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  2019/03/06 :تاریخ الجلسة
  19:00ساعة البدء: 

السادة صالح ریان رئیس المجلس المحلي واالعضاء سلطان جمل القائم بأعمال  :الحضور
، جواد شحادة، احمد صالح، محمد ابراھیم، سیف خطیب ،جالل ریان ،فرید حمود ،الرئیس

 .ومحمد بدرانادیب بدران 
 .السیّد سمیر عكري :الغیاب

احمد ابداح مھندس المجلس ، السادة عماد الحاج المستشار القضائي :الحضور من الموظفین
 .المحلي وعاصم ھیبي المراقب الداخلي

 
 :بنود البحث

برنامج ، شاقل جدید من وزارة التربیة والتعلیم 150,000المصادقة على استالم مبلغ  -1
 تحدیات لتظلیل المدرج في الساحة الجنوبیة في مدرسة "أ" 

المحلیة المصادقة على استمراریة تعیین رئیس المجلس ممثالً في لجنة التنظیم والبناء  -2
وتعیین السیّد أمین أدیب طھ عضًوا في لجنة التنظیم والبناء المحلیة "  واللوائیة

 הוועדה לתכנון ובנייה שפלת הגליל ".
מ"ר  114י המועצה של קרקע הידוע כשטח שה ללא תמורה ע"רכי -3

 .מאדמת כאבול מאת עומר חוסין טאהא 19602גוש  7מחלקה 
 .افتتح الجلسة الرئیس مرحبًا بالحضور متطرقًا لشرح البند االول

 
، والتعلیمشاقل جدید من وزارة التربیة  150,000المصادقة على استالم مبلغ  :االول البند

 .تحدیات لتظلیل المدرج في الساحة الجنوبیة في مدرسة "أ"برنامج 
ھنالك میزانیة للتربیة الالمنھجیة تسمى "تحدیات " وتقدمنا بطلب من وزارة المعارف قائالً  

مسح المدارس العربیة وقد أقرت میزانیة تم  . ثممیزانیات سابقةمنھا  وقد تلقیناאתגרים 
 ظلیل ساحة في مدرسة النور "أ" ألف شاقل جدید وسنجري مناقصة لت 150

 .وقد أعطى الرئیس احمد ابداح حق الكالم
 تمادقوساحة مدرسة النور "ا" وقد صرج دنحن رصدنا ھذا المبلغ لتظلیل المّ  :احمد ابداح

سنوحد المبلغین وسنعمل بھما لتطویر الساحة بمدرسة النور وھكذا  ألف 586مبلغ  على
 .تطوًرا في كابولساحات المدارس كلھا  تكتمل

 المدرسة؟المناقصة مع التظلیل اضافة لتطویر  :جواد شحادة
ایًضا بعد تعمل  رسة النور لكونھا مدرسة جماھیریةھنالك حاجة لتطویر ساحات مد :الرئیس

 .ساعات الدوام
 .فصوت علیھ الحضور باإلجماع :الرئیس: نرفع البند للتصویت

 
 



لي ممثالً للمجلس المحلي المح المجلس رئیس تعیین استمراریة على المصادقة :الثاني البند
في لجنة التنظیم والبناء المحلیة واللوائیة وتعیین السیّد امین أدیب طھ عضوا في لجنة 

 הוועדה לתכנון ובנייה שפלת הגליל ". التنظیم والبناء المحلیة "
ھذا الطلب واجب حتى نخدم الجمھور وقد طلبوا منا في لجنة التنظیم اقرار الشخصین  :الرئیس

 .مجلسھنا بجلسة 
 ؟لماذا امین طھ بالذات :محمد بدران

 ب أن یخدم الجمھور حھندسي وی ألنھ :الرئیس
 ؟ھل ھنالك اجراء قانوني معین :جواد شحادة

 .ھناك نموذج یجب تعبئتھ وتقدیمھ للتنظیم بعد اقراره ھنا :الرئیس
 .یجب ادراج االسم اوالً في جلسة مجلس واقراره وبعد ذلك تقدم للجنة التنظیم :عماد الحاج

 معین؟عضاء االدارة طرح اسم ھل یستطیع عضو من غیر أ :سیف خطیب
 عماد الحاج: نعم یستطیع 

 ؟ھلماذا لم یحضر ھنا أمین ط :سیف خطیب
 ممنوع حضوره ھنا  :عماد الحاج

رفع البند للتصویت فصوت علیھ كل الحضور ما عدا محمد بدران وعلیھ فاز اقتراح ن :الرئیس
 .باألغلبیةالرئیس 

 
בחירת المركز الجماھیري  إلدارةاختیار ممثلین من أعضاء المجلس المحلي  :البند الثالث

 .נציגים מחברי המועצה להנהלת המתנ"ס
كل أعضاء المجلس المحلي أنتم أعضاء في الجمعیة العامة للمركز الجماھیري أنتم  الرئیس:

