التاريخ 10.10.2016 :
جلسة المجلس المحلي العادية رقم 6 \ 2016
عقد المجلس المحلي لقريه اكسال  ,جلسته العادية رقم  6 \ 2016وذلك في تمام الساعة السابعة مساءا من يوم
االربعاء  5.10.2015في مكاتب المجلس المحلي .
وحضر الجلسة السادة االعضاء :
 .1عبد السالم دراوشه – رئيسا
 .2علي حبشي
 .3فتحي شدافنه
 .4باسل دراوشه
 .5رمزي شلبي
 .6احمد سعدي
 .7نادر عبد الهادي
 .8عبد العزيز شلبي
 .9موسى دراوشه
 .10عمر دراوشه
 .11موسى شلبي
 .12ناصر حبشي
كما وحضر الجلسة السادة االعضاء :
 .1وائل حبشي  -مهندس المجلس
 .2لؤي شلبي  -مدير قسم الحسابات
 .3المحامي نواف شلبي  -المستشار القضائي للمجلس
 .4جمال دراوشه  -محاسب المجلس المحلي
 .5يوسف دراوشه  -مراقب المجلس
 .6سعيد شهوان  -مدير وحدة الشبيبة
 .7احمد يحيى  -مدير قسم المعارف

نقاط البحث :
 .1المصادقة على محضر جلسة عاديه رقم . 5 \ 2016
 .2المصادقة على ميزانية مفعال هبايس بمبلغ  3386180 -شاقل – لبناء المرحلة الثانية من المدرسة االعدادية
وتعديل الميزانية الغير عاديه للمشروع وفتح حساب بنك خاص في ديكسيا للميزانية اعاله .
 .3بحث التقرير المالي النصف سنوي لغاية . 30.6.2016
 .4انتخاب مندوبي المجلس في ادارة جمعية المركز الجماهيري  -اكسال .
 .5المصادقة على تأجير قطعة ارض بمساحة  25م في القسيمة رقم  3بلوك  16905لشركة الكهرباء بهدف
بناء محطة توليد كهرباء وحسب شروط االتفاقية المرفقة .
افتتح الرئيس الجلسة مرحبا باألعضاء ومهنأ بمناسبة رأس السنه الهجرية .
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ابارك باسم الجميع للمحامي نواف شلبي إلدائه فريضة الحج ولجميع حجاج اكسال الدائهم فريضة الحج
ورجوعهم الى البالد سالمين .
رئيس المجلس :
قدم طلب من قبل العضو موسى شلبي إلدراج نقاط بحث اضافيه على جدول االعمال .
اقتراح العضو موسى شلبي تم قبوله وسوف يتم اضافة النقاط على جدول االعمال .
موسى شلبي :
اقترح البدء بنقاط البحث التي اقترحتها وليس حسب جدول اعمال .
رئيس المجلس :
طلب العضو قدم بتأخير إلدراج نقاط بحث اضافيه  ,مع كل ذلك تم قبول طلبه ولكن نقاط البحث سوف يتم بحثها بعد
انهاء جميع النقاط حسب جدول العمل.
موسى شلبي :
لقد استملت الدعوة في يوم االحد في ساعات المساء ويوم االثنين عطله  ,فالطلب هو قانوني ورغم ذلك اوافق على
البدء بنقاط البحث حسب جدول االعمال ومن ثم النقاط التي اقترحتها .
 .1المصادقة على محضر الجلسة العادية رقم . 5 \ 2016
تمت المصادقة باإلجماع على محضر الجلسة العادية رقم . 5 \ 2016
 .2المصادقة على ميزانية مفعال هبايس بمبلغ  3,386,180شاقل ليناء المرحلة الثانية من
