8/2/2017
بروتوكول جلسة المجلس المحلي
رقم 2/11/2017
عقدت جلسة المجلس المحلي العادية رقم  2/11/2017يوم االثنين الموافق  8/2/2017في تمام الساعة
السادسة مسا ًء في قاعة جلسات المجلس المحلي.
حضر الجلسة كل من السادة:
 .1عماد دحلة ،رئيس المجلس
 .2وسيم سالمه ،عضو المجلس ونائب الرئيس
 .3سليمان غبن ،عضو المجلس ونائب الرئيس
 .4نظمي نصار ،عضو المجلس ونائب الرئيس
 .5عبد الحميد خير هللا ،عضو المجلس
 .6علي ابو جبل ،عضو المجلس
 .7زياد سمعان ،عضو المجلس
 .8هاني عبيد ،عضو المجلس
 .9زاهي غبن ،عضو المجلس
 .10محمد نصار ،عضو المجلس (دخل متأخراً)
 .11عاطف عدوي ،عضو المجلس (دخل متأخراً)
لم يحضر الجلسة:
 .1اياد نصار ،عضو المجلس
كما وشارك في الجلسة:
 .1ربحي دحله ،سكرتير المجلس
 .2عالء دحله ،المستشار القضائيي
 .3محمد عدوي ،محاسب المجلس
 .4زياد حداد ،مهندس المجلس
 .5عرسان صباح ،مراقب المجلس المحلي
 .6سامي عدوي ،مدير قسم المعارف
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جدول البحث:
 .1المصادقة على بروتوكولل جلسة المجلس المحلي العادية رقم  1/11/2017من تاريخ ( ،16/1/2017مرفق
طيه).
 .2اقرار الميزانيات غير العادية التالية:
أ .اقرار ميزانيه غير عاديه بمبلغ  100ألف ش.ج من اجل تخطيط المرحلة "ب " من الحديقة العامة في
الحي الشرقي بتمويل من صندوق بدل ضريبة التحسين.
ب .اقرار ميزانيه غير عاديه بمبلغ  515865ش.ج من وزارة المعارف من اجل برنامج تحديات تربيه ال
منهجيه في المدرسة االبتدائية "ج"( ،مرفق طيه).
ج .اقرار ميزانيه غير عاديه من اجل مشروع تحديات لتطوير جهاز التربية الالمنهجية مبلغ 794106
ش.ج بتمويل وزارة التربية والتعليم( ،مرفق طيه).
د .اقرار ميزانيه غير عاديه من اجل مشروع اكتساب خبره علميه تكنولوجيه بمبلغ  40ألف ش.ج بتمويل
وزارة التربية والتعليم( ،مرفق طيه).
ه .اقرار ميزانيه غير عاديه من اجل مشروع برمجه روبوتيك في المدارس االبتدائية بمبلغ  72ألف ش.ج
بتمويل وزارة التربية والتعليم( ،مرفق طيه).
و .اقرار ميزانيه غير عاديه بمبلغ  500الف ش.ج من وزارة حماية البيئة لمعالجة الالشمانيا( ,مرفق طيه).

 .3تعديل الميزانيات غير العادية التالية:
أ .تعديل ميزانيه عاديه رقم  349بناء حضانة يوميه في حي ابن بيتك ،اضافة مبلغ  3640000ش.ج من
وزارة االقتصاد( ،مرفق طيه).
ب .تعديل ميزانيه غير عاديه رقم  351لبناء حضانة يوميه في حي ابن بيتك واضافة مبلغ  3640000ش.ج
بتمويل وزارة االقتصاد( ،مرفق طيه).
ج .تعديل ميزانيه غير عاديه رقم  350لبناء حضانة يوميه في حي السعليات واضافة مبلغ  3528000ش.ج
بتمويل وزارة االقتصاد( ،مرفق طيه).
 .4اغالق الميزانيات غير العادية (المرفقة).
 .5بحث المستجدات بموضوع المدخل الشرقي للقرية – مدخل الكسارة.
 .6بحث موضوع ترميم ملعب كرة القدم حسب طلب عضو المجلس علي ابو جبل.
