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جلسة عادية
عقد مجلس شعب المحلي جلسة عادية له رقم  2016/1في تمام الساعة السادسة من مساء يوم االثنين الموافق
 2016/03/07في مكتب المجلس المحلي .
الحضور  :السيد فيصل شحيبر رئيس المجلس
اعضاء المجلس السادة  :نهاد زعير  ,علي محجوب  ,احمد عزايزة  ,هاني فاعور  ,احمد شحادة  ,وحيد شحادة
 ,سعيد عبد الرحمن  ,محمد خوالد  ,خير سعدة .
على جدول االعمال :
 -1اطالع السادة اعضاء المجلس على آخر المستجدات المتعلقة بعمل المجلس المحلي .
 -2توزيع مهام ومنح صالحيات ألعضاء المجلس لتنفيذ المشاريع التطويرية في القرية .
لحصول النصاب القانوني باشر السادة اعضاء المجلس بحث ما جاء على جدول االعمال .
افتتح الجلسة السيد فيصل شحيبر – رئيس المجلس مرحبا بالحضور وقال  :هذه الجلسة عادية رقمها 2016/1
على جدول االعمال بندين للبحث كما جاء في الدعوة .
نرحب بالزميل احمد شحادة  ,ونتمنى له عمال مثمرا في خدمة اهل القرية  ,ونشكر الزميل احمد ميعاري على
ما بذله من مجهود في خدمة اهل القرية على مدار اكثر من  17عام .
نبدأ االن ببحث البنود المطروحة على جدول االعمال .
البند االول :
اطالع السادة إعضاء المجلس على آخر المستجدات المتعلقة بعمل المجلس .
يعلم الجميع انه لدينا في القرية عدة مشاريع منها ما هو مجمد ومنها ما هو بحاجة لميزانيات إضافية إلتمام
العمل .

مشروع بيت الشبيبة  :اليوم وبعون اهلل وبعد بذل مجهود كبير ومضئي على مدار سنتين ماضيتين تمكنا من
حل جميع المشاكل المتعلقة بمشروع بيت الشبيبة (מועדון נוער) بعد ان قام السادة االعضاء مشكورين
بالمصادقة على ميزانية التطوير لصالح المشروع وحل االشكالية مع المقاول ومع מפעל הפיס .
من المفروض ان يعود المقاول للعمل خالل اسبوعين منذ اليوم .
يوم السبت القادم  2016/03/12سيقوم مهندس المجلس والمقاول والمهندس مراقب العمل  ,بزيارة الموقع
لفحص المبنى واإلتفاق على بدء العمل مجدداً .
مشروع מעון יום  :أدرج بحث الموضوع أكثر من مرة خالل السنتين الماضيتين وبعد مجهود مضني
استطعنا الحصول على ميزانية إضافية تم إقرارها وبلغت ميزانية المشروع  3,9مليون شيقل تقريبا .
في االسبوع الماضي تم تحويل المبلغ المستحق للمقاول وكذلك تم اغالق الملف في دائرة االجراء بتوفير
حوالي  600الف شيقل  ،والتزم المقاول البدء بالعمل خالل اسبوع ليتمكن من انهاء المشروع .
بالنسبة لمشروع الشوارع – ترميم الشوارع الداخلية  ,من المفروض خالل يومين اعالن المناقصة للبدء
بالعمل .
في االسبوع الماضي عقدنا جلسة في مكاتب وزارة المواصالت وتم االتفاق على البدء ألتمام شارع رقم
( )1وشارع (. )15
القاعة الرياضية الجديده – تمت الموافقة من قبل מפעל פיס على اضافة ميزانية للبدء بالعمل ألقامة
المشروع .
المهندس بصدد اعداد تقدير تكلفة جديد سينتهي العمل خالل اسبوعين او ثالثة اسابيع ليتم اعالن مناقصة
جديدة لتنفيذ العمل .
تسلمنا المصادقة على الميزانية بمبلغ  130ألف شيقل لترميم ملعب كرة القدم من وزارة الرياضة والشباب .
الشارع الرئيسي – تم فحص الشارع من قبل مندوبي وزارة المواصالت وتوصلوا الى نتيجة انه يجب
العمل به بشكل جذري وأساسي في البنية التحتية .
قضية مشروع إنارة الشارع الرئيسي – حتى اليوم ال توجد لدينا ميزانية كافية  ,لكن قسم من الشارع نطالب
وزارة المواصالت العمل على إتمام المشروع بطول  900متر  ,يشمل ذلك صيانة ودرا بزينات واقية .
بالنسبة لقضية النافورة في الشارع الرئيسي – لقد تم تكليف السيد احمد عزايزة لمتابعة المشروع مع مهندس
المجلس .

