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                                                                                                             5/9/2019 
                                                                                                      2/2019 

 جلسه  عاديه: 
في  تمام  الساعه  السادسه  والنصف من    , 2019/ 2عقد  مجلس  شعب  المحلي  جلسه  عاديه  له  رقم  

 مكتب  المجلس  المحلي .  ,  في 5/9/2019مساء  يوم  الخميس  الموافق  
 

           
 رئيس  المجلس    - السيد  محمود  بقاعي    الحضور:

 
حسن  شقور, عمر  ابو  ضعوف, موسى  حميد,  نهاد  زعير,  محمد  شحاده,    اعضاء  المجلس  الساده :  

 احمد  شحاده. 
 سعيد عبد  الرحمن. معتصم  خطيب,  عوض  عبد  الحليم,  تغيب  عن  الجلسه  الساده:  

 
 محاسب  المجلس    - السيد  بالل  فاعور   شارك  في  الجلسه:

 
 على  جدول  األعمال : 

 تجميد  جباية  رسوم  الصرف  الصحي  وثمن  المياه  (1
لغاء  أو  تجميد  الديون  المتراكمه  لفتره  تزيد  عن  ثالث  سنوات  حسب  منشور  مديرعام  إ (2

 (  נוהל  מחיקת  חובות ) اجراءات  شطب  الديون 5/2012رقم  وزارة  الداخليه  
   495المصادقه  على  ميزانيه  غير  عاديه  مقدمه  من  وزارة  تطوير  الجليل  والنقب  بمبلغ   (3

 تصليح  وترميم  القاعه  الرياضيه  في الحي  الغربي  ومحيطها .   -ألف  شاقل  
 لبجروت  في  المدرسه  الثانويه . بحث  طلب  أعضاء  المجلس  بما  يتعلق  بنتائج  ا (4
 انتخاب  ممثل  جمهور  في  لجنة  قبول  الموظفين.  (5
 شركة  المراكز  الجماهيريه    - تفعيل  النويديات  عن  طريق  المجلس  أو  تحويلها  للمتناس  (6
 . 27/8/2019حسب  ما  ذكر  في  كتاب  األعضاء  من  يوم    اغالق  روضه (7

 
 لحصول  النصاب  القانوني باشر  الساده  أعضاء  المجلس  بحث  ما  جاء  على  جدول  األعمال . 

 
 رئيس  المجلس ,  مرحباً  بالحضور  وقال :    -  افتتح  الجلسه  السيد  محمود  بقاعي 

,  على  جدول  األعمال  بنود كان  قد  تم  إدراجها  في  الدعوه   2/2019عاديه  رقمها    هذه  الجلسه 

 والتي  لم  تعقد  لعدم  حصول  النصاب  القانوني  في  حينه .    2019/  5للجلسه  الغير  عاديه  رقم   

 
مراً  وناجحاً  لما  فيه   بداية  نرحب  بالزميل  احمد  شحاده,  عضو  مجلس  مخضرم,  ونتمنى  له  عمالً  مث
من  عضوية    مصلحة  القريه,  ونشكر  الساده  وفيق  فاعور  واحمد  عباس  اللذان  قدما  استقالتهما 

 المجلس . 
 

بحاله  صحيه  غير  جيده  ولم  يتمكن  من  حضور     ب صام  خطيالمستشار  القانوني  للمجلس  األستاذ  ع
 حث  البندين  األول  والثاني  المدرجين  على  جدول  األعمال  المتعلقان   وقد  أشار  علينا  عدم  ب الجلسه,  
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بالجبايه  االّ بحضوره  لكي  يخبرنا  الرأي  القانوني  المتعلق  بهذه  البنود  وشطب  الديون  حسب  منشور   
 .مدير  عام  وزارة  الداخليه  وكل  ما  يتعلق  بهذه  األجراءات 

 
اذ  قرار  بشأن  موعد  الجلسات  العاديه  وهو  يوم  األربعاء  األول  من  كل  شهر,   لقد  سبق  لنا  اتخ

خاصه  أرى  أن  يتم   أرى  انه  اذاكانت  الظروف  تسمح  لنا  بذلك  فاألمر  مقبول,  لكن  احياناً  لظروف  
 عقد  جلسه  في  يوم  آخر  غير  األربعاء . 

 

 األعضاء  على  ذلك .   وافق  الساده •
 

     أطلب  إضافة  البنود  التاليه:  
גו"ח   الى  الحي  الغربي   123/19731גו"ח نقل  بناء  الروضات  من  الحي  الشرقي  (1

49/19769      19780  /24,55,57   < 
 المصادقه  على  عمل  محاسب  المجلس  في  عمل  إضافي. (  2    

 البنود  المذكوره  اعاله .  وافق الساده  األعضاء  على  إضافة   •
 

 البند  األول : 
 

تصليح  القاعه  الرياضيه  في  الحي  الغربي  ومحيطها  بمبلغ     -المصادقه  على  ميزانيه  غير  عاديه  
 ألف  شاقل  مقدم  من  وزارة  تطوير  الجليل  والنقب .   495

 
اطلب  مصادقة  زمالئي  األعضاء  على  ميزانيه  غير     رئيس  المجلس:    -بقاعي    السيد  محمود 

ألف  شاقل  مقدم  من     495تصليح  القاعه  الرياضيه  ومحيطها  في  الحي  الغربي  بمبلغ     - عاديه 

 وزارة  تطوير  الجليل  والنقب . 
جميع  أنواع     - ل  للقاعه  وتركيب  سياج  تنظيم  طريق  الوصو  -بحيث  نقوم  بترميم  أرضية القاعه 

 . في  القاعه  ومحيطها   التطوير  المطلوبه  
 

 وافق  الساده  األعضاء  الحضور  األقتراح  باألجماع . تصويت :   
 

تصليح  القاعه  الرياضيه  ومحيطها  في  الحي  الغربي  بمبلغ   תב"ר  تمت  المصادقه  على     قرار:  
 دم  من  وزارة  تطوير  الجليل  والنقب . ألف  شاقل  مق  495

אלף    495תב"ר  שיפוץ  אולם  הספורט  והמתחם  שלו  בשכונה המערבית  אושר  ע"ס 
 . ₪ 
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 البند  الثاني: 
 بحث  طلب  أعضاء  المجلس  بما  يتعلق  بنتائج  البجروت في  المدرسه  الثانويه. 

 
 رئيس  المجلس:   -بقاعي    السيد  محمود 

