشفى لتلقي العالج
المدرسة ، نفسيتها محطمة ،مارة، استطاعت استدعاء الهربوا ،بالحجارة رشقهمب

انا االعدادية. من المدرسة ؤالء الطالب ه احد .ايضا شرطةلقدمت شكوى ل
اتصل الحدث وقع حوالي الساعة الثانية  ،وصلني الخبر في تمام الساعة الرابعة

االستاذ نجحت بالتحدث مع بدأنا باالستفسار  ،واخبرني بالحدثبي زوج المعلمة 
باالجتماع قوم انه سيواخبرني في مرحلة متأخرة مدير المدرسة االعدادية امين 

االتصال حاولت ستاذ خضر، بالنسبة لالاما بالمعلمين وتحديد الخطوات المقبلة 
لالستفسار. في هناء مستشارة صفوف العاشرة اتصلنا بكذلك  .ولم يجببه 

التقينا بمدير المدرسة  في المدرسة االعدادية، فتحيانا وابو تواجدت الصباح 
لم وان  :ضرابالن اعالا. لثانويةللمدرسة ا واجتمعنا بالمعلمين ومن ثم انتقلنا

الحدث انشغال المعلمين ببسبب تكن هناك نية في االضراب من الواضح 
ال معلمين اعلن بعض ال الخبر،سرب ، وهناك من الطالب غادر، بعض والنقاش
االعالن عن للمعلمين ال يحق ة نقابالناظم وضح موقف االستاذ  تدريس، يوجد

في مجلس الطالب في الفيس بوك، المنشور  عالنالا عدا عن، االضراب
 .تضامنا مع االعدادية ايضا اعالن االضرابقرر الثانوية 

ضربه  ،طالب على طالب اخروفي اعقاب تعدي الحدث هذا البند وضع قبل 
  .الثانويةالمدرسة جدران الحدث كان خارج ونقل الطالب للمستشفى، خماسية بال

الترميمات التي قمنا بها مؤخرا وتخريب العامة ت لكاممتالعبث في الكذلك قضية 
  في المدرسة االعدادية.

 ناللشرطة وطلب ناتوجهنحن متر  1او  5الطالب والقفز عن ارتفاع تسلق 
تحدثنا في الموضوع مع قائد المحطة شمعون إليجاد الجاني واالليات  هاتدخل

  لمعالجة مثل هذه الظاهرة.

ليتبناها المجلس المحلي، من الممكن عقد مدروسة الموضوع شائك بحاجة لخطة 
جلسة خاصة موسعة تشمل العديد من االطراف والجهات المختصة لمعالجة 

يجاز اطلب سماع اقتراحاتكم للوقت المتأخر مبدئيا وبإقضايا العنف، لذا ونظرا 
   لذلك. ايجاد االليةاجل بهذا الخصوص من 

ري، الشرطة ال تجدي نفعا، ازدحام طالبي لسنا مضطرين ة لحل سحنحن بحاج : عبد هللا جزماوي
 الستيعاب طالب من خارج البلدة مثل عين السهلة وغيرها.
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يجب اخذ االجراءات والتدابير الالزمة من اجل تغريم ومعاقبة الفاعل، "بوسة  :  نادر يونس
وف فعندما تصل االمور للمس في جيبه س ،لحية" وانتهى االمر ليس الحل

ت العامة او االعتداء على اي كان " اتلكالف حساب قبل العبث في المميحسب 
 توجعه جيبته".

االستعانة بها للوصول للفاعل الطالب معروف، لدينا كاميرات واجهزة يمكن 
لقيام بواجباتها وإال سوف ضافة يجب الضغط على  الشرطة الجماهيرية لباإل

تمويل الوحدة بدون و غالق الوحدة لسنا بحاجة لمصاريف اخرىنضطر إل
 جدوى. 