المدرسة اإلعدادية وتعديل الميزانية الغير عاديه للمشروع وفتح حساب بنك خاص في
بنك ديكسيا للميزانية اعاله
هذه الميزانية مكمله لبناء المدرسة  ,في مرحله سابقه قمنا بالمصادقة على ميزانية  5مليون شاقل لبناء المرحلة االولى
لمشروع لبناء مدرسه اعداديه جديده .
هذه الميزانية هي المرحلة الثانية من المشروع  ,وسيقوم المجلس بالبدء في تنفيذ المشروع في اآلونة القريبة عن
طريق الشركة االقتصادية لمركز السلطات المحلية .
قرار :
بعد النقاش تمت المصادقة باإلجماع على ميزانية مفعال هبايس بمبلغ  3,386,180شاقل لبناء المرحلة الثانية من
المدرسة اإلعدادية .
المصادقة على تعديل الميزانية الغير عاديه للمشروع .
المصادقة على فتح حساب بنك خاص في بنك ديسكيا للميزانية اعاله .
 .3بحث التقرير المالي النصف سنوي لغاية . 30.6.2016
قام مدير قسم الحسابات لؤي شلبي بشرح الميزانية النصف سنوية .
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عمر دراوشه :
حسب معطيات التقرير نسبه الجباية منخفضه .
اجاب الرئيس :
نسبة الجباية منخفضه في هذه الفترة من السنه  ,ناشدنا المواطنين واناشد اعضاء المجلس بمساعدتنا بتوعيه
المواطنين وحثهم على دفع ضريبه االرنونا .
محاسب المجلس :
نحن دائما نقوم بإرسال انذارات للمواطنين لرفع جباية ضريبه االرنونا  ,وفي االسبوع الماضي قمنا ببعث 1500
حجز بنوك على حسابات مواطنين مديونون للمجلس .
في هذه المرحلة حضر العضو فتحي شدافنه والعضو ناصر حبشي .
عمر دراوشه :
بالنسبة ألسعار ضريبه االرنونا المذكورة في التقرير المالي لسنه  , 2016هناك تضارب باألسعار واشك بوجود
اخطاء في التذميم وهي ال تتناسب مع الئحة الضريبة العامة المصادق عليه لسنة 2016
اجاب الرئيس :
من الممكن حدوث اخطاء تقنيه في طباعه الجدول سوف يتم فحص المعطيات .
عمر دراوشه :
في المصروفات هناك صرف زائد عن الميزانيات المخصصة لذلك ما هو السبب ؟
لؤي شلبي :
في المصروفات العامة هناك زيادة صرف مقارنة بالميزانية المصادقة عليها وبالمقابل هناك مدخوالت اضافيه
اهمها في بند هبه الموازنة .
بالمجمل هناك توازن في التنفيذ بين المدخوالت والمصروفات مع فائض ايضا  ,وسنقوم بتعديل الميزانية
العاديه قبل نهاية السنه المالية وطرحها لمصادقة المجلس المحلي
قرار :
بعد النقاش تمت المصادقة باإلجماع على التقرير المالي النصف سنوي لغاية 30.06.2016
 .4اختيار مندوبي المجلي المحلي في ادارة جمعيه المركز الجماهيري اكسال
رئيس المجلس :
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في الجلسات ا لسابقة وايضا في الجلسة االولى للجنة المؤسسة للجمعية المركز الجماهيري في اكسال ثم شرح تركيبه
لجنة اإلدارة في الجمعية كاالتي :
-

