التاريخ 20.1.2020:
جلسة المجلس المحلي العادية رقم 01 \ 2020
عقد المجلس المحلي لقرية اكسال جلسته العادية رقم  1 \ 2020وذلك في تمام الساعة السادسة مساء من
يوم الخميس الموافق  16.1.2020في مكاتب المجلس المحلي .
وحضر الجلسة السادة األعضاء :
 .1محمد رافع شلبي  -رئيسا
 .2سليم عبد الهادي
 .3خالد حبشي
 .4رائف شدافنه
 .5احمد دراوشه
 .6احمد سعدي
 .7حسين عبد الهادي
 .8عبد الرحيم شدافنه
 .9باسل دراوشه
 .10عمر دراوشه
 .11اسعد دراوشه
وتغيب :
 .1سامي دراوشه
كما وحضر الجلسة
 .1نواف شلبي
 .2جمال دراوشه
 .3لؤي شلبي
 .4وائل حبشي

-

المستشار القضائي
محاسب المجلس
مدير قسم الحسابات
مهندس المجلس

نقاط البحث :
 .1المصادقة على محضر جلسة عاديه رقم . 7 \ 2019
 .2المصادقة على الشروط األساسية لتقديم الدعم لسنة  2020والتي يجب ان تتوفر بالجمعيات
للحصول على دعم المجلس المحلي .
 .3المصادقة على ميزانيات التطوير كاالتي :
 1.3المصادقة على ميزانية وزارة المعارف بمبلغ  350الف شاقل لتزويد مدرية اكسال أ  ,بأربع
غرف صفوف متنقله  ,الستعمال موقت في فترة اعمال ترميم وتقوية المدرسة  ,اقرار م.غ,ع
لذلك .

2.3
3.3
.4
.5
.6

المصادقة على اتفاقية مع الكيرن كييمت لتمويل تطوير حديقة عامه بمبلغ  1392593 . -شاقل
وإقرار م,غ,ع للمشروع .
المصادقة على ميزانية بمبلغ  150الف شاقل من وزارة اإلسكان لتمويل تشغيل مستشار
مرافق للتخطيط وإدارة المشاريع .
المصادقة على ميزانية وزارة حماية البيئة بمبلغ  173418 . -شاقل للتربية البيئية وإقرار
م.غ.ع لذلك .
المصادقة على ميزانية وزارة المعارف بمبلغ  396,150شاقل لتمويل اعمال ترميم في المدرسة
الشاملة القسم الثانوي وتعديل الميزانية الغير عادية للمشروع .
المصادقة على االتفاقية الستعمال ارض مشتركه في القسيمة رقم  25بلوك  16902بناء على
الخارطة التفصيلية المصادق عليها رقم ج \ . 12219

رحب الرئيس باألعضاء الحاضرين وأضاف :
بداية أتقدم باسمنا جميعا باحر التعازي الى االهل في اكسال بوفاة المرحومة لطيفه أبو راس شلبي والمرحومة عريفه
محمد عوض دراوشه .
وانتقل الى جدول االعمال :
 .1المصادقة على محضر جلسة عاديه رقم . 7 \ 2019
اقترح الرئيس المصادقة على محضر الجلسة والذي قد بعث لألعضاء .
قرار :
بعد النقاش تمت المصادقة باإلجماع على محضر الجلسة المجلس العادية رقم . 7 \ 2019
في هذه المرحلة حضر العضو باسل دراوشه .
رئيس المجلس :
قام العضو حسين عبد الهادي بتقديم استجواب للمجلس .
عرض الرئيس استجواب العضو حسين عبد الهادي :
االستجواب :
.1
.2
.3
.4

ما صحة االخبار بخصوص سرقة كاميرات من المجلس المحلي اكسال بيد احد الموظفين ؟
هل تم استدعاء الموظف للمثول امام لجنة االستماع ؟
ما هي الخطوات التي تنوي إدارة المجلس المحلي اتخاذها ضد هذا الموظف ؟
هل استشير المستشار القضائي بهذا الموضوع وما هو موقفه ؟

