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ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺠﻠﺴﮫ :
ﻣﻜﺎن اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺠﻠﺴﮫ :
ﺳﺎﻋﺔ اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺠﻠﺴﮫ :
:

اﻟﺤﻀﻮر

20 /5 /2010
ﺑﻨﺎﯾﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺤﻠﻲ
اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﺴﺎءً
 -1اﻟﺴﯿﺪ اﻟﯿﺎس اﻟﯿﺎس  ,رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ .
 -2اﻟﺴﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﺣﻠﯿﺤﻞ  ,ﻋﻀﻮ اﻟﻤﺠﻠﺲ .
 -3اﻟﺴﯿﺪ ﻣﻨﺼﻮر ﻣﻨﺼﻮر  ,ﻋﻀﻮ اﻟﻤﺠﻠﺲ .
 -4اﻟﺴﯿﺪه ﺳﺤﺮ ﺳﺎﺑﺎ ,ﻋﻀﻮة اﻟﻤﺠﻠﺲ .
 -5اﻟﺴﯿﺪه ﻋﻼ زﯾﺪان  ,ﻋﻀﻮة اﻟﻤﺠﻠﺲ .
 -6اﻟﺴﯿﺪ ﻧﻤﺮ ھﺎﺷﻮل  ,ﻋﻀﻮ اﻟﻤﺠﻠﺲ .
 -7اﻟﺴﯿﺪ راﻏﺐ زھﺮه  ,ﻋﻀﻮ اﻟﻤﺠﻠﺲ .
 -8اﻟﺴﯿﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﺣﻠﯿﺤﻞ  ,ﻋﻀﻮ اﻟﻤﺠﻠﺲ .

اﻟﻐﯿﺎب

:

 -1اﻟﺴﯿﺪه اﻣﻞ ﺳﺮوع  ,ﻋﻀﻮة اﻟﻤﺠﻠﺲ .
 -2اﻟﺴﯿﺪ ﺷﺮﺑﻞ ﺳﻠﯿﻤﺎن  ,ﻋﻀﻮ اﻟﻤﺠﻠﺲ .

اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ

:

 -1اﻷﻣﺎم ﻋﺎدل زﯾﺪان .
 -2اﻟﺴﯿﺪ ﺷﺮﺑﻞ ﺧﺮﯾﺶ  ,اﻟﻤﺪﻗﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ .
 -3اﻟﺴﯿﺪ اﻟﯿﺎس ﺳﺎﺑﺎ  ,ﺳﻜﺮﺗﯿﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ .
 -4اﻟﺴﯿﺪ ﺟﻮرج زﻛﻨﻮن  ,ﻣﺤﺎﺳﺐ اﻟﻤﺠﻠﺲ .

ﻋﻠﻰ ﺟﺪول اﻷﺑﺤﺎث :

 -1ﻣﯿﺰاﻧﯿﺎت اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻟﻌﺎم . 2010
 -2ﻃﻠﺐ ﻋﻀﻮ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺴﯿﺪ ﻧﻤﺮ ھﺎﺷﻮل .
 -3ﻃﻠﺐ ﻋﻀﻮة اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺴﯿﺪه ﻋﻼ زﯾﺪان .
 -4ﻃﻠﺐ ﻋﻀﻮة اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺴﯿﺪه ﺳﺤﺮ ﺳﺎﺑﺎ .
 -5أﻗﺎﻣﺔ ﻣﮭﺮﺟﺎن ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻊ ﻣﺠﻠﺲ أﻗﻠﯿﻤﻲ " ﻣﺮوم ھﺠﻠﯿﻞ" .

اﻟﺮﺋﯿﺲ  :ﯾﻔﺘﺘﺢ اﻟﺠﻠﺴﮫ ﻣﺮﺣﺒﺎً ﺑﺎﻟﺤﻀﻮر وﯾﺴﺄل أذا ﻛﺎن ھﻨﺎﻟﻚ أﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻀﺮ اﻟﺠﻠﺴﮫ
اﻟﺴﺎﺑﻘﮫ .
اﻷﻋﻀﺎء  :ﻻ ﯾﻮﺟﺪ .

