جلسه عادٌه رقم 9/91
تارٌخ أنعقاد الجلسه 22/3/99 :
ساعة أنعقاد الجلسه  :السابعه مسا ًء
مكان أنعقاد الجلسه  :المجلس المحلً
الحضور

.9 :السٌد الٌاس الٌاس ,رئٌس المجلس المحلً .
 .2السٌد شادي حلٌحل ,عضو المجلس.
 .3السٌد شرٌف نجم  ,عضوالمجلس .
 .4السٌد رضا هاشول  ,عضو المجلس .
 .5السٌد هشام أٌوب  ,عضو المجلس .
 .6السٌد محمد حلٌحل ,عضو المجلس.
 .7السٌد شادي منصور  ,عضو المجلس.
 .8السٌد طونً ضاهر  ,عضو المجلس.
.9االنسه رنا جبران  ,عضوة المجلس .

الغٌاب

 .9 :السٌد شادي خلول  ,عضو المجلس.

المشتركٌن

 .9 :السٌد الٌاس سابا  ,سكرتٌر المجلس.
 .2السٌد شربل خرٌش  ,محاسب المجلس.

على جدول األعمال :
.9
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.91
.99
.92

בקשה לתיקון פרוטוקול ישיבה . 7/18
אישור הגדלת תב"ר ממשרד הפנים למבנה דת ע"ס .884472
אישור הגדלת תב"ר ממפעל הפיס גינה ציבורית שכונה מזרחית ע"ס 804000
.₪
אישור הגדלת תב"ר -מגרש שחבק ע"ס – 884000קרן היטל השבחה/קרנות
הרשות.
אישור הגדלת תב"ר – מגרש משולב שכונה מערבית  4ע"ס 474021ש"ח –
קרנות הרשות .
אישור תב"ר תכנון ע"ס  ₪ 804000קרן היטל השבחה .
אישור תב"ר ממשרד השיכון לעבודות תכנון ע"ס  400אלף  ₪חוזה מס'
. 1702752
אישור תב"ר ממשרד השיכון לעבודות תכנון ע"ס  400אלף  ₪חוזה מס'
.1702612
שינויים בהרכב ועדות המועצה .
מכתב חלק מחברי המעצה לקיום דיון מיום .10.3.19
מכתב חלק מחברי המועצה לקיום דיון מיום .15.3.19
מינוי נציגים מטעם המועצה באשכול גליל מזרחי 4פארק תעשייה דלתון 4
רשות ניקוז כנרת .
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شادي حلٌحل ٌ :فتتح الجلسه وٌتوجه بأسم األعضاء وٌتقدم بأحر التعازي لرئٌس المجلس بوفاة والدته ولشرٌف نجم بوفاة
عمته وأٌضا ً للعضورضا هاشول بوفاة عمته.
شرٌف نجم  :قبل البدء بالجلسه هناك مالحظتٌن األولى وهً الطلب بعدم نشر الجلسه فً موقع المجلس قبل المصادقه
علٌها من نهاٌئا من قبل األعضاء  .والمالحظه الثانٌه تتعلق باألعالن عن وظٌفه شاغره فً لوحة األعالنات وذلك قبل أن
ٌتم الموافقه علٌها فً جلسة المٌزانه وٌعتبر هذا ألغاء لدور األعضاء وٌطالب شرٌف بأزالة هذا األعالن فً الحال حتى
ٌتم المصادقه على هذه الوظٌفه فً جلسة المٌزانٌه .
الرئٌس  :عن أي وظٌفه تقصد ؟
شرٌف  :الوظٌفه المعلن عنها فً لوحة األعالنات فً مدخل البناٌه .
