التاريخ14.2.2017 :
جلسة المجلس المحلي العادية رقم 01 \ 2017
عقد المجلس المحلي لقرية كسال  ,جلسته العادية رقم  01 \ 2017وذلك في تمام الساعة السادسة مساء من يوم
االربعاء الموافق  1.2.2017في مكاتب المجلس المحلي .
وحضر الجلسة السدة االعضاء :
عبد السالم دراوشه – رئيسا
 .1علي حبشي
 .2يزيد شدافنه
 .3باسل دراوشه
 .4رمزي شلبي
 .5عبد العزيز شلبي
 .6سليمان دراوشه
 .7عفيف دراوشه
 .8موسى شلبي
وتغيب :
 .1احمد سعدي
 .2نادر عبد الهادي
 .3ناصر حبشي
كما وحضر الجلسة السادة :
 .1جمال دراوشه  -محاسب المجلس
 .2وائل حبشي  -مهندس المجلس
 .3يوسف دراوشه  -مراقب المجلس
 .4المحامي نواف شلبي  -المستشار القضائي
 .5لؤي شلبي  -مدير قسم الحسابات
نقاط البحث :
 .1المصادقة على محضر جلسة السابقة ( غير عادية رقم . ) 03/2016
 .2المصادقة على ميزانية تطوير كالتالي :
 ميزانية تطوير من قبل وزارة الداخلية لعام  2016بمبلغ . ₪ 894,000
 ميزانية تطوير مخصصة للوسط العربي من قبل وزارة الداخلية حسب قرار حكومة رقم  , 922بمبلغ
. ₪ 1,280,440
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المصادقة على ميزانيات وزارة المعارف كالتالي :

-

ميزانية بمبلغ  ₪ 2,499,770لبناء المرحلة الثالثة للمدرسة االعدادية الزهراوي .
ميزانية بمبلغ  ₪ 1,222,650إلجراء ترميمات مدرسة اكسال أ .
ميزانية بمبلغ  ₪ 515,865مالئمة البناء لبرنامج تحديات ( אתגרים ) مدرسة اكسال ب ( القاعة الرياضية ) .

