التاريخ 16.1.2016 :
جلسة المجلس المحلي رقم 1 \ 2016
عقد المجلس المحلي لقرية اكسال لجلسته العادية رقم  1 \ 2016وذلك في تمام الساعة السادسة مساءا من يوم
االربعاء الموافق  13.1.2016في مكاتب المجلس المحلي .
وحضر الجلسة السادة االعضاء :
 .1عبد السالم دراوشه  -رئيسا
 .2علي حبشي
 .3عبد العزيز شلبي
 .4موسى دراوشه
 .5عمر دراوشه
 .6رمزي شلبي
 .7فتحي شدافنه
 .8باسل دراوشه
 .9نادر عبد الهادي
 .10موسى شلبي
 .11ناصر حبشي
وتغيب :
 .1احمد سعدي
كما
.1
.2
.3
.4
.5
.6

وحضر :
المحامي نواف شلبي – المستشار القضائي للمجلس
جمال دراوشه  -محاسب المجلس
يوسف دراوشه  -مراقب المجلس
وائل حبشي  -مهندس المجلس
مراد حبيب هللا – مسؤول وحدة البيئة
جمال ابوحنا  -مساعد سكرتير المجلس

نقاط البحث :
 .1المصادقة على محضر الجلسة السابقة غير عاديه رقم . 3 \ 2015
 .2المصادقة على القوانين المساعدة التالية :
 رسوم تطوير شوارع وارصفه .
 رسوم تصريف مياه االمطار .
 .3المصادقة على تبني وتطبيق قانون السلطات المحلية ( אכיפת סביבתית – סמכויות פקחים ) התשס"ח
 . 20081

