
 

 جلسة مجلس عادیة 
 قاعة الجلسات  الجلسة:مكتن 
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  17-08- 2020- 17 الجلسة:رقم 
 19:00ساعة البدء :

ابراھیم،  محمدبدران، ریان رئیس المجلس المحلي واالعضاء أدیب  السادة صالح الحضور:
 حمود.بدران وفرید  شحادة، محمد خطیب، جواد سیف

عبد الرحمن رغم  جمل، عامر ریان، سلطان عكري، ماھر صالح، سمیرالغیاب: السادة احمد 
 مجھولة.تبلغھم بدعوات رسمیة وألسباب 

ابداح مھندس المجلس وعماد  الھندسة. احمد طھ، قسمالسادة ایھاب  الموظفین:الحضور من 
 عیاشي.الحاج المستشار القضائي كما وحضر الجلسة المحامي أیمن 

 بنود البحث:
 شعب ومجد الكروم –انتخاب مندوبین لمتابعة المنطقة الصناعیة المشتركة كابول  -1
 .2020فاء مواطنین من الضریبة العامة االرنونا اع -2

ھویة رقم  2020دیم بما فیھ اعفاء المواطن مھدي علي دعاس من دینھ الق -
311150494. 

 רעד)רכב ( 2019اعفاء الدین القدیم المسجل باسم أحمد مأمون مرشد لغایة سنة  -
 .308448232ھویة رقم 

رفضت فیھ اللجنة اللوائیة  يوالذ )2(מתחם מס'  2بحث مصیر المخطط رقم  -3
افقت على االراضي مع العلم بأن وزارة االسكان واعتراضات المواطنین أصحاب 
 الموضوع.االعتراضات وكیفیة التعامل مع 

الجلسة بعد أن اكتمل في تمام الساعة السابعة والربع افتتح رئیس المجلس المحلي 
النصاب القانوني وأفاد بأن عشرین شخًصا مصابون بالكورونا وقبل یوم زاد في القریة 

 أشخاص.خمسة 
 االول:البند 

ش.ج  150000طلب رئیس المجلس المحلي اضافة بند والمصادقة على استالم مبلغ 
 المحلي.لترمیم أحد المباني التابعة للمجلس 

في تمام الساعة السابعة والعشرین دقیقة حضرا عضوا المجلس سمیر عكري وسلطان 
 جمل.

انیة الغیر من اطار المیز 13اضافة بند آخر للمصادقة على تغییر شارع رقم كما وطلب 
في جلسة المجلس المحلي التي عقدت بتاریخ  2عادیة والتي تم تخصیصھا لشارع رقم 

18/7/2018. 
باإلجماع أدرج البندین على جدول أعمال الجلسة ونرفع البندین للتصویت فصوت 

 اجماع.علیھما مل أعضاء المجلس المحلي بدون 
 ومجد الكروم  كابول، شعباعیة المشتركة انتخاب مندوبي لمتابعة المنطقة الصن االول:البند 

أفاد رئیس المجلس أن ھناك شركة اقترحت أن یكون منطقة صناعیة في أراضي دائرة اسرائیل 
حسین  عبد هللا وھم:في شعب وأرض خاصة لكابول واقترح أن یكون شخصین لھذا الموضوع 

 ھیبي.عیسى ریان ومعتصم 
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 استثناء.وافق جمیع االعضاء بدون 
رقم ھویة  2020اعفاء المرحوم مھدي علي دعاس من دینھ القدیم لغایة سنة  الثاني: البند

ھویة رقم רעד כאר وكذلك االمر أحمد مأمون مرشد محل سیارات  311150494
 الشخصین.وافق جمیع االعضاء بدون استثناء على اعفاء  2019لغایة سنة  308448232

فضت منھ اللجنة اللوائیة ور 2מס' מתחם  2بحث مصیر مخطط رقم  الثالث:البند 
مع اعتراضات المواطنین مع العلم أن وزارة االسكان وافقت على االعتراضات وكیفیة التعامل 

 الموضوع.
 بالقانون.أفاد رئیس المجلس أن ھذا القرار كان صعب جًدا لألشخاص الذین التزموا 

أفاد مھندس المجلس احمد ابداح انھ تم رفض معظم ھذه التوصیات وحتى الیوم ال یوجد قرار 
 االمر.إلعادة بحث 

صعب  2מתחם    أفاد رئیس المجلس المحلي بأنني أحاول اعادة القرار للجنة ثانیة والقرار في
 ثانیة.جًدا وسأحاول اعادة النظر فیھ 

طة واعادة صیاغتھا من جدید وذلك ألن االستئناف كما واقترحت خطة ثالثة وھي سحب الخار
 سنة.قد یمتد الى أكثر من 

أما تصلیح الخارطة فھو یأخذ وقت أقل ألن المجلس اوصى بقبول عدة اعتراضات اال انھا 
 وتصلیحھا.رفضت وھذا سبب لسحب الخارطة 

 افضلھ.سحب الخارطة وتصلیحھا قد یمتد الى سنة أو أكثر ولكن ھما حل 
 كثیًرا.من أن االمر یعیقنا  ونصلحھا، أخشىالخارطة  إن نسحبانت تقول  حادة:شجواد 
 على التعاملأفاد بأن االمر سوف یجعل من اللجنة اللوائیة مكان للمسائلة ویحثھا  ابداح:اجمد 

   الموضوع.أكثر مع المجلس في ھذا 
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