التاريخ 17.6.2020 :
جلسة عادية رقم 3 \ 2020
عقد المجلس المحلي لقرية اكسال جلسته العادية رقم  3 \ 2020وذلك في تمام الساعة السابعة مساءا من يوم الخميس
الموافق  11.6.2020في مكاتب المجلس المحلي .
وحضر الجلسة السادة األعضاء :
 .1محمد رافع شلبي – رئيسا
 .2سليم عبد الهادي
 .3خالد حبشي
 .4وائل خليليه
 .5احمد سعدي
 .6عبد الرحيم شدافنه
 .7باسل دراوشه
 .8عمر دراوشه
 .9رائف شدافنه
وتغيب :
 .1حسين عبد الهادي
 .2اسعد دراوشه
 .3سامي دراوشه
كما وحضر الجلسة :
 .1المحامي نواف شلبي  -المستشار القضائي
 .2جمال دراوشه  -محاسب المجلس
 .3لؤي شلبي – قسم الحسابات
 .4وائل حبشي – مهندس المجلس
 .5جمال أبو حنا – مساعد المدير العام
نقاط البحث :
 .1المصادقة على محضر الجلسة العادية رقم . 2 \ 2020
 .2المصادقة على ميزانيه اضافيه من وزارة المعارف بمبلغ  609.771شاقل  ,لتمويل مشروع
بناء  3روضات في الحي الشمالي  ,وتعديل الميزانية الغير عاديه لذلك .
والمصادقة على رفع اطار االتفاقية مع المقاول ( הגדלת חוזה ) .
 .3المصادقة على تعديل ميزانية مغعال هباس لبناء نادي المسنين ( מועדון גיל זהב )  ,وتعديل م.غ.ع لذلك .

 .4المصادقة على ميزانية وزارة الداخلية بمبلغ  285.0الف شاقل لشراء معدات وأجهزة ومواد لمواجهة مكافحة
جائحة الكورونا .
 .5بيان رئيس المجلس المحلي وعرض فعاليات المجلس المحلي في اآلونة األخيرة وفي فترة انتشار جائحة
فيروس الكورونا .
 .6المصادقة على تخصيص ميزانية بمبلغ  200000شاقل إلتمام تمويل اعمال ترميم شارع دبوريه ومن صندوق
التطوير .
افتتح الرئيس الجلسة مرحبا ً باألعضاء  ,وانتقل الى جدول االعمال كالتالي :
رئيس المجلس :
اقترح الرئيس إضافة بند على جدول اعمال الجلسة كاالتي
 المصادقة على ميزانية بمبلغ  200000شاقل إلتمام تمويل اعمال ترميم شارع دبوريه .قرار:
المصادقة باإلجماع على إضافة البند المقترح على جدول اعمال الجلسة .
 .1المصادقة على محضر الجلسة العادية رقم . 2 \ 2020
رئيس المجلس:
اقترح المصادقة على محضر الجلسة السابقة عادية رقم . 2 \ 2020
قرار:
المصادقة باإلجماع على محضر الجلسة العادية رقم . 2 \ 2020
 . 2المصادقة على ميزانيه اضافيه من وزارة المعارف بمبلغ  609.771شاقل  ,لتمويل مشروع
بناء  3روضات في الحي الشمالي  ,وتعديل الميزانية الغير عاديه لذلك .
رئيس المجلس :
لقد صادقت وزارة المعارف على ميزانية اضافيه للمشروع بمبلغ  609771 -شاقل  ,لتصبح الميزانية الكلية
المصادقة عليها من قبل الوزارة لهذه المرحلة  2865528 -شاقل .
هذه التعديالت على الميزانية هي نتيجة للظروف الجغرافية (טופוגרפיה) ألرض البناء  ,ونتيجة للبعد الجغرافي عن
مركز البالد  ,حيث يتم إضافة ميزانيات  ,ومن الجدير ذكره بان كل هذه اإلضافات والميزانية المصادق عليها ال
تغطي التكاليف الحقيقية للمشروع  ,وقام المجلس بتقديم طلب للوزارة للمصادقة على ميزانية إضافية لتمويل
مصاريف البنية التحتية للمشروع .