الرئٌس  :هذه الوظٌفه هً ייעודית ومموله من وزارة المعارف والتوقٌت المحدد للخروج لمناقصه وأشغارها من قبل
وزارة المعارف هو لغاٌة تارٌخ  , 95/2/99فً حال عدم األعالن عن الوظٌفه وعدم استٌعاب موظفه مؤقته (זמנית)
حٌنها ٌخسر المجلس الوظٌفه  .وٌجدر بالذكر أنه لٌس هنالك ألتزام مادي للمجلس لهذه الوظٌفه كل ما هنالك المدخوالت
تساوي المصروفات .
شرٌف  :فً هذه الحاله ٌجب دعوة األعضاء لجلسه غٌر عادٌه  .وٌشدد مره اخرى على طلبه بأزالة األعالن (פרסום)
ودعوة األعضاء لجلسة مجلس بهذا الخصوص .
الرئٌس ٌكرر مجددا بأن األعالن كان بحسب طلب المفتشه فً وزارة المعارف .
شرٌف ٌ :قترح أزالة األعالن من لوحة األعالنات حتى انعقاد الجلسه وٌسأل الرئٌس اذا كان ٌرٌد أن ٌتبنى األقتراح .
الرئٌس ٌ :رفض تبنً األقتراح وٌفتتح الجلسه رقم . 9/99
الرئٌس ٌرحب بجمٌع األعضاء وخاصه العضو الجدٌد هشام أٌوب وٌشكر العضو السابق أحمد عزام .
البند األول  :בקשה לתיקון פרוטוקול . 7/18
الٌاس سابا  :هناك طلب لتعدٌل محضر الجلسه  7-98والجلسه األستمرارٌه لها .
لقد سمعنا التسجٌل الصوتً وبوجبه :
شرٌف نجم إقترح أن ٌتم بحث موضوع المٌزانٌه فً لجنة المناقصات والرئٌس حٌنها رفض األقتراح وطلب التصوٌت
على المٌزانٌه وأضاف أٌضا ً معدال بأن هناك صالحٌات تبقى للرئٌس ولن ٌعطً هذه الصالحٌه للجنة المناقصات وكذلك
ال ٌرٌد األخذ من صالحٌات لجنة المناقصات  .وبعدها شرٌف طلب تأجٌل التصوٌت على المٌزانٌه والرئٌس رفض طلب
التأجٌل .
ً
من حٌث الخطأ فً كتابة أسم ماري أنطون حداد فً جلسه  7/98تم التصلٌح ألى مٌري بدال من ماري
ٌقترح الموافقه على المصادقه فً التعدٌل بهذا البند
وافق جمٌع األعضاء
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الرئٌس ٌ :تحدث عن استجواب من قبل العضوٌن شرٌف نجم ورنا جبران  .هذا األستجواب بموجب ماده  49من قانون
السلطات المحلٌه بحسبه ٌحق لعضو المجلس تقدٌم استجواب للرئٌس بما ٌتعلق بعمل المجلس المحلً  .الرئٌس ٌقرأ
األسئله وٌسأل األعضاء عن كٌفٌة الرد على األسئله الموجهه ألٌه خطٌا أم فً الجلسه ؟
العضوٌن شرٌف ورنا  :األجابه عن األسئله شفهٌا خالل محضر الجلسه .
السؤال األول  :هل هنالك برنامج لتنظٌف وصٌانة ساحات األلعاب فً البلده وبجوارها ؟
الرئٌس  :المجلس ٌلتزم بصٌانة األلعاب والتنظٌف حولها ٌتم بشكل دائم وفً مطلع الصٌف سنخصص عامل لألهتمام