قضية جودة البيئة – وصلتنا مصادقة على ميزانية بمبلغ  600ألف شيقل منها مبلغ  450ألف شيقل لتغيير
حاويات النفايات  ,هذا األمر يتطلب اتخاذ قرار بمساهمة المواطن بملغ  100شيقل لكل حاوية من اجل
تغيير كل الحاويات في القرية .
من المتوقع أن تصلنا قريبا مصادقة على ميزانية بمبلغ  800ألف شيقل  ,منه  400ألف شاقل إلقامة متنزه
يقرر المجلس المحلي موقعه ومبلغ  400ألف شاقل ألعمال التنظيف في أنحاء القرية .
خطة االشفاء – يعلم الجميع أن وزارة الداخلية حاولت فرض شروط صعبة في خطة االشفاء  ,موقفنا كان
عدم الرضوخ لطلبات الداخلية التي تراجعت وغيرت الشروط الصعبة .
كذلك تم تغيير مبلغ المنح والقروض من ( )9مليون شيقل إلى  10 1/2مليون شاقل .
كان من المفروض أن تعقد اليوم جلسة لمحاسب المجلس والمحاسب المرافق لفحص الموضوع  .تم اإلنفاق
إن تعقد الجلسة يوم األربعاء القادم بسبب مرض محاسب المجلس  ,وذلك لوضع مسودة خطة االشفاء التي
ستعرض على السادة أعضاء المجلس .
نحن مطالبون أن نصل إلى مبلغ ( )4مليون شيقل جباية وذلك لكي نحصل على الهبات والقروض حسب
خطة االشفاء .
في حال اعداد مسوده خطة االشفاء ستعرض على الزمالء أعضاء المجلس .
قضية روضات االطفال في الحي الشرقي  ،سيبدأ قريباً العمل بواسطة החב' למשק וכלכלה  /الشركة
التي رست عليها المناقصة ,
البند الثاني  :توزيع مهام ومنح صالحيات ألعضاء المجلس لتنفيذ المشاريع التطويرية في القرية .
اوالً  :لم أكن انفرادياً في العمل في يوم من األيام أنا أومن بالعمل الجماعي .
لذلك أقترح منح صالحيات رئيس المجلس في مجال األعمال التطويرية للسادة االعضاء  :نهاد زعير –
القائم بأعمال رئيس المجلس والسيد أحمد عزايزه – نائب رئيس المجلس ،صالحيات تنفيذ العمل في
المشاريع التاليه מועדון נוער  ,מעון יום  ,גני ילדים  ,אולם ספורט  ,שיקום מגרש כדור גל ,
תאורת כביש כניסה  ,מזרקה  ,والمسؤولية على القوى العاملة في المجلس .
كذلك اقترح منح صالحيات رئيس المجلس للزميل علي محجوب في المشاريع التالية  :שיקום כבישים
פנימיים  ,כביש עוקף .

كذلك اقترح منح صالحيات للزمالء خير سعده ومحمد خوالد في قضايا التربيه والتعليم  ،التعليم الالمنهجي
والرياضه – فعاليات واجهزه ( מתקנים) وفي هذه المجاالت يعمل مع الساده االعضاء السيد مجدي
مصري مدير وحدة الشبيبه وفي قضية جودة البيئه منح الصالحيات للجنة االدارة .
انا على استعداد لسماع مالحظات الزمالء االعضاء .
السيد هاني فاعور  :ال بُدّ من كلمة شكر لزميلي عضو المجلس السابق السيد أحمد ميعاري وذلك على
المجهود والخدمة التي قدمها على مدار ما يقارب ( )17عام لبلدنا الحبيب كعضو في المجلس المحلي  .وقد
كان نموذجاً رائعاً للمواطن الصالح الذي وضع مصلحة القرية واالهالي وتقديم الخدمة لهم من اولى
اهتماماته دون أن ينتظر أي مقابل  .نتمنى له دائماً الخير اينما وجد .
كما ارحب بزميلي عضو المجلس الجديد السيد احمد شحاده واتمنى له التوفيق والعمل المثمر لما هو في
مصلحة األهل والبلده .
بالنسبة للمشاريع التي طرحها السيد الرئيس نحن نبارك هذه المشاريع ونؤيدها  ،وبالنسبة للصالحيات
الممنوحه لزمالئي اعضاء المجلس اتمنى لهم التوفيق والعمل المستمر لما فيه مصلحة القرية وأهلها .
السيد سيعيد عبد الرحمن  :بداية أقدم التعازي الحارة للسيد رئيس المجلس وآلل شحيبر جميعاً خصوصاً
أبناء وزوج الفقيده المرحومة الحاجة عذاب شحيبر والى جنات الخلد وألهلها الصبر والعزاء .
أشكر زميلي أحمد ميعاري على ما قدمه من خالل عضوية المجلس لسنين طويله فيما مضى ولو كان
بأمكانه أن يقدم اكثر لما بخل على اهل القرية .
كذلك أرحب بالزميل احمد شحاده وأتمنى له عمالً مثمراً لما فيه مصلحة شعب وسكانها  ،وان يضع نصب
عينيه البلد اوالً وشعب فوق كل اعتبار .
ايضاً أهنيء أهالي شعب على حصولهم على ميزانيات تفوق المليون شاقل تكملة لمجهود اللجنة القطرية
واعضاء القائمة المشتركة في الكنيست .
كذلك رغم علمي المسبق بحصول المجلس المحلي على مبلغ ( )130الف شاقل للعمل في الملعب البلدي
،أهنيء االهل في شعب كذلك الحصول على مبلغ  1.4 :مليون شاقل من وزارة جودة البيئه .
أهنيء بلدنا بهذه المشاريع وأتمنى أن نحافظ على شعب خضراء نظيفه يطيب العيش فيها .