 .3المصادقة على ميزانية بمبلغ  230الف شاقل لتحسين جهاز الطوارئ .
افتتح الرئيس الجلسة مرحبا باألعضاء واضاف :
لقد شهدت القرية في االونه االخيره عدد من الوفيات ونتقدم باسمكم جميعا باحر التعازي ألهلهم وذويهم .
 اعلن الرئيس عن استقالة عضوين من المجلس المحلي وهم : :
 .4العضو موسى دراوشه قدم استقالته وسوف يحل محله السيد سلمان دراوشه .
 .5والعضو عمر دراوشه قدم استقالته وسوف يحل محله السيد عفيف دراوشه .
شكر الرئيس االعضاء موسى دراوشه وعمر دراوشه على عملهم وجهودهم لمصلحة القرية  ,وتمنى التوفيق
والنجاح لألعضاء سلمان دراوشه وعفيف دراوشه .
 اعلن الرئيس بانه ابتداء من هذه الجلسه سيتم تسجيل صوتي لجلسات المجلس وذلك بناء عل تعديل القانون
بخصوص جلسات المجلس المحلي ويتوجب تسجيل الجلسات صوتيا .
جدول االعمال
 .1المصادقة على محضر الجلسة السابقة ( غير عاديه رقم . ) 03 \ 2016
اقترح الرئيس المصادقة على محضر الجلسة السابقة الذي ارفق للدعوة .
قرار :
تم المصادقة باإلجماع على محضر الجلسة السابقة ( غير عاديه رقم ) 03 \ 2016
 .2المصادقة على ميزانيات تطوير كالتالي :
يسعى المجلس المحلي للحصول على ميزانيات من عده مكاتب حكومية وايضا بحسب قرار الحكومة . 922
في الفترة األخيرة قمنا بتقديم خطة تطوير خمسيه ( תכנית חומש ) بميزانيه ما يقارب  7مليون شاقل .
قدمنا ما يقارب  7مليون شاقل .
وقدمنا خطة لوزارة االسكان بمبلغ  5مليون شاقل ايضا .
اقترح الرئيس المصادقة على ميزانيات تطوير كاالتي :
 ميزانيات تطوير من قبل وزارة الداخلية لعام  2016بمبلغ  894.000شاقل .
 ميزانيات تطوير مخصصه للوسط العربي من قبل وزارة الداخلية حسب قرار حكومة  922بمبلغ 1,280,440
شاقل .
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رئيس المجلس :
هذه الميزانيات سوف تقسم على المشاريع التالية  :تغير انارة الشوارع ل  LEDواعمال شارع  61واعمال صيانة
في القرية .
نحن نحاول تغير انارة البلدة بأكملها ل  , LEDولكن تكلفة قبل هذا المشروع باهضه جدا  ,ونحن نقوم بتغير اإلنارة
حسب الميزانيات المتوفرة .
وائل حبشي :
شرح المهندس بشكل وافي مشروع شارع  61ومن ضمن ذلك األرصفة واعمدة اإلضاءة
وايضا شرح عن مشروع صيانة وترميم شوارع داخليه .
رئيس المجلس :
يوجد العديد من الطلبات للبدء بالعمل في شارع الجبل وهو الشارع المؤدي الى القاعة الرياضية الجديدة  ,سوف يتم
تنفيذ هذا الشارع عن طريق وزارة المواصالت .
يزيد شدافنه :
هل شارع الجبل معبد ؟
اجاب الرئيس :
كال  ,هناك حاجة ماسة لتعبيده .
موسى شلبي :
ما هو قرار الحكومة  922؟ اذا امكن اعطائنا شرح عن قرار الحكومة .
رئيس المجلس :
هو قرار اتخذته الحكومة ورقمه  922لدعم وتقليص الفجوات للوسط العربي  ,هذا القرار متفرع ومتنوع في تنفيذه.
شرح الرئيس بشكل وافي عن قرار حكومة . 922
ولقد قام المجلس المحلي بعقد جلستين مع وزارة االسكان  ,وهدف هذه الجلسات المصادقة لتنفيذ مشاريع تطوير
شرح مهندس المجلس :
خطة البناء المقترحة في وعرة المله ووعرة التينة بشكل وافي والبدء في التخطيط الهيكلي لهذه المشاريع .
موسى شلبي :
اود ان اسأل بخصوص تخطيط الحي الغربي وهل هناك تقدم ؟
اجاب المهندس :
كان مخطط عقد جلسة بتاريخ  6.12.2016ولكن هذه الجلسة لم تعقد ,هناك اشكاليه مع وزارة القضاء متعلقة
باألراضي الموجودة في هذه المنطقة بملكية خاصة ووجوب ادخالهم في المخطط  ,وهناك حلول مقترحه لهذه
االشكالية ونأمل ان نتقدم في التخطيط .
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عبد العزيز شلبي :
كم من الوقت يستغرق بحسب تقديركم انهاء المشروع ؟
اجاب المهندس :
االمر يتعلق بالعديد من الوزارات والمكاتب الحكومية نسعى جاهدين لحل جميع االشكاليات مع المكاتب المختلفة
اتوقع انهاء المشروع والمصادقة على الخارطة المفصلة خالل هذه السنه .
رئيس المجلس :
وزارة االسكان ضمن قرار حكومة  922منحت المجلس ميزانيات لتمويل  3مشاريع :
 .1مبنى متعدد االستعماالت  ( -بيت الشعب )
 .2ملعب متعدد االستعماالت مظلل.
 2 .3مليون شاقل إلنهاء العمل في القاعة الرياضية .
ايضا وزارة الثقافة والرياضة منحت المجلس ميزانيات لمشروعين :
 .1ملعب סחב"ק  ,כתרגל סינתטי .
 .2ترميم الملعب القائم .
قرار :
بعد النقاش تمت المصادقة باإلجماع على :
 ميزانية تطوير من قبل وزارة الداخلية لعام  2016بمبلغ  894.000شاقل .
 ميزانية تطوير مخصصه للوسط العربي من قبل وزارة الداخلية حسب قرار حكومة  922بمبلغ 440,1,280
شاقل .
 المصادقة على ميزانيات وزارة المعارف :
 ميزانيه بمبلغ  - 2,499,770لبناء المرحلة الثالثة للمدرسة اإلعدادية الزهراوي.في جلسات سابقه قمنا بالمصادقة على ميزانيات المراحل االولى والثانية وهذه الميزانية مخصصه
للمرحلة األخيرة .
من الجدير بالذكر انه قد بدأنا بالعمل الميداني في بناء المدرسة .
 .6ميزانيه بمبلغ  515,865شاقل مالئمه البناء لبرنامج ( אתגרים ) ?
هذه الميزانية لفعاليات الالمنهجية بقرار حكومة  922هذه الميزانية معدة للبناء والفعاليات .
شرح المهندس
خطة البناء لبرنامج تحديات بشكل وافي
يزيد شدافنه :
من المسؤول عن هذا البرنامج ؟
اجاب الرئيس :
وحده الشبيبة – سعيد شهوان
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قرار :
بعد النقاش تمت المصادقة باإلجماع على ميزانيات وزارة المعارف :
 ميزانيه بمبلغ  2,499,770لبناء المرحلة الثالثة للمدرسة اإلعدادية الزهراوي .
 ميزانيه بمبلغ  1,222650إلجراء ترميمات مدرسه اكسال أ .
 .7ميزانيات بمبلغ  515,865مالئمة البناء لبرنامج تحديات ( אתגרים ) مدرسه اكسال ب
اكمل رئيس المجلس :
اقترح اضافه بند على جدول االعمال وهو المصادقة على ميزانيه غير عاديه متعلقة بالطوارئ  ,والميزانية تبلغ
 230الف شاقل معدة لتحسين جهاز الطوارئ في البلد .
قرار :
تقرر باإلجماع المصادقة على اضافة الموضوع على جدول االعمال .
 .3المصادقة على ميزانية وزارة الداخلية بمبلغ  230الف شاقل لتحسين جهاز الطوارئ .
اقترح الرئيس :
المصادقة على الميزانية الغير عاديه المذكورة من وزارة الداخليه .
قرار :
بعد النقاش تقرر باإلجماع المصادقة على الميزانية الغير عاديه المقترحة لتحسين جهاز الطوارئ بمبلغ 230.0
الف شاقل .
انتهت الجلسة في تمام الساعة .19:00
مع االحترام ,
عبد السالم دراوشه
سكرتير المجلس المحلي

المحامي عبد السالم دراوشه
رئيس المجلس المحلي
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