بـأمور النظافه والصٌانه فً منطقة ألعاب البٌادر ومنطقة المركز الجماهٌري بحٌث تتالئم مع تواجد األوالد وقرٌبا ُ سٌتم
تركٌب شوادر فً البٌادر والحقا سٌتم أٌضا ٌ تركٌب شوادر فً ألعاب المنطقه الشرقٌه .
شرٌف ٌ :تسائل هل هنالك أمكانٌه ألغالق األلعاب فً ساعات متأخره تحسبا ً من أعمال الشغب ؟
الرئٌس  :ال مانع من أغالق البٌادر فً ساعات معٌنه وٌضٌف أنه سٌتم فً الوقت القرٌب تركٌب كامٌرات وٌلتزم
بالمحافظه على النظافه ومنع أعمال التخرٌب .
الٌاس سابا  :األستجواب الثانً بالنسبه للكالب المشرده ٌشرح ما ٌلً :
فً السنه الماضٌه تم تحوٌل قسم الطب البٌطري لـ "אשכול גליל מזרחי" والذي ٌعمل  24ساعه على مدار األسبوع
وهم ملتزمون بأعطاء خدمه للمواطن خالل نصف ساعه فً حال توجه المواطنٌن لمركزإستقبال التوجهات "מוקד" وفً
حالة عدم الحصول على تجاوب ال مانع من التوجه الً شخصٌا ُ كما أنه هنالك برنامج عمل بشكل مستقل من الـ
"אשכול" بهذا الخصوص .
البند الثانً  :תב"ר ממשרד הפנים تكملة الموازنه لترمٌم جدار بجانب كنٌسة السٌده المارونٌه .
الرئٌس  :كان هنالك مبلغ  464000شاقل من وزارة الداخلٌه وتم إضافة مبلغ  884472شاقل من قبل قسم األدٌان لكً
ٌصبح المبلغ  1344000شاقل لتصلٌح الرطوبه فً جدار الكنٌسه .
الرئٌس ٌ :وجد الـ אומדן במשרד הפנים ע"ס  1304000شاقل  .هنالك  1344000شاقل لبناء الجدار .
شرٌف  :هل ٌمكن األطالع على هذا الـ אומדן .
الرئٌس  :نعم ٌمكنك ذلك .
شرٌف ٌ :ستفسر بالنسبه للرساله المبعوثه لقسم الدٌانات وفحواها :
" הננו מבקשים אישור ביצוע פרוייקטים ממומן אותו ביצענו " ٌ .طلب تفسٌر !! .
شربل خرٌش  :هذا عباره عن طلب שחרור כספים وٌقوم بالتفسٌر كٌفٌة تقدٌم جمٌع المستندات لتلقً المبالغ المطلوبه.
شرٌف ٌ :ستفسر بالنسبه لـ  :موازنه غٌر عادٌه ألعمال ترمٌم بالمدرسه األبتدائٌه من سنة  2017وحتى االن لم ٌتم
أستعمال الـموازنه ألعمال ترمٌم المراحٌض فً المدرسه وهو ٌطلب تفسٌر لذلك .
شربل خرٌش  :الـ הרשאה לתב"ר הייתה בתאריך  30/7/18מאושרת ממפעל הפיס .
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الرئٌس  :ممكن أن تكون الـ "הרשאה" لسنتٌن أو ثالثه  ,هذا ال ٌعنً أنه فً حال المصادقه على الموازنه ٌتم بدء
العمل فً الحال  ,العمل ٌكون مالئم مع إلتزامات المجلس.
بالنسبه للمدرسه هناك تأخٌر بسٌط ٌتعلق بالمجلس ونتأمل بالبدء فً الوقت القرٌب .