الرد على االستجواب :
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 .1بداية أود ان أنوه بانه لم تكن هناك سرقة كاميرات من المجلس المحلي .
 .2استلمت شكوى من قبل موظف مجلس محلي يتهم فيها زميله موظف مجلس أيضا بمحاولة سرقة كاميرات
من القسم .
 .3لقد تم اخبار المستشار القضائي للمجلس حول هذه الشكوى .
 . 4بعد التشاور تقرر استدعاء الموظف المتهم للمثول اما اللجنة المهنية والمختصة لمعالجة مثل هذه األمور
" ועדת פיטורין " لالستماع ألقواله وهي المخولة الوحيدة باتخاذ القرارات  ,الخطوات واإلجراءات الالزمة
ضده وذلك بعد االستماع ألقواله وحسب ما ينص عليه القانون والتعليمات المعمول بها .
في هذه المرحله حضر العضو احمد دراوشه
 .2المصادقة على الشروط األساسية لتقديم الدعم لسنة  2020والتي يجب ان تتوفر بالجمعيات
للحصول على دعم المجلس المحلي .
كما في كل سنة هناك جمعيات التي تقدم طلبات لتلقي الدعم من المجلس المحلي ويترتب علينا تحديد الشروط
األساسية للحصول على دعم المجلس المحلي .
قام المستشار القضائي بتحضير الشروط األساسية للحصول على دعم المجلس .
وعرض الرئيس الشروط األساسية على النحو التالي :
الشروط األساسية التي يجب توفرها للحصول على الدعم لسنة 2020
 .1المؤسسة \ الجمعية مسجله وفق القانون هدفها عدم الربح وحاصلة على شهادة إدارة حسابات سليمه .
 .2أهداف المؤسسة \ الجمعية العمل لمصلحة الجمهور واالهتمام باحتياجاته خاصة الرياضية والثقافية .
 .3عمل المؤسسة \ الجمعية في اكسال ولمصلحة أبناء اكسال بشكل متساو بين جميع أبناء البلدة .
 .4أن تقدم طلبات الدعم في الموعد المحدد ( خالل ثالثين يوما من يوم النشر ) وكل طلب يقدم بعد
الموعد المحدد لن يبحث .
 .5أن تدار حسابات ونشاطات المؤسسة \ الجمعية بشكل قانوني ومنظم ( يجب ارفاق شهادة دارة سليمة
سارية المفعول لسنة . ) 2020
 .6ال يحق لجمعية \ مؤسسة فاعلة اقل من سنة تقديم طلب للدعم .
 .7جمعية فاعلة اقل من سنتين قد تحصل على دعم اذا ارفقت شهادة إدارة سليمة من مدقق حسابات الجمعية .
حسين عبد الهادي :
هناك كثرة من الجمعيات  ,هل بحاجة لوجودها حقا ؟
أجاب الرئيس :
القانون يسمح للجمعيات تقديم طلبات دعم  ,ونحن كمجلس ال يمكن ان نمنع هذه الجمعيات من تقديم طلبات الدعم .
هناك جمعيات نسائية  ,كرة القدم  ,وجمعيات أخرى .
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خالل بحث الطلبات يمكن ان نرفض أي جمعية غير مالئمة ولكن ال يمكن ان نمنع أي جمعية من تقديم طلبات دعم .
احمد سعدي :
وجود الجمعيات هو إيجابي وضروري لدعم المجتمع .
باسل دراوشه :
من المهم وجود رقابة على هذه الجمعيات وهذا عمل اللجنة المهنية المراقبة .
عبد السالم دراوشه :
تقوم لجنة اإلعانات بفحص الجمعيات بشكل شامل وفعالياتها  ,وأيضا تقوم اللجنة ببعث مفتش لفحص فعاليات هذه
الجمعيات والتأكد من ذلك .
رئيس المجلس :
اغلب مبالغ الدعم هو لكرة القدم  ,الجمعيات الباقية تتلقى دعم زهيد نسبيا ومثال قمت بزيارات لجمعيات نسائية ,
حيث يقمن بدورات مهمه جدا مثل حاسوب وتحفيظ القران .
قرار :
بعد النقاش تمت المصادقة باإلجماع على الشروط األساسية لتقديم الدعم لسنة  2020والتي يجب ان تتوفر
بالجمعيات للحصول على دعم المجلس المحلي .
.3

