جلسة مجلس عادٌه رقم 5/91
مكان أنعقاد الجلسه
ساعة أنعقاد الجلسه
تارٌخ أنعقاد الجلسه

:
:
:

الحضور

:

الغٌاب

المشتركٌن

على جدول األعمال

بناٌة المجلس المحلً
السابعه مسا ًء
94/91/99

 .9السٌد الٌاس الٌاس  ,رئٌس المجلس.
 .2السٌد شادي منصور  ,عضو المجلس.
 .3السٌد شرٌف نجم  ,عضو المجلس.
 .4اآلنسه رنا جبران  ,عضو المجلس.
 .5السٌد رضا هاشول  ,عضو المجلس .
 .6السٌد شادي خلول  ,عضو المجلس.
 .7السٌد هشام أٌوب  ,عضو المجلس.
 .8السٌد محمد حلٌحل  ,عضو المجلس.
 .9السٌد شادي حلٌحل  ,عضو المجلس .
 .9 :السٌد جورج سلٌمان  ,عضو المجلس .

:

 .9السٌد الٌاس سابا  ,سكرتٌر المجلس.
 .2السٌد شربل خرٌش  ,محاسب المجلس .
 .3السٌد مالك حلٌحل  ,المستشار القانونً .

 .9 :חוק עזר מומלץ לשירותי שמירה לפי חוזר
מנכ"ל מס' . 7/2017
 .2מכתבו של הארכיבישוף מוסא אלחאג' בעניין הקצאת
קרקע בחלקה  64בגוש .14130
 .3תב"ר ע"ס  400אלף  ₪ממשרד הפנים לביצוע עבודות
שדרוג בכביש מס' . 11
 .4אישור ביצוע עסקת חליפין בחלק מחלקות  13ו14 -
בגוש .14077
 .5הצעה לסדר שהוגשו ע"י חלק מחברי המועצה .
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الرئٌس ٌ :فتتح الجلسه مرحبا باألعضاء .
شرٌف ٌ :طلب استفسار بخصوص األستجوابات التً تم أرسالها لرئٌس المجلس.
ٌ )9تسائل لماذا لم ٌتم دفع المبالغ المتبقٌه للمقاول فً "מגרש שחבק" .
ٌ )2تسائل هل هنالك מסירה للملعب الغربً .
 )3لماذا الملعب مفتوح فً األلعاب البٌادر أذا ال ٌوجد מסירה من المقاول .
الرئٌس  :فً منطقة البٌادر المقاول لم ٌحصل على المبالغ المستحقه له من قبل مفعال هباٌس  .الملعب الغربً
تم إستالمه من قبل المقاول .
شرٌف  :أطلب إغالق األلعاب فً منطقة البٌادر علما ً بأنه لم ٌتم دفع المبالغ للمقاول ولتجنب أي خطوره
للمواطنٌن .
أنضم العضو شادي حلٌحل للجلسه فً هذه المرحله
شادي منصور  :الهدف بالحفاظ على سالمة المواطنٌن وعلٌه فً حال وجود خطر على المواطنٌن نطلب
تسٌٌج المنطقه .
الرئٌس  :سنفحص الموضوع مع مهندس المجلس .
شرٌف  :اطلب العمل بشكل فوري للمصادقه على الحسابات وأنجاز العمل فً الملعب وإفتتاحه رسمٌا ً .
البند األول  :חוק עזר מומלץ לשירותי שמירה .
الرئٌس  :لقد قمنا بأرسال إقتراح "חוק עזר לשירותי שמירה " واطلب المصادقه علٌه على أن ٌتم فرض
مبلغ  2شاقل/متر .
شرٌف  :העניין נידון בפני ועדת הכספים והועדה דרשה שתוצג תכנית שמירה עם פעילויות
בפני המליאה על מנת שייקבע סכום ריאלי וענייני ומינימאלי ככל האפשר .
אנו מבקשים לאמץ החלטת הוועדה .
