ﺟﻠﺴﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﻋﺎدﯾﺔ رﻗﻢ 1 /2010
ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺠﻠﺴﮫ :
ﻣﻜﺎن اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺠﻠﺴﮫ :
ﺳﺎﻋﺔ اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺠﻠﺴﮫ :
:

اﻟﺤﻀﻮر

5 /2 /2010
ﺑﻨﺎﯾﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺤﻠﻲ
اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﺴﺎءً
 -1اﻟﺴﯿﺪ اﻟﯿﺎس اﻟﯿﺎس  ,رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ .
 -2اﻟﺴﯿﺪ أﺣﻤﺪ ﺣﻠﯿﺤﻞ  ,ﻋﻀﻮ اﻟﻤﺠﻠﺲ .
 -3اﻟﺴﯿﺪ ﻣﻨﺼﻮر ﻣﻨﺼﻮر ,ﻋﻀﻮ اﻟﻤﺠﻠﺲ .
 -4اﻟﺴﯿﺪه أﻣﻞ ﺳﺮوع  ,ﻋﻀﻮة اﻟﻤﺠﻠﺲ .
 -5اﻵﻧﺴﮫ ﻋﻼ زﯾﺪان  ,ﻋﻀﻮة اﻟﻤﺠﻠﺲ .
 -6اﻟﺴﯿﺪ ﻧﻤﺮ ھﺎﺷﻮل  ,ﻋﻀﻮ اﻟﻤﺠﻠﺲ .
 -7اﻟﺴﯿﺪ راﻏﺐ زھﺮه  ,ﻋﻀﻮاﻟﻤﺠﻠﺲ .
 -8اﻟﺴﯿﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﺣﻠﯿﺤﻞ  ,ﻋﻀﻮ اﻟﻤﺠﻠﺲ .
 -9اﻟﺴﯿﺪه ﺳﺤﺮ ﺳﺎﺑﺎ  ,ﻋﻀﻮة اﻟﻤﺠﻠﺲ .

اﻟﻐﯿﺎب

:

 -1اﻟﺴﯿﺪ ﺷﺮﺑﻞ ﺳﻠﯿﻤﺎن  ,ﻋﻀﻮ اﻟﻤﺠﻠﺲ .

اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ

:

 -1اﻟﺴﯿﺪ ﺟﻮرج زﻛﻨﻮن  ,ﻣﺤﺎﺳﺐ اﻟﻤﺠﻠﺲ .
 -2اﻟﺴﯿﺪ ﺷﺮﺑﻞ ﺧﺮﯾﺶ  ,اﻟﻤﺪﻗﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ .
 -3اﻟﺴﯿﺪ اﻟﯿﺎس ﺳﺎﺑﺎ  ,ﺳﻜﺮﺗﯿﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ .

ﻋﻠﻰ ﺟﺪول اﻷﺑﺤﺎث  -1 :אישור תבר"ים לפי הרשימה המצ"ב .
 -2השתתפות בעלים עבור פריצת כבישים חקלאיים .
 -3פריסת תשלומים לגביית חובות העבר בארנונה .
 -4השתתפות הרשות לעמותת הקריה לרפואה ומחקר .
 -5שינויים בהרכב ועדות המועצה .
 -6מכתבו של חבר המועצה מר ג'עפר חליחל.

اﻟﺮﺋﯿﺲ :ﯾﻔﺘﺘﺢ اﻟﺠﻠﺴﮫ ﻣﺮﺣﺒﺎً ﺑﺎﻷﻋﻀﺎء وﯾﺘﺴﺎﺋﻞ أذا ﻛﺎن ھﻨﺎﻟﻚ أﻋﺘﺮاض ﻋﻞ ﻣﺤﻀﺮ اﻟﺠﻠﺴﮫ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
اﻷﻋﻀﺎء  :ﻻ ﯾﻮﺟﺪ .
أذا ﺗﻢ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻀﺮ اﻟﺠﻠﺴﮫ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .

اﻟﺒﻨﺪ اﻷول :
اﻟﺮﺋﯿﺲ  :ﻟﻘﺪ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺄرﻓﺎق ﻃﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺎت اﻟﻐﯿﺮ ﻋﺎدﯾﮫ واﻟﺘﻲ ﯾﻄﻠﺐ اﻟﺮﺋﯿﺲ ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﻤﺼﺎدﻗﮫ ﻋﻠﯿﮭﺎ .
ھﺬا وﻗﺎم اﻟﺮﺋﯿﺲ ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ ﻋﺮض ﻋﻦ ھﺬه اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻀﺎء ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﺒﯿﻦ أدﻧﺎه :
 -1תב"ר ממשרד הפנים וממשרד הביטחון ע"ס  ₪ 27,779לרכישת גרר כיבוי .
 -2תב"ר ממשרד הפנים ע"ס  ₪ 65,000לעריכת סקר נכסים .
 -3תב"ר ממשרד החקלאות ע"ס , ₪ 246,492לדרכים חקלאיות והיתרה ע"ס ₪ 61,623
מהשתתפות בעלים .
 -4תב"ר ממשרד החקלאות ע"ס  ₪ 906,594מפרוייקט תשתיות תיירות כפרית חקלאית
והיתרה ע"ס  ₪ 226,648בשיעור  20%מכספי הועדה המקומית לתכנון ובנייה .
 -5תב"ר ע"ס  ₪ 60,000לפרוייקט לריבוד אספלט .
 -6תב"ר מהטוט ויניר ע"ס  170,000להקמת מגרש טניס .
 -7תב"ר ע"ס  ₪ 29,410עבור עבודות פיתוח בית עלמין נוצרי גוש – חלב.
 -8תב"ר ע"ס  ₪ 600,000עבור חידוש מבנה וחלונות ביה"ס.
 -9תב"ר ע"ס  ₪ 73,200לרכישת ציוד אופק חדש .
 -10תב"ר ע"ס  120,000לשדרוג רכב בטחון .

اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ  :واﻓﻖ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺎت اﻟﻐﯿﺮ ﻋﺎدﯾﮫ

اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ :
اﻟﺮﺋﯿﺲ  :ﯾﻘﺘﺮح أن ﯾﻘﻮم اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺄﻟﺰام اﻟﻤﺰارﻋﯿﻦ أﺻﺤﺎب اﻷراﺿﻲ ﺑﺪﻓﻊ أﺷﺘﺮاك ﺑﻘﯿﻤﺔ  100ﺷﺎﻗﻞ /دوﻧﻢ ﻟﻔﺘﺢ
وﺷﻖ اﻟﺸﻮارع اﻟﺰراﻋﯿﺔ .

اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ :واﻓﻖ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻗﺘﺮاح
اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ :
اﻟﺮﺋﯿﺲ  :ﻣﻨﺬ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري  2010ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ ﺟﺒﺎﯾﺔ ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻷرﻧﻮﻧﺎ  .أﻗﺘﺮح ﺑﺄن ﻧﻘﻮم ﺑﺄﻋﻄﺎء
ﺗﺴﮭﯿﻞ ﻓﻲ ﻋﺪد أﻗﺴﺎط اﻟﺪﻓﻊ ﺑﺄﻣﻜﺎﻧﯿﺔ أﻋﻄﺎء دﻓﻊ ﻟﻐﺎﯾﺔ  36دﻓﻌﮫ ھﺬا وﯾﺸﺘﺮط ان ﯾﺘﻢ دﻓﻊ ﺿﺮﯾﺒﺔ ﻋﺎم  2010ﻓﻲ
أﻗﺴﺎط ﻻ ﺗﺘﻌﺪى ﻋﺎم  . 2010اﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﻘﺴﯿﻂ ﺗﻜﻮن ﻓﻲ ﺣﺎﻻت وﺟﻮد دﯾﻦ ﻛﺒﯿﺮ وﻣﺘﺮاﻛﻢ وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ان ﺗﻜﻮن ﻛﻞ
دﻓﻌﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ  1000ﺷﺎﻗﻞ .

اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻋﻠﻰ أﻗﺘﺮاح اﻟﺮﺋﯿﺲ
ﻣﺆﯾﺪ :
ﻣﻌﺎرض :
ﻣﻤﺘﻨﻊ :

اﻟﺮﺋﯿﺲ  ,ﻣﻨﺼﻮر  ,ﻧﻤﺮ ,ﺟﻌﻔﺮ ,راﻏﺐ ,ﻋﻼ  ,أﺣﻤﺪ .
ﻻ ﯾﻮﺟﺪ .
أﻣﻞ  ,ﺳﺤﺮ .

اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺮاﺑﻊ :
اﻟﺮﺋﯿﺲ  :ﯾﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﻤﺼﺎدﻗﮫ ﻋﻠﻰ دﻓﻊ دﻋﻢ ﻟﺠﻤﻌﯿﺔ " הקריה לרפואה ומחקר " واﻟﺘﻲ ﻧﺤﻦ أﻋﻀﺎء
ﺑﮭﺎ ﺑﻤﺒﻠﻎ وﻗﺪره  12,000ﺷﺎﻗﻞ ﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟﯿﻮم .

اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ  :واﻓﻖ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻗﺘﺮاح أﻋﻼه
اﻟﺒﻨﺪاﻟﺨﺎﻣﺲ :
اﻟﺮﺋﯿﺲ  :ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻠﺠﺎن ﺗﻢ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻛﺄﻋﻀﺎء ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻠﺠﺎن  ,ﻟﺬا أﻗﺘﺮح اﻟﺮﺋﯿﺲ ﺑﺄﺑﻄﺎل
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ ﻋﻀﻮﯾﺘﮭﻢ ﻓﻲ ﻟﺠﺎن اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﺧﺘﯿﺎرﯾﮫ ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﯿﺐ اﻟﻠﺠﺎن .

اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ  :واﻓﻖ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻗﺘﺮاح أﻋﻼه

اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺴﺎدس :
اﻟﺮﺋﯿﺲ  :ﯾﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﻋﺮض ﻃﻠﺒﮫ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻀﺎء
ﺟﻌﻔﺮ  :ﯾﺘﺴﺎﺋﻞ وﯾﻄﻠﺐ أﺟﺮاء أﺳﺘﻔﺴﺎر ﺣﻮل ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﺘﺮاث اﻷﺳﻼﻣﻲ واﻟﻠﻐﮫ اﻟﺴﺮﯾﺎﻧﯿﺔ .
اﻟﺮﺋﯿﺲ  :ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﮫ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﯿﻨﻨﺎ ﻣﻊ ﻣﺪﯾﺮة اﻟﻤﻌﺎرف ﻓﻲ ﺷﮭﺮ  10 /09ﻋﻠﻰ أن اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﯾﻜﻮن ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ חוג وﻏﯿﺮ
أﻟﺰاﻣﻲ .
أﻗﺘﺮح ان ﻧﺘﻮﺟﮫ ﻣﺠﺪدا ﻋﻠﻰ أن ﯾﻜﻮن ھﺬا ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻻ ﻣﻨﮭﺠﻲ وﻏﯿﺮ أﻟﺰاﻣﻲ .

أﻏﻠﻘﺖ اﻟﺠﻠﺴﮫ اﻟﺴﺎﻋﮫ اﻟﺜﺎﻣﻨﮫ واﻟﻨﺼﻒ ﻣﺴﺎءً
اﻟﯿﺎس اﻟﯿﺎس
رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ

اﻟﯿﺎس ﺳﺎﺑﺎ
ﺳﻜﺮﺗﯿﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ

ישיבה מן המניין מס' 1/2010
תאריך הישיבה :
מקום הישיבה :
שעת הישיבה :
:

נוכחים

5/2/2010
בניין המועצה
19:00
 -1מר אליאס אלאיס  ,ראש המועצה .
 -2מר אחמד חליחל ,חבר המועצה .
 -3מר מנסור מנסור  ,חבר המועצה .
 -4גב' אמל סרוע  ,חברת המועצה .
 -5גב' עולא זידאן  ,חברת המועצה .
 -6מר נימר האשול  ,חבר המועצה .
 -7מר ראג'ב זהרה  ,חבר המועצה .
 -8מר ג'עפר חליחל  ,חבר המועצה .
 -9גב' סחר סאבא  ,חברת המועצה .

נעדרים

:

 -1מר שרבל סולימאן  ,חבר המועצה .

משתתפים

:

 -1מר ג'ורג' זכנון  ,גזבר המועצה .
 -2מר שרבל ח'ריש  ,מבקר פנימי .
 -3מר אליאס סאבא  ,מזכיר המועצה .