التصوٌت  :وافق جمٌع األعضاء باألجماع

البند الثالث :אישור הגדלת תב"ר ממפעל הפיס גינה ציבורית שכונה מזרחית ע"ס . ₪ 000000
الرئٌس  :هنالك ألتزام من مفعال هباٌس " מפעל הפיס" من تارٌخ  22/6/19بالمنطقه الشرقٌه حوض . 94918
بمبلغ  804000شاقل لمدة ثالث سنوات ألنشاء تظلٌل "הצללה" فً األلعاب بالمنطقه الشرقٌه حوض . 94918
شرٌف ٌ :ستوضح أن هذا الـ תב"ר غٌر مالئم للطلب وذلك ألنه هنالك اربعة قسائم مختلفه فً الطلب وهً القسائم ٌوجد
. 97 492 442 474
الرئٌس  :هذه المنطقه مخصصه لمبانً عامه وجمٌع الـقسائم موجوده ضمن أتفاقٌات مع دائرة أراضً إسرائٌل
" רמ"י " وٌضٌف الرئٌس أنه ال ٌمكن أخذ موافقه من مفعال هباٌس دون وجود وإبراز أثبات ملكٌه لألرض .
شرٌف  :هل هذا المبلغ هو ייעודי وٌتم صرفه فقط أذا تم العمل .
الرئٌس  :نعم هذا الـ תב"ר מיועד لهدف إقامة "הצללה" فً هذه المنطقه فقط وال ٌمكن البدء بالعمل دون موافقه من
وزارة الداخلٌه على هذا الـ תב"ר .
شرٌف  :كٌف وصل الـ תב"ר ألى هذا المبلغ  804000شاقل .
الرئٌس  :هذا المبلغ لٌس نهائً .
شرٌف ٌ :طالب بتغٌٌر נוהל الـ תב"רים وٌطلب شرح مفصل كٌف وصل هذا الـ תב"ר الى  804000شاقل وذلك
بحسب الطلب الذي قمت أنا بتقدٌمه لرئٌس المجلس كان من الجدٌر أن ٌكون األستفسار والشرح عن هذا الـ תב"ר جاهز
فً الجلسه .
الرئٌس  :مبلغ الـ  804000شاقل هو مبلغ مقدر بحسب تقدٌر المهندس وتعلٌمات وزارة الداخلٌه .
شرٌف ٌ :طالب رؤٌة األوراق المتعلقه بهذا الـ תב"ר  .وٌطالب بأستكمال المستندات المتعلقه بالـ תב"רים  .لكً
نكون فكره كامله وشامله عن الـ תב"רים ولكً نتمكن من أخذ قرار صحٌح فً التصوٌت  .وٌطلب أٌضا ً الحصول على
قائمه من الـ תב"רים لسنة 4 2018 42017و כרטסת المدخوالت والمصروفات لكل תב"ר  .وإن ٌكون بحث
الموازنات المطروحه من بند  3حتى بند  8بحضور مهندس المجلس لكً ٌقدم لنا شرح مفصل عن كل תב"ר  .بدون
ذلك أنا ال أرٌد التصوٌت على أي תב"ר .

4

الرئٌس ٌ :دعو األعضاء للتصوٌت على الـ תב"רים بحسب ما هو مبٌن بجدول األعمال
תב"ר رقم  : 2גינה ציבורית  804000شاقل من مفعال هباٌس .
التصوٌت  :مؤٌد  :الرئٌس  ,شادي منصور  ,طونً ضاهر  ,شادي حلٌحل.

معارض  :رضا هاشول ,محمد حلٌحل  ,هشام اٌوب  ,شرٌف نجم  ,رنا جبران .
ممتنع  :ال ٌوجد .

أذاً سقط األقتراح
البند الرابع :אישור הגדלת תב"ר -מגרש שחבק ע"ס – 000000קרן היטל השבחה/קרנות הרשות.
الرئٌس ٌ :طلب التصوٌت على هذا الـ תב"ר أعاله
مؤٌد
معارض
ممتنع

 :الرئٌس  ,شادي منصور  ,طونً ضاهر  ,شادي حلٌحل .
 :رضا هاشول  ,محمد حلٌحل  ,هشام أٌوب  ,شرٌف نجم  ,رنا جبران .
 :ال ٌوجد .
إذاً لم ٌتم المصادقه على هذه الموزانه