في هذه المرحلة حضر العضو رائف شدافنه .
باسل دراوشه :
هل سيتم االنتهاء من المشروع قبل بدأ السنة الدراسية القادمة .
رئيس المجلس :
نتأمل ذلك  ,تم االتفاق مع المقاول على انهاء العمل بالمشروع وتسليم الروضات حتى  1 \ 8ونتأمل ان نقوم بتفعيلها
في . 01/09/2020
رئيس المجلس :
اقترح المصادقة على الميزانية للمشروع وأيضا على تعديل االتفاقية مع المقاول المنفذ للمشروع .
قرار :
بعد النقاش تمت المصادقة باإلجماع على الميزانية اإلضافية لوزارة المعارف بمبلغ  609.771شاقل  ,لتمويل
مشروع بناء  3روضات في الحي الشمالي  ,وتعديل الميزانية الغير عاديه لذلك.
وأيضا المصادقة على تعديل االتفاقية الموقعة مع المقاول المنفذ لتصبح قيمتها اإلجمالية  3529276 -شاقل .
 .3المصادقة على تعديل ميزانية مغعال هباس لبناء نادي المسنين ( מועדון גיל זהב )  ,وتعديل م.غ.ع لذلك .
رئيس المجلس :
هذا المشروع م ّمول من قبل مفعال هبايس بشكل كامل  ,وأضاف مع األسف وقعت أخطاء عند اعداد الميزانية الغير
عاديه المصادق عليها للمشروع .
حيث تم المصادقة على ميزانية بمبلغ  2592000 -شاقل في حين ان المبلغ المخصص من قبل مفعال هبايس هو -
 1559.158شاقل  ,ومن ثم صادق مفعال هبايس على ميزانية بمبلغ  150.0الف شاقل لشراء اثاث للمركز
لقد تم االنتهاء من تنفيذ المشروع والتكلفة الكلية للمشروع يشمل شراء األثاث هو مبلغ  2249158 . -شاقل ولقد
خصص مفعال هبايس مبلغ إضافي بمبلغ  500,000الف شاقل لهذا المشروع .
على ضوء ذلك اقترح المصادقة على الميزانية اإلضافية بمبلغ  500 .-الف شاقل من مفعال هبايس وأيضا تعديل
الميزانية الغير عاديه للمشروع  ,ولتصبح بمبلغ  2249158 -شاقل تشمل شراء اثاث بمبلغ 150.000 -
الف شاقل .
التصويت :
مع االقتراح :
 .1محمد شلبي  .2سليم عبد الهادي
 .5احمد سعدي
 .4وائل خليليه
 .7عمر دراوشه  .8رائف شدافنه

 .3خالد حبشي .
 .6باسل دراوشه

ضد االقتراح :
 .1عبد الرحيم شدافنه
قرار :
المصادقة على اقتراح الرئيس باألغلبية .
 .4المصادقة على ميزانية وزارة الداخلية بمبلغ  285.0الف شاقل لشراء معدات وأجهزة ومواد
لمواجهة مكافحة جائحة الكورونا .
رئيس المجلس :
هناك ميزانية مصادق عليها من وزارة الداخلية بمبلع  285.0لشراء معدات ومواد لمواجهة جائحة الكورونا  ,والذي
يستوجب فتح ميزانية غير عاديه موزعه كاالتي :
اسم الفعاليه
شراء معدات وقائية للعاملين والمتطوعين
التواصل مع السكان
تركيب بدالة تلفونات وغرفة طوارئ
مراقبه ( פיקוח ) شراء سيارة

المبلغ المصادق
 35.0شاقل
 58.0شاقل
 42.0شاقل
 140.0 -شاقل

ميزانية الدعم بمبلغ  ₪ 140,000سوف يتم تخصيصها لشراء سيارة لقسم المراقبة في المجلس المحلي (רכב
פיקוח עירוני)
في هذه المرحلة خرج العضو عبد الرحيم شدافنه
قرار :
بعد النقاش تمت المصادقة باإلجماع على ميزانية وزارة الداخلية بمبلغ  285.0الف شاقل لشراء معدات وأجهزة
ومواد لمواجهة مكافحة جائحة الكورونا  ,واقرار م .غ .ع لذلك.

