
 

 جلسة عادیة 
 قاعة الجلسات المجلس المحلي  الجلسة:مكان 
  18- 3- 2020 الجلسة:تاریخ 

  12- 03- 2020- 12رقم الجلسة: 
  19:00 البدء:ساعة 

ریان،  جمل، جاللصالح ریان رئیس المجلس المحلي واالعضاء سلطان  الحضور: السادة
 حمود. عكري، فرید ابراھیم، سمیر بدران، محمد محمد

 الرحمن.خطیب وعامر عبد  بدران، سیف صالح، ادیبالسادة االعضاء أحمد  الغیاب:
المستشار الحاج  المحلي، عمادالسادة احمد ابداح مھندس المجلس  الموظفین:الحضور من 

 الرئیس.ھیبي المراقب الداخلي ونادر طھ مساعد  القضائي، عاصم
 

 بنود البحث:
  حمدون)(من بیت موعد ھیبي الى عائلة  50قسم من شارع  הפקעה "استمالك " )1
  101المصادقة على ترمیم شارع رقم  )2
 مبالغ:المصادقة على استالم  )3

 شاقل. ألف 423االمان على الطرق بقیمة  -1
 الداخلیة.شاقل من وزارة  ألف 805مبلغ  -2

 
  6في بدایة الجلسة طلب الرئیس ادراج بند استمالك شارع رقم 

الى استعدادات المجلس المحلي بخصوص افتتح الرئیس الجلسة مرحبًا بالحضور متطرقًا 
مع ممثل الجبھة الداخلیة  مكافحة فیروس كورونا واالجتماع الیومي صباًحا للجنة الطوارئ

التي  االجراءات الوقائیة دعد الجمیع. وقدنأمل أن تّمر ھذه الفترة بخیر على مضیفًا  والشرطة،
المجلس  بھ، كإغالقالمحلي بالموقع الخاص  عنھا المجلس اتخذھا المجلس المحلي وقد أعلن

والمطاعم ومتابعة الموجودین بالحجر الصحي أمام الجمھور واغالق المقاھي ومقاھي االراجیل 
أعلمنا كل  الطوارئ، لقدأن كل أعضاء المجلس المحلي ھم من لجنة وقد أضاف  الشرطة.مع 

یات، صیدل" "עסקים חיוניים   المحال التجاریة طلبنا منھم البقاء في جھوزیة وخاصة 
مرضى ونقوم بتجھیز طرود غذائیة لذوي االحتیاجات الخاصة عند الحاجة  مخابز، صندوق

. وتمنى مرور االزمة عند الصحي)االجتماعي (الحجر زل فیما لو طبقت الدولة وضع الع
مرور االزمة بالخیر والسالمة لكل  االجتماعي. وتمنىالحاجة فیما لو طبقت الدولة وضع العزل 

قمنا بتوزیع مھام على عمال المجلس المحلي وقسم من العمال تّم تسریحھم على  المواطنین. لقد
 السنوي.حساب االذن 

 
  االول:البند 
  حمدون)(من بیت موعد ھیبي الى عائلة  50قسم من شارع  הפקעה "استمالك " )1

 وتعبیده.الرئیس: شرح أھمیة االستمالك لمنع أي اعتراض على شق الشارع 
 الممتد  6وكذلك االمر أطلب ادراج استمالك شارع رقم 

 ادراجھ ، نطلب6سھًوا عدم ادراج شارع رقم  ابداح: سقطاحمد 

1 
 



 وافقتم على ادراج البند ھنا فھو قانوني  إذا الحاج:عماد 
فصوت علیھ الحضور باإلجماع إلدراجھ بالجلسة  6ادراج استمالك شارع رقم  الرئیس رفع

 امره.وبحث 
  6اعترض على عدم قانونیة ادراج استمالك شارع رقم  عكري:سمیر 
رض ترمیمھ ولم یتم تنفیذ لغتّم ادراجھ في جلسة المجلس السابقة  26شارع رقم  عكري:سمیر 
 العمل.

 لتنفیذه.لیكون في سلم اولویات العمل  26سیتم فحص ادراج شارع رقم  الرئیس:
 حمود.یمر بجانب بیت رافع مراد ویمتد غربًا حتى بیت نیاز  101شارع رقم  ابداح:احمد 

ن لكي ھنالك مقطع غیر مستملك من بیت موعد ھیبي حتى بیت عائلة حمدو 50شارع رقم 
 معبد.الى شارع  ننستطیع بدء العمل فیھ ھنالك ناس قاموا بالبناء ھناك ویحتاجو

 حمدون.وكذلك االمر ترمیم شارع االعدادیة الممتد من شرق االعدادیة حتى بیت 
شارع خلة الشریف  3حتى شارع رقم بیت محمود رشید ھیبي  511مفرق شارع  6شارع رقم 

 بھ.یجب استمالكھ قبل بدء العمل  ، لذا3مما یخفف الضغط على شارع رقم  –طمرا 
 بالنسبة الستمالك الشوارع أال یجب االتفاق مع أصحاب االراضي ؟؟ . عكري:سمیر 
 الشارع یفید االراضي والقانون یقضي بالتعویض عند الضرر فوق المسموح بھ. ابداح:أحمد 

ماذا –لكي نتفق معھم  50شارع رقم لأراضیھم ي المحاذیة نحن جلسنا مع االھال جمل:سلطان 
 ابداح؟ ألحمدحدث لھذا الموضوع موجًھا كالمھ 

أحمد ابداح: ال عالقة للشارع بالمخطط من حیث عرض الشارع االن سنشق الشارع بشكل 
וחלוקה איחוד دنى من الضرر ویمكن أن نعمل ألیمكننا من استبدال االراضي وصوالً للحد ا

 الشارع.ھذا  في
قانون  إطارالخارطة المفّصلة التي تحّدث عنھا السیّد سلطان جمل تدخل في  المجلس:رئیس 

التباحث بھا في لجنة التنظیم المحلیة من أجل  لیتمוחלוקה אחוד توحید وتقسیم االراضي 
 لیھا.عالمصادقة 

 
 الثالثة:الرئیس: نرفع البنود 

  50شارع رقم  -
  6شارع رقم  -
 من بیت رافع مراد حتى بیت نیاز حمود  101ترمیم شارع رقم  -

 باإلجماع.فصوت علیھ الحضور 
 

  الثالث:البند 
تتعلق بالحذر  ألغراض سنوات عدة من شاقل ألف 423 مبلغ استالم على المصادقة -أ

 الطرق.على 
מעברי  הנגשת، האטהתמרורים פסי لغرض استعمال ھذه المیزانیة ھي  ابداح:احمد 

 ).וכדומהציה ושיקום מדריכות והסרת מפגעים (עמודי תאורה ח
 الداخلیة.شاقل من وزارة  ألف 805استالم مبلغ  -ب

 الرئیس: نرفع البندین للتصویت 
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شاقل  ألف 805استالم مبلغ  –شاقل و" ب " ألف 423فصوت على البند "أ "استالم مبلغ 
 باإلجماع.فصوت علیھما الحضور 

في الحارة الجنوبیة عند العمل بھا פסי האטה یطلب االخذ باالعتبار لوضع  عكري:سمیر 
 .6أي شارع رقم 

 اغلقت الجلسة الساعة ؟؟
 

 صالح ریان          مصطفى حمود 
  رئیس المجلس       سكرتیر المجلس 
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