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 مكان الجلسة : قاعة الجلسات المجلس المحلي كابول 

  18. 11. 2020تاریخ الجلسة : 
  17 -11- 2020- 17رقم الجلسة :
  19:00ساعة البدء : 

الحضور : السیّد صالح ریان رئیس المجلس المحلي والسادة االعضاء محمد ابراھیم ,احمد 
بدران ,أدیب بدران ,عامر عبد الرحمن ,سلطان جمل ,سمیر كامل صالح ,ماھر ریان , محمد 

 . 19:35عكري ,فرید حمود ,سیف خطیب وجواد شحادة وصل متأخًرا للجلسة الساعة 
   ال یوجد ----الغیاب:

الحاج المستشار القضائي .سیف ریان ,السیّد حمزة أبو  مادالحضور من الموظفین : السادة ع
 ومحمود ابراھیم محاسب المركز الجماھیري .سوید مدیر المركز الجماھیري 

 بنود الجلسة :
 للمركز الجماھیري (مرفق طیة من التقریر ) 2019بحث التقریر المالي لعام  -1
واستالم مبلغ تخص الكورونا  عن طریق الرفاه  179071المصادقة على استالم مبلغ  -2

  الف ش.ج میزانیة التطویر . 746
 3מ 50נת קו בנין של כביש מס' הכנת תכנית מפורטת שמטרתה הקט -3

הקטנת קו בנין של הנחל ל מ"ר לאפס התוכנית תמומן על ידי הבעלים .
מ"ר בהתאם להמלצת היועץ ההידרולוגי מר עז אלדין ריאן .הסכמת  3

עד  19604גוש  59המועצה למתן היתר שימוש חריג לנגריה בחלקה 
 . האישור אזור התעשיי

وذلك حتى היטלי סלילה ותיעול انونین المساعدین اقرار تجمید العمل بموجب الق -4
  اقرار تعدیلھما .

 تلقى اتصاالً ھاتفیًا وخرج من الجلسة قبل بدئھا .–سلطان جمل خرج قبل بدایة الجلسة 
افتتح الجلسة رئیس المجلس المحلي مرحبًا بالحضور طالبًا من السیّد حمزة أبو سوید شرح البند 

 االول .
 البند االول :

السیّد حمزة أبو سوید : افتخر لحضوره بین االعضاء قائالً أن المركز الجماھیري عبارة عن 
 لذا طلبت وزارة الداخلیة ادراج بند البحث ..עמותה עירונית 
 وأعطى محمود ابراھیم حق شرح البند  2019التقریر المالي لعام 

كابول حوالي لس المحلي مدخوالت تتكون من المج–דוח על פעילות  4د ابراھیم : ص ومحم
ومن  800,000בערך –שווי החברה تعطي مشاریع محددة החברה למתנסים ملیون  3

 ₪ 837,000ונצנים ב وبئر المكسور اشتغلنا فیھا مخیمات  300,00مجلس شعب حوالي 
 ش.ج . 389,000من الرفاه مبلغ 

 . مرفق طیھ التقریر المالي الذي وزعھ المركز الجماھیري على االعضاء
 البند الثاني :

 حتى نستصدر رخصة الف ش.ج من ھذه المیزانیة  215في مدرسة "أ" كان ینقصنا حوالي 
ش.ج الف  280یبقى  לסקר נכסים الف ش.ج  200כיבוי אש  טופס אכלוס اسكان 

الممتد من بیت موعد ھیبي حتى منجرة جودات حمود ورافع حمود ,ینقصنا  50.شارع رقم 



 

الف ش.ج  280ملیون لذا فإننا سنخصص باقي االموال  1.5من أجل اتمامھ حوالي  50لشارع 
طلب میزانیة جدیدة الكمال . بالمقابل سنتوجھ لوزارة المواصالت من أجل  50لشارع 

 שילוט ומספור .الف  51و  ومیزانیات التطویر الذي رصدناھا لھذا الشارع. المشروع 
  مفعال ھبایس ش من  179,071زانیات استالم میزانیة بقیمة استالم می المصادقة على 

ب  للتصویت بعد اقرار ادراج میزانیة التطویر فصوت الحضور 2أ +2الرئیس : رفع البندین 
باإلجماع ادراج واقرار المیزانیة واستالمھا  ورصد المیزانیات للتطویر كما طلب رئیس 

ك اقرار والمصادقة على استمرار نفس المقاول المجلس المحلي فوافق الحضور باإلجماع وكذل
 .في العمل في مدرسة النور "أ" إلكمال المشروع )فوزي شحادة  (اسم المقاول 

 التوزیع كالتالي :
 الف رصدھا في مدرسة "أ"  215 -
 סקר נכסים ألف  200 -
 50الف لشارع رقم  280 -
 אלף שילוט ומספור   51  -

  3بند رقم 
 متر حتى صفر  3ھنا لتصغیر خط البناء من  اقرارهالرئیس شرح البند والحاجة الى 

نحن سنتخذ قرار ھنا وكل مواطن یستطیع اعداد مخطط تفصیلي على حسابھ الشخصي وابقاء 
 خاصة .بملكیة  متر ألن االراضي ھي  13الشارع 

