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مكان أنعقاد الجلسه
تارٌخ أنعقاد الجلسه
ساعة أنعقاد الجلسه

:
:
:

بناٌة المجلس المحلً
2///12
السابعة مسا ًء

الحضور

:

 .8السٌد الٌاس الٌاس  ,رئٌس المجلس.
 .9السٌد جونً زكنون  ,عضو المجلس.
 .:السٌد جابً جبران  ,عضو المجلس.
; .السٌد علــم علـم  ,عضو المجلس.
< .السٌد نادر عٌسى  ,عضو المجلس.
= .السٌد شادي حلٌحل  ,عضو المجلس.

الغٌاب

:

 .8السٌد منصور منصور  ,عضو المجلس .
 .9السٌد شاكر غزال  ,عضو المجلس .
 .:السٌد شكري جبران  ,عضو المجلس.
; .السٌد وسام حلٌحل  ,عضو المجلس.

المشتركٌن

:

 .8السٌد الٌاس سابا  ,سكرتٌر المجلس.
 .9السٌد شربل خرٌش  ,محاسب المجلس.
 .:السٌد سامر سعد  ,مهندس المجلس .

على جدول األبحاث

:

 .8מכתבם של חלק מחברי המועצה מיום . 11/7/1/
 .2דיון בהמלצת ועדת מכרזים בעניין תכנון מקלטים .
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الرئٌس ٌ :فتتح الجلسه مرحبا ُ باألعضاء  ,وعلما ُ بأنه لم ٌتم تقدٌم أي أعتراض على محضر الجلسه السابق
فٌعتبر بهذا مصادقا ُ علٌه .
البند األول  :מכתבם של חלק מחברי המועצה מיום 91/7/91