المصادقة على ميزانيات التطوير كاالتي :

 1.3المصادقة على ميزانية وزارة المعارف بمبلغ  350الف شاقل لتزويد مدرسة اكسال أ  ,بأربع
غرف صفوف متنقله  ,الستعمال موقت في فترة اعمال ترميم وتقوية المدرسة  ,اقرار م.غ,ع
لذلك .
رئيس المجلس :
هناك حاجة بتزويد المدرسة االبتدائية أ  ,بأربع غرف دراسية متنقله ومؤقته وذلك لحين االنتهاء من مشروع ترميم
المدرسة  ,هذه الغرف مؤقته وتهدف الى استيعاب قسم من صفوف المدرسة خالل اعمال الترميم األساسية ولتهيئة
أجواء تربوية هادئة وامنه لطالب المدرسة خالل اعمال الترميم .
وعند انتهاء الترميم ستبقى هذه الغرف الستعماالت المجلس المحلي .
قرار :
بعد النقاش تمت المصادقة باإلجماع المصادقة على ميزانية وزارة المعارف بمبلغ  350الف شاقل لتزويد مدرية
اكسال أ  ,بأربع غرف صفوف متنقله  ,الستعمال موقت في فترة اعمال ترميم وتقوية المدرسة  ,اقرار م.غ,ع
لذلك .
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في هذه المرحلة حضر العضو عبد الرحيم شدافنه .
 2.3المصادقة على اتفاقية مع الكيرن كييمت لتمويل تطوير حديقة عامه بمبلغ  1392593 . -شاقل
وإقرار م,غ,ع للمشروع .
رئيس المجلس :
طلب من مهندس المجلس تقديم شرح عن المشروع .
وائل حبشي  :مهندس المجلس :
في منطقة كحيل العين هناك قطعة ارض تابعه للمجلس بمساحة  2دنم  ,ومخصصه لحديقة عامه .
سيقوم المجلس بإنشاء منتزه  ,حيث قمنا بتقديم طلب لتلقي ميزانية من كييرن كييمت  ,وتمت المصادقة وتخصيص
ميزانية لهذا المشروع .والذي يشكل المرحلة األولى من المنتزه الكامل الذي يربط بين االحياء في الحي الغربي .
وأضاف  :بان التخطيط معتمد من قبل الكيرن كييمت وبموافقة كامله منهم .
باسل دراوشه :
من يشغل المراقب على المشروع ؟
وائل حبشي :
المراقب يجب تعينه من قبل المجلس المحلي .
باسل دراوشه :
اطلب التشديد على موضوع مراقبة المشاريع لضمان جودة المشاريع .
عبد الرحيم شدافنه :
هل هذه ارض خاصه او عامه ؟
وائل حبشي :
هذه األرض خصصت كحديقة عامه ضمن خارطة رقم ג \  13390وهي االن بملكية عامه للمجلس المحلي .
عبد الرحيم شدافنه :
هل أصحاب األراضي يعملون بإعادة توزيع هذه األراضي ومصادرة النقاط الخضراء ؟
وائل حبشي :
تم اعالم كل أصحاب األراضي وبعث مكاتيب شخصيه بالبريد المسجل .
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عمر دراوشه :
هل تنفيذ المشروع عن طريق المجلس ؟
وائل حبشي :
تنفيذ المشروع والمناقصات جميعها عن طريق المجلس بموجب الشروط التي تحددها الكييرن كيمت .
باسل دراوشه :
هل تم تخصيص ميزانيه اضافيه لتوسيع بارك الفشارة .
وائل حبشي :
لم يتم المصادقة بعد على ميزانية بارك الفشارة ونحن نتابع هذا الموضوع ونأمل في تخصيص ميزانية لهذا المشروع
رئيس المجلس :
اقترح المصادقة على االتفاقية مع الكيرن كييمت لتمويل تطوير حديقة عامه بمبلغ  1392593 . -شاقل وإقرار
م .غ .ع للمشروع .