 .4المصادقة على الشروط األساسية لحصول الجمعيات على دعم من المجلس المحلي لسنة . 2016
افتتح الرئيس الجلسة مرحبا باألعضاء وقدم لهم التهاني بحلول العام الجديد متمنيا لهم دوام الصحة والخير والبركة ,
وانتقل الى جدول االعمال :
 .1المصادقة على محضر الجلسة السابقة غير عاديه رقم . 3 \ 2015
اقتر ح الرئيس المصادقة على محضر الجلسة السابقة والذي ارفق مع دعوة للجلسة.
بعد البحث تقرر باإلجماع المصادقة على محضر الجلسة السابقة الغير عادية رقم . 3 \ 2015
 .2المصادقة على القوانين المساعدة التالية :
 رسوم تطوير شوارع وارصفه .
 رسوم تصريف مياه االمطار .
تحدث الرئيس حول تكلفه تطوير الشوارع وتطوير االرصفة وتصريف مياه االمطار الباهظة التي تتطلب ميزانيات
كبيره وغير متوفرة في ميزانية المجلس .
بعد توسيع الخارطة الهيكلية والتي تشمل  15منطقه سكنيه ,هناك حاجة لتطوير البنية التحتية مثل الشوارع واالرصفة
وتصريف مياه االمطار  ,كما وان وزارة الداخلية تلزم المجلس بحتلنة القوانين المساعدة  ,لذلك هناك حاجة ماسة
بالمصادقة على القوانين المساعدة المقترحة.
عمر دراوشه :
 3قوانين مباركه وتساعد المجلس المحلي  ,والهدف هو الفائدة للمواطنين .
حسب رأيي خالل تحضي ر القوانين المساعدة لم يأخذ بالحسبان موضوع دفع رسوم التطوير التي تدفع للجنة التنظيم ,
وجزء من هذه الرسوم مخصص للمجلس المحلي والمعد ايضا لتطوير المشاريع في هذه االحياء .لذلك ليس من
المنطقي تذميم المواطنين مرتين على نفس الخدمة  ,لذلك اقترح على ان يصادق على القوانين ولكن بتخفيض نسبة
. 30 % - 25 %
رئيس المجلس :
اود ان اوضح  ,حصة المجلس المحلي من رسوم التطوير تقدر بمبالغ متدنية وليست مبالغ كبيره وال يمكن االعتماد
عليها في تطوير هذه االحياء وهناك حاجة لجباية رسوم تطوير من المواطنين .
اقترح ان نفحص ا مكانية الغاء جزء من القانون المتعلق باألرصفة وبهذا يكون هنالك تخفيض للمواطن .
وال اعارض فحص اقتراح تنزيل معين في حالة مصادقة وزارة الداخلية  ,الن اسعار الرسوم مرتفعة وباهظة ومكلفة
للمواطنين .
تم االتفاق على اجراء فحص مجدد للتسعيرة المقترحة  ,وامكانية تنزيل نسبة  30 – 25 %من التسعيرة
المقترحة  ,ومنوط بموافقة وزارة الداخلية .
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قرار :
بعد البحث تقرر باإلجماع المصادقة على القوانين المساعدة المقترحة .
 .3المصادقة على تبني وتطبيق قانون السلطات المحلية ( אכיפת סביבתית  -סמכויות
פקחים ) התשס"ח . 2008 -
في هذه المرحلة حضر العضو ناصر حبشي .
رئيس المجلس المحلي
القرية تعاني من ظاهرة سكب االوساخ حول القرية ,الشيء الذي يؤدي الى مكاره صحيه خطيره جدا .
على المجلس ان يتخذ كافة اإلجراءات لمكافحة هذه الظاهرة وللمحافظة على البيئة  ,من الجدير بالذكر ان المجلس
المحلي قام بتأسيس وحدة مراقبة لمكافحة هذه الظاهرة  ,هناك موظف مسؤول عن هذا الموضوع كما وقام المجلس
بشراء سيارة من الميزانيات التابعة لوزارة البيئة .
لمكافحة هذه الظاهرة توصلنا الى استنتاج بتبني قانون السلطات المحلية ( אכיפה סביבתית – סמכויות פקחים )
תשס"ח –  , 2008هو الحل الفوري والسريع والذي يتضمن تبني قانونين وهما :
 .1قانون المحافظة عل نظافة البئيه תשמ"ד . 1984 -
 .2قانون اعادة تدوير االطارات תשס"ז . 2007 -
تبني هذا القوانين هو كمرحله اولى  ,وسيقوم المجلس بالمباشرة بسن قانون مساعد خاص لقرية اكسال .
عمر دراوشه :
يجب تحضير قانون مساعد خاص الكسال بهذا الخصوص .
سكرتير المجلس :
المجلس المحلي ال يملك السلطة في تطبيق القوانين المتعلقة بالبيئة اال في حالتين :
 .1سن قانون مساعد خاص الكسال  :والذي من المتوقع ان يأخذ الكثير من الوقت  ,ما يقارب سنتين الى ثالث سنين
 ,الن سن قانون من هذا النوع بحاجة الى موافقات عديده  ,وباإلضافة الى موافقه اعضاء المجلس المحلي وايضا
موافقه وزارة الداخلية وموافقة وزارة القضاء ومن ثم موافقة لجنة الدستور في الكنيست .
 .2تبني قانون السلطات المحلية ( אכיפה סביבתית סמכויות פקחים ) תשס"ח  . 2008الذي يتطلب موافقة جلسة
المجلس  ,ومن ثم وزارة الداخلية والقضاء وهي قصيره نسبيا ال تتعدى بضعة شهور.
عمر دراوشه :
هل يمكن تخفيض مبالغ المخالفات المحددة في قانون السلطات المحلية ؟
سكرتير المجلس :
ال يمكن تخفيض مبالغ المخالفات في حال تبني قانون السلطات المحلية ( אכיפה סביבתית סמכויות פקחים )
תשס"ח  2008وفي حال قام المجلس بسن قانون مساعد للحفاظ على البيئة خاص الكسال ,
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يمكن التحكم في مبلغ المخالفات وطبعا منوط بمصادقة وزارة الداخلية  ,وزارة القضاء ولجنة الدستور في الكنيست .
عمر دراوشه :
يجب اصدار منشور للمواطنين وشرح لهم حول القانون  ,ومناشدتهم للمحافظة على البيئة  ,واالجراءات التي
سيتخذها المجلس  ,واعطاء المواطنين حلول بديلة متوفرة لكب النفايات بشكل قانوني .
رئيس المجلس :
موافق على اقتراح اصدار منشور  ,هذه خطوة الزامية وتساعدنا في الوصول لغايتنا بالحفاظ على البيئة .
قرار :
بعد البحث تقرر باإلجماع ما يلي :
بموجب صالحيتها وفق المادة  ( 11ג ) لقانون السلطات المحلية ( אכיפה סביבתית סמכויות פקחים ) תשס"ח
 ( 2008القانون )  ,تقرر باإلجماع تبني وتطبيق القوانين التالية في منطقة نفوذ اكسال وهي :
 .1قانون المحافظة على البيئة תשס"ד – . 1984
 .2قانون التخلص واعادة استعمال االطارات תשס"ז . 2007
 .4المصادقة على الشروط األساسية لحصول الجمعيات على دعم من المجلس المحلي لسنة 2016
اقترح الرئيس الموافقة على الشروط األساسية لحصول الجمعيات على دعم المجلس المحلي لعام , 2016
حسب توصيات المستشار القضائي كالتالي :