أذاَ ﺗﻢ اﻟﻤﻮاﻓﻘﮫ ﻣﺤﻀﺮ اﻟﺠﻠﺴﮫ
اﻟﺮﺋﯿﺲ ﯾﺴﺘﻨﻜﺮ ﺑﺄﺳﻢ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺤﻠﻲ وأﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺨﺮﯾﺒﻲ اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﮫ ﺑﻌﺾ
اﻷﺷﺨﺎص ﺑﺄﻷﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺒﺮة ﻛﻔﺮ ﺑﺮﻋﻢ وﯾﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﻤﺸﺎرﻛﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﻈﺎھﺮه ﯾﻮم
اﻟﺴﺒﺖ اﻟﻤﻘﺒﻞ اﻟﺴﺎﻋﮫ اﻟﺤﺎدﯾﮫ ﻋﺸﺮه ﻗﺒﻞ اﻟﻈﮭﺮ وﯾﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻃﮫ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮع
ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺪيّ .
أﺿﺎﻓﺔ أﻟﻰ ذﻟﻚ ﯾﺼﺮح اﻟﺮﺋﯿﺲ أﻣﺎم اﻷﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻊ وزارة اﻟﻤﻮاﺻﻼت ﺗﻢ
اﻟﻤﺼﺎدﻗﮫ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﯾﻞ ورﺻﺪ ﻣﺒﻠﻎ وﻗﺪره  6 ,200أﻟﻒ ﺷﺎﻗﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺣﻞ واﻟﻤﺮﺣﻠﮫ اﻷوﻟﻰ
ﺳﺘﻜﻮن ﺣﺘﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ھﺬه اﻟﺴﻨﮫ ﺑﻤﺒﻠﻎ وﻗﺪره  2ﻣﻠﯿﻮن ﺷﺎﻗﻞ ﻟﺸﻖ ﺷﻮارع ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﮫ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ
اﻟﻘﺮﯾﺔ .

أﻧﻀﻢ اﻟﻌﻀﻮ راﻏﺐ زھﺮه ﻟﻠﺠﻠﺴﮫ ﻓﻲ ھﺬه ا ﻟﻤﺮﺣﻠﮫ .
ھﺬا وﻃﻠﺐ اﻟﺮﺋﯿﺲ أﺿﺎﻓﺔ ﺑﻨﺪ ﻋﻠﻰ ﺟﺪول أﻋﻤﺎل اﻟﺠﻠﺴﮫ .
اﻟﺮﺋﯿﺲ  :ﻟﻘﺪ ﻗﺎم اﻟﻤﺰارﻋﯿﻦ ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﮫ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺑﺨﺼﻮص اﻷﺿﺮار اﻟﺘﻲ ﯾﻌﺎﻧﻮن ﻣﻨﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﻜﺴّﺎره  .اﻟﺮﺋﯿﺲ ﯾﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﻤﻮاﻓﻘﮫ ﻋﻠﻰ أن ﯾﺘﻢ اﻟﺘﻮﺟﮫ أﻟﻰ اﻟﻜﺴّﺎره ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺑﯿﻊ
و גריסת أذ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺼﺎدﻗﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺮاﺋﻂ ﯾﺠﺐ اﻟﺒﺪء ﺑﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺮّدم )הטמנה( .وﻃﻠﺐ ﻣﻨﮭﻢ
ﺑﺄﺟﺮاء ﺗﺼﻠﯿﺤﺎت ﻟﻠﺸﻮارع اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺨﺮﯾﺒﮭﺎ.

اﻟﺒﻨﺪ اﻷول  :ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ
اﻟﺮﺋﯿﺲ  :ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﯿﮫ ﻟﻌﺎم  2010ﺑﻤﺒﻠﻎ  154أﻟﻒ ﺷﺎﻗﻞ  .اﻟﺮﺋﯿﺲ
ﯾﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﻤﻮاﻓﻘﮫ ﻋﻠﻰ رﺻﺪ ﻣﺒﻠﻎ  60أﻟﻒ ﺷﺎﻗﻞ ﻟﺒﻨﺎء درج ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﻘﺒﮫ واﻟﻤﺒﻠﻎ
اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﯾُﺮﺻﺪ ﻟﺘﺼﻠﯿﺢ وﺗﻌﺒﯿﺪ وأﻧﺎرة ﺷﺎرع اﻟﻤﻠﻌﺐ .
ھﺬا وﺑﺎﻷﺿﺎﻓﮫ ﻃﻠﺐ اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﻤﺼﺎدﻗﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﯿﺰاﻧﯿﮫ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺒﻨﺎء ﻟﺘﻌﺒﯿﺪ
اﻟﺸﺎرع اﻟﻤﺆدي أﻟﻰ اﻟﻤﻠﻌﺐ  ,ﺗﻌﺒﯿﺪ ﺷﺎرع اﻟﻤﺆدي أﻟﻰ ﺑﯿﺖ اﻟﺴﯿﺪ ﺳﺎﻣﺮ ﺳﻌﺪ  .اﻟﺸﺎرع اﻟﻤﺤﺎذي
ﻟﺒﯿﺖ اﻟﺴﯿﺪ ﺷﺎرﻟﻲ ﺣﺪاد وﻟﺘﻌﺒﯿﺪ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﻤﻠﻌﺐ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم واﻟﻄﺮﯾﻖ اﻟﻤﺆدي ﻟﺒﯿﺖ اﻟﺴﯿﺪ داﺟﻲ
ﺟﺒﺮان واﻟﺸﺎرع اﻟﻤﺆدي أﻟﻰ ﺑﯿﺖ اﻟﺴﯿﺪ ﯾﺤﯿﻰ أﺑﻮ زﯾﻨﺐ وﺗﺼﻠﯿﺢ ﺷﺎرع اﻟﻤﺮج .

ﻧﻤﺮ  :ﯾﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺘﻮﺟﮫ أﻟﻰ اﻟﻤﻘﺎول اﻟﺬي ﯾﻘﻮم ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﺘﺰﻓﯿﺖ ﻟﻮﺿﻊ ﻻﻓﺘﺎت ﻟﻠﺤﻔﺎظ
ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ .
اﻟﺮﺋﯿﺲ  :ﯾﻄﺐ ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﻤﺼﺎدﻗﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﯿﮫ  ,وﻋﻠﻰ
اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﮫ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ واﻟﺒﻨﺎء  ,وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎدﻗﮫ ﻋﻠﻰ ﺗﺰﻓﯿﯿﺖ وﺗﻌﺒﯿﺪ اﻟﺸﻮارع اﻷﺿﺎﻓﯿﮫ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻘﺎول رﺷﺪي ﺣﻠﺒﻲ .

اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ  :واﻓﻖ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻗﺘﺮاح
أﻧﻀﻢ اﻟﻌﻀﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﺣﻠﯿﺤﻞ أﻟﻰ اﻟﺠﻠﺴﮫ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﮫ .

اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ  :ﻛﺘﺎب ﻋﻀﻮ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻧﻤﺮ ھﺎﺷﻮل .
اﻟﺮﺋﯿﺲ  :ﯾﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻌﻀﻮ ﻧﻤﺮ ﻋﺮض أﻗﺘﺮاﺣﮫ .
 -1أﯾﺠﺎد ﺣﻞ ﻟﻤﻮﺿﻮع ﺗﺠﻮال اﻟﺒﻘﺎﻟﮫ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﯾﺔ :
ﻧﻤﺮ ﯾﻄﻠﺐ ﺑﻔﺮض رﺳﻮم واﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺟﺒﺎﯾﺘﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﺒﯿﻊ وﺗﺘﺠﻮل ﺑﺎﻟﻘﺮﯾﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ
 50ﺷﺎﻗﻞ وﯾﺘﻢ ﻣﻨﻊ اﻟﺴﯿﺎرات ﻓﻲ أﯾﺎم اﻟﺒﻄﺎﻟﮫ وأﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻜﺒﺮات اﻟﺼﻮت وﻣﻨﻊ ﺑﯿﻊ اﻷﺳﻤﺎك وﻣﺎ
أﻟﻰ ذﻟﻚ .

اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ  :واﻓﻖ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻗﺘﺮاح .
 -2שיפור מצב מאור רחובות בכפר .
ﻧﻤﺮ  :ھﻨﺎﻟﻚ ﻣﺼﺎﺑﯿﺢ ﺑﺤﺎﻟﺔ ﻏﻲ ﺟﯿﺪه وﻻ ﺗﻀﯿﻰء ﺑﺼﻮره ﻛﺎﻓﯿﮫ .
اﻟﺮﺋﯿﺲ  :ﯾﻘﺘﺮح ﺑﺄن ﻧﻘﻮم ﺑﺄﺟﺮاء ﻓﺤﺺ ذﻟﻚ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺬري وﺑﻨﺎء ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﮫ
ﻟﮭﺬه اﻟﻐﺎﯾﮫ .

ج  -اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﻘﺮﯾﺔ
ﻧﻤﺮ ﯾﻄﻠﺐ أﯾﺠﺎد ﺣﻞ ﻟﻠﻤﺪﺧﻞ اﻟﻐﺮﺑﻲ .

اﻟﺮ ﺋﯿﺲ  :ھﺬا اﻟﻤﺪﺧﻞ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ وﻟﻜﻦ ﻧﻔﺤﺺ اﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﺼﻠﯿﺢ ﻣﺤﻠﻲ ﻟﻠﻤﺪﺧﻞ .
د -פסולת בניין :
ﻧﻤﺮ  :ﯾﻄﻠﺐ أﯾﺠﺎد ﺣﻞ ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ أﻟﻘﺎء اﻟﻨﻔﺎﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﺮﯾﺔ .
اﻟﺮﺋﯿﺲ  :ﺳﻨﻘﻮم ﺑﺘﻮزﯾﻊ ﻣﻨﺸﻮر ﻷھﺎﻟﻲ اﻟﻘﺮﯾﺔ ﺑﺎﻷﯾﺎم اﻟﺘﻲ ﺳﻨﻘﻮم ﻓﯿﮭﺎ ﺑﺠﻤﻊ اﻟﻨﻔﺎﯾﺎت )בניין(

اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ  :ﻛﺘﺎب ﻋﻀﻮة اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻼ زﯾﺪان
ﻋﻼ  :ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﮫ ﺗﺴﺎﺋﻠﺖ ﻟﻤﺎذا اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺮﺻﺪ ﻟﻠﻤﻘﺒﺮه اﻷﺳﻼﻣﯿﮫ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺒﺮه
اﻟﻤﺴﯿﺤﯿﮫ  .ﺣﯿﻨﮭﺎ ﻗﺎل رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺄن اﻟﻄﺎﺋﻔﮫ اﻷﺳﻼﻣﯿﮫ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺼﺼﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
وزارة اﻟﺪاﺧﻠﯿﮫ  .ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄﻧﮫ ﺗﺒﯿﻦ ﻟﮭﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﺤﺺ ذﻟﻚ ﻣﻊ أﻣﺎم اﻟﻘﺮﯾﮫ ﺑﺄن اﻟﻮﻗﻒ اﻷﺳﻼﻣﻲ ﻟﻢ
ﯾﺤﺼﻞ ﺑﺘﺎﺗﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺼﺼﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزارة اﻷدﯾﺎن ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﮫ .
اﻟﺮﺋﯿﺲ  :ﻓﻲ ﺳﻨﺔ  2008وﺳﻨﺔ  2009ﻟﻢ ﯾﻘﻢ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺪﻓﻊ أي أﺷﺘﺮاك ﻟﻠﻤﻘﺎﺑﺮ اﻷﺳﻼﻣﯿﮫ
واﻟﻤﺴﯿﺤﯿﮫ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء  .ﻧﺎھﯿﻚ ﻋﻦ ﺛﻤﻦ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺘﻲ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺪﻓﻌﮭﺎ  .ﻟﺬا أﻗﺘﺮح ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻀﺎء أن
ﯾﻘﻮم اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺮﺻﺪ ﻣﯿﺰاﻧﯿﮫ ﻟﻐﺎﯾﺔ ﺗﻮﻇﯿﻒ ﺷﺨﺺ ﻷﺟﺮاء أﻋﻤﺎل اﻟﺼﯿﺎﻧﮫ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻤﺠﻠﺲ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ أن اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﮫ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺬﻟﻚ .

اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺮاﺑﻊ  :ﻛﺘﺎب ﻋﻀﻮة اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺳﺤﺮ ﺳﺎﺑﺎ .
 -1أﻗﺎﻣﺔ ﻣﺨﯿﻢ ﺻﯿﻔﻲ.
ﺳﺤﺮ:

ﺗﺘﺴﺎﺋﻞ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺨﯿﻢ ﺻﯿﻔﻲ .

اﻟﺮﺋﯿﺲ  :ھﻨﺎﻟﻚ أﻗﺘﺮاح ﻷﻗﺎﻣﺔ ﻣﺨﯿﻢ ﺧﺎص ﻟﻠﺴﺒﺎﺣﮫ ﻟﻤﺪة ﻋﺸﺮة أﯾﺎم ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ ﯾﺘﻌﻠﻢ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ
دورات ﺳﺒﺎﺣﮫ .

أذاً ﺗﻢ اﻟﻤﺼﺎدﻗﮫ ﻋﻠﻰ أﻗﺎﻣﺔ ﻣﺨﯿﻢ ﺻﯿﻔﻲ ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﺒﯿﻦ أﻋﻼه .
 -2ﺑﻨﺎء ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻠﺮﯾﺎﺿﮫ.
ﺳﺤﺮ :

ﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟﯿﻮم ﻟﻢ ﯾﺘﻢ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻠﺮﯾﺎﺿﮫ واﻟﺘﺮﺑﯿﺔ.

اﻟﺮﺋﯿﺲ :ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺮﯾﺎﺿﮫ ﺳﻨﻘﻮم ﻣﺠﺪداً ﺑﺄﻓﺘﺘﺎح ﻗﺎﻋﺔ اﻟﺮﯾﺎﺿﮫ وﺑﻤﻮﺟﺒﮭﺎ ﺳﯿﺘﻢ
اﻷﻋﻼن ﻋﻦ اﻟﺪورات  .أﻣﺎ ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ھﻨﺎﻟﻚ ﻓﻌﺎﻟﯿﺎت ﻋﺪﯾﺪه واﻟﺘﻲ ﻧﻘﻮم ﺑﮭﺎ .
ﺳﺤﺮ  :ﺗﻄﻠﺐ أن ﯾﺘﻢ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﻔﻌﺎﻟﯿﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﮫ واﻟﺮﯾﺎﺿﯿﮫ ﻣﻊ اﻟﺘﻮﺟﮫ ﻷﻗﺎﻣﺔ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺎت ﻟﻠﻜﺒﺎر واﻟﺸﺒﺎب ﻣﺮه ﻓﻲ اﻟﺸﮭﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ .

 -3ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﺘﺴﻤﯿﺔ اﻟﺸﻮارع :
ﺳﺤﺮ  :ﺗﻘﺘﺮح ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﺘﺴﻤﯿﺔ اﻟﺸﻮارع .
اﻟﺮﺋﯿﺲ  :ﯾﻘﺘﺮح ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ  :ﺳﺤﺮ  ,ﻋﻼ  ,راﻏﺐ  ,ﻣﻨﺼﻮر وﺟﻌﻔﺮأﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﮫ
وﺗﺘﺮأس اﻟﻠﺠﻨﮫ اﻟﻌﻀﻮه ﺳﺤﺮ ﺳﺎﺑﺎ .

اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺨﺎﻣﺲ  :أﻗﺎﻣﺔ ﻣﮭﺮﺟﺎن ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻊ ﻣﺠﻠﺲ أﻗﻠﯿﻤﻲ " ﻣﺮوم ھﺠﻠﯿﻞ "
اﻟﺮﺋﯿﺲ  :ھﻨﺎﻟﻚ ﺗﻮﺟﮫ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻗﻠﯿﻤﻲ " ﻣﺮوم ھﺠﻠﯿﻞ" ﻟﻸﺷﺘﺮاك ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ
ھﺬا اﻟﻤﮭﺮﺟﺎن ﻟﻤﺪة ﯾﻮم واﺣﺪ وأن ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻷﺷﺘﺮاك ﻣﻊ رﺳﻮم اﻟﺪﻋﺎﯾﮫ .
أﻗﺘﺮحَ اﻟﺮﺋﯿﺲ أن ﺗﻜﻮن ھﻨﺎﻟﻚ ﻣﻮاﻓﻘﮫ ﻣﺒﺪﺋﯿﺔ ﻣﻊ أﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﻓﺤﺺ اﻟﻤﺒﻠﻎ واﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ .

اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻋﻠﻰ أﻗﺘﺮاح اﻟﺮﺋﯿﺲ :
ﻣُﺆﯾﺪ  :راﻏﺐ  ,ﺟﻌﻔﺮ  ,ﻧﻤﺮ  ,اﻟﺮﺋﯿﺲ  ,أﺣﻤﺪ.
ﻣُﻌﺎرض :ﻋﻼ  ,ﺳﺤﺮ  ,ﻣﻨﺼﻮر .
ھﺬا وﻗﺎم اﻟﺮﺋﯿﺲ ﺑﻌﺮض ﻣﺤﻀﺮ ﺟﻠﺴﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺨﻔﯿﻀﺎت واﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺒﺤﺚ מחיקת חוב
ﺑﺤﺴﺐ اﻣﺮ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﻠﯿﮫ  .ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﯾﺠﺐ أﻋﻼﻣﻜﻢ ﺑﺬﻟﻚ .

أ ﻏﻠﻘﺖ اﻟﺠﻠﺴﮫ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻣﺴﺎءً

اﻟﯿﺎس اﻟﯿﺎس
رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ

اﻟﯿﺎس ﺳﺎﺑﺎ
ﺳﻜﺮﺗﯿﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ

ישיבת מועצה רגילה מס' 2/10

תאריך הישיבה:
מקום הישיבה :
שעת הישיבה :
נוכחים

נעדרים

משתתפים

:

:

:

על סדר השיבה :

20/5/2010
בניין המועצה
19:00
 -1מר אליאס אליאס,
 -2מר אחמד חליחל ,
 -3מר מנסור מנסור ,
 -4גב' סחר סאבא ,
 -5גב' עולא זידאן,
 -6מר נמר האשול ,
 -7מר ראג'ב זהרה ,
 -8מר ג'עפר חליחל ,

ראש המועצה .
חב ר המועצה .
חבר המועצה .
חברת המועצה .
חברת המועצה.
חבר המועצה .
חבר המועצה .
חבר המועצה .

 -1גב' אמל סרוע ,
 -2מר שרבל סלימאן ,

חברת המועצה .
חבר המועצה .

 -1מר עאדל זידאן ,
 -2מר שרבל ח'ריש ,
 -3מר אליאס סאבא ,
 -4מר ג'ורג' זכנון ,

אמאם הכפר .
מבקר הפנים .
מזכיר המועצה .
גזבר המועצה .

 -1תקציבי פיתוח לשנת . 2010
 -2מכתב חבר המועצה ,נמר האשול .
 -3מכתב חברת המועצה ,עולא זידאן .
 -4מכתב חברת המועצה  ,סחר סאבא .
 -5הקמת פסטיבל בשיתוף עם מוא"ז
מרום הגליל.

