التاريخ 6.08.2015 :

جلسة المجلس المحلي العادية رقم 6 \ 2015
عقد المجلس المحلي لقرية اكسال  ,جلسته العادية رقم  6 \ 2015وذلك في تمام الساعة
السابعة مساء من يوم االربعاء الموافق  5.08.2015في مكاتب المجلس المحلي .
وحضر الجلسة االسدة االعضاء :
 .1عبد السالم دراوشه  -رئيسا .
 .2علي حبشي
 .3فتحي شدافنه
 .4باسل دراوشه
 .5رمزي شلبي
 .6عبد العزيز شلبي
 .7موسى دراوشه
 .8عمر دراوشه
 .9موسى شلبي
 .10احمد سعدي
 .11ناصر حبشي
وتغيب :
 .1نادر عبد الهادي
كما وحضر الجلسة السادة :
 .1المحامي نواف شلبي  -المستشار القضائي للمجلس .
 .2جمال دراوشه  -محاسب المجلس المحلي .
نقاط البحث :
 .1المصادقة على محضر الجلسة السابقة .
 .2المصادقة على توصيات لجنة المناقصات مناقصه رقم  - 4 \ 2015تنفيذ وتطبيق برامج
تربوية تتعلق بجودة البيئة .
 .3بيان رئيس المجلس المحلي .
افتتح الرئيس الجلسة مرحبا باألعضاء وانتقل الى جدول االعمال :
 .1المصادقة على محضر الجلسة السابقة .
 .2المصادقة على توصيات لجنة المناقصات بخصوص مناقصه رقم  - 4 \ 2015تنفيذ
وتطبيق برامج تربوية تتعلق بجودة البيئة .
 .3بيان رئيس المجلس المحلي .
افتتح الرئيس الجلسة مرحبا باألعضاء وانتقل الى جدول االعمال :
 .1المصادقة على محضر الجلسة السابقة رقم 5 \ 2015
اقترح الرئيس المصادقة على محضر الجلسة السابقة رقم . 5 \ 2015

قرار  :تقرر باألجماع المصادقة على محضر الجلسة .
 .2المصادقة على توصيات لجنة المناقصات بخصوص مناقصه رقم  - 4 \ 2015تنفيذ
وتطبيق برامج تربوية تتعلق بجودة البيئة .
اقترح الرئيس المصادقة على توصيات لجنة المناقصات حيث اوصت اللجنة بتفويض
المناقصة على جمعيه פסגת הצפון  ,والتي حازت على اعلى تدريج من بين المتقدمين
للمناقصة  ,وايضا هناك مصادقة من وزارة جودة البيئة على توصيات اللجنة المهنية .
قرار  :بعد البحث تقرر باإلجماع المصادقة على توصيات لجنة المناقصات .
 .3بيان رئيس المجلس :
تطرق الرئيس في بيانه الى اخر التطورات في عمل المجلس المحلي واهمها :
في هذه المرحلة حضر االعضاء السادة :
 عمر دراوشه  -موسى شلبي-

مصادقة اللجنة الوزارية لشؤون االسكان على مخطط المجلس المحلي وسلطة اراضي
اسرائيل لبناء حي جديد الكسال .
هذا الحي سيكون في القسم الغربي من اكسال بمساحة  250دونم تشمل اقامة بناء 506
وحدة سكنيه لخدمة االزواج الشابة من اهالي اكسال .

واضاف الرئيس :
ان هذه المصادقة من قبل اللجنة الوزارية يفتح المجال ويعطي الضوء االخضر للمجلس
المحلي وسلطة اراضي اسرائيل بتقديم خارطة تفصيليه الى لجنة التخطيط المسؤوله في قسم
التخطيط وزارة الداخلية والتي تعطي افضلية إليجاد حلول سكنيه ( וטמ"ל ) وهذه اللجنة
مخوله لإلعطاء المصادقة الالزمة على الخرائط التفصيلية وبمسار سريع وبدون بيروقراطية
وال توجد حاجة لتقديم الخرائط الى اللجان المحلية او اللجان اللوائيه .
لقد قامت سلطة اراضي اسرائيل بتعيين مكتب هندسة لتحضير وتجهيز الخارطة المفصلة
وباشر هذه المكتب بإعداد التخطيطات الالزمة .
واضاف الرئيس :
بانه يأمل ان يتم انجاز الخرائط والمصادقة عليها من قبل اللجنة في فتره قصيره ال تتجاوز
السنه .
واضاف :
بان التخطيط لهذه الحي واعداد القسائم وتوزيعها سيكون بمسؤولية سلطة اراضي اسرائيل
وبالتشاور والتعاون مع المجلس المحلي .
اضاف الرئيس :
بان المجلس المحلي بصدد دراسة إلضافة مناطق تخطيط اضافيه لتوفير قطع للبناء لألزواج
الشابة .