 40 %ممثلو المجلس المحلي
 40 %ممثلو جمهور
 20 %ممثلو شركة المراكز الجماهيرية

وعلى ضوء ذلك اقترح االسماء التالية كممثلي المجلس المحلي :
 .1عبد السالم دراوشه – رئيس المجلس .
 .2عبد العزيز شلبي  -عضو المجلس .
 .3فياض حبشي – مدير قسم الرفاه االجتماعي  ,ممثل موظفو المجلس
 .4امين مناصره  -ممثل جمهور من قبل المجلس .
اجاب رئيس المجلس :
هناك عده قيود مفروضة حسب نظام الجمعية وعلى المجلس االلتزام بعدد موظفو المجلس حسب النظام  ,من
الممكن فحص امكانية اضافة موظف مجلس اضافي  ,ليكون عدد ممثلي المجلس  5اعضاء .
احمد سعدي :
يجب اختيار القسم االفضل للعمل المشترك مع الجمعية سواء كان قسم الرفاه االجتماعي او قسم المعارف  ,الهدف هو
العمل لمصلحة القرية .
وأضاف  :ما عالقة نجاح مشروع مثل تسيال بالتعاون بين الجمعية وقسم المعارف  ,مع العلم بان قسم المعارف فشل
في تفعيل مشروع تسيال عندما كان تحت ادارة مدير قسم المعارف .
رئيس المجلس :
في هذه المرحلة اقترح التصويت على االسماء األربعة المقترحة وفحص امكانيه اضافه مدير قسم المعارف  ,في حال
يمكن اضافة عضو اضافي لممثلي المجلس فسوف نضيف مدير قسم المعارف .
-

في هذه المرحلة انسحب العضو نادر عبد الهادي .

موسى شلبي :
حسب أي معيار قمت باختيار االشخاص؟
رئيس المجلس :
كل المعايير والشروط مذكوره في النظام  ,وبحسبها قمنا باالختيار .
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احمد سعدي ورمزي شلبي :
نعترض على طريقة اختيار الممثلين بدون تشاور .
اجاب الرئيسي :
قمنا بعرض الموضوع في جلسات اإلدارة  ,وقمت بالتشاور مع اعضاء لجنة اإلدارة .
احمد سعدي :
انا اعترض واعلن انسحابي بشكل رسمي من االئتالف  ,سوف اقوم ببعث مكتوب رسمي ايضا .
في هذه المرحلة انسحب العضو احمد سعدي من الجلسة .
قرار:
بعد النقاش تقرر باإلجماع المصادقة على مندوبي المجلس المحلي في ادارة جمعيه المركز الجماهيري اكسال وهم :
.1
.2
.3
.4

عبد السالم دراوشه  -رئيس المجلس
عبد العزيز شلبي  -عضو المجلس
فياض حبشي  -مدير قسم الرفاه االجتماعي
امين مناصره  -ممثل جمهور