ראש המועצה  :פותח הישיבה ומברר אם ישנן הערות לגבי פרוטוקול
המועצה הקודמת .
חברי המועצה  :אין הערות
אושר פרוטוקול הישיבה הקודמת
ראש המועצה ,בשם המועצה וחבריה המועצה מגנה את מעשי החבלה
בבית קברות בכפר ברעם ומבקש מחברי המועצה להשתתף בהפגנה
אשר תתקיים ביום שבת בשעה  11:00לפני צהרים .ומבקש מהמשטרה
לחקור את העניין ברצינות .
נוסף לכך  ,ראש המועצה מודיע בפני חברי המועצה כי בישיבת עבודה עם
משרד התחבורה אושר תקציב בסך  6,200אלף  ₪מחולק לשלבים אשר
השלב הראשון יהיה בסוף השנה בסך של  2מליון  ₪עבור פיתוח כבישים
בשכונה המערבית בכפר .
חבר המועצה ראג'ב זהרה הצטרף לישיבה בשלב זה .
ראש המועצה מבקש להוסיף סעיף לסדר יום הישיבה .
ראש המועצה  :ישנה פנייה למועצה מצד חקלאי הכפר בקשר לנזקים
באדמותיהם כתוצאה מעבודת המחצבה .ראש המועצה מבקש מחברי
המועצה לפנות למחצבה בבקשה להפסקת מכירת וגריסת אבנים ,
כשבהתאם לאישור ההיתר יש להתחיל בעבודת ההטמנה  .ובבקשה לתיקון
הנזקים שנגרמו לכבישים כתוצאה מההובלות במשאיות .
הסעיף הראשון  :תקציב פיתוח ממשרד הפנים .
ראש המועצה  :תקציב הפיתוח לשנת  2010ממשרד הפנים  154אלף . ₪
ראש המועצה מבקש אישור המליאה להקצאת סך של  60אלף  ₪לבניית
מדרגות באזור אלעקבה ולהקצאת הסכום הנשאר לעבודות פיתוח ומאור
בכביש המוביל למגרש כדורגל .
נוסף לכך  ,ראש המועצה מבקש את אישור המליאה לקבלת תקציב מוועדת
התכנון הבנייה לביצוע העבודות כלהלן :

-1
-2
-3
-4
-5
-6

סלילת הכביש המוביל לביתו של מר סאמר סעד .
סלילת הכביש הסמוך לביתו של מר שארלי חדאד .
סלילת חצר מגרש הכדורגל .
סלילת הדרך המובילה לביתו של מר דאג'י ג'ובראן .
סלילת הכביש המוביל לביתו של מר יחיא אבו זינב .
תיקון כביש אלמרג' .

נמר  :מבקש מראש המועצה לפנות לקבלן המבצע עבודות סלילה וריבוד
בכדי להציב שלטים כדי לשמור על ביטחונם של התושבים .
ראש המועצה  :מבקש מחברי המליאה אישור תקציב פיתוח ממשרד הפנים
והתקציב מטעם הוועדה לתכנון ולבנייה ,כמו כן מבקש ראש המועצה אישור
סלילת וריבוד כבישים נוספים ע"י הקבלן רושדי חלבי.
הצבעה  :הסכימו חברי המליאה .
הצטרף חבר המועצה ג'עפר חליחל לישיבה בשלב זה .
הסעיף השני  :מכתבו של חבר המועצה נמר האשול .
ראש המועצה  :מבקש מחבר המועצה להציג את תוכן מכתבו .
 -1פתרון לרוכלים בכפר
נמר  :מבקש להטיל עמלה בסך של  ₪ 50על הרוכלים בכפר ולמנוע מהם
מכירת דגים ושימוש ברמקולים בימי המנוחה .
הצבעה  :הסכימו חברי המליאה .
 -2שיפור מצב מאור רחובות .
 :ישנם גופי תאורה לא טובים ואינם מאירים בצורה מספיקה.
נמר
ראש המועצה :מציע לבדוק את העניין באופן יסודי ולבנות תוכנית עבודה
מתוקצבת למטרה זו .
 -3הכניסה המערבית לכפר .
 :מבקש למצוא פתרון לכניסת המערבית של היישוב .
נמר

