
 

 جلسة مجلس غیر عادیة 
 مكان الجلسة: قاعة الجلسات في المجلس المحلي 

  18- 5- 2020 الجلسة:تاریخ 
  13 -05- 2020- 13 الجلسة:رقم 

  18:00 البدء:ساعة 
بدران،  حمود، محمدالسادة صالح ریان رئیس المجلس المحلي واالعضاء فرید  الحضور:

جمل واحمد  خطیب، سلطان شحادة، سیف بدران، جواد ریان، أدیب ابراھیم، جالل محمد
 صالح.
 الرحمن.السیّد عامر عبد  الغیاب:

ب المجلس السادة عماد الحاج المستشار القضائي وقاسم ریان محاس الموظفین:الحضور من 
ابداح مھندس  المعارف، احمدعید مدیر قسم  الرفاه، نزارعكري مدیر قسم  المحلي، یوسف

 المحلي.المجلس 
 

 الجلسة:بنود 
 بحث تحویل المدرستین االعدادیة والثانویة الى شاملتین  -1
 اعادة البحث في بند النویدیات في القریة  -2

على  اضافي، المصادقةقدم طلب ادراج بند بالحضور على تلبیة الدعوة للجلسة و : رحبالرئیس
 .סביבה איכות ش.ج من وزارة البیئة  188686استالم مبلغ 

 االعضاء باالجماع وافقوا على ادراج البند االضافي والتصویت علیھ واقرار استالم المیزانیة .
 البند االول :

الغربیة  جماھیریًا، الشاملةالمدرستین الشاملتین رغم أن الموضوع أخذ حیًزا كبیًرا  -
ھا للبناء وتبدأ من نیكون المناقصة معلن ع 01. 06 .2020سنعلن عن مناقصة حتى 

 التواسع.صفوف 
وقد تم دعوة  طبعًا.لقد أدرجنا البند للبحث ألھمیتھ وأھمیة البدء بشاملتین بمساعدتكم 

البلدة دارس دم ایمان االھالي بملكي یشرح لنا الموضوع وحقیقتھ لعمدیر قسم المعارف 
) لدینا معضلة مع 1وأننا نشھد تسرب طالب من كابول ومدارس كابول  خاصة

 طالب !!  27المعلمین ماذا سنعمل معھم خاصة وھناك نقص بعدد االوالد 
طر طالب ؤلكي نتابع الموضوع ونعید اوالدنا الى كابول سنبدع في طرح التنافس وسن

ة الموضوع حتى نستطیع الحفاظ على من المنطقة ولیس فقط من كابول بعد دراس
طالب كابول ومعلمین كابول ومیزانیة المجلس المحلي التي ال تمكننا من االستثمار 

طرح في ادارة المجلس المحلي وھا نحن نطرحھ بشكل  والتعلیم، الموضوعبالتربیة 
تبین خاصة وأنا بعد اجراء حساباتنا االقتصادیة  كابول.أوسع ھنا لبحث الشاملتین في 

ملیون شاقل وفي ظل الظروف الناجمة عن الكورونا نحتاج الى  1.5أننا نحتاج الى 
لكي ننطلق بالموضوع יועץ وقد رافقنا مستشار "  مفّعلینמפעילים البحث عن بدائل "

لتقویة المدارس والبلدة خاصة وأن بعض االھالي ال تثق بالمدارس وترسل أوالدھا الى 
 البلدة.خارج 
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معارف من ناحیتھا تلومنا على تمویل بناء مدارس دون تفعیلھا وھذا المستشار وزارة ال
اعطاء امكانیة تفعیل  مع מפעיל.اوصى بتفعیل الشاملتین التنافستین عن طریق 

 .بعد ذلكالمدرسة لسنة واحدة فقط وبعد ذلك تقییم التجربة وتقویمھا ونقرر 
وھو یرافق شبكات تعلیمیة وخبیر  یمكن دعوة ھذا المستشار الى المجلس المحلي ھنا

الشبكة تقرر بھا مع الحفاظ على  %40و %60أن المجلس یقرر ب  بالموضوع، حیث
 المعلمین.حقوق 
 المدرسة.الذي یقرر المضامین ھو المجلس المحلي مع مدیر  بدران:محمد 
ي استثمرت بالموضوع ف إذاھل ھذه الشبكة ال تطلب ضمانات مستقبلیة  ریان:جالل 
 كابول؟
وعندما מגמה المستثمر الذي یصرف وینفق على االثاث بناًء على ال  بدران:محمد 