סדר הישיבה :

 -1אישור תבר"ים לפי הרשימה המצ"ב .
 -2השתתפות בעלים עבור פריצת כבישים חקלאיים .
 -3פריסת תשלומים לגביית חובות העבר בארנונה .
 -4השתתפות הרשות לעמותת הקריה לרפואה ומחקר
 -5שינויים בהרכב ועדות המועצה .
 -6מכתבו של חבר המועצה מר ג'עפר חליחל

ראש המועצה  :פותח הישיבה ומברר אם ישנם הערות לגבי פרוטוקול הישיבה הקודמת
חברי המועצה  :א י ן

אושר פרוטוקול הישיבה הקודמת

הסעיף הראשון :
ראש המועצה  :מבקש מחברי המועצה אישור תבר"ים המצ"ב ומציג את פרטיהם כדלקמן:

 -1תב"ר ממשרד הפנים וממשרד הביטחון ע"ס  ₪ 27,779לרכישת גרר כיבוי .
 -2תב"ר ממשרד הפנים ע"ס  ₪ 65,000לעריכת סקר נכסים .
 -3תב"ר ממשרד החקלאות ע"ס , ₪ 246,492לדרכים חקלאיות והיתרה ע"ס 61,623
 ₪מהשתתפות בעלים .
 -4תב"ר ממשרד החקלאות ע"ס  ₪ 906,594מפרוייקט תשתיות תיירות כפרית
חקלאית והיתרה ע"ס  ₪ 226,648בשיעור  20%מכספי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה .
 -5תב"ר ע"ס  ₪ 60,000לפרוייקט לריבוד אספלט .
 -6תב"ר מהטוט ויניר ע"ס  170,000להקמת מגרש טניס .
 -7תב"ר ע"ס  ₪ 29,410עבור עבודות פיתוח בית עלמין נוצרי גוש – חלב.
 -8תב"ר ע"ס  ₪ 600,000עבור חידוש מבנה וחלונות ביה"ס.
 -9תב"ר ע"ס  ₪ 73,200לרכישת ציוד אופק חדש .
 -10תב"ר ע"ס  120,000לשדרוג רכב בטחון .

הצבעה  :הצעה אושרה פה אחד

הסעיף השני  :ראש המועצה מציע שהחקלאים בעלי האדמות ישתתפו בתשלום של ₪ 100
לדונם עבור פיתוח כבישים חקלאיים .

הצבעה  :הצעה אושרה פה אחד

הסעיף השליש :
ראש המועצה  :מאז תחילת שנת  2010חתמנו הסכם עם חברת גבייה הארנונה  .אני מציע
מתן אפשרות לתושבים לשלם חוב ישן במקרה וישנו חוב גדול ב 36 -תשלומים מותנה שכל
תשלום לא יהיה פחות מ ₪ 1,000 -ולגבי הארנונה של  2010מתן תשלומים עד סוף השנה
בלבד .
הצבעה על הצעת ראש המועצה
בעד  :ראש המועצה  ,מנסור  ,נימר  ,ראגב ,עולא  ,אחמד .
מתנגד :א י ן
נמנע  :אמל ,סחר .
הסעיף הרביעי :
ראש המועצה  :מבקש מחברי המועצה לאשר מתן סך של  ₪ 12,000כתמיכה לעמותת
"הקרייה לרפואה ומחקר" שהמועצה נמנית כחברה בה.
הצבעה  :ההצעה אושרה פה אחד

הסעיף החמישי :
ראש המועצה  :מציע לבטל את מינויים של עובדי המועצה בועדות לא חובה.

הצבעה  :ההצעה אושרה פה אחד

הסעיף השישי :
ראש המועצה  :מבקש מחבר המועצה ג'עפר להסביר
ת בקשתו .ג'עפר  :מבקש בירור בעניין לימוד שפה ארמית ומורשת אסלאמית בביה"ס יסודי.
ראש המועצה  :בישיבה עם מנהלת המחוז מחודש  10/09הוחלט שהלימודים יהיו במסגרת
לימודים לא פורמאלית  .אני מציע לפנות שנית שהלימודים

הסתיימה הישיבה בשעה  8:30בערב

אליאס אליאס
ראש המועצה

אליאס סאבא
;

מזכיר המועצה