 .5المصادقة على ميزانية بمبلغ  200000شاقل إلتمام تمويل اعمال ترميم شارع دبوريه
رئيس المجلس :
اقترح المصادقة على تخصيص ميزانية من صندوق التطوير بمبلغ  200,000شاقل وتخصيصه إلتمام تمويل اعمال
ترميم شارع دبورية .

قرار :
بعد النقاش تمت المصادقة باإلجماع على تخصيص الميزانية بمبلغ  200,000من صندوق التطوير شاقل التمام
تمويل اعمال ترميم شارع دبورية .وإقرار م .غ.ع لذلك .
 .6بيان رئيس المجلس المحلي وعرض فعاليات المجلس المحلي في اآلونة األخيرة وفي فترة
انتشار جائحة فيروس الكورونا .
مررنا في فترة صعبة ولم يكن هناك امكانيه قانونية إلقامة جلسات مجلس محلي .
اضطررنا لعقد هذه الجلسة رغم كل البلبلة والحاجة الماسة لالجتماع والطالعكم على اخر مستجدات عمل المجلس
المحلي .
العالم كله يواجه فيروس غير مرئي ,الكورونا ,والخوف النتشار سريع للفيروس .
لقد اتخذ المجلس المحلي كل اإلجراءات لمنع انتشار الفيروس منها :
 عقد  35جلسة طوارئ (מל"ח) . إقامة מוקד 106 تجنيد  250متطوع . مساعدة فسم الشؤون االجتماعية وتوزيع االكل والدواء على المسنين . اإلعالن عن كل االرشادات وتعليمات الوزارات المختلفة ,ونشرها للجمهور وأيضا حتلنه األعضاء .في هذه المرحلة رجع العضو عبد الرحيم شدافنه
وأضاف الرئيس:
مجلس اكسال من اكثر السلطات التي قامت بنشر المعلومات للمواطنين  ,كانت فترة العمل في فترة الطوارئ اصعب
من العمل باأليام العادية ,خصوصا وسط البلبلة وتضارب المعلومات من قبل الوزارات .
مع حلول شهر رمضان والعيد  ,اجتمعنا بأئمة المساجد واطلعناهم على تعليمات الوزارات  ,وأيضا نشرنا تعليمات
مشتركه للمجلس ومساجد القرية .
مجلس اكسال تابع وادار العملية كلها بشكل هادي وعالج كل اإلشكاليات واألمور المتعلقة بفيروس الكورونا.
تم توزيع مواد تموينيه ،وليس فقط من قبل الجبهة الداخلية وانما أيضا من أطراف أخرى ،مثل بنك مركنتيل والذي قام
بدعم بمبلغ  8000شاقل ،وقمنا بتوزيعها قبل عيد الفطر.
هذه االزمه لم تنتهي  ,هناك موجه أخرى من انتشار المرض  ,ومع األسف هناك انفالت من قبل الجمهور وعدم
االنصياع لتعليمات الوقاية .
وأضاف:
 ان اعادة المدارس لنظام التعليم العادي أثر كثيرا لزيادة انتشار المرض وزيادته. وهناك احتمال إذا استمر الوضع على ما هو علية ان يعلق التعليم بالمدارس اإلعدادية ايضاً.ان التعليمات حسب وزارة المعارف كاالتي:
 التعليم بمجموعات صغيره تمنع إقامة حفالت صفيه -تمنع اقامة حفالت تخريج صفوف الثواني عشر