رمزي شلبي :
 .1هل اسعار القطع المعدة ستشمل تكلفة اعمال التطوير ؟
 .2ما هي الفترة المتوقعة إلكمال التخطيط والتطوير والبدء في عملية التوزيع ؟
واجاب الرئيس :
بان السعر سيشمل سعر االرض وتكلفة التطوير ايضا والفترة المتوقعة هي بين سنه وسنه
ونصف على االكثر .
كما واضاف الرئيس :
بان هناك امكانية واقتراح من قبل اللجنة الوزارية بشمل طلب المجلس المحلي بتوسيع
المنطقة الصناعية في قرار اللجنة الوزارية .
عمر دراوشه :
هناك تخبط والعديد من التساؤالت في الشارع الكسالوي بخصوص هذا الموضوع وحبذا لو
قمنا بتوضيح هذا الموضوع .
اطالب المجلس المحلي بالبدء في اعداد خرائط تفصيليه لوعرة الملة والتي ستوفر قسائم اضافيه
في اراضي الدولة لألزواج الشابة  ,علما بانه هناك ميزانيه مصادق عليها للتخطيط .
واجاب الرئيس :
بان المجلس المحلي باشر بإعداد التخطيطات الالزمة لهذه المنطقة .
في هذه المرحلة حضر العضو احمد سعدي والعضو ناصر حبشي .
رمزي شلبي :
حسب معلوماتي هناك تأخير في تسليم مشروع الروضات في حي المركز وهذا التأخير
سيؤدي الى مصاريف اضافيه للمجلس المحلي وخصوصا استمرا ر استئجار مباني للروضات .
رئيس المجلس المحلي :
هناك اشكاليه مع المقاول وهناك تأخير في تسليم المشروع  ,ولقد قام المستشار القضائي بإرسال
رساله الى المقال طالبه فيها بإنهاء المشروع بأسرع وقت وتسليمه قبل افتتاح السنه الدراسية .
احمد سعدي :
هناك بعض المالحظات منها :
 .1ظاهرة االمان على الطرق  ,حيث ما زالت ظاهرة الدراجات النارية التي يقودها االوالد
والشبيبة منتشرة جدا في اكسال  ,واقترح التدخل السريع لمعالجة هذه الظاهرة قبل فوات
االوان .
يجب العمل على رفع التوعية عند االهل وهذه الشرائح من المجتمع لمخاطر هذه القيادة
الغير امنه والتي ستؤدي الى كارثه .
واقترح التوجه الى ائمة المساجد وكل جهة لعلها تساهم في معالجة هذه الظاهرة المقلقة .
 .2نتائج البجروت المتدنية في المدرسة الثانوية لسنة . 2014
حيث شارك مع ادارة المجلس المحلي في جلسة مع ادارة المدرسة للتباحث في هذه
الموضوع  ,علينا جميعا متابعه هذا الموضوع والعمل الدؤوب على تحسين وضع المدارس

ولرفع مستوى العليم في اكسال .
 .3المخيم الصيفي  ,حيث قام المجلس المحلي بتنفيذ المخيم الصيفي لهذه السنه بدعم من
وزاره المعرف .
كانت هناك بعض االشكاليات منها تشغيل مرشدين من قبل ادارة المدارس وبصوره غير
مرضيه وايضا تم تشغيل موظف كمركز لهذا المشروع .
رئيس المجلس المحلي :
المخيم هو بتمويل وارشاد وزارة المعارف وتشغيل المرشدين كان بمسؤولية مدراء المدارس
وحسب معلوماتي فان اغلب المرشدين كانوا طالب جامعين والمخيم كان ناجحا
موسى شلبي :
يقام المخيم الصيفي للسنه الثانية على التوالي  ,والسؤال هل تم اجراء تقييم للمشروع ؟ وهل
كانت مشاركة مرضيه من قبل الطالب في المخيم ؟
اقترح الرئيس :
ان تقوم لجنة المعارف بعقد جلسة ودعوة مركز المشروع وطرح كافة االسئلة بهذا الخصوص
احمد سعدي :
جاهزية المدارس الفتتاح السنه الدراسية  ,وايضا روضات االطفال وحث ادارة المجلس بالعمل
السريع لتحضير وتجهيز المدارس .
واجاب الرئيس :
بان العمل يجري على قدم وساق  ,وستكون كافة المؤسسات التعليمية جاهزة الفتتاح السنه
الدراسية بشكل مرضي .
احمد سعدي :
اخيرا اود االستفسار اذا حدث أي تطور مع مؤسسة رند بخصوص ايجار النزل اليومي .
واجابه المستشار القضائي :
بانه تم تعيين جلسة مع مؤسسة رند ليوم  20.08.2015وطلب مشاركة بعض اعضاء اللجنة
الثانوية في هذه الجلسة  ,ونأمل للوصول الى تسوية واتفاق  ,وفي حالة عدم التوصل الى اتفاق
سنتوجه الى المحكمة .
وانتهت الجلسة في تمام الساعة الثانية والربع مساء .
مع االحترام ,
عبد السالم دراوشه
سكرتير المجلس المحلي

المحامي عبد السالم دراوشه
رئيس المجلس المحلي