أ .עבודות פיתוח בשכונה מזרחית .
الرئٌس ٌ :قرأ فحوى الرساله المقدمه من قبل أعضاء المجلس أمام الحضور التً تتعلق بأستفساراتهم حول
أعمال التطوٌر فً المنطقه الشرقٌه  ,ظاهرة العنف المتزاٌد فً القرٌه ومشروع بناء الجدار فً المنطقه
المحاذٌه لبٌت السٌد عصام حلٌحل .
علـــم ٌ :ستفسر أذا قام الرئٌس بدعوة الـ "מפקח" المسؤول من قبل المجلس المرافق للمشروع فً المنطقه
الشرقٌه .
الرئٌس  :مهندس المجلس حاضر فً الجلسه وبأمكانه اعطاء األجوبه الالزمه  .أن أعمال التطوٌر فً المنطقه
الشرقٌه نقوم بأنجازها عن طرٌق شركة משכ"ל والتً بدورها قامت بالتعاقد مع مقاول عن طرٌقهم للقٌام
بأعمال التطوٌر وذلك ألن شركة משכ"ל بأمكاننا التعاقد معها بدون مناقصه .
المشروع ممول من قبل وزارة األسكان بمبلغ وقدره  @ 8/ 9ملٌون شاقل .
كل حساب الذي ٌقدمه المقاول ٌجب أن ٌصادق علٌه مهندس المجلس  .فً الحساب األخٌر رقم > وقام بفحصه
بشكل مفصل وحٌنها تبٌن لنا أن المبلغ فً هذا الحساب مبالغ به ولم ٌتم أنجاز العمل بموجبه وبعد فحص األمر
بشكل موضوعً من قبلنا وشركة משכ"ל تم تصلٌح الحساب حسب ما ادعى به المهندس  .الٌوم وعلى أثر
ذلك من الممكن أن ٌقوم المجلس بشكل مستقل بانجاز العمل بالخروح لمناقصه جدٌده ألتمام العمل هذا وطلب
الرئٌس من المهندس شرح الموضوع .
سامر  :مقابل جمٌع األعمال التً تم أنجازها فً المنطقه من قبل المقاول حصل المقاول على جمٌع مستحقاته
المالٌه .فً الحساب رقم > لم أصادق على األعمال المبٌنه به ألن معظمها لم تنجز بعد والمبالغ المبٌنه به مبالغ
فٌها .
الرئٌس ٌ :عرض أمام األعضاء نسخه من الحساب رقم > المقدم من قبل المقاول والرد الذي حصلنا علٌه فً
هذا الحساب بعد فحصه كما ذكر سابقا ً من قبلنا وشركة משכ"ל الذي تبٌن أن هنالك =; ألف شاقل تعود
للمجلس.
جونً  :لماذا تم المصادقه على حسابات سابقه علما ً أنه تبٌن الٌوم أنه توجد أموال تعود للمجلس ولٌس من
المفروض دفعها .
الرئٌس  :هنالك ערבות ביצוע للمقاول وال خوف من استرداد هذا المبلغ .
جونً  :بما أن المجلس قام فً السابق بالمصادقه على حسابات سابقه والتً بعد الفحص الٌوم تبٌن أنه ال توجد
مبالغ ٌستحقها المقاول بل هنالك أموال ٌجب أن تعود للمجلس  .هذا أن دل على شًء فٌدل على أنه فً السابق
تم المصادقه ودفع مبالغ مقابل أعمال لم تنجز بعد.
علــــم ٌ :تسائل عن هذه الحسابات .
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الرئٌس  :الحسابات  8حتى = موجوده وتم فحصها ودفع للمقاول بموجبها  .المشكله كانت فً الحساب األخٌر
وبحسب الخالف بٌننا لم نصادق علٌه .
علـــم  :أطلب الحصول على نسخه من جمٌع الحسابات اعاله .
سامر  :نحن الٌوم بصدد الخروج لمناقصه جدٌده بشكل مستقل من قبل المجلس علما ً أن المٌزانٌه موجوده فً
وزارة األسكان .
الرئٌس  :الهدف من الخروج لمناقصه جدٌده هو انجاز ما تبقى من أعمال التطوٌر فً المنطقه الشرقٌه بحسب
التخطٌط المصادق علٌه الذي سنقوم بأتمامه وأنجازه على أكمل وجه بحسب المٌزانٌه المتبقٌه لدٌنا فً وزارة
األسكان لهذا المشروع .
ب  .אלימות בכפר .
جونً  :األنفالت األمنً فً القرٌه مستمر وآخذ بالتزاٌد ونحن نطلب عمل كما ٌلزم للحد من هذه الظاهره  .هذا
ٌبدأ من األستٌالء على األمالك العامه فً الشارع الرئٌسً  ,فك الفتات ممنوع الدخول فً القرٌه  ,استمرار
ألستعمال السالح وغٌرها .
شادي  :كل هذا واجب الشرطه  ,المجلس ٌجب أن ٌتوجه للشرطه للعمل واتخاذ األجراءات للحد من هذه
الظاهره .
جونً  :هذا من واجب المجلس ولٌس الشرطه .
شادي  :كل هذه األمور لٌست أال تقصٌراً من قبل الشرطه .
علـــم  :أقترح أن نقوم بتوجٌه رسالة شكر لعضو الكنٌست صٌادا على االستفسار الذي قدمه فً الكنٌست بهذا
الخصوص ونطلب منه األستمرار فً معالجة الموضوع .
الرئٌس  :بحسب قرار مجلس سابق سنقوم بنصب  98كامٌرا فً جمٌع أنحاء القرٌه  ,قمنا بالتوجه للشرطه
عدة مرات وٌوم األثنٌن المقبل  2///1/ستكون لنا جلسة عمل مع מפקד מרחב الشرطه .
ج.
الرئٌس  :لقد قام المقاول بأحضار جمٌع المستندات الالزمه ومن المفروض البدء بالعمل مطلع األسبوع األول .
البند الثاني  :דיון בהמלצת ועדת מכרזים בעניין תכנון מקלטים .
الرئٌس  :لجنة المناقصات قامت بالتوصٌه على المهندس جورج حداد بأن ٌقوم بـ תכנון  3מקלטים ומרכז הפעלה.
لقد تم تقدٌم  :عروض من قبل المهندس جورج  ,المهندسه ماري حداد وسامر أبو رٌا  .وبما أن جورج وماري قدما نفس
المبلغ وعلٌه أقترح أن ٌتم توزٌعها بٌنهما بالتساوي .
جونً  :عندما قمنا بفتح المناقصه سألنا المهندس بما ٌتعلق بأقتراح أبو رٌا سامر @%من تكالٌف البناء لم نحصل على
جواب من المهندس ألنه ال ٌوجد אומדן .

أقتراح ماري حداد كان  700000شاقل أو >%ولم ٌتم ذكر أذا كان مع الضرٌبه المضافه أم ال أما اقتراح
جورج فكان  700000شاقل وٌشمل الضرٌبه وعلٌه قمنا بالتوصٌه ألعطاءه المناقصه .
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علـــم ٌ :تسائل ما هً المبالغ التً ربحها جورج حتى االن من المجلس .
انسحب العضو جابي جبران في هذه المرحله
الرئٌس  :اقترح للتصوٌت بما أن األسعار لماري حداد تساوي األسعار لجورج حداد أقترح أن تحصل ماري
حداد على תכנון  2מקלטים ב 70 -ألف شاقل כולל מע"מ لكل ملجأ  .وأن ٌحصل المهندس جورج على
תכנון ملجأ ומרכז הפעלה بقٌمة  >7ألف شاقل כולל מע"מ لكل واحد منهما .
التصويت  :مؤيد  :الرئيس  ,نادر  ,شادي  ,علم  ,جوني .
أغلقت الجلسه الساعه التاسعه مسا ًء
الٌاس الٌاس
رئٌس المجلس

الٌاس سابا
سكرتٌر المجلس

4