باإلضافة ,تقرر باإلجماع  ,إضافة مدير قسم المعارف احمد يحيى كعضو ممثل للمجلس المحلي لألسماء المذكورة
أعاله  ,في حالة سماح نظام الجمعية لذلك  ,والتشاور مع الشركة الجماهيرية ( חברה למתנ"סים ) .
 .5المصادقة على تأجير قطعة ارض بمساحة  25م في القسيمة رقم  3بلوك  16905لشركة الكهرباء بهدف بناء
محطة توليد كهرباء وحسب شروط االتفاقية المرفقة .
شرح المهندس وائل حبشي ان هذه االرض تقع في الحي الغربي وان تأجير االرض هو لهدف أيصال الكهرباء للحي
الغربي بواسطة اقامة غرفة لتوليد الطاقة .
تم التوصل التفاقيه مع شركة الكهرباء لبناء غرفة لتوليد الطاقة .
عمر دراوشه :
من سيقوم ببناء الغرفة ؟
اجاب المهندس :
شركة الكهرباء .
موسى شلبي :
هل بناء محطة التوليد قد يسبب ضرر للسكان بسبب الضغط العالي .
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واجاب مهندس المجلس :
هذه الغرفة تحت االرض وال تشكل خطر .
قرار :
بعد النقاش تقرر باإلجماع المصادقة على تأجير قطعة ارض بمساحة  25م في القسيمة رقم  16905 3لشركة
الكهرباء بهدف بناء محطة توليد كهرباء وحسب شروط االتفاقية المرفقة .
رئيس المجلس :
ننتقل الى نقاط البحث المقترحة من قبل العضو موسى شلبي .
موسى شلبي :
البند االول هو :
نتائج מיצ"ב في المدارس االبتدائية واإلعدادية في اكسال .
في شهر  4 \ 2016تم نشر نتائج ال מיצ"ב من قبل وزارة المعارف للمدارس االبتدائية واإلعدادية وحسب النتائج
التي نشرت  ,فالنتائج غير مشرفه لن نسمع أي تعليق من قبل مدراء المدارس ,اال تعليق مدير قسم المعارف الذي
نشر في  14.7.2016على احد المواقع يقول فيه  :ان النتائج غير صحيحه وان النتائج في اكسال مشرفه وحتى تفوق
الوسط اليهودي ولهذا طلبنا من مدير قسم المعارف اطالعنا على النتائج الحقيقية .
احمد يحيى :
في هذه السنه لم يجري بعد امتحان מיצ"ב .
النتائج التي سوف اعرضها هي لسنوات  2014و  2015ال يوجد لدي صالحيه توزيع المعطيات ولكن سوف اقرا
المعطيات وسوف يتم تسجيلها في محضر الجلسة  ,كل عضو يمكن التوجه مع المعطيات المذكورة في محضر
الجلسة لمدير المدرسة وطلب معطيات اضافيه .
موسى شلبي :
هناك قرار محكمه  ,עע"מ  1245 \ 12في محكمة العدل العليا الزمت وزارة المعارف نشر نتائج امتحانات ال
מיצ"ב  ,لذلك اطلب نشر المعطيات .
بعد النقاش ومشاورة المستشار القضائي  ,تم توزيع نتائج المدارس على كل الحاضرين في الجلسة .
النتائج هي كالتالي :
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موسى شلبي :
هناك التباس في فهم امتحان ال מיצ"ב  ,االمتحان مكون من تقدير  4مواضيع اساسيه ومستوى المناخ الدراسي
