
 

 جلسة مجلس غیر عادیة 
 قاعة الجلسات في المجلس المحلي  الجلسة:مكان 
  27 – 7 2020 الجلسة:تاریخ 

  14- 07 – 2020 – 14 الجلسة:رقم 
  19:00 االفتتاح:ساعة 

 شحادة،جواد  بدران،السادة صالح ریان رئیس المجلس المحلي واالعضاء محمد  الحضور:
جمل  ابراھیم، سلطان ریان، محمد حمود، ماھر بدران، فرید عكري، أدیبسمیر  خطیب،سیف 

 الرحمن.وعامر عبد 
 السیّد احمد صالح  الغیاب:

ر الجلسة المھندس وحض القضائي. كماالّسید عماد الحاج المستشار  الموظفین:الحضور من 
 بدران.مأمون 

 البحث:بنود 
מ"ר  8מ  19609גוש  63,  62, 66חלקות  19הקטנת רוחב כביש  )1

 מ"ר . 4עד  3לזכות מעבר מ 
 ./הלוואת פיתוח מקרן הטל השבחה  ₪ 200,000ניצול סכום  )2
العامة  األرنوناالمصادقة على قرارات لجنة االعفاءات واعفاء مواطنین من ضریبة  )3

عبد الھادي عیاشي اعفاءه من دینھ القدیم  طھ والمرحومالمرحوم كمال عمر  2020
من الضریبة العامة العزیز محمود (حج) وأوالده  عبد السیّد . واعفاء2020+سنة 
2020. 

ش.ج من مفعال ھبایس إلقامة  3.167.578المصادقة على استالم قرض قیمتھ  )4
 العامة.المباني انظمة الطاقة الشمسیة على أسطح 

افتتح الرئیس الجلسة مرحبًا بالحضور وبارك باسم المجلس وكل االعضاء مباشرة االخ ماھر 
 للمجلس المحلي وطلب ادراج بند اضافي واقراره احمد ریان مزاولة نشاطھ كعضو 

 .805وحتى شارع  2المصادقة على تصلیح شارع (السھل) الممتد من شارع رقم  )1
الرئیس قام بشرح الحاحیة البند وطرح البند للتصویت على ادراجھ واقراره وارجاعھ الى 

 باإلجماعأمتار والموافقة علیھ واقراره ورفع البند للتصویت فصوت علیھ الحضور  6عرض 
 وقراًرا.ادراًجا 
 8מ  19609גוש  63,  62, 66חלקות  19רוחב כביש  הקטנתاالول: البند  )1

 ר.מ" 4עד  3מ"ר לזכות מעבר מ 
بجانب  14ممتد من مسجد عمر بن الخطاب ینتھي بشارع رقم  19شارع رقم  بدران:مأمون 

 الرحمن.بیت سھیل عبد 
وبجانب ابو أشرف عكري  أمتار 8متر بعد ذلك یصغر لیصبح  13ھذا الشارع یبدأ بوسع 

مما یصعب شق الشارع لعلو ایاد عبد الحلیم یوجد فرق كبیر باالرتفاع بیت أبو  بجانبألغي. و
 70والقسیمة رقم تصغیره  السبب نقترحارتفاعھ وال حاجة لھ لالستعمال المواصالتي لھذا 
 .والقسائم المحاذیة لھا یوجد لھا بدیل متاح لھذا الشارع

االرض، وكل البنى التحتیة تكون داخل  أمتار 4-3الیوم االقتراح تصغیر عرضھ حتى من  
 للتخطیط.موافقة اللجنة اللوائیة  ونأمل
 االقتراح؟ھل الجیران یوافقون على ھذا  عكري:سمیر 
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 للجیران.ھنالك موافقة مبدئیة  بدران: نعممأمون 
 یجب أن یكون شقھ عادالً من حیث امكانیة فتحھ بالتساوي من أراضي الجیران  عكري:سمیر 

 מעבר לתשתיות.والشارع سیكون ممر للمشاة  بدران:مأمون 
فھنالك مشكلة حقیقیة في  طھ ھل ھذا الشارع یحل المشكلة عند دار عبد الحلیم حمود:فرید 

 بیوتھم.الشتاء لبیوتھم أي أن المیاه تتدفق الى 
 لبیوتھم.مأمون بدران نعم سیكون حالً 

 إلجماعضور بارفع البند للتصویت فوافق علیھ الح الرئیس:
 /הלוואת פתוחהשבחה  מקרן הטל ₪ 200,000ניצול סכום  الثاني:البند 

 ش.ج. 600,000وفیھ השבחה הטל المبلغ من صندوق  الرئیس:
مدرسة المشروع بناء اضافي في  مش أل تما 200,000المدرسة االبتدائیة "أ" ینقصھا مبلغ 

ش.  200,000وفرنا  إذاال ھبایس ال نستطیع صرفھم اال عملیون من مف 0.50 النور، وھنالك
 ج.

