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تاريخ الجلسة

:

األثنين 16/4/12

ساعة انعقاد الجلسة

:

السابعة مساءً

مكان انعقاد الجلسة

:

بناية المجلس المحلي

الحضور

:

 .1السيد الياس الياس  ,رئيس المجلس .
 .2السيد جورج زكنون  ,محاسب المجلس.
 .3السيد مصطفى عزام  ,عضوالمجلس .
 .4السيد شربل هاشول  ,عضو المجلس .
 .5السيد جوني نجم  ,عضو المجلس.
 .6السيده امل سروع  ,عضوة المجلس.

الغياب

:

 .1السيد لطفي أيوب  ,عضو المجلس.
 .2السيد ألبير عيسى  ,عضو المجلس.
 .3اآلنسة عال زيدان  ,عضوة المجلس .
 .4ألسيد احمد حليحل  ,عضو المجلس.

على جدول األعمال

:

 -1מכתב חברי המועצה מיום 21/1/12
 -2תב"רים מקרן פיתוח .
 -3סגירת תב"רים . 2212
 -4אישור תב"ר מטוטו וינר
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الرئيس  :لم تصل أي رسالة من األعضاء لتصليح محضر الجلسة السابقة وعليه يعتبر محضر الجلسه السابقة
مصادقاًُ عليه .

البند األول  :מכתב חברי המועצה מיום 21/7/72
أثر عدم تواجد عدد األعضاء المطلوب للجلسة – فؤجلت الجلسة حتى اليوم  ,وبسبب غياب المسؤولة عن
الرفاه األجتماعي في جلسة اليوم  ,ننظر في هذا البند في جلسة أخرى  .أما اآلن فالبند األول عن الكسارة ,
الرئيس يطلب من مصطفى التكلم بالموضوع .
مصطفى  :الكساره ال توجد لها أية فائدة للبلد بتاتاً وهي بدون ترخيص كسارة ولكن لها ترخيص مزبلة
وتعمل ككسارة  .الشاحنات التي تأتي للكسارة ليالً ال أحد يعلم ماذا تحوي هذه الشاحنات .
شربل

 :وأيضاً تقوم بتخريب الشوارع ,شوارع البلدة والشوارع الزراعية .

الرئيس  :في السنة السابقة تم تصليح قسم من الشوارع التي يستعملوها الشاحنات
جوني  :يجب فحص التراخيص (אישורים) التي بحوزته لكي تكون هنالك مزبلة .
مصطفى  :يتم طم مواد سامة هناك .
الرئيس  :سوف نكتب مكتوب ونرفع طلب لجودة البيئة لكي تفحص نوعية المواد التي يتم طمها في الكسارة
(المزبلة ) .
مصطفى  :ألزامه بتصليح الشوارع وتعويض المزارعين .
الرئيس  :على المزارعين هم انفسهم رفع دعاوى ضده لتضررهم .
:
أمل
الكسارة ؟

هل يمكن ان نتوجه لجمعية أو أي شركة لجودة البيئة خارجية وغير حكومية لفحص الطم في

الرئيس  :ممكن وال توجد أي مشكلة .
مصطفى  :اطالب أن يكون الفحص من قبل التخنيون أذا أمكن .
الرئيس  :ممكن .
الطلب الثاني  :مخاطر تعدد مداخل القرية .
مصطفى  :بوابة في أول البلد وعند المرج وتسييج البلد بشكل تام  ,للتقليل من المشاكل والناس الغريبة التي
تدخل ألحداث مشاكل .
الرئيس  :من الصعب تسييج محيط القرية وأغالق مداخل القرية كلياً بدون وجود حارس ليلي .
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الرئيس  :أقترح أن نبعث مكتوب لقائد لواء الشمال ومفتش عام شرطة (מפכ"ל) أسرائيل ونسخه لوزير
الشرطة واألمن الداخلي لتجديد طلبنا لتكثيف تواجد الشرطة في البلد وأقامة شرطة جماهيرية  ,وعندما يصادق
في وزارة الداخلية على الميزانية سنرى ما يمكننا تخصيصه للموضوع .
البند الثاني  :ميزانية غير عادية من صندوق التطوير (תב"ר מקרן פיתוח)  .مبلغ  80,000شاقل
الرئيس  :يقترح
 .1شق الشارع عند بيت المواطن شكري رفعات جبران גוש ( )14041חלקה  11ما يقارب
 40-50ألف شاقل .
 .2ترميم الدرج الذي يؤدي من الشارع الرئيسي الى بيت المواطن جاد شحادة ما يقارب  30-40ألف
شاقل .
التصويت  :وافق جميع األعضاء باألجماع .
البند الثالث  :סגירת תב"רים :2272
الرئيس  :يقترح تحويل الزياده ألى ميزانية التطوير (קרן פיתוח ) لتغطية العجز .
العجز يتحول ألى عجز متراكم والمبلغ يصبح  43ألف شاقل .
تحويل  103ألف شيكل من صندوق التطوير لتغطية العجز المؤقت لملعب التنس .
التصويت  :وافق جميع األعضاء باألجماع .
البند الرابع  :مبلغ  150ألف شاقل من winner
الرئيس  :يقترح باألضافة للمبلغ  150ألف شاقل من טוטו וינר تخصيص مبلغ  60ألف شاقل من ميزانية
التطوير من وزارة الداخلية (תקציב פיתוח ) وذلك ألنشاء ملعب למתקני כושר في أحد األماكن التالية :
עדיפות ראשונה  :المنطقة الشرقية
עדיפות שנייה  :حارة العقبة
עדיפות שלישית  :بجانب ملعب كرة القدم والتنس .
التصويت  :وافق جميع األعضاء باألجماع
رفعت الجلسة الساعة 21:40
الياس الياس

حررت الجلسة

رئيس المجلس

أمل ديراوي
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