مالحظه الجلسة مرفقه بتسجيل صوتي.
لالستماع اضغط هنا
https://www.youtube.com/watch?v=MWb7wEYCSHQ
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افتتح رئيس المجلس الجلسة حيث رحب بالحضور.
جدول البحث:
 .1المصادقة على بروتوكولل جلسة المجلس المحلي العادية رقم  1/11/2017من تاريخ ,16/1/2017
(مرفق طيه).
علي ابو جبل ،عضو المجلس :باإلضافة لما ذكر بالبروتوكول هناك جمله لم تذكر بالنسبة للتنازل عن
المالحظة للقسائم التي يتم شراؤها.
قرار :تقرر باألجماع.
(دخل العضو محمد نصار الى الجلسة).
 .2اقرار الميزانيات غير العادية التأليه:
أ .اقرار ميزانيه غير عاديه بمبلغ  100ألف ش.ج من اجل تخطيط المرحلة "ب " من الحديقة العامة في
الحي الشرقي بتمويل من صندوق بدل ضريبة التحسين.
شرح رئيس المجلس عن هذه الميزانية من اجل التخطيط للحديقة العامة المرحلة "ب ".
ب .اقرار ميزانيه غير عاديه بمبلغ  515865ش.ج من وزارة المعارف من اجل برنامج تحديات تربيه ال
منهجيه في المدرسة االبتدائية "ج"( ،مرفق طيه).
سامي عدوي ،مدير قسم المعارف :شرح عن الميزانية المرصدة من اجل بناء مقر لبرنامج التحديات والمكان
المعد لذلك في المدرسة االبتدائية "ج" هذه الميزانية من قبل وزارة المعارف من اجل اجراء فعاليات ال
منهجيه في ساعات بعد الظهر.
ج .اقرار ميزانيه غير عاديه من اجل مشروع تحديات لتطوير جهاز التربية الالمنهجية مبلغ  794106ش.ج
بتمويل وزارة التربية والتعليم( ،مرفق طيه).
رئيس المجلس :هذه الميزانية للفعاليات الالمنهجية وهذه الميزانية جديده من اجل دفع هذا النوع من الفعاليات
وهي معده لكل شرائح الشباب في القرية وليست لمدرسه معينه او إطار مدرسي معين.
د .اقرار ميزانيه غير عاديه من اجل مشروع اكتساب خبره علميه تكنولوجيه بمبلغ  40ألف ش.ج بتمويل
وزارة التربية والتعليم( ،مرفق طيه).
سامي عدوي ،مدير قسم المعارف :شرح عن الميزانية اعاله.
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ه .اقرار ميزانيه غير عاديه من اجل مشروع برمجه روبوتيكا في المدارس االبتدائية بمبلغ  72ألف ش.ج
بتمويل وزارة التربية والتعليم( ،مرفق طيه).
سامي عدوي ،مدير قسم المعارف :شرح عن الميزانية اعاله.
رئيس المجلس :هذه الميزانية مهمه من اجل تطوير التفكير الذهني لطالبنا باإلضافة للجانب العلمي.
محمد نصار ،عضو المجلس :هذا البرنامج لكي نضمن نجاحه علينا العمل على التقوية بموضوع الحاسوب.
و .اقرار ميزانيه غير عاديه بمبلغ  500ألف ش.ج من وزارة حماية البيئة لمعالجة الالشمانيا( ،مرفق طيه).
نظمي نصار ،عضو المجلس :شرح عن موضوع الالشمانيا ومعالجة المرض وكيفية انتقال هذا المرض
بواسطة بعض الحيوانات فقمنا بمراسلة وزارة البيئة وتخصيص مبلغ  50ألف ش.ج من اجل معالجة
الموضوع.
عبد الحميد خير هللا ،عضو المجلس :اشكر قسم المعارف على تحصيل هذه الميزانيات.
رئيس المجلس :باسم جميع اعضاء المجلس اشكر جميع القائمين على تقديم الطلبات من اجل الحصول
على هذه الميزانيات وان شاء هللا ستعود بالفائدة على طالبنا.
قرار :تقرر باألجماع المصادقة على جميع الميزانيات اعاله.