ראש המועצה  :הכניסה המערבית אינה חוקית אבל יש לבדוק את
האפשרות לתיקונה .
 -4פסולת בניין .
נמר  :מבקש למצוא פתרון לבעיית פסולת בניין .
ראש המועצה  :בקרוב נפרסם באמצעות עלונים שיחולקו לתושבים את
המועדים שבהם המועצה תאסוף פסולת בניין .
הסעיף השלישי  :מכתבה של חברת המועצה עולא זידאן
עולא  :בישיבת התקציב בררה למה הסכום המיועד לבית הקברות
האסלאמי נמוך מהסכום המיועד לבית קברות נוצרי.בזמנו ראש המועצה
השיב שהעדה האסלאמית מקבלת תקציב ממשרד הדתות  .לאחר בירור
הנושא עם אמאם הכפר נודע לה שהואקף האסלאמי לא קבל שום תקציב
ממשרד הדתות בשנים הקודמות.
ראש המועצה  :בשנת  2008ו 2009 -המועצה לא שלמה שום השתתפות
לבתי קברות נוצרים ומוסלמים .ולא מדובר בסכומים שהמועצה שלמה עבור
מים  .לכן ראש המועצה מציע בפני חברי המועצה הקצאת סכום מתקציב
המועצה אם הדבר אפשרי להעסקת איש אחזקה לבתי קברות מטעם
מועצה .
הסעיף הרביעי  :מכתבה של חברת המועצה סחר סאבא .
 -1הקמת קייטנת קיץ :
סחר :מבררת בעניין הקמת קייטנת קיץ .
ראש המועצה  :ישנה הצעה להקמת קייטנת שחייה למשך עשרה ימים
בהם ילמדו המשתתפים קורסי שחייה .
הקמת קייטנת קיץ אושרה לפי הנאמר לעיל
 -2תוכנית לפעילות ספורט :
 :עד עצם היום אין תוכנית לפעילות ספורט ותרבות
סחר
ביישוב .

ראש המועצה  :בקרוב המועצה אמורה לפתוח מחדש את אולם
הספורט ובהתאם לזה יהיה פרסום לתושבים עבור תוכנית הפעילות .
ובקשר לפעילות תרבות ישנם הרבה פעילויות תרבות שהמועצה מקימה
אותם .
סחר  :מבקשת להכין תוכנית מקיפה לפעילות התרבות והספורט ביישוב
ולדאוג שתכלול ימי פעילות למבוגרים והצעירים אחת לחודש לפחות .
 -3מינוי ועדה לכינוי שמות לרחובות ביישוב
סחר  :מציעה מינוי ועדה לכינוי שמות לרחובות ביישוב .
ראש המועצה  :מציע למנות את חברי המועצה  :עולא  ,ראגב ,מנסור
,ג'עפר כחברי הוועדה וחברת המועצה סחר כיו"ר הוועדה .
הסעיף החמישי  :הקמת פסטיבל בשיתוף עם מוא"ז "מרום הגליל "
ראש המועצה  :ישנה פנייה ממוא"ז "מרום הגליל" להשתתפות המועצה
ליום אחד בפסטיבל אשר יכלול השתתפות באגרת הפרסום .
ראש המועצה מציע הסכמה עקרונית עם בדיקת העלויות והתוכנית .
הצבעה :
בעד  :ראש המועצה ,ראגב ,ג'עפר  ,נמר , ,אחמד .
נגד  :עולא ,סחר  ,מנסור.
ראש המועצה הציג פרוטוקול ישיבת ועדת ההנחות אשר דנה
במחיקת חובות לפי צו המועצות המוקמיות והוא מציין שלפי החוק יש
להודיע לחברי המועצה .
הסתיימה הישיבה בשעה 21:00
אליאס אליאס

אליאס סאבא

ראש המועצה

מזכיר המועצה