 اما بالنسبة للمناسبات هناك تحديد لعدد األشخاص المشاركين باألعراس ل  250شخصباسمنا جميعا اود ان أتقدم بالشكر:
 جميع المتطوعين الين ساهموا وساعدوا المجلس المحلي في إيصال وجبات الغذاء والمساعدات لألهالي. عمال المجلس جميعا  ,وخاصة عاملي قسم الرفاه االجتماعي الذي عملوا طيلة الوقت وايضا ً بأيام وساعات غيراعتيادية  ,وحتى العمال الذين بإجازة غير مدفوعة (עובדים בחל"ת)  ,رغم وجودهم في عطله كانوا يأتون
للعمل ويقوموا بواجبهم .
واضاف الرئيس:
بخصوص اعمال التطوير داخل اكسال:
 في هذه األيام المقاول يعمل المقاول في الشارع الرئيسي ،وقمنا بدعوة المقاول لجلسة وحثه بتسريع العمل.باسل دراوشه :
اطلب التشديد على ال مراقبة وفحص إجراءات األمان التي يقوم المقاول بنصبها بالشارع ,هناك العديد من الشوائب
بهذا الخصوص .
عبد الرحيم شدافنه:
اقترح تعيين موجه لتنظيم حركة السير .
رئيس المجلس :
قمنا بوضع الفتات والتي تحوي اسهم ومعلومات للمواطنين لتوجيه السائقين.
وأضاف :
 بخصوص مشروع جذر البلد :انهينا العمل تقريبا في هذا الشارع وسوف تكون هناك تتمة في المستقبل
من الطبيعي هناك حاجة للوقت لتطبيق أي تعديل او تغير في مسارات الشوارع.
وأضاف:
شاركت في االمس بجولة انهاء العمل للمشروع ( סיור מסירה)  ,تم إعطاء المالحظات للمقاول.
العمل في هذا الشارع لم يكن سهال  ,ويتطلب العديد من المالئمة المستوى البيوت القائمة .
وأيضا عمليه تغيير نمط تصرف الناس وتحويل الشارع باتجاه واحد سوف يحتاج الى وقت.
 روضات األطفال في الحي الشمالي :أتأمل انهاء العمل قبل بداية السنة الدراسية النزل اليومي :المشروع في مراحله النهائية  ,أتأمل البدء بتشغيله ببداية السنة القادمة . اعمال تجهيز الملعب في مراحلها النهائية. انهاء مشروع تطوير شارع .67 تجهيز غرف حواسيب في المدرسة الثانوية انتهاء العمل في مشروع بناء نادي المسنين. مشروع مركز الطفولة قمنا بتقديم طلب للحصول على مبلغ تمويل إضافي من مفعال هبايس ونأمل في انهاءالمشروع قريبا.

