
 

 جلسة مجلس غیر عادیة 
 قاعة الجلسات  الجلسة:مكان 

  23- 1- 2019تاریخ الجلسة: 
  03 – 1 – 2019-03 الجلسة:رقم 

  19:00 االفتتاح:ساعة 
محمد ابراھیم  جمل،السادة صالح ریان رئیس المجلس المحلي واالعضاء سلطان  الحضور:

 حمود.شحادة وفرید  جوادخطیب،  الرحمن، سیفعبد  بدران، عامرمحمد  عكري،سمیر 
 بدران.احمد كامل صالح وأدیب  االعضاء:الغیاب من 

ابداح مھندس المجلس  القضائي، احمدالسادة عماد الحاج المستشار  الموظفین:الحضور من 
 الغباریة.وحضر الجلسة السیّد عالء  الداخلي. كماالمحلي وعاصم ھیبي المراقب 

 البحث:بنود 
 وتطویر شوارع   סלילת רחובות ומדריכות -1
 تصریف المیاه . –תיעול  -2

البندین، المصادقة على ھذین  ألھمیةافتتح الجلسة الرئیس مرحبًا باألعضاء والحضور متطرقًا 
المجلس البندان حاولنا المصادقة علیھما قبل االنتخابات وھذان القانونان یساعدان  إن ھذان قائالً 
بھذا الواجب تأخیر القیام لكي نمنع أي جسم من ) 2מתחם ( 2تسویق قسائم في مجال رقم  في

 الغباریة.تسویق القسائم وأعطى السیّد احمد ابداح حق التحدث عن البندین قبل المحاسب عالء 
ھذین القانونین المساعدان הטל סלילה +הטל תיעול اھمیة ھذین القانونین  ابداح:احمد 

ومن المھم المصادقة علیھما لیتسنى  ةالرسوم المناسب היטליםال یخوالن المجلس من جبایة 
أن نطّور شوارع  وشوارع دونمباني  للمجلس المحلي القیام بأعباء التطویر وال یعقل أن نطّور

 مع مساحات أكبر وأكثر 
على أبواب المصادقة على المخطط الھیكلي الذي یضم  القانونین، انناالنقطة الثانیة من أھمیة 
أو ال نستطیع تسویق ھذه المقاطع من أراضي دائرة أراضي اسرائیل أراضي دولة ودونھما 

 .أراضي دولة
 ھل االمر یتعلق بالشوارع القائمة ام الجدیدة؟ حمود:فرید 

توقف جبایة رسوم تطویر شوارع وتسویق مقاطع تھذان القانونان علیھما  ابداح:احمد 
مساحة الشوارع واالراضي  القانونین یتحدثان عن شوارع،شوارع وشق  لتصلیحמגרשים) (

كل الشوارع المصادق  ملیون 129تكلف حوالي  الھیكلي وقدالتي مصادق علیھا بالمخطط 
 .فقط ملیون 1.9علیھا االن ومیزانیة التطویر ھي 

 حق الكالم باعتباره ھو الذي یتابع امر المصادقة على القانونین  ةالغباریوأعطى المحاسب عالء 
 اسب ومحامي لقد نجحنا في المصادقة على عدة قوانین مساعدة في كابول مح اغباریة: أناعالء 

ھذان القانونین بما یتناسب مع  بإقرارالداخلیة تلزم المجالس وزارة  סלילת רחובות +תיעול 
 .وحسب اعتباراتھا وحساباتھا متطلبات وزارة الداخلیة 

 وشوارع.حات الموجودة حسب المخطط الھیكلي بیوت انحن نفحص المس
حسابات تأخذ بعین لكننا نحن قمنا بإجراء  129حوالي עלות احمد ابداح ال بھ  كما تفّضل

الھدف توفیر امواالً في صندوق  كابول.لقریة مثل  االجتماعیة، اقتصادیةاالعتبار االوضاع 
 االخذ بعین االعتبار أوضاع الناس اقتصادیًا  بھا. معلتطویر الشوارع 



 

وزارة الداخلیة ,لكن یجب اقرارھا ھنا أوالً من أجل اكمال مشوار וסח מתכונת החוק לפי נ
المصادقة علیھما في الداخلیة ووزارة القضاء . التكالیف ھنا تختلف كثیًرا عن التكالیف في 

 الیھودي.الوسط 
اردت البناء مرة اخرى سأدفع مرة  وإذاقمت ببناء االن سأدفع ھذه التكالیف  إذا حمود:فرید 
 ؟!ثانیة 
ומדריכה  תיעולستدفع مثالً  متر 150دار  المستقبلي عنتعلق بالبناء یالدفع نعم  ابداح:احمد 