المؤسسة \ الشركة \ الجمعية مسجله وفق القانون هدفها عدم الربح .
اهداف المؤسسة \ الشركة \ الجمعية العمل لمصلحة الجمهور واالختمام باحتياجاته الرياضية الثقافية االجتماعية
عمل المؤسسة \ الشركة \ الجمعية في اكسال ولمصلحة ابناء اكسال بشكل متساو بين جميع ابناء البلدة .
ان تقدم الطلبات في الموعد المحدد ( خالل ثالثون يوما من يوم النشر ) وكل طلب يقدم بعد الموعد المحدد ال
يبحث .
ان تدار حسابات المؤسسة \ الشركة \ الجمعية بشكل قانوني ومنظم  ,يجب ارفاق شهادة ادارة سليمة سارية
المفعول لسنة . 2016
الدعم يقدم لمؤسسة \ الشركة \ الجمعية فعالة منذ سنة على االقل

قرار:
بعد النقاش والبحث تقرر باإلجماع الموافقة على شروط األساسية لحصول الجمعيات على دعم المجلس
المحلي لسنة  2016بحسب توصيات المستشار القضائي .
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نقاش االعضاء :
عمر دراوشه :
هناك مشكله مستديمة في خط المجاري بالحي الشرقي بالقرب من بيت عضو المجلس السيد نادر عبد الهادي ,
حيث هناك تسرب لمياه المجاري بشكل مستمر وعلى المجلس المحلي التواصل مع شركة جبال الناصرة والعمل
على ايجاد بدائل وحلول لهذه االشكالية .
وتم االتفاق على دعوة مهندس شركة جبال الناصرة  ,الطالعه على المشكلة وحثهم على ايجاد الحلول السريعة وحل
المشكلة .
باسل دراوشه :
اطالب المجلس المحلي بالتواصل مع شركة جبال الناصرة والعمل على بدء مشروع مد خطوط المجاري في الحي
الغربي ( الظاهر ) .
سكرتير المجلس :
الشركة جهزت التخطيطات االزمة  ,وقدمت خرائط تفصيليه للجنة اللوائيه لتغيير استعماالت قطعة ارض لبناء محطة
ضخ  ,وعند الحصول على المصادقة النهائية للخارطة ستباشر الشركة في تنفيذ المشروع  ,يشمل محطة ضخ
وخطوط المجاري في الحي الغربي .

وانتهت الجلسة في تمام الساعة الثامنة مساءا .

مع االحترام ,

عبد السالم دراوشه
سكرتير المجلس المحلي

المحامي عبد السالم دراوشه
رئيس المجلس المحلي
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