وأضاف :
 بخصوص أعمال التطوير مستقبليه باكسال:في المستقبل سوف نقوم بإكمال تطوير شارع .61
 بناء مبنى متعدد األهداف :بجانب مركز بايس ,والذي سوف يستعمل كبيت عزاء ,حيث حصلنا على رخصة بناءونحن بصدد التعاقد مع الشركة االقتصادية لمركز السلطات المحلية لتنفيذ المشروع
 نقوم بالبدء باعداد وتخطيط مشروع تطوير شوارع من الميزانية المخصصة ل מענק ראש שטח ,الشارع الذييسكن فيه العضو احمد سعدي .هنالك ميزانية מענק ראש שטח مخصصة لربط البلدة مع االحياء الجديدة.
 نشر اليوم مناقصه إلقامة منتزه في الحي الغربي  ,منتزة صغير والذي يالئم حي سكني  ,حصلنا على الميزانيةعن طريق تقديم طلب الدعم لكيرين كييمت  .في الماضي رفضت الكيرين كييمت طلب الدعم الذي تقدمنا به ,
ولكن بعد ان قدمنا مجدداً تم المصادقة على الميزانية .
 أقيمت جولة مقاولين كمرحلة من المناقصة إلتمام شارع  87ومشروع جذر البلدة . النظافة بشكل عام  ,تمت إقامة وحدة البيئة في مجلس اكسال منذ بداية سنة  2013والتي تشمل عدة قرى وحتىاليوم لم يتلقى المجلس المحلي أي ميزانيه .
قمت بمطالبة رؤساء المجالس األخرى لدفع المستحقات ،قسم من المجالس قامت بالدفع وهناك مشاكل مع مجالس
أخرى رواتب كل العاملين في وحدة البيئة يقوم المجلس بتمويلها من ميزانيته ،نقوم حاليا بمعالجة كل النواقص
لتلقي كل الميزانيات المستحقة.
موضوع النظافة هو موضوع مرتبط باألخالق ،يجب توعية المواطنين لكيفية التصرف ورمي النفايات ،تم
نصب كاميرات في أماكن يتم رمي النفايات فيها بوتيرة متكررة وبشكل غير قانوني ،الكاميرات توثق كل
المخالفين.
احدى المشاكل متعلقة بالنفايات الناتجة عن بقايا اللحوم  ,وأيضا اشعال الحرائق  ,تلقيت توجه من دائرة اإلطفائية
إلصدار بيان للجمهور وتوعيتهم لعدم اشعال أي حريق في هذه الفترة.
نعمل منذ سنة ونصف على استوفاء كل الشروط والمتطلبات لتفعيل وحدة البيئة بالشكل الصحيح ،والمجلس عين
المحام نواف شلبي المستشار القضائي لتولى منصب المدعي البلدي ( תובע עירוני)
حاولنا في البداية تطبيق قانون النظافة بالتعاون مع وزارة حماية البيئة وتحرير مخالفات ،نحن في مسار سن
قانون مساعد محلي (חוק עזר) والذي سيعطينا صالحيات تحرير مخالفات بشكل مستقل.
نشرنا مناقصة ألعمال تنظيف كل اكسال ،إضافة لذلك سنقوم بحملة توعية أيضا عن طريق التوجه ألئمة المساجد.
وأيضا تم استئجار أرض بمساحة  600متر وقمنا بمالئمتها لوضع ثالجة تبريد مخصصة لرمي نفايات بقايا
اللحوم.
 نقوم بالعمل على تحضير قوانين مساعدة محلية ( חוקי עזר) الفتات وأماكن وقوف سيارات . يقوم جزء من موظفي المجلس بالمشاركة في حملة نظافة ،بشكل دوري كل أيام الجمعة واألحد“ :حملة من العيدالى العيد" والتي تهدف الى تشجيع المواطنين جميعا ً للحفاظ على النظافة.
وأضاف رئيس المجلس :
اشكر عضو المجلس احمد سعدي على كل ما قدمه للمجلس المحلي والذي انهى فترة خدمته في المجلس بحسب اتفاقية
التناوب  ,ورحب بالعضو الجديد حازم دراوشه وتمنى له النجاح في خدمة بلدتنا اكسال .
عمر دراوشه :
اطلب شرح بخصوص منطقة األزواج الشابة  ,في حال وجود أي تطورات .