وال ینبغي بحث بنود تتعلق بالھندسة او ھنا یجب أن یكون احمد ابداح وقاسم ریان  شحادة:جواد 
 للجلسة.الجانب المالي والموظف المھني ال یحضر الجلسة مع انھما مدعوان 

 .؟!!منھما عن سبب غیابھما  یجب دعوة احمد ابداح وقاسم ریان لالستیضاح الرئیس:
 الغیاب.أطلب من عماد الحاج شرح قانونیة أو عدم قانونیة  شحادة:جواد 
فال یعقل أن نحضر ھنا  المھنیین!نحن نحضر ھنا بناًء على دعوة الموظفین  عكري:سمیر 

 یتغیبون.والموظفین 
ة ومن طبیعة ش.ج في ھذا الصندوق ألھداف تخطیطی 600,000المتوفر  سیف خطیب: المبلغ

 ذلك.االمر یحتاج التخطیط الى أكثر من 
المبلغ من مفعال ھبایس  سحبش. ج من أجل   200,000 على الوت نحن سنص الرئیس:

 للصندوق.ش.ج  200,000وسنرجع المبلغ 
 الكبار.ما رأي المستشار القضائي بالموضوع بغیاب الموظفین  شحادة:جواد 
حال تغیّب  الیھا، فيمت دعوتھ تلسة المجلس كل من المفروض أن یحضر جمن  الحاج:عماد 

موظف وكان ھنالك من ینوب عنھ لشرح البند واالقناع واكتفى االعضاء بھذا الشرح یمكن 
 والمھندس.أب المحاسب االستمرار ببحث البند وان لم یقتنعوا فال یمكن بحث البند بغیابھما 

 البنود.أطلب عدم بحث  شحادة:جواد 
הטל ش.ج من  200,000الستالم مبلغ  رفع البند للتصویت فصوت مع قرار الرئیس الرئیس:

عبد  عكري، عامرریان سمیر  ابراھیم، ماھر حمود، محمد فرید ،פתוחהשבחה /הלוואת 
 جمل.الرحمن وسلطان 

اقتراح خطیب ومحمد بدران وعلیھ فاز  شحادة، سیف بدران، جواد من: أدیبكل وعارضھ 
 ة.باألكثریالرئیس 

 الجلسة.في ھذه االثناء خرج السیّد جواد شحادة من 
لعام  على قرارات لجنة االعفاءات واعفاء مواطنین من ضریبة االرنونا العامة المصادقة-3

2020. 
 28157758الذي كان یحمل ھویة رقم المرحوم كمال عمر طھ  -
اعفاءه من  29197118الذي كان یحمل ھویة رقم  المرحوم عبد الھادي محمد عیاشي -

  2020الدین القدیم +الضریبة عن السنة الحالیة 
2 

 



 56910045ھویة رقم عبد العزیز محمود (الحاج)  -
 .200577500محمد عبد العزیز محمود ھویة رقم  -
 201239068علي عبد العزیز محمود ھویة رقم  -
 305779704عمر عبد العزیز محمود ھویة رقم  -
 57640393ي كان یحمل ھویة رقم الذ حسن ریانمحمد  عبد الرحمنالمرحوم  -

 البند.المستشار القضائي خرج أثناء بحث 
 باإلجماع.الرئیس رفع البند للتصویت فصوت علیھ الحضور 

 
ش.ج من مفعال ھبایس إلقامة  3.167.578المصادقة على استالم قرض قیمتھ  )1

 العامة.انظمة الطاقة الشمسیة على أسطح المباني 
شرح البند قائالً بأن ھذا المبلغ ھو قرض بدون فائدة وذلك للتوفیر في استخدام الطاقة  الرئیس:

 المحلي.التي یستھلكھا المجلس 
 القرض.وقمنا بتعبئتھ ووافق مفعال ھبایس على ھذا קול קורא كان ھنالك نداء عالي 

 المشروع.حساب توقع الربح والخسارة لھذا یجب اجراء  خطیب:سیف 
 ھبایس.قمنا بإجراء ھذه الحسابات أجریت دراسة وأرسلت لمفعال لطبع با الرئیس:

 البند؟لماذا لم نستلم الدراسة قبل بحث  خطیب:سیف 
 .نآلایمكن الحقًا ارسال الدراسة لك التصویت على استالم القرض  الرئیس:
د احم ابراھیم، ماھر حمود، محمد الرئیس، فریدرفع البند للتصویت فصوت علیھ  الرئیس:

 بدران. جمل، محمد الرحمن، سلطانعبد  عكري، عامر ریان، سمیر وحش
 باألكثریة.بدران وعلیھ فاز االقتراح  خطیب، أدیبوعارضھ كل من سیف 

 
 مصطفى حمود            صالح ریان       

 سكرتیر المجلس المحلي       رئیس المجلس المحلي 
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