נציגי חברת  20% ،נציגי ציבור %40 ،ممثلین مجلس %40وھنالك تقسیم محدد 
 .המתנ"סים

 .لدینا أعضاء مجلس اثنین محمد ھیبي ونبیل طھ وموظفو المجلس نزار عید ویوسف عكري
موجودین ویعملون وسنبدل أعضاء المجلس االثنین محمد  ألنھمیوسف عكري ونزار یبقوا 

صالح  ،علي مرشد نأربعة ممثلی(كان ھنالك  2رشید ھیبي ونبیل طھ وممثلي جمھور اثنین 
 .)ة ریان وولید طھرانی ،بقاعي

كل أعضاء الجمعیة مفروض أن یتواجدوا بعد أن یوقعوا على تصریح أنھم من مؤسسي المركز 
 نسائيویجب أن یكون تمثیل الجماھیري واثنین بدل محمد ھیبي ونبیل طھ وممثالن آخران 

حاولت أن أبحث عن امرأة متفرغة . ومن ممثلي الجمھور یجب أن یكون تمثیل نسائي  .أیًضا
 .جدومن الصعوبة أن ت

ونادر طھ ممثالً عن الجمھور  اأعضاء المجلس المحلي فرید حمود وأحمد صالح طرحا أنفسھم
نحن حاولنا أن ، یمكن أن ندرجھا اماسمھ كان لدیكم امرأة تریدون طرح إذاونحتاج الى امرأة 

 .نتحدث مع معلمة ختام أشقر ورحیب ریان لیكونا ممثال جمھور
 .یھ شحادة ھو عضو بالمركز الجماھیريبالصدفة أعلم أن نز :جواد شحادة

 الرئیس: نزیھ من لجنة المراقبة 
 ؟متى تجتمع لجنة االدارة ومتى اجتمعت في المرة االخیرة :سیف خطیب

 .في شھر دیسمبر :الرئیس
 .یجب أال یكون قرابة عائلیة في المركز الجماھیري: محمد بدران



 .أنا سألت عن الموضوع كثیًرا :فرید حمود
دا سیف خطیب وجواد شحادة امتنعا رفع البند للتصویت فصوت علیھ الحضور ما ع :الرئیس

احمد  ،فرید حمودوعلیھ فاز اقتراح الرئیس كما طرحھ الرئیس بالترتیب الذي شرحھ للحضور 
 .نادر طھ ولم یطرح اسم امرأة، صالح

 
 מ"ר 114המועצה של קרקע הידוע כשטח  רכישה ללא תמורה ע"י :البند الرابع
מאדמות כאבול מאת עומר חוסין טאהא ת"ז מס'  19602גוש  8מחלקה 

033934084. 
مصلًحا رقم القسیمة ومضیفًا رقم ھویة عمر حسین طھ وأعطى السیّد احمد ابداح حق  :الرئیس
 .الكالم

وصودق متر  114ھذه االرض بجانب مقبرة السوق مقابل بوابة المقبرة بمساحة  :احمد ابداح
متر نحن نرید أن نبني بیت أجر في الطابق االول  456=4×114المساحة .1995عام ما علیھ

والبناء عن طریق خارطة  .حولناھا ألرض سكن وإذامن ھذه االرض وھذه المساحة صغیرة 
فالمجلس طبقات ولذلك  4المحلي ونحن نملك الطابق االول من مفصلة یجب تسجیلھا للمجلس 

 .ي التقسیم النسبي لعدد أمتار البناءوھ .متر 114لھ طبقة اولى المحلي 
 .صیاغة البند خطأ عدد االمتار خطأ والقسمة خطأ :جواد شحادة

 باسم المجلس المحلي  مسجلة یجب أن تكون االرض :الرئیس
 .أنا ال أعارض انما یجب صیاغتھ وطرحھ كما یجب :جواد شحادة
  ؟التطویر : على حساب منسیف خطیب

لتكون على مستوى واعدادھا  رض ونحن بعد تطویر االرضالرئیس على حساب صاحب اال
 .بدأ البناء فیھانالشارع 

 4طابق من  ألنھمتر  114یجب أن نتخذ قرار امتالك بدون مقابل بالتحدید و :احمد ابداح
طوابق مسموح بھا العمار ویجب أن یكون المجلس صاحب االرض ومالك الرخصة وھذه 

 .متطلبات الطابو
 ؟ھل ھنالك تحدید الستعمال المبنى :محمد بدران

 سكن بناء جماھیري وھو بناء نحن :الرئیس
 .حتى احضار االتفاقیةیفّضل تأجیل التصویت لھذا البند  :جواد شحادة

 .من المنطقي أن نرى االتفاقیة قبل التصویت :سیف
 .ال مانع من عرض االتفاقیة ورؤیتھا مع المصادقة على البند :الرئیس

 على البند طلب التصویت ن :جالل ریان
نرفع البند للتصویت فصوت علیھ الحضور ما عدا سیف خطیب وجواد شحادة عارضا  :الرئیس

 .وعلیھ فاز اقتراح الرئیس باألغلبیةالبند 
 .19:55 :اغلقت الجلسة

 
 

 باحترام 
 مصطفى حمود         صالح ریان  

 سكرتیر المجلس          رئیس المجلس 