21000 ₪. 
 أستطیعالتي على اساسھا یمكن جمع تكالیف الشوارع حتى שבלונה ما ھي ال  بدران:محمد 
 شوارع.جبایة 
تفعیل القانون عندما یرید المواطن أن یحقق حقھ في البناء طبقة واحدة  أنا أستطیع ابداح:احمد 

 طبقات. 4أن نلزمھ ب طبقات ونحن ال نستطیع  4لھ  مع أنھ یحق
 شارع؟یعني  بدران: ماذامحمد 
 قانونیًا.شق شارع صودق علیھ ھنا في المجلس  الحاج:عماد 
 ותעול.מדריכה  ،סלילהھنالك قانون  الغباریة:عالء 
תאורה ותיעול  מדריכותمعطیاتھا عندي شارع مثالً شوارع مختلفة من حیث  بدران:محمد 

 וסלילה.
شكوى ضد  تستطیع رفعأنت  كمجلس بعد المصادقة لنا ھنا أنا بواجبيلم أقم  إذا ابداح:احمد 

 المجلس.
نحن نرید ضمانات للمواطنین فلیس كل المواطنین یستطیعون رفع دعوى ضد  بدران:محمد 

 لمجلس.ا
 بناء؟ھل سندفع مرتین عند تقدیم طلب اصدار رخصة  ریان:جالل 
 ال تدفع عن الشوارع في رخص العمار  ابداح: أنتاحمد 
 القانونین.أنا سأغادر الجلسة وأنا موافق على اقتراح الرئیس وأصادق على  عكري:سمیر 
 یلزمחוזה ین بمثابة على القانون القانون، الدفعفي آخر הטל סלילת רחובות  الحاج:عماد 

 بدران.على تساؤالت محمد  الطرفان اجابة
 ھنا؟اعتبارات سیاسیة بالمجالس ھل كل الشوارع التي شقت صودق علیھا  بدران: ھنالكمحمد 
 المحلي.نحن نطبق ھنا قرارات المجلس بالطبع  ابداح:احمد 

اختلفت معطیات  إذاأعتقد أن جبایة الرسوم للقانونین فیھما ظلًما للمواطن  خطیب:سیف 
 ستتوحد؟شارعین ھل ستختلف رسوم التكالیف أم 

 كابول.في  كل الشوارع الناس في كابول تستخدم اغباریة:عالء 
وصاحبھ ال یسكن في كابول ھل سیجبي נטוש) كان ھنالك بیتًا متروًكا ( إذا خطیب:سیف 

 لبیتي.المجلس عنھ امواالً مقابل الشارع المحاذي 
 م نع ابداح:احمد 
 ؟!أم ال  أبدىكان الشارع ھو  الحاج: إذاعماد 
 القانون).متى سیتم جبایة الدفع لھذه القوانین (تنفیذ  خطیب:سیف 
حسب شق وتعبید الشوارع بكل ما تعني החיוב حسب قدرات السلطة المحلیة  اغباریة:عالء 

 معنى.الكلمة من 



 

كانت ھنالك مصادرة  إذاھل سیدفع المواطن מחוק סלילת כבישים  6סעיף  خطیب:سیف 
 سنوات. 5منھ كل سنة أو جزء من الدفع عن  %20من أرضھ وھل تسترجع السلطة 

الصیاغة ھنا قضائیة ووزارة الداخلیة صاغتھ والمستشار القضائي للحكومة صادق  ابداح:احمد 
 علیھ.
 ובניה.ן חוק תכנוمن قانون  – 197في ھذه الحالة یحق لك تعویًضا وفقًا لبند  ابداح:احمد 

جمل، سلطان والسادة رفع البند للتصویت فصوت علیھ الرئیس السیّد صالح ریان  الرئیس:
 ابراھیم.ومحمد عكري  حمود، سمیر ریان، فرید الرحمن، جاللعبد  عامر

خطیب ومحمد بدران وعلیھ فاز اقتراح الرئیس بشقیھ  شحادة، سیفجواد  من:وعارضھ كل 
 باألكثریة.ריכות ומדחוק תיעול וסלילת רחובות 

 .20:16الساعة  الجلسة:أغلقت 
 
 
 
 
 صالح ریان                     مصطفى حمود   

 رئیس المجلس المحلي       سكرتیر المجلس 
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