مع االقتراح :
 .1محمد رافع شلبي  -رئيسا
 .2سليم عبد الهادي
 .3خالد حبشي
 .4رائف شدافنه
 .5احمد دراوشه
 .6احمد سعدي
 .7حسين عبد الهادي
 .8باسل دراوشه
 .9عمر دراوشه
 .10اسعد دراوشه
ضد االقتراح :
 .1عبد الرحيم شدافنه
قرار :
وبهذا تمت المصادقة على االقتراح .
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 3.3المصادقة على ميزانية بمبلغ  150الف شاقل من وزارة اإلسكان لتمويل تشغيل مستشار
مرافق للتخطيط وإدارة المشاريع .
رئيس المجلس :
قمنا بإرفاق المصادقة على تمويل تشغيل مستشار مرافق للتخطيط .
واطلب من المهندس شرح المشروع
وائل حبشي :
ضمن قرار حكومة  922قامت الحكومة بتمويل تشغيل مستشار مرافق للتخطيط وإدارة المشاريع والذي يقوم
بمساعدة المجلس على تخطيط المشاريع .
رئيس المجلس :
ال يمكن نشر مناقصه لتشغيل المخطط عن طريق فتح مناقصه  ,يجب اختياره من قائمة المهندسين المسجلين في
وزارة البناء واإلسكان .
اقتراح :
اقترح المصادقة على ميزانية بمبلغ  150الف شاقل من وزارة اإلسكان لتمويل تشغيل مستشار
مرافق للتخطيط وإدارة المشاريع.
مع االقتراح :
 .1محمد رافع شلبي  -رئيسا
 .2سليم عبد الهادي
 .3خالد حبشي
 .4رائف شدافنه
 .5احمد دراوشه
 .6احمد سعدي
 .7حسين عبد الهادي
 .8باسل دراوشه
 .9عمر دراوشه
 .10اسعد دراوشه
ضد االقتراح :
 .1عبد الرحيم شدافنه
قرار :
وبهذا تمت المصادقة على االقتراح .
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 .4المصادقة على ميزانية وزارة حماية البيئة بمبلغ  173418 . -شاقل للتربية البيئية وإقرار
م.غ.ع لذلك .
رئيس المجلس :
وحدة البيئة تعطي خدمات ليس الكسال فقط  ,ولغاية هذه اللحظة لم يتم تلقي الدعم من قبل الوزارة .
قمنا بإتمام كل شروط الوزارة ونتأمل تلقي الدعم الكامل من قبل وزارة وحدة البيئة في الفترة القريبة .
تم تعين موظفه لتربية البيئة في المجلس ووظيفتها تقديم محاضرات وفعاليات تربوية للنظافة والحفاظ على جودة البيئة
اقتراح :
اقترح الرئيس المصادقة على ميزانية وزارة حماية البيئة بمبلغ  173418 . -شاقل للتربية البيئية وإقرار
م.غ.ع لذلك .
مع االقتراح :
 .1محمد رافع شلبي  -رئيسا
 .2سليم عبد الهادي
 .3خالد حبشي
 .4رائف شدافنه
 .5احمد سعدي
 .6احمد دراوشه
 .7حسين عبد الهادي
 .8باسل دراوشه
 .9عمر دراوشه
 .10اسعد دراوشه
ضد االقتراح :
 .1عبد الرحيم شدافنه
قرار :
وبهذا تمت المصادقة على االقتراح
 .5المصادقة على ميزانية وزارة المعارف بمبلغ  396,150شاقل لتمويل اعمال ترميم في المدرسة
الشاملة القسم الثانوي وتعديل الميزانية الغير عادية للمشروع .
رئيس المجلس :
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هذه الميزانية لصالح المدرسة الشاملة القسم الثانوي ,حيث قام المجلس بنشر مناقصه ونفذ المشروع  ,وهناك عجز
مالي  ,وهذه الميزانية لسد العجز واغالق الميزانية ترميم المدرسة والتي بسب العجز لم تغلق ميزانيه هذا المشروع