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تعديل الميزانيات غير العادية التأليه:
تعديل ميزانيه عاديه رقم  349بناء حضانة يوميه في حي ابن بيتك ،اضافة مبلغ  3640000ش.ج من وزارة
االقتصاد( ،مرفق طيه).
تعديل ميزانيه غير عاديه رقم  351لبناء حضانة يوميه في حي ابن بيتك واضافة مبلغ  3640000ش.ج
بتمويل وزارة االقتصاد( ،مرفق طيه).
تعديل ميزانيه غير عاديه رقم  350لبناء حضانة يوميه في حي السعليات واضافة مبلغ  3528000ش.ج
بتمويل وزارة االقتصاد( ،مرفق طيه).
رئيس المجلس :الحديث يدور عن بناء  3حضانات يوميه من جيل  3أشهر حتى جيل  3سنوات ،كنا في
جهوزية كامله من اجل الحصول على هذه الميزانيات ،طرعان حصلت تقريبا على ثلث الميزانية للوسط
العربي ،حصلنا على حوالي  12مليون ش.ج من أصل  36مليون ش.ج لكل الوسط العربي.
سنقوم ببناء حضانتين في حي ابن بيتك وحضانة ثالثه في حي السعليات.
قرار :تقرر باألجماع المصادقة على تعديل الميزانيات غير العادية اعاله.
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 .4اغالق الميزانيات غير العادية (المرفقة).
رئيس المجلس يطلب شطب البند االخير من القائمة وهو ميزانيه رقم  389ألننا سنقوم بالعمل بهذه الميزانية
من جديد خالل يوم العطاء الرابع.
قرار :تقرر باألجماع.
 .5بحث المستجدات بموضوع المدخل الشرقي للقرية – مدخل الكسارة.
رئيس المجلس :قمنا بوقفه احتجاجيه وتمت الموافقة على تأجيل العمل لمدة يوم بالمفرق المذكور وفي اليوم
التالي تقدمنا بأمر منع من قبل المحكمة كما وقمنا بالتواصل مع مدير عام נתיבי ישראל حيث قال حتى مع اتمام
العمل بالمفرق هذا ال يلغي مطالبتنا بالتغيير حسب طلبنا وحسب طلب لجنة ותמ"ל وفي اليوم التالي حصلنا
على امر منع لغاية  13/2/2017يوم االحد االخير تواصل معي مساعد وزير المواصالت حيث تم توضيح
مطلبنا العادل امامه حيث نسعى للخروج من المفرق والدخول اليه من جميع االتجاهات احتماالتنا في المحكمة
ضئيلة علينا ان نتابع الموضوع بشكل جدي مع وزارة المواصالت حيث ان ال ותמ"ל بجانبنا في هذا
الموضوع وسنقوم باطالع اعضاء المجلس بالمستجدات بهذا الموضوع.
 .6بحث موضوع ترميم ملعب كرة القدم حسب طلب عضو المجلس علي ابو جبل.
رئيس المجلس :موضوع الملعب هو حاجه ضرورية جدا حيث من حق شبابنا الحصول على ملعب
لكرة القدم.
قام المجلس المحلي سابقا برصد ميزانيه للموضوع وايضا قمنا بالدورة الحالية برصد ميزانيه
بالموضوع وتم االتفاق مع القيمين على ارض الوقف بإكمال العمل وتجهيز الملعب شرط ان نقوم
بالعمل داخل اسوار الملعب قمنا بأجراء مناقصه واختيار مقاول ولكن تفاجئنا برفض من قبل رجال
الوقف وطلبت من المقاول التواصل معهم واطالعهم على المخططات ولغاية االن لم يقوموا بالرجوع
للمقاول علينا اتخاذ قرار جماعي بهذا الموضوع وايضا نحن حريصين اشد الحرص على ارض الوقف
ولكن علينا ان نقوم بخدمة شبابنا من اجل اتاحة ملعب لهم.
رئيس المجلس شدد على وجود مخطط لملعب كرة القدم وان ترميم الملعب هو امر زمني وضروري.

_____________________
ربحي دحلة
سكرتير المجلس

__________________
عماد دحلة
رئيس المجلس
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