البند الخامس :
אישור הגדלת תב"ר – מגרש משולב שכונה מערבית  0ע"ס  420021ש"ח –קרנות הרשות .
الرئٌس ٌطلب من األعضاء المصادقه على زٌاده  474000شاقلعلى الموازنه الغٌر عادٌه إذ بلغت تكالٌف العمل
 9704000شاقل وبحوزة المجلس  9234000شاقل .
رنا جبران  :تتسائل عن أي "מגרש" ٌتم الحدٌث ؟
الرئٌس  :מגרש בשכונה מערבית בכביש עוקף بجانب خلة البرج المقصود ملعب السله .
التصوٌت على الـمٌزانٌه
مؤٌد  :الرئٌس  ,شادي منصور ,طونً ضاهر  ,شادي حلٌحل .
معارض  :رضا هاشول ,محمد حلٌحل  ,هشام أٌوب  ,شرٌف نجم  ,رنا جبران .
ممتنع  :ال ٌوجد .
إذا لم ٌتم المصادقه على هذه الموازنه
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البند السادس  :תב"ר תכנון  ₪ 000000מקרן היטל השבחה
الرئٌس ٌ :طلب من المحاسب أن ٌشرح عن هذا الـ תב"ר 4
شربل خرٌش  :هناك نٌه أن ٌكون لدٌنا תב"ר مختص للتخطٌط للمشارٌع التً نود إقامتها عادة هناك توقع لتكلفة أي
مشروع وعندما توافق الوزاره المختصه على األلتزام المالً ٌحدث فً بعض األحٌان مشكله فً المصارٌف التحضٌرٌه
والتً نقوم بصرفها من المٌزانٌه العادٌه والتً ال تعود للمجلس.وجدنا الحل وهو تخصٌص תב"ר لهذه الفتره البٌنٌه
لتغطٌة المصارٌف وبعدها نقدمه كتحاسب بٌن الموازنات األثنتٌن وٌتقدم للوزاره أو للمؤسسه المموله وٌتم الموافقه علٌه .
الهدف من ذلك هو إعطاء מסגרת תקציב إطار عام الذي ٌبقى معنا لعدة سنوات وفً حال تم إستعماله وتحصٌله من
الوزاره أو الممول نعود ونحوله مجددا إلى ( תב"ר التخطٌط)  .الهدف من ذلك أٌضا ً عندما ٌتم التحضٌر לתב"ר
جدٌد ال ٌكون من תקציב שוטף للمجلس بل توضع على תקציב תב"ר תכנון .
التصوٌت على תב"ר תכנון
مؤٌد  :الرئٌس  ,شادي منصور  ,شادي حلٌحل  ,طونً ضاهر .
معارض  :رضا هاشول  ,محمد حلٌحل  ,شرٌف نجم  ,رنا جبران .
ممتنع

 :هشام أٌوب .
إذاً ٌسقط األقتراح

البندٌن السابع والثامن :תב"ר משרד השיכון 4 ₪ 4004000
هذا المبلغ من משרד השיכון بحسب الخارطه الهٌكلٌه המאושרת لسنة  . 2193فً مناطق تحولت من زراعه إلى
بناء  .هذه المناطق أغلبٌتها بملكٌه خاصه ولٌست أرض מינהל لكً ٌتمكنوا المالكٌن من إستعمال هذه األراضً الخاصه
للبناء ٌ .جب أن ٌكون איחוד וחלוקה لكً ٌتم أخذ قسم للشوارع وقسم منطقه خضراء  .هذا المبلغ أعطٌت للمجلس
بحسب تسعٌره وزارة األسكان وهو الذي خصص المبلغ .
التصوٌت على תב"ר משרד השיכון
مؤٌد  :الرئٌس  ,شادي منصور ,طونً ضاهر  ,شادي حلٌحل .
معارض  :رضا هاشول  ,هشام أٌوب  ,محمد حلٌحل  ,شرٌف نجم  ,رنا جبران .
ممتنع  :ال ٌوجد .

إذا لم ٌتم المصادقه على المٌزانٌه

البند التاسع  :שינויים בהרכב ועדות המועצה .
الرئٌس  :استقال العضو أحمد عزام وحل مكانه العضو هشام أٌوب ٌ .قترح الرئٌس أن ٌكون هشام أٌوب فً جمٌع
اللجان التً ٌشغلها العضو أحمد عزام ٌ .ضٌف الرئٌس  ,فً بعض اللجان تم إنتخاب أعضاء تحت السن القانونً 29
عاما ً .
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بما أنه هناك أعضاء فً اللجنه تحت جٌل الـ  29وال ٌمكنهم أن ٌكونوا أعضاء مجلس وأنما ٌمكن أن ٌبقوا משקיפים
فقط  .بنفس الوقت فً لجنة المعارف تم أنتخاب مدٌر المدرسه الثانوٌه ومدٌرة المدرسه األبتدائٌه كأعضاء فً اللجنه وبما
أنهم لٌسوا من سكان البلده ال ٌمكنهم أن ٌكونوا أعضاء فً اللجنه .
شرٌف ٌ :ستائل ٌ.مكن أن ٌبقوا משקיפים ?
الرئٌس ٌ :مكن دعوتهم للجان .
الرئٌس ٌ :سأل هشام عن موافقته أن ٌكون عضواً فً جمٌع اللجان التً كان ٌشغلها العضو أحمد عزام ؟
هشام  :موافق وٌضٌف أنه هنالك لجان اخرى مثل لجنة איכות הסביבה  4ועדת טקסים וחגים 4בוועדת הרווחה
أطلب أن أكون بها بدل العضوه رنا جبران .
رنا  :نرٌد تصلٌح فً וועדת מלגות .
الرئٌس  :أمٌر هاشول ال ٌمكنه أن ٌكون فً لجنة المشترٌات .
محمد ٌ :طلب أن ٌضٌف للجلسه إقتراحات لتعدٌالت أخرى فً اللجان .
الرئٌس  :غٌر موافق وٌرفض إدراج بنود أخرى .