الرئٌس  :هنالك مبلغ حد أدنى وحد أقصى وال مانع لدي من تأجٌل البند للجلسه المقبله وأن ٌقوم ضابط األمن
بتقدٌم لمحه عن خطة العمل والتكالٌف المالٌه .
البند الثانً  :كتاب سٌادة المطران موسى الحاج .
الرئٌس  :لقد تقدم سٌادة المطران موسى الحاج بطلب ألستعمال قسٌمه  64حوض  94931على ٌد المطرانٌه
والذي قمنا بأرفاقه للدعوه وفً جلسه سابقه كان هنالك موافقه من المجلس للتوجه إلى دائرة أراضً إسرائٌل
لتأجٌر األرض لهم لهذا الغاٌه  .وتبٌن لنا الٌوم أن األراضً تعود لملكٌة المجلس وذلك سنة  2193وعلٌه ٌجب
التوجه إلى المجلس وإتخاذ قرار بهذا الطلب من قبل المجلس ولٌس من قبل دائرة أمالك إسرائٌل .
شرٌف  :من هم أصحاب األراضً لهذه القسٌمه ؟
الرئٌس  2/3 :تعود لدائرة أمالك إسرائٌل والباقً تعود لملكٌه خاصه .
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علــم ٌ :طلب أن ٌتعهد المجلس بدفع تعوٌضات ألصحاب األراضً مقابل المصادره كما كان فً الجلسه السابقه
التً بحثت الطلب .
الرئٌس  :المجلس ٌعمل فقط بموجب القانون وفً حال إستحقاق أصحاب األراضً تعوٌض ال نمانع ونلتزم
بدفع ما ٌترتب من ذلك .
هشام  :بتارٌخ  20/2/17كان هنالك جلسة مجلس والرئٌس حٌنها طلب بأن المطرانٌه تتعهد بتعوٌض
أصحاب األراضً " פרטיים "  .أطلب معرفة أذا تم دفع تعوٌض أم ال وأطلب معرفة من هم أصحاب الملكٌه
الخاصه .
الرئٌس  :بما أنه ٌوجد طلب من المطران موسى الحاج والقسٌمه مسجله الٌوم كلها بملكٌة المجلس وأطلب
المصادقه على الطلب ألقامة مبنى دٌنً فً هذه القسٌمه من قبل المطرانٌه المارونٌه .
شادي منصور  :أطلب معرفة ما هدف المبنى الذي ٌرٌدون بنائه وما نوع المبنى .
هشام ٌ :تسائل هل هنالك موافقه من الجٌران لهذه القسٌمه .
شرٌف  :هل سٌقوم المجلس بدفع تعوٌض لغاٌة الٌوم أم ال  .وعلٌه أطلب تأجٌل البند لنعرف هدف البناٌه وهل
تم دفع مبلغ مقابل المصادره أم ال .
الرئٌس  :ال أرٌد شهاده من أحد وال من العضو محمد وال من غٌره .
الرئٌس ٌطلب المصادقه على الطلب .
التصوٌت :
مؤٌد  :الرئٌس  ,شادي خلول .
معارض  :شادي حلٌحل  ,هشام أٌوب .
ممتنع  :محمد  ,شادي منصور  ,رضا  ,رنا  ,شرٌف .
البند رقم  : 3תב"ר ע"ס  044אלף  ₪שדרוג כביש . 11
الرئٌس ٌ :طلب من األعضاء المصادقه على תב"ר  400ألف شاقل من وزارة الداخلٌه שדרוג כביש . 11
شرٌف :هذا المبلغ ال ٌكفً لكل الشارع .
الرئٌس  :نعم هنالك أٌضا ً مٌزانٌه ( טיילת חקלאית ) والتً وافقنا علٌها فً جلسة سابقه .
التصوٌت على األقتراح
مؤٌد  :الرئٌس  ,شادي منصور  ,شرٌف نجم  ,رنا جبران  ,شادي خلول  ,رضا هاشول  ,هشام أٌوب  ,شادي
حلٌحل .
معارض  :محمد حلٌحل .
ممتنع  :ال ٌوجد

3

البند الرابع  :אישור ביצוע עסקת חליפין בחלק מחלקות  11ו 10 -בגוש . 10441
تم تأجٌله لجلسه أخرى بعد فحص المكتوب الذي تقدم به السٌد علــم علــم .
هشام  :اطلب للجلسه المقبله التً ستبحث بهذا البند فحص إمكانٌة أن ٌكون التعوٌض مالً ولٌس باألرض
ومعرفة أن كان هنالك أعتراض من قبل أصحاب األراضً حٌن تم مصادرة أرضهم وما نتج عن األعتراض .
البند الخامس  :מכתבם של חברי המועצה :
الرئٌس ٌ :طلب من األعضاء شرح إقتراحهم .
 .9שינויים בועדות :
هشام  :فً جلسه سابقه طلبنا من الرئٌس أن ٌقوم بأنشاء لجان األولى بخصوص מעון יום والثانٌه
لجنه لبحث סטטוס תב"רים ופרויקטים حٌنها الرئٌس قال أنه ٌوجد لجنة ביקורת والتً
بأستطاعتها بحث األمور  .فً لجنة الـ ביקורת قام المستشار القانونً بإلغاء الجلسه لعدم قانونٌتها
وعلٌه نقترح إقامة لجنه لــ " מעקב סטטוס פרויקטים ותב"רים " وأن تكون مكونه من
األعضاء شرٌف نجم  ,هشام أٌوب  ,رضا هاشول  ,جورج سلٌمان وشادي حلٌحل على أن ٌرأس
اللجنه شرٌف نجم مع إعطائها الصالحٌات للحصول على المستندات الالزمه لعملها ودعوة موظفً
المجلس للجلسات المنعقده من قبلها .
 .2הסעות תלמידים :
מוחמד ٌ :ستفسر بخصوص מכרז הסעות .
أقترح فحص إمكانٌة تموٌل הסעה לתלמידים מצטיינים .
انسحب العضو شرٌف نجم وشربل خرٌش من الجلسه خشٌة من تضارب المصالح .
الرئٌس  :ال توجد رصد موازنه لهذه الغاٌه فً مٌزانٌة  2199وأقترح بحثها فً مٌزانٌة . 2121
انضم العضو شرٌف نجم وشربل خرٌش مجددا .
 .3צהרון וחוגי תרבות :
رضا  :اطلب أن ٌكون צהרון بحسب طلب األهالً وأطلب رصد مٌزانٌه لهذه الغاٌه .
الرئٌس  :بما ٌتعلق צהרון سٌتم إقامة من قبل משרד הכלכלה والمبلغ المطلوب  581شاقل /شهر
 .هذا هو الوضع وال ٌوجد مٌزانٌه لعام  2199وأطلب رصد مٌزانٌه لعام  . 2121سنقوم بفتح צהרון
وسوف ننتظر لغاٌة  9/99/99لمعرفة العدد وذلك بحسب المعطٌات أعاله .
شرٌف  :هنالك إرتفاع فً المبالغ المفروضه فً חוגי תרבות مثالً الموسٌقى تم إرتفاعه من 2111
إلى  2311شاقل  .أقترح عدم رفع المبلغ فً جمٌع بنود الـ תרבות وأن تكون كما كالن الوضع علٌه
فً السنه السابقه .
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شربل  :تحدٌد الدفع لجمٌع الفعالٌات فً الرٌاضه والثقافه تم بناؤه بحسب التكالٌف مع دعم المجلس .
الٌوم ال توجد إمكانٌه لدعم إضافً من المجلس .
شادي خلول  :إمتنع عن التصوٌت وانسحب من الجلسه فً هذه المرحله .
رضا هاشول  :انسحب من الجلسه فً هذه المرحله .
شرٌف ٌ :قترح إلغاء أي زٌاده فً חוגי תרבות .
التصوٌت على األقتراح
مؤٌد  :محمد  ,شرٌف  ,هشام  ,رنا .
معارض  :شادي حلٌحل  ,الرئٌس .
ممتنع  :شادي منصور .
תכנית אתגרים :
الرئٌس ٌ :طلب المصادقه على תכנית אתגרים  ,תכנית  340אלף  ₪مع إشتراك المجلس بـ 912652
אלף  ₪تقرٌبا ً .
التصوٌت:
مؤٌد  :الرئٌس  ,شرٌف  ,رنا  ,محمد .
معارض  :ال ٌوجد .
ممتنع  :شادي منصور  ,شادي حلٌحل  ,هشام أٌوب .
 .4הקדמת תשלום משפחתונים :
شرٌف :الهدف هو أننا ننظر إلى משפחתונים لٌس כספק חיצוני انما كموظفً المجلس وعلٌه أطلب بما أن
المجلس ٌلتزم بأن ٌتم الدفع لهم بتارٌخ محدد وثابت وأن ٌكون لغاٌة الـ  91لكل شهر .
شربل  :תשלומים לספקים בוצעו ויבוצעו בהתאם לחוזים התחייבויות וקופת המועצה .
التصوٌت على إقتراح شرٌف
مؤٌد

 :شرٌف  ,رنا  ,هشام .

معارض  :ال ٌوجد .
ممتنع

 :ال ٌوجد .
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انسحب األعضاء محمد  ,شادي حلٌحل والرئٌس خشٌة من تضارب المصالح قبل التصوٌت على البند .

أغلقت الجلسه الساعه 21:45

الٌاس سابا
سكرتٌر المجلس

الٌاس الٌاس
رئٌس المجلس

6

