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مكان أنعقاد الجلسه :
ساعة انعقاد الجلسه :
تارٌخ أنعقاد الجلسه :
:

الحضور

الغٌاب

:

المشتركٌن

:

على جدول األبحاث :

بناٌة المجلس المحلً
التاسعه والنصف
79/6/77
 .7السٌد الٌاس الٌاس  ,رئٌس المجلس
 .2السٌد منصور منصور  ,عضو المجلس.
 .3السٌد شكري جبران  ,عضو المجلس.
 .4السٌد جابً جبران ,عضو المجلس.
 .6السٌد علــم علــم  ,عضو المجلس.
 .7السٌد نادر عٌسى  ,عضو المجلس.
 .8السٌد شاكر غزال  ,عضو المجلس.
 .9السٌد شادي حلٌحل  ,عضو المجلس .
 .7السٌد وسام حلٌحل  ,عضو المجلس.
 .2السٌد جونً زكنون  ,عضو المجلس
 .7السٌد الٌاس سابا  ,سكرتٌر المجلس.
 .2السٌد جورج زكنون  ,محاسب المجلس.
 .3السٌد شربل خرٌش ,المدقق الداخلً .
 .7קביעת תוכנית עבודה ומדיניות המועצה לטיפול
בפסולת המגיעה לתחנת המעבר ביישוב .
.2אישור המועצה כיוזמת לתוכניות להגשת תוכניות
מפורטות .
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البند األول :
קביעת תוכנית עבודה ומדיניות המועצה לטיפול בפסולת המגיעה לתחנת המעבר בישוב
الرئٌس ٌ :طلب من العضو منصور منصور عرض أقتراحه .
منصور  :أطلب من الرئٌس أن ٌوضح ما قام به المجلس لغاٌة الٌوم من األعمال المتعلقه بمعالجة النفاٌات .
شاكر

 :ماهً خطة العمل التً سٌقوم بها المجلس .

الرئٌس  :منطقة التجمٌع (תחנת מעבר) هً بمسؤولٌة المجلس ونحن الٌوم وفً السابق المسؤولٌن عن هذه
المنطقه ,سنقوم بتسٌٌجها وتكون منطقه معده لتجمٌع الشجرٌه مع "מכולה" لتجمٌع الكراتٌن و "מכולה
לפסולת יבשה" ( לא בניין )  .مع أن نقوم بأزالتهم الى األماكن المعده لذلك  .وأقترح أن نقوم برفع األرنونا
لتغطٌة هذه المصارٌف .
شربل خرٌش  :لقد تم التصوٌت على أمر األرنونا وال توجد أمكانٌة بحثه مجددا .
شاكر ٌ :جب معالجة هذه القضٌة بشكل جذري خاصه معالجة قضٌة القاء النفاٌات فً الشوارع .
الرئٌس  :سنقوم بأعطاء جمٌع الخدمات التً نستطٌع اعطائها للمواطنٌن ولن نتناهى بالتوجه لجمٌع الجهات
للحد من هذه الظاهره .
جابً ٌ :جب أن تكون هنالك خطه وبرنامج عمل ألٌجاد حل لقضاٌا النفاٌات .
الرئٌس  :أقترح أن نقوم الٌوم بمعالجة جمع النفاٌات" יבשה " وطمها مباشره فً الكساره  .أما بما ٌتعلق
بالقطامٌش (גזם) ٌتم تجمٌعها فً منطقة (תחנת מעבר) وتحوٌلها الى أماكن الطم المعده لذلك  .كما وسنقوم
باقامة أماكن لجمع الكراتٌن فً תחנת המעבר وامكانٌة وضع "מכולה" أللقاء النفاٌات יבשה فً منطقة
"תחנת המעבר"  .أما بما ٌتعلق بـ "פסולת בניין" ٌجب الزام المواطنٌن بدفع مبلغ مقابل ذلك .
جابً :أطالب تعٌٌن لجنه من قبل المزارعٌن مع أعضاء المجلس ونقترح بحث أمكانٌة اٌجاد حلول أو فرض
رقابه معٌنهعلى الكساره .
الرئٌس  :ال مانع لدي من تعٌٌن لجنه واقترح أن تكون اللجنه مكونه من األعضاء :
جابً  ,نادر  ,منصور ,شادي  ,علم وٌترأسها منصور .
وافق جميع األعضاء على تعيين اللجنه
كما ووافق األعضاء على البرنامج المتعلق بمنطقة التجميع
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البند الثاني  :אישור המועצה כיוזמת לתוכניות להגשת תוכניות מפורטות .
الرئٌس ٌ :طلب من األعضاء المصادقه على ان ٌكون المجلس كمبادر للخرائط المفصله أدناه علما ً أن المجلس
قام بالمصادقه على مٌزانٌه غٌر عادٌه ألجراء "איחוד וחלוקה" فً منطقة خلة البرج بموجب الخارطه
المصادق علٌها رقم ג . 78787/قد تم تقدٌم خرائط "איחוד וחלוקה והקטנת קו בניין" وقد اشترطت
لجنة التنظٌم والبناء بأن ٌكون المجلس كمبادر وٌصادق علٌهم لٌتسنى بحثها فً لجنة البناء  .أذكر مجددا أنه تم
المصادقه على مٌزانٌه غٌر عادٌه لهذه الخرائط المفصله .
علــم  :اطلب أن ٌتم توضٌح جمٌع القسائم فً هذه الخرائط وعلٌه أقترح رفض هذا األقتراح أو تاجٌله لجلسه
مقبله .
الرئٌس  :بحسب طلب العضوعلــم أعاله ٌوضح ما ٌلً :

الخارطه : 7550940552
تتعلق بالقسائم 58 , 57 , 52 :

الخارطه 755 -0940545
تتعلق بالقسائم 76 , 77 :

حوض 14130

حوض 74743

الخارطه 755 -0940520
تتعلق بالقسائم 24 -33
حوض 74743

الخارطه 755 -0504470
تتعلق بالقسٌمه 89
حوض 74738

وعلٌه أطلب من األعضاء المصادقه على تقدٌم هذه الخرائط باسم المجلس وكونه مبادر .
علــم  :اطلب التأجٌل لجلسه أخرى واحضار الكواشٌن ألصحاب األراضً ولٌتسنى لنا معرفة نسبة
المصادره فً هذه القسائم .
التوصيت مع اقتراح الرئيس مقابل أقتراح علم
مؤٌد  :الرئٌس  ,منصور  ,شكري  ,نادر  ,شاكر .
معارض  :ال ٌوجد
ممتنع  :علم  ,شادي
اغلقت الجلسه الساعه العاشره مسا ًء
الٌاس سابا

الٌاس الٌاس
رئٌس المجلس

سكرتٌر المجلس
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