بعد البحث تم المصادقه باألجماع على إقتراح الرئٌس أعاله
مع إجراء تعدٌالت أضافٌه بحسب طلب العضو هشام أٌوب وإلغاء أمٌر هاشول من لجنة المشترٌات

البند  : 99מכתב חלק מחברי המועצה לקיום דיון מיום  15.3.11בעניין מעון יום גוש חלב
تم البدء ببحث هذا البند قبل البنود األخرى بموافقة جمٌع األعضاء
الرئٌس ٌ :دعو األعضاء المتقدمٌن بالطلب بشرح فحواه :
رضا :فً جلسة عمل أشتركنا بها أنا مع األعضاء شرٌف  ,محمد ورنا مع الرئٌس حٌنها الرئٌس أقترح أن ٌكون
أقتراحنا فً جلسة مجلس ومر أسبوعٌن أو ثالثه ولم ٌتم ذلك وٌوجد معنا حاضنات اللواتً ٌردن معرفة ما مصٌر
عملهن فً السنه القادمه .
الرئٌٌس ٌ :تسائل هل هذا هو الطلب ؟
رضا  :الطلب هو הפעלת מעון יום דרך מועצה מקומית ושריון מספר מטפלות בתקציב והעדפת
קליטה של מטפלות והוצאות מכרזים .
الرئٌس  :بحسب هذا األقتراح انت تطلب הפעלת מעון יום דרך המועצה והמטפלות העובדות תהיה להם
העדיפות הראשונה לעבוד במעון יום .هذا األقتراح لٌس لدي فكره شامله عنه وأرٌد أن امتنع عن التصوٌت .
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لٌلى حلٌحل ( حاضنه) تطالب الرئٌس بتوضٌح رأٌه بهذا الموضوع ألن األمر ٌتعلق بمصٌر الحاضنات .
الرئٌس ٌ :برر وٌوضح  .ال ٌمكن أن ٌعطً أفضلٌه ألشخاص معٌنٌن مع األحترام للجمٌع  .فً حال الخروج لمناقصه
علٌنا أن نقبل األكثر كفاءه وهناك أٌضا ً موانع لألشخاص الذٌن لدٌهم أقارب ٌعملوا فً المجلس أو أقارب أعضاء مجلس.
نحن كمجلس نلتزم بالتوظٌف بحسب قوانٌن وزارة الداخلٌه وأذا قررت الوزارة أن حاضنه معٌنه والتً عملت عشرون
عاما ً ال ٌمكنها العمل فً المجلس بسبب قرابه عائلٌه فحٌنها ال ٌمكن أستٌعابها للعمل  .أرجو أن تأخذوا هذا بعٌن األعتبار
ولذلك أمتنع عن التصوٌت .
أزهار ( حاضنه)  :سمعنا أنه سٌتم أغالق الحضانات البٌتٌه .
الرئٌس  :نحن سوف نستوعب عدد محدد وما ٌزٌد عن ذلك ٌبقى فً الحضانات البٌتٌه .
هشام أٌوب  :هل ٌمكن أن قسم من الحاضنات ٌبقوا بدون عمل .
الرئٌس  :نعم ممكن .
هشام ٌ :طلب من الرئٌس التوضٌح للحاضنات عن مصٌر عملهن فً المجلس .
الرئٌس  :الحاضنات ٌتلقون أجرهم من المجلس المحلً والعمل هو بحسب أتفاقٌه تنتهً مدتها بتارٌخ  39/8/99وأذا كان
هناك حاضنه لٌس لدٌها أوالد فال ٌمكنها أن تستمر بالعمل .
الرئٌس ٌضٌف وٌتوجه لألعضاء مقدمً الطلب  :لقد توجهتم ألً بتقدٌم طلب وأنا لدي الحق الكامل باألمتناع عن
التصوٌت وأنتم ٌمكنكم أخذ قرار بدون موافقة الرئٌس  .لقد وجهتم الً السؤال وانا أجبت عن المشكله من ناحٌة التوظٌف
ووضحت ذلك.
هشام  :كم حاضنه توجد لدٌها مشكله ؟؟
الرئٌس  :حتى االن لم أفحص ذلك باألضافه ألى ذلك מעון יום لن ٌستوعب جمٌع الحاضنات ألن هناك معاٌٌر لعدد
الوظائف :
لكل  6أطفال حاضنه
لكل  9أطفال حاضنه
لكل  99طفل حاضنه
هذا التقسٌم ٌكون بحسب األعمار وممكن أن نستوعب نصف الحاضنات أو أكثر .
شرٌف  :نحن نتعامل مع مصٌر الحاضنات ولٌس مقبوالً أنه حتى اآلن لٌس لدٌنا أجوبه حول وضعهم المستقبلً ٌ ,جب
أن ٌكون للمجلس موقفا ً .
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الرئٌس  :انا ممتنع عن التصوٌت ولكن اآلن أبدي لكم رأًٌ :
من ٌوجد لدٌها حضانه لدٌها حق األولوٌه للعمل وأكرر هذا رأًٌ الشخصً  .هذا األقتراح هو أن ٌكونوا الحاضنات
مستخدمات فً المجلس ما ٌتطلب الحصول على جمٌع التراخٌص هل ٌمكنه األنضمام ألى المجلس أو ال ولكن ال ٌمكننً
أن أضمن ألي حاضنه أن تعمل عن طرٌق المجلس ألن هناك لجنه التً تفحص أذا هناك تضارب مصالح من ناحٌة
وجودكم فً العمل وأنا أفضل أن الحاضنات أن ٌبقوا فً العمل عن طرٌق المجلس ولكن ال ٌمكننً إعطائهم تعهد
بأستٌعابهم للعمل كموظفٌن .
شرٌف  :ال ٌوجد أجوبه واضحه  .هل ٌمكن التحدٌد كم طفل ٌستوعب الـ מעון عندما نحدد ذلك ٌمكننا أن نعرف عدد
الحاضنات البٌتٌه التً ٌمكن أن تستمر فً العمل .
الرئٌس  :الـ מעון יום ٌمكنه أن ٌستوعب  71طفال .
شهٌره (حاضنه)  :لقد عملنا فتره واستثمرنا أمواالً لتجهٌز المنزل كً ٌتالئم مع طلبات الوزاره وفً النهاٌه ال ٌمكن
األستمرار فً العمل .
الرئٌس  :أنا ألتزامً لكم هو حتى  39/8/99ومن الممكن أنه فً هذه السنه كان  5أطفال وفً السنه القادمه ال ٌوجد  .أنا
برأًٌ أن تم أفتتاح الـ מעון عن طرٌق المجلس ال ٌمكننً أن أضمن إعطائكم حق األسبقٌه .
شرٌف  :هل هناك סמל למעון ?
الرئٌس  :ال ٌوجد ولكن لٌس هناك مشكله ألحضار סמל .فً أفتتاح الـ מעון بـ  . 1/9/19أنا شخصٌا أفضل ספק
חיצוני وأن تكون עדיפות لجمٌع الحاضنات .
هشام  :إقتراحنا هو أن الـ מעון ٌُدار عن طرٌق المجلس مع إعطاء أفضلٌه ألستقبال جمٌع الحاضنات وأنا متأكد أنه
ٌمكن استٌعابهم أذ ال ٌمكن  3حاضنات لـ  71طفل .
الرئٌس  :الترتٌب هو كالتالً :
من عمر ستة أشهر وحتى  95شهر حاضنة واحده لستة أطفال
من عمر  96أشهر وحتى عمر  24شهر حاضنه واحد لتسعة أطفال
من عمر 24شهر وحتة عمر  36شهر حاضنه واحده لـ  99طفل
نحن كمجلس نفضل أن الحاضنات الموجودات ٌستمروا بالعمل ولكن العمل اسهل عن طرٌق ניהול חיצוני ألن توظٌفهم
ٌكون أسهل  .أنا ال أعارض أقتراح األعضاء ولكن ال ٌمكننً األنضمام ألٌه .
هشام  :هذا األقتراح ممكن أن ٌكون ضدهم ولٌس فقط لصالحهم .
شرٌف  :نفضل أن ٌكون الـ מעון عن طرٌق المجلس وذلك لمصلحة األوالد ولٌس عن طرٌق זכיין الذي همه هو الربح
المادي فقط ٌ .جب أخذ هذه النقطه بعٌن األعتبار .
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التصوٌت على أقتراح األعضاء
مؤٌد :

وافق جمٌع األعضاء

ممتنع :

الرئٌس

الرئٌس ٌ :كرر أنه ٌفضل عمل الحاضنات ومصلحتهم وأذا كان طرٌق זכיין חיצוני أما اذا كان عن طرٌق المجلس ال
ٌمكننً أن أضمن التوظٌف .
البند العاشر
الرئٌس  :هناك مكتوب من أعضاء المجلس عن ظاهرة العنف ٌطلب من العضو شادي منصور شرح المكتوب .

شادي منصور  :هناك أعمال عنف كثٌره فً البلد  ,إطالق نار  ,سرقات والشرطه ال تعمل شٌئا ً .ما هو دورنا ؟
الرئٌس  :ما هً أقتراحاتكم .
ظاهرة العنف موجوده  ,نحن كمجلس ٌمكننا أن نقوم بحملة توعٌه  ,أعمال تطوعٌه  ,مظاهره  ,بوابات .
ٌمكن تشغٌل قانون مساعد بحسبه نوظف شركة حراسه التً من صالحٌتها توقٌف األشخاص أو
شادي منصور :
السٌارات والمسؤوله عن األتصال بالشرطه .
الرئٌس  :الكامٌرات نأخذها عن طرٌق איכות הסביבה ولكن حتى اآلن لم ٌتم שחרור כספים ממשרד איכות
הסביבה  .الحدٌث هو عن  26كامٌرا تكون متصله مع الشرطه  .فً مطلع األسبوع المقبل سأعاود مجددا استفسار
الموضوع وحٌن ٌتم تحرٌر المبالغ أعلمكم بذلك .
شادي منصور  :هل ٌمكن تقدٌم شكوى ضد الشرطه .
الٌاس سابا  :ال ٌمكن  .ألن الشكوى ٌجب أن تكون على أساس معٌن רשלנות ولكن نحن أو أي مواطن عندما نتصل
بالشرطه وهً بدورها تأتً وتقوم بعملها ولكن بدون نتٌجه ال نستطٌع أتهامها بالـ רשלנות .
الرئٌس  :أذا تمكنا من הפעלת חוק עזר שמירה مع كامٌرات ٌمكن أن ٌردع أعمال العنف .

البند : 92

מינוי נציגים מטעם המועצה באשכול גליל מזרחי 4פארק תעשייה דלתון  4רשות ניקוז כנרת .
الرئٌس  :نحن ملزمون بتعٌٌن ممثلٌن من المجلس فً רשות ניקוז כנרת  4אשקול גליל מזרחי  4פארק
תעשייה דלתון.
محمد ٌ :طلب شرح من الرئٌس
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الرئٌس  :نحن الٌوم تابعٌن لـ "אשכול גליל מזרחי " والذي ٌضم عدد بالد فً المنطقه الجش ,صفد ,יסוד המעלה
4מירון 4חצור 4קצרין 4טובא  4قرى الهضبه نحن نعمل בשותפות معهم فً الـ חינוך  4וטרינריה  4פינוי אשפה .
مطلوب منا أن ٌكون נציג من المجلس فً אשכול גליל מזרחי  .أذا هناك أحد ٌرى بنفسه مالئما ً ٌقترح نفسه כחבר
דריקטוריון .
تقرر تأجٌل هذا البند لجلسه أخرى

أغلقت الجلسه الساعه التاسعه مسا ًء
الٌاس الٌاس

الٌاس سابا

رئٌس المجلس

سكرتٌر المجلس
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