بالمدرسة .
احمد يحيى :
هذه النتائج هي النتائج الرسمية وانا أؤكد انها بحسب معطيات الوزارة .
موسى شلبي :
النتائج التي يدعيها مدير قسم المعارف مغايرة للنتائج المذكورة في موقع وزارة المعارف .
وبحسب رأيي هذا الجدول الذي وزع هو عباره عن استخفاف في عقول الحاضرين ,الجدول ال يحمل اسم أي
مؤسسه وال للمدارس وال لوزارة المعارف  ,فالجدول هذا ال يعني أي شئ نحن نريد النتائج الحقيقية لوزارة
المعارف
احمد يحيى :
انا ال اعلم مصدر المعلومات التي يعاين بها العضو موسى شلبي .
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موسى شلبي :
هناك نتائج مقلقه جدا وايضا اشكك في النتائج التي يعرضها مدير قسم المعارف .
هناك مشكله كبيره  ,هذه المشكلة تخص كل القرية وانا اود ان يحسن ويصلح وضع القرية .
احمد يحيى :
اقترحت على لجنة المعارف وايضا على العضو موسى شلبي اقامة جولة تفقديه للمدارس وفحص المعطيات جميعها
 ,وبحث وضع كل مدرسه على حدى ولكن لم يتم قبول العرض .
موسى شلبي
النتائج حسب موسى شلبي :
في اكسال  9مدارس  ,المعدل العام في البلد هو على النحو التالي :
علوم وتكنولوجيا 60
40
رياضيات
50
انجليزي
60
عربي
هذا المعدل لكل ال  9مدارس بدون رند  ,فقط مدارس ابتدائية واعداديه .
احمد يحيى :
هذه المعطيات غير دقيقه هناك خطأ في عدد المدارس .
باسل دراوشه :
كعضو مسؤول كنت اتوقع من موسى شلبي ايضا ان يعرض موضوع نسبة الحاصلين على شهادة بجروت وهو %
 44وليس فقط نتائج الى מיצ"ב يجب ان ي تم مسح شامل وموضوعي لكل المواضيع المتعلقة بالتعليم بالقرية وليس
التطرق فقط لمواضيع خاصه متعلقة بعوامل خارجيه .
موسى شلبي :
انا مسؤول وحريص جدا على مستقبل التعليم في اكسال وهو في سلم اولوياتي  ,وكل عضو يبدي حرصه على امور
التعليم ال يتغيب عن جلسات المعارف .
وامور التعليم ال تدار في غرف مغلقه .
رئيس المجلس :
هناك نتائج من الطرفين  ,ما هو طلب العضو موسى شلبي ؟
احمد يحيى :
النتائج التي عرضها هي المتوفرة لدي من المصدر الرسمي وهي وزارة المعارف يمكن التوجه لفحص النتائج مع
الوزارة .
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رمزي شلبي :
هذه المشكلة متعلقة بمستقبل كل طالب القرية ولمصلحة الجميع .
موسى شلبي :
الموضوع اعمق من ما هو ظاهر  ,وهو يتعلق بالقوى السياسية في القرية .
احمد يحيى :
من حق العضو موسى التأكد من النتائج ,يمكن للعضو اختيار أي طريقه يريد لفحص النتائج .
عرض العضو موسى شلبي المعطيات التالية :
سنة 2015
علوم وتكنلوجيا
رياضيات
40
30
مدرسة الرازي
60
مدرسة الزهراوي
50
االبتدائية ج