بالنسبة للمهام الملقاه على عاتق أعضاء المجلس  ،أتمنى لهم التوفيق وأن يكونوا عند حسن ظن الجميع وأن
ينجحوا في اتمام جميع المشاريع التطويريه .
أعود وأكرر  :أي مساعده لزمالئي أعضاء المجلس في هذه المهام فأنا على استعداد لتنفيذها آمل أن نعمل
جميعاً من أجل شعب وأهلها ،أطلب العمل على ايجاد مكان مكب للنفايات .
شكراً على تهاني زمالئي بالمولود الجديد .
السيد علي محجوب  :نبارك للزميل أحمد شحاده تعيينه عضواً في المجلس بدل الزميل أحمد ميعاري
وأتمنى له عمالً ناجحاً ومثمراً في خدمة أهالي شعب  ،أشكر الزميل السابق أحمد ميعاري على ما قدمه
من خدمة ألهل شعب وأتمنى له التوفيق .
حضرة رئيس المجلس وزمالئي أعضاء المجلس المحترمين  ،نحن كممثلين الهل القريه الذين انتخبونا
وأعطونا ثقتهم وحملونا هذه األمانه ان كان رئيس المجلس أو اعضاء المجلس  ،بالنيابه عن نفسي وعن
زميلي نهاد زعير القائم بأعمال رئيس المجلس نريد أن نعمل بأمانه وبكل اخالص لتحمل المسؤوليه .
أرجو من جميع زمالئي االعضاء أن يكونوا أكثر منا تعاوناً من أجل مصلحة المواطن الشعباوي  ،ومن هنا
بودي أن اشكر رئيس المجلس على الثقة التي منحنا اياها وآمل أن نكون عند حسن ظن الجميع .
بما أنه معروف للجميع بأنني وزميلي السيد نهاد زعير  ،نمثل الشريحة االكبر من سكان القرية  ،منحونا
ثقتهم ونحن أهل لهذه الثقة  ،كما ذكرت في بداية الحديث وبما انه في الجلسة االخيره توجه رئيس المجلس
ماداً يديه لجميع االعضاء للعمل المشترك من أجل المصلحة العامة نحن كوننا الشريحة االكبر نرحب
بدعوه رئيس المجلس وهذه ايادينا ممدوده للعمل المشترك من أجل مصلحة جميع السكان في القرية .
السيد محمد خوالد  -نرحب بالزميل أحمد شحاده  ،ونأمل أن يخدم القريه على أكمل وجه  ،ونشكر االخ
احمد ميعاري على ما بذله من مجهود لخدمة االهالي في القرية على مدار سنين طويله .
أستنكر بشده التهجمات التي طالت قسم من أعضاء المجلس لمصادقتهم على ميزانية المجلس لسنة 2016
وأقول لزمالئي االعضاء :
من أعتاد ان يزرع الورد فسيبقى شيئاً من العطر بيده  ،ما دمت تفعل الخير سيصلك أثره  ،ان لم يكن في
الدنيا سيصلك في االخره .
هذا هو أملي من زمالئي رئيس وأعضاء المجلس دون استثناء  ،العمل على خدمة أهالي القرية وتطويرها
قدر االمكان  ،بكل االمكانيات .