تقتني االثاث وزارة المعارف ترسل شركة لفحص الموضوع واعادة المصاریف خالل 
 השקעה.سنة أو سنة ونصف االستثمار 

لوزارة  4/ 2019الخطوة مباركة لبحثھا ھنا لكن منشور مدیر عام  شحادة:جواد 
والشيء یقتضي تصویت المجلس البلدي ھنا واقراره ھنا مع لجنة  امحتلنالداخلیة 

للشبكة لكن منشور مدیر  %40للمجلس مقابل  %60لیست وردیة  الثالثة. والصورة
أخذھا بالحسبان (لم  ویجبة المجلس بالمصروفات كعام وزیر الداخلیة یقتضي مشار

ب حسنة في ھرتسلیا وتل ابیب كانت تجارب ركانت تجا ). كماالمنشوریعط رقم 
لو اننا مع الشاملتین وأنا مع الشاملتین لكن لیس لتفعیلھا  وغیرھا. حتىكارثیة في عبلین 

لماذا لم تؤجل لسنة اضافیة أو  سیحصل؟لم نفتح المدرسة ماذا  شبكة، لوعن طریق 
 المحلي.شرط أن تفعّل عن طریق المجلس سنتین ب

النقطة االخیرة یمكن نرجع خطوة الى الوراء وتأجیل الموضوع لسنة اضافیة لكي 
نضمن نجاعة التفعیل عن طریقنا نحن طریق المجلس المحلي ولیس فقط عن طریق 

 מפעילים.
من المدارس فقط مفعّلة عن طریق المجالس  %46محمد بدران: بالوسط العربي 

 الشبكات.المحلیة والباقي عن طریق 
ال تسمح فھناك خدمات كثیرة یتم توقیفھا  إن المیزانیةأھون حل أن نقول  خطیب:سیف 

 انیة.بالمیزبسبب عجز 
في ضائقة مالیة أود  إذاعلة ھي شركة ربحیة ولیست جمعیة بدون ربح الشركة المف

 800,000عن توفیر مبالغ توجیھ أسئلة لمحاسب المجلس المحلي ال یعقل أن نعجز 
 المدرسة.ش.ج واالفضلیة للمجلس المحلي أن یفعل 

 درسة؟كم مطلوب من المجلس أن یّمول من أجل أن یفعّل الم
مشروع جدید حوالي  عجز وال تحتمل 2020المیزانیة ھي شحیحة للعام  ریان:قاسم 
 ملیون ش . 1.5

 وجاریة.أنا أتحدث عن مصروفات جدیدة  خطیب:سیف 
شاقل بالحد االدنى  800,000لدینا عدا عن تمویل وزارة المعارف  ریان:قاسم 

المحلي  سنوات، المجلسوالمجلس المحلي ال یستطیع القیام بھذا العبء المتعاقب لعدة 
المدرسة سیكون على حساب تصلیح شوارع  ویجدولھا. فتحیجب أن یضع اولویاتھ 

 القرار.داخلیة ستلغي اتخذتم قرار یؤدي لعجز ال وإذاوانارتھا 
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 القرار:
ومن ثم نقرر والقرار یكون الرئیس یمكن دعوة المستشار ھنا وبحث الموضوع معمقًا 

صائبًا أكثر وحتى لو اقتنعنا بالتفعیل عن طریق شبكة سیكون لسنة واحدة فقط وھنالك 
 والمعلمین.المفعلة قد تكون حالً للطالب  للفصل، الشبكةستة معلمین یجب دعوتھم 

ھل الغاء التعاقد یحتاج מפעיל חצוני قررنا ھنا التفعیل عن طریق  إذاھل  ریان:جالل 
 فقط.الى موافقة االعضاء أم الرئیس 

 االتفاق.حسب ما ینص علیھ  الحاج:عماد 
تم تأجیل  الوقت. لذالم یتمكن المجلس المحلي بحث البند الثاني من بنود الدعوة لضیق 
 البحث فیھ الى جلسة ثانیة (اعادة البحث في بند النویدیات في القریة)

 الساعة:اغلقت الجلسة 
 

 صالح ریان        مصطفى حمود 
 رئیس المجلس المحلي      سكرتیر المجلس 
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