رئيس المجلس :
هناك اشاعات وهي اخبار غير صحيحه ،المجلس المحلي يعمل باستمرارية للتسريع في المشروع.
المجلس ال يقوم بتعليق العمل باي مشروع وخصوصا ً مشروع كهذا الذي ينتظره كل البلد ،كان هناك اشكاليه في نقل
منطقة النفوذ من المجلس اإلقليمي عيميك يزراعيل  ,وتوصلنا التفاق مع المجلس اإلقليمي عيميل يزراعيل بموجبة
تنازل عن األرض بشكل كامل  ,لما في ذلك توسعة المنطقة الصناعية وهذا يعتبر انجازاً لمجلس اكسال.
يجب ان ال ننسى عدم تشكل حكومة لفترة طويلة ,عقدنا جلسة مع دائرة أراضي إسرائيل للسعي لتسريع تسويق
األراضي بشكل فعلي  ,وكان هناك شرط للبدء بعملية تسويق األراضي وهو نقل منطقة النفوذ حتى اليوم بسبب عدم
تشكيل حكومة لم تحدث أي تغييرات ,ولكن هناك وعد من قبل وزارة الداخلية بمعالجة توصيات لجنة الحدود
والتوقيع على تحويل المنطقة الى منطقة نفوذ اكسال .
وائل حبشي :
ملف التسويق جاهز وتم االنتهاء من العمل به ،والتسويق سوف يكون عن طريق دائرة أراضي إسرائيل .
وائل خليليه :
اقترح تعزيز قسم الهندسة في المجلس بمهندسين إضافيين وخصوصا على ضوء كمية المشاريع الكثيرة والمساعدة
في المراقبة والتخطيط والتنفيذ بشكل اكبر وإعطاء مالحظات للتعديل في حال وجدت .
باسل دراوشه :
اشكر المجلس على جهوده وعملة،
يجب معالجة موضوع االنارة في القرية :في المنطقة الصناعية حيث يوجد  15المبه انارة معطله ،وفي الشارع
الرئيسي ما يقارب  45المبه معطله.
يجب وضع الشارع الرئيسي في سلم األولويات قبل قدوم فصل الشتاء.
سليم عبد الهادي :
في الشارع الرئيسي  64المبه انارة محروقة ،المجلس يتابع الموضوع ويعمل على تصليحها.
رئيس المجلس :
المجلس يقوم بتصليح المبات االنارة المعطلة بشكل دائم ،ولكن نعاني من مشكله التخريب والسرقة والحرق وتقطيع
الكوابل بشكل متكرر.
عمر دراوشه :
اقترح االستعانة بخدمات مستشار كهرباء مختص.
باسل دراوشه :
اود ان اتطرق لنظافة المنطقة الصناعية :هناك تغيير ملحوظ وتقدم في الفترة األخيرة  ,ولكن مهم جدا معالجة وإعطاء
التعليمات لبعض المصالح التجارية والتي تقوم برمي خردوات السيارات.
اشكر العضو احمد سعدي باسم الجميع على عمله وعطائه لمدة  7سنوات في المجلس البلدي.

احمد سعدي :
انقطعت االجتماعات  3أشهر بسبب وباء الكورونا
كان لي الشرف مشاركة موظفين المجلس في رحلة لخارج البالد قبل انتشار فيروس الكورونا ،اقترح تكرار هذا
النوع من الفعاليات بين الموظفين المجلس وحتى دعوة أعضاء المجلس منتخبي الجمهور للمشاركة في هذه الفعاليات
كان لي الشرف ان اخدم الجمهور لمدة  7سنوات ،كان هناك توافق واختالف اآلراء في بعض األحيان ولكن المصلحة
العامة الكسال هي التي كانت توجهني دائما.
كنت احترم كل وجهة نظر ومصلحة المواطنين فوق كل اعتبار.
اشكر أعضاء المجلس الحالين وفي الدورات السابقة ،وجود االختالفات النظر هو امر صحي .يجب االنتباه الى ان
هناك شيء مشترك يجمعنا وهو المصلحة العامة الكسال وليس التفكير في المصلحة الشخصية.
أتمنى التوفيق للسيد حازم دراوشة والذي سيحل مكاني كعضو مجلس.
عبد الرحيم شدافنه :
متى سوف يتم تشغيل الثالجة المخصصة لرمي نفايات اللحوم؟
رئيس المجلس :
يقوم مدير وحدة البيئة بفحص التعاقد مع احدى الشركات المختصة لهذا النوع من الثالجات وسيتم تفعيلها قريبا.
عبد الرحيم شدافنه :
اقترح شراء الثالجة لكي تبقى بملكية وبخدمة اهل اكسال بشكل ثابت.
رئيس المجلس:
مدير وحدة البيئة سيقوم بفحص العروض التي تقدمها الشركات ،الحل المقترح حاليا هو مؤقت ،وسوف نبدء بمرحلة
أخرى بالحصول على الموافقات المطلوبة إلنشاء محطة نفايات مرخصه حسب تعليمات وزارة البيئة.

وانتهت الجلسة في تمام الساعة 20:30
مع االحترام،
عبد السالم دراوشه
سكرتير المجلس المحلي

المحامي محمد شلبي
رئيس المجلس المحلي