اولياء االمور، لست مع االضراب واغالق لجان هالي من الضروري التوجه لأل : مصطفى ابو هالل
  طالب واحد. بنظري هذا بمثابة عقاب جماعي المدرسة بالكامل من اجل تصرف 

  ضروري عقد جلسة وبأسرع وقت ممكن إليجاد الحل، "ضرب معلمة كارثة" : احمد ملحم

العمل من ومع اصدار منشور واضح للشارع والناس من اجل استنكار الحدث،  : ابو فتحي
اجل االستثمار في توعية الطالب وتعزيز مكانة المعلم، قضايا العنف متفشية 
وبشكل خطير في كافة القرى العربية  لذا من الضروري تشكيل لجنة خاصة او 

لتحضير خطة عمل من اجل  مؤتمر لمناهضة العنف ودعوة اشخاص مختصين
نحتاج للوقت بشكل مباشر  تظهر النتائج المن المؤكد التوعية بين الناس. 

 والفعاليات الالزمة. البرامجتمرير التثقيف ووالمتابعة في 

في وحدة الهيئة التدريسية مشكلة للمدارس من الواضح هناك  تيمن خالل زيار
 .الطالبينعكس على  وهذا

ر األهل من االحداث، المجلس يقدم الدعم المادي والمعنوي ولكن هذا اين دو : فرج عقل
 .، اين دور وزارة المعارف والتربية في البيت وحده ال يكفي

 اعتقد لدينا وحدة بلدة امنة ، من المفروض ان تكون فعالة، الوضع يتطلب دراسة  : محمد مصري

خر، حان الوقت لوضع خطة مدروسة العنف والتربية امرين مرتبط الواحد باآل : امير مرعي
 لعالج طويل االمد.

 (01:53أمين مرجية، أمير مرعي ) : مغادرة الجلسة

اقترح تأجيل القرار ودعوة اشخاص وجهات اخرى للبحث الموضوع بعمق  : مقداد شيخ عبد
 وبعدها يمكننا اتخاذ القرار المناسب.

ربي، لجنة االباء متواجدة على مدار نتحدث عن ظاهرة متفشية في الوسط الع : قصي زامل
المشكلة هناك فقط ساعة، ومتابعة لألحداث، ليس مسألة التعدي على المعلمة  05

حدث التعدي الطالب على طالب اخر بالنهاية هم جميعهم ابناءنا، ماذا اذا كان 
 .عالجللديه مشكلة نفسية وبحاجة لضحية الطالب 

وس التربية من اجل توعية الطالب، تمرير فعاليات وورشات عمل في در يجب
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اضاءة الشوارع وهكذا المدارس والمالعب ال تكون عرضة للعبث والتخريب، 
سبق وتحدثنا عن الفصل بين المدرستين االعدادية والثانوية كوسيلة للحد من 
االشتباكات الطالب ببعضها، حتى االن غرفة الحارس غير مجهزة من اجل 

 .التواصل مع ادارة المدرسة

لجنة اولياء االمور مستعدة في الدعم المالي لتمويل حارس : شركة الحراسة 
 اخر اضافي شريطة تعيين حراس مالئمين دائمين.

نناشد المجلس كمشغل ومسؤول عن الهيئة التدريسية في وضع حد لالنشقاقات 
 داخل الهيئة التدريسية.

عمل يومين للتفرغ ومتابعة هذه ردا على كالم االخ فرج: انا تعطلت عن ال : أكرم مرزوق
تقديم الشكوى للشرطة ليس الحل، هناك طالب فتوة، مستعدة لتخريب   المسألة،

السيارات، واالعتداءات، يجب وضع نظام في المدرسة، تفعيل الشرطة 
ال يحتمل  باتوضع حراس مناسبين الوضع وتسييج المدارس  الجماهيرية، 

 وغيره. طي المخدراتهناك ظاهرة احتياز االت حادة وتعا

وتكليف  ،فقطاذا اقترح تعيين جلسة كاملة متكاملة ال تقتصر على االعضاء  : مضر رئيس المجلس
 االعضاء : غازي، مقداد، امير من اجل التحضير لهذه الجلسة 

الموافقة باإلجماع على تعيين جلسة كاملة متكاملة ال تقتصر على االعضاء  : القرار
 اء : غازي، مقداد، امير من اجل التحضير لهذه الجلسة.فقط وتكليف االعض

 حول:حتلنة االعضاء قام رئيس المجلس ب : الحادي عشر البند

 لقاء رؤساء السلطات المحلية برئيس الدولة. -

الجلسة المنعقدة مع : مركز السلطات المحلية، النيابة العامة للدولة، في هذه  -
مخططين وكل االطراف من اجل تبني ابدوا االستعداد للتحدث مع الالجلسة 

 عارة كنموذج، لكنهم لم يلتزموا.عرعرة واتخاذ  فكرة تجميد الهدم

 تضمن : بحيث تلخيص اجتماع لجنة التوجيه للخارطة الهيكلية  -

ال يتم تبني أي من البدائل الثالث ويتم تركيب مخطط رابع يشمل  .1
ويره لخارطة مركبات من البدائل الثالث ليكون البديل الذي يتم تط

 هيكلية شاملة.

هناك حاجة للخروج من نطاق منطقة النفوذ، يتم تحديد المناطق التي  .0
يمكن ادراجها ضمن التوسيع. يجب تحديد الملكيات واالستعمال الحالي . 
ال يوجد التزام تام ومسبق من قبل اللجنة لقبول طلب الخروج عن نطاق 

 النفوذ الحالي.

عارة  1/3اضي بين عارة وعرعرة بنسبة يجب توزيع استعماالت األر .3
 عرعرة وضمان وجود أراضي للتوسع  في كل قرية على حدا. 2/3

أن نسبة إستغالل األراضي التي تم إعتمادها للمناطق اللجنة تعترف  .5
السكنية هي نسبة عالية ويجب إعادة النظر واجراء الحسابات على نسبة 
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 % .55 -51إستغالل بين 

الخارطة للتوسع في إتجاه معاوية والمنطقة الصناعية ال ما نع من تأهيل  .5
 في الروحة وذلك عن طريق تجهيز شارع في شمال القرية

منطقة المنصورة ودار حنون تعالج ضمن أطر اخرى مثل حاكم اللواء  .1
 ولجنة توسيع النفوذ وما شابه ذلك. 

 سائال ابو انس عن مصدر المعطيات المرفقة فيما يتعلق بحجم االستثمار -
بالطالب على مستوى المجلس المحلي فيما اذا كان المصدر موثوق ورسمي 

 وما هي االعتبارات التي بنيت عليها هذه النتائج؟ 

مثل جريدة  مهذه المعلومات تم نشرها على مواقع االنترنت وفي وسائل االعال : احمد ملحم
اذا حجم ل لمءهآرتس، سبق ووضعتها امام السيدة رويدة لدراستها ونحن نتسا

في االستثمار في جلجولية على سبيل المثال يفوق حجم االستثمار بالطالب 
 عرعرة.

دائرة االحصاء هذه المعطيات غير دقيقة واعتمدت على المعطيات الظاهرة في  : رويدة يونس
 .0111لعام  למ"ס""المركزية 

 اع عالية فيكذلك االمر سبق وتم نشر معطيات تنص على وجود نسبة اشع : احمد ملحم
 ما هو الوضع في عارة عرعرة؟ (الوسط العربي) المدارس

سوى بمدرسة عارة ب واتضح هناك زاوية واحدة لم يتم حتى االن هذا الفحص  : توفيق ضعيف
زلنا توجد فيها نسبة اشعاع اعلى من المعدل، ماالجنوبي، ة للشارع ذيفقط محا

لشركة الكهرباء لمعالجة التوجه  بانتظار تقرير الشركة الفاحصة ومن ثم يمكننا
 الموضوع.

لفحص السيدة رويدة اسناد موضوع االستثمار بالطالب لمدير عام المجلس  : القرار
المعطيات، على ماذا اعتمدت، تبعيتها ومن ثم امكانية تحديد جلسة مدى صحة 

 خاصة بهذا الخصوص.

 
 33:22اغلقت الجلسة في تمام الساعة 

 

 مي مضر يونسالمحا  رويدة يونس

 رئيس المجلس المحلي عرعرة  مدير عام  المجلس المحلي

   

  سامية : اعداد

  مديرة ديوان الرئيس

 