 .وبهذه الميزانية يتم اغالق الميزانية الغير عاديه والمشروع .
اقتراح :
اقترح الرئيس المصادقة على ميزانية وزارة المعارف بمبلغ  396,150شاقل لتمويل اعمال ترميم في المدرسة
الشاملة القسم الثانوي وتعديل الميزانية الغير عادية للمشروع .
مع االقتراح :
 .1محمد رافع شلبي  -رئيسا
 .2سليم عبد الهادي
 .3خالد حبشي
 .4رائف شدافنه
 .5احمد دراوشه
 .6احمد سعدي
 .7حسين عبد الهادي
 .8باسل دراوشه
 .9عمر دراوشه
 .10اسعد دراوشه
ضد االقتراح :
 .1عبد الرحيم شدافنه
قرار :
وبهذا تمت المصادقة على االقتراح.
 .6المصادقة على االتفاقية الستعمال ارض مشتركه في القسيمة رقم  25بلوك  16902بناء على
الخارطة التفصيلية المصادق عليها رقم ج \ . 12219
رئيس المجلس :
لقد صودق على هذه الخارطة في سنة  , 1996وهذه الخارطة تحدد استعمال مشترك لهذه القطعة  ,حيث تخصص
الطابق األرضي الستعماالت عامه \ روضات أطفال وما اشبه  ..اما الطوابق األخرى تخصص للسكن لمالكي
القطعة .
وهذه االتفاقية تنظم وترتب طبيعة االستعمال المشترك وشروطه .
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عبد السالم دراوشه :
هناك تعديل بسيط في االتفاقية المرفقة  ,فتم تصليح القسيمة رقم  , 24وأيضا تم إضافة بند جديد ورقمه  19في
االتفاقية .
عبد الرحيم شدافنه :
اطلب التأجيل الى حد ارفاق خارطة مفصله للبناء .
رئيس المجلس :
يمكن للعضو عدم التصويت  ,الخارطة مصادقه من قبل لجان التنظيم وحسب قرار اللجنة اللوائية وال يمكن للمجلس
التعديل فيها .
ال يوجد الزام لعرض الخريطة واالتفاقية على المجلس المحلي  ,ولكن عرضناها إلعالم أعضاء المجلس .
باسل دراوشه :
االتفاقية مع قسم من األخوة  ,اقترح على المستشار القضائي فحص إمكانية ادخال كل األخوة في االتفاقية .
أجاب عبد السالم دراوشه :
ولذلك قمنا بإدخال بند  19والذي يلزم مصادرة هذا الجزء من األرض لصالح المجلس .
اقتراح :
اقترح الرئيس المصادقة على االتفاقية الستعمال ارض مشتركه في القسيمة رقم  25بلوك  16902بناء على
الخارطة التفصيلية المصادق عليها رقم ج \ 12219
مع االقتراح :
 .1محمد رافع شلبي  -رئيسا
 .2سليم عبد الهادي
 .3خالد حبشي
 .4رائف شدافنه
 .5احمد دراوشه
 .6احمد سعدي
 .7حسين عبد الهادي
 .8باسل دراوشه
 .9عمر دراوشه
 .10اسعد دراوشه
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ضد االقتراح :
 .1عبد الرحيم شدافنه
قرار :
وبهذا تمت المصادقة على االقتراح.
احمد دراوشه :
هناك العديد من الميزانيات المعروضة لتنفيذ مشاريع متعددة في هذه الجلسة والتي يديرها قسم الهندسة  ,وبهذه
الفرصة أتقدم بالشكر والثناء على العمل الدؤوب لقسم الهندسة في المجلس .

وانتهت الجلسة في تمام الساعة 19:00
مع االحترام ,
عبد السالم دراوشه
سكرتير المجلس المحلي

المحامي محمد شلبي
رئيس المجلس المحلي
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