السيد احمد عزايزه  :السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته .
أرحب بالزميل عضو المجلس المحلي السيد احمد شحاده  ،وأتمنى له عمالً موفقاً في خدمة شعب وسكانها
 ،واشكر عضو المجلس السابق السيد احمد ميعاري على ما أبداه من مسؤولية في خدمة شعب وسكانها
وأتمنى له التوفيق والنجاح في اعماله  ،نبارك للزميل سعيد عبد الرحمن بالمولود الجديد .
نشكر في هذه المناسبة السعيده رئيس المجلس السيد فيصل شحيبر على الثقة التي منحنا اياها وسنكون
بمشيئة اهلل عند حسن ظنه وعند حسن ظن جميع سكان هذه القرية .
عند انتخابي عضواً في مجلس شعب منذ  2003حتى يومنا هذا اخذت على عاتقي أن اكون خادماً لسكان
هذه القرية أعمل بأمانه وبأخالص ودون تمييز  ،وبدون مقابل بدل أن يشكرونا على خدمة هذه البلده  ،على
مدار السنين الطويله اتهمونا بالخيانه عند موافقتنا على الميزانيه العاديه لسنة  . 2016سأقول لهم هم الخونه
وهم أصحاب المصالح الشخصيه  ،ألن قريتنا معروفه  ،قرية صغيره  ،الكل يعرف بعضه البعض  ،يجب
أن ال نزاود على بعضنا البعض  ،نحن كنا السباقين لعمل الخير والسباقين لخدمة مواطني البلده والسباقين
على الخدمات العامة في القرية .
زمالئي اعضاء ورئيس المجلس المحلي  ،أهنيء شعب وسكانها على هذه المشاريع  ،القيمة التي بمشيئة اهلل
ستستمر في االيام القريبة بمشاركة جميع أعضاء المجلس .
اطلب من رئيس المجلس أن يعقد جلسة طارئة واستدعاء رئيس لجنة البناء والتنظيم لبحث التراخيص في
الحي الغربي واستدعاء مدير عام شركة المياه والصرف الصحي السيد احمد حجازي .
السيد احمد شحاده  :السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته .
اسمحوا لي أن اتقدم بالشكر واالمتنان لزميلي وصديقي السيد احمد ميعاري الذي اتاح لي أن اشارك في
صنع القرار في المجلس المحلي وأطلب من اهلل أن يوفقه لما فيه الخير أهنيء الزميل سعيد عبد الرحمن
بالمولود الجديد وأطلب من اهلل أن يرعاه برعايته .
بالنسبه لموضوع بنود الجلسة بخصوص المشاريع أرى ان قدومي خير  ،وها هي المشاريع تنهال بغزاره
وبشكل مفاجيء لو علمت ان قدومي سيكون خيراً لقبلت استقالة زميلي أحمد ميعاري قبل من سنتين الذي
توجه لي عشرات المرات في السابق ليقدم استقالته وكي أحل مكانه وهذا ما رفضته ألنني اثق به ثقه عمياء
بالنسبه للصالحيات التي منحت العضاء المجلس  ،اتمنى لهم النجاح بالعمل وأتمنى من اهلل أن نرى هذه
المشاريع على ارض الواقع  .اشكركم جميعاً وأطلب من اهلل ان يوفقني واياكم في خدمة اهالي البلده والذين

يعرفونني جيداً بعملي من اجل المصلحة العامة واالدارة السليمة ونظافة اليدين ولو كان هذا على حساب
وقتي وجيبي وعائلتي .
السيد فيصل شحيبر – رئيس المجلس :
اطلب من زمالئي االعضاء المصادقة على اقتراحي اعاله المتعلق بمنح الصالحيات للساده االعضاء كما
ذكرت اعاله .

تصويت :
أيد االقتراح السادة  :فيصل شحيبر  ،نهاد زعير  ،احمد عزايزه  ،محمد خوالد  ،خير سعده  ،علي
محجوب .
عارض االقتراح ---------- :
امتناع  :السادة  :هاني فاعور  ،احمد شحاده  ،وحيد شحاده  ،سعيد عبد الرحمن .
قرار  :تمت المصادقه على منح صالحيات رئيس المجلس في األعمال التطويريه للساده االعضاء  :نهاد
زعير  ،احمد عزايزه وعلي محجوب  ،وفي مجاالت التربيه والتعليم والرياضه للساده محمد خوالد  ،وخير
سعده  ،وفي قضايا جودة البيئه العضاء لجنة االدارة .
السيد فيصل شحيبر –رئيس المجلس  :اشكر السادة الزمالء اعضاء المجلس على ما أبدوه من مسؤولية
تجاه المصلحة العامة في القريه  ،في الجلسة السابقه كنت قد توجهت ماداً يدي لجميع اعضاء المجلس للعمل
المشترك  ،انا اليوم اكرر توجهي  ،آمل أن نعمل دائماً سوياً من أجل تطوير القريه وتقديم الخدمات لجميع
سكانها على أكمل وجه .
انتهت الجلسة الساعه السابعه والربع مساءاً .

--------------صالح فارس
سكرتير المجلس

----------------فيصل شحيبر
رئيس المجلس