 مجلس یتبنى مخططھم .یمكن لجمیع المواطنین أن یقدموا مخططا جماعیًا على حسابھم وال
 سیف خطیب : ھل لجنة التنظیم ستوافق اذا أقروا االعضاء ھنا ھذا البند ؟

 الرئیس : بالطبع نعم 
 .محمد بدران : ھل ھذا القرار سیستفید منھ كل الجیران المحاذیة أراضیھم للشارع 

 جواد شحادة : ممكن اضافة أن تكون المخططات على حساب المواطنین .؟
ھذا االمر موجود في البند موجًھا كالمھ لجواد شحادة كما أن الناحیة المحاذیة للوادي  الرئیس :

عز الدین ریان یقوم بإعداده وكذلك المھندس  أمتار وھنالك مخطط  7متر الى  17ستصغر من 
حتى یصادق على منطقة לשימוש חורג االمر السماح للسیّد رافع حمود الستعمال منجرتھ 

نا على اتفاقیة مع السیّد جودات حمود حتى المصادقة على منطقة صناعیة صناعیة وقد وقع
 والمجلس المحلي ال یعارض استعمالھا كمنجرة .

متر ھل صاحب ھذا المقطع الذي أخذنا منھ  400لدیھ  أو  فرید حمود : من اشترى نصف دونم
 أرًضا للشارع ھل سیتحمل عبء المخطط التفصیلي ؟

 الرئیس : نعم على حساب صاحب االرض 
 الرئیس : رفع البند للتصویت فصوت علیھ الحضور باإلجماع.

 البند الرابع :
مع بعض الرئیس : أطلب من السیّد سیف خطیب شرح البند ألنھ ادرجنا البند بناًء على طلبھ 

 االعضاء.
خاصة ونحن سیف خطیب : بسبب ظرف كورونا والمصاعب االقتصادیة لدى المواطنین 

أوالد من ذوي االحتیاجات الخاصة كما أنھ من غیر  3صادقنا على صاحب مخطط لدیھ 
وبجانبھ شارع معبد أن یدفع لمن یرید البناء في المعقول ممن یرید أن یبني طابقًا ثانیًا وثالثًا 



 

تعدیلھما حتى תיעול וסלילת כבישים موقع بال شوارع ,مطلبنا تجمید العمل بموجب القانون 
 اقرار تعدیل الرسوم . 2021عام 

 الرئیس : ھل التجمید وارد في النص ؟
 2021جواد شحادة : نحن ال صالحیة لنا إللغائھ لكن نستطیع أن نجمده حتى اقرار التعدیل عام 

لدیھا عشرات القوانین المساعدة الغیر مفعّلة ولیكن ھذان القانونین كغیرھما من المجالس  وكل 
 .اقتصادیًا الغیر مفعلة ومن طبیعة االمر أوضاع الناس حالیًا بسبب كورونا مزریة  القوانین

سیف خطیب : حتى اآلن لم تقر المخططات التفصیلیة لألحیاء الحدیثة وعلیھ من طبیعة الحال 
  لن تكون جبایة في ھذه الفترة .

قوا على اقراره وقد محمد بدران : بعض االعضاء بالمجلس المحلي غیّروا آرائھم بعد أن واف
على تجمید تفعیل ھذین القانونین حتى موعد ومعظمھم یوافق تشاورت مع غالبیة االعضاء 

 . 2021اقرار التعدیل عام 
 فرید حمود : یمكن فعالً تجمید القانونین ولیس الغائھ .

ة . المساعدة حسب القوانین في الدولعماد الحاج : من واجب المجلس المحلي اقرار القوانین 
اذا توصل أعضاء المجلس المحلي תיעול וסלילת דרכים أحد ھذه القوانین ما نبحثھا الیوم 

الى أنھ یوجد ھنالك فراغ قضائي أو نقص في التعریف أو أي خلل آخر بالقانون ,یتوجب علیھم 
ولكن من الممكن تجمید ילקוט הפרסומים تعدیل القانون في موعده المحدد حسب ما نشر في 

لقانون حتى انھاء التعدیالت المطلوبة والمسموحة لھذا القانون وعلیھ فان االقرار سیكون تفعیل ا
 على النحو التالي :

 المطالبة بتعدیل القانون المساعد وحتى یتم التعدیل یجب تجمید سریان مفعولھ .
تى فرید حمود : بسبب ظروف الناس االقتصادیة الناجمة عن جائحة الكورونا نطالب بتجمیده ح

 . 2021التعدیل عام 
اعترض  ما عدا الرئیسالرئیس : نرفع البند للتصویت فوافق علیھ كل أعضاء المجلس المحلي 

 .باألغلبیة  وعلیھ أقر تجمید تفعیل القانونین حتى تعدیلھما نھائیًا   بشدة
 اغلقت الجلسة الساعة :؟

 صالح ریان         مصطفى حمود 
  رئیس المجلس المحلي          سكرتیر المجلس المحلي 

 
 
 
 

 
 
 
 