انجليزي
40
40
60

عربي
70
50
60

سنة 2009
االبتدائية أ
االبتدائية ب
االبتدائية ج

رياضيات
30
40
90

عربي
50
60
90

انجليزي
70
20

احمد يحيى :
كل المعطيات فيها ارقام עגול  ,هذا لوحدة مثير للشك  ,ما هو اسم الموقع ؟
موسى شلبي :
الموقع الذي بحسبه قمت باستخراج المعطيات هو מדלין وليس موقع وزارة المعارف نفسه .
احمد يحيى :
هذه شركه خاصه ,تقوم بنشر معلومات حسب وجهة نظرها وليست مبنيه على معطيات دقيقه من وزارة المعارف .
المعطيات التي قمت بتوزيعها مستخرجه من الكتب الموزعة من قبل وزارة المعارف على كل مدرسه وفيها كل
المعطيات .
رمزي شلبي :
اقترح التوجه لمدراء المدارس عن طريق المراقب الداخلي للمجلس وطلب عرض المعطيات واالوراق الرسمية من
وزارة المعارف .
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عمر دراوشه :
هدفنا في عرض وفحص المعطيات هو التحسين  .اود ان اقترح وضع خطة عمل لكل مدرسه على حدى اقترح ايضا
استئجار مستشارون محترفون خارجيون إليجاد نقاط الضعف في المدارس وتكوين صوره كامله عن كل مدرسه .
موسى شلبي :
بالنسبة للمخيمات الصيفية هناك تساؤالت كثيره من قام بتعين المرشدين ؟ ومن هم المسؤولين عن المخيمات ؟
سعيد شهوان  -مدير وحدة الشبيبة ومركز المخيمات :
كان هناك  3مخيمات صيفيه  ,اود ان اوضح في عملي كمركز لهذه المخيمات عن طريق الشركة المفعلة
للمشروع  ,وهذا ال يتناقض مع عملي كمدير وحدة شبيبة  ,اما المخيمات فهي :
 .1مخيم صف اول  +ثاني  :المخيم مجانا .
 .2مخيم صف ثالث  50 :شاقل للمشترك لمدة  10ايام تم اخذ التمويل من مكاتب الحكومة المختلفة بعد تقديم الطلبات
للدعم .
 .3مخيم للصفوف االول حتى الرابع  :مجانا  ,بتمويل كامل من بنك هبوعليم .
موسى شلبي :
من قام بتعيين المرشدين ؟
سعيد شهوان :
مدراء المدارس هم المسؤولين عن ادارة المخيمات في مدرستهم ولهم الحق في تشغيل المرشدين وهم من
قاموا بذلك .
موسى شلبي :
هناك تذمر في الشارع الكسالوي حول طريقة تشغيل المرشدين .
احمد يحيى :
نحن نقوم بتقديم طلبات للحصول على دعم لتمويل المخيمات  ,ونسبيا لدينا مخيمات اكثر بكثير من القرى المشابه .
وشارك في المخيمات  1060طالب بشكل فعلي  ,هناك تحضيرات عديده للحصول على الموافقة إلقامة مخيم  ,كل
المخيمات ما عدا مخيم بنك هبوعليم هم عن طريق وزارة المعارف ولذلك مدير المدرسة هو ايضا مدير المخيم ,
بحسب الوزارة هناك افضليه لتشغيل المعلمين  ,طالب الجامعات في هذه الفترة يتواجدون بفتره امتحانات وليس
بمستطاعهم العمل .
هناك اقتراح من قبل وزارة المعارف في السنه القادمة تشغيل مدراء المدارس والمعلمين فقط بدون طالب الجامعات
أضاف الرئيس :
ايضا يجب ذكر كلمه شكر للقائمين على المخيمات ويبذلون مجهود كبير  ,اما بالنسبة لطلبات العمل  ,فكل المحتاجون
وقليلو الدخل الذين قدموا طلبات قد قمنا بتشغيلهم في الخيمات .
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موسى شلبي :
البند االخير افتتاح المدرسة الثانوية الجديدة  ,نبارك افتتاح المدرسة واود ان اسأل ان كان هناك حاجة إلضافة
مدرسه ثانوية جديده .
احمد يحيى :
كان هناك مدرسه ثانويه واحده في القرية كان عدد الطالب  850طالب وهو عدد كبير ,هذا العدد واضح جدا انه يؤثر
على جو التعليم وعلى النتائج  .كانت لدينا خب ره سابقه من المدرسة اإلعدادية  ,ولذلك بحسب المعطيات قمنا باتخاذ
قرار لقسم المدرسة  ,قدمنا طلب للجنة العليا في وزارة المعارف التي تقوم بعقد اجتماعاتها مرتين في السنه فقط  .هذه
الخطوة لم تكن سهله وصعب جدا الحصول على موافقه هذه اللجنة ولكن بعد عرض كل المعطيات تمت الموافقة من
قبل اللجنة  .وكان هناك شروط تعجيزيه من قبل الصحة وكات ضغط فظيع من ناحية الوقت .
يجب ان نفتخر ألهمية الحدث  ,ولمقدرتنا على افتتاح المدرسة الجديدة في السنه الدراسية الحالية .
في المدرسة الجديدة هناك  4فروع  ,وحاليا مبنى المدرسة غير مريح لكل الفروع الضائعة مؤقته حتى استكمال
المبنى الجديد .
رئيس المجلس :
اقترح دعوة اعضاء المجلس المحلي لجوله مشتركه لكل المدارس ونبدأ في االعداديات والثانويات واضاف بان
المجلس سيبدأ قريبا في مشروع بناء المدرسة االعدادية الزهراوي في الحي الغربي .
قرار :
بعد النقاش تقرر دعوة كل االعضاء لجوله للمدارس يوم االربعاء الموافق  12.10.2016في تمام الساعة . 10:00
سكرتير المجلس سوف يبعث دعوة لألعضاء .
رمزي شلبي :
هناك اشكاليه في مرافق المباني في المدارس وال يوجد مكان  ,مظلل للجلوس .
احمد يحيى :
هناك ساحة مفعله في المدارس ولكن من الممكن انها ال تكفي لكل الطالب .
رئيس المجلس :
هناك نواقص ولكن دائما االمر متعلق بالميزانيات  ,ونسعى بشكل دائم لتحسين الظروف وتزويد المدارس بكل
متطلباتها .
وانتهت الجلسة في تمام الساعة  8:45مساءا .
مع االحترام ,
المحامي عبد السالم دراوشه
رئيس المجلس المحلي
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عبد السالم دراوشه
سكرتير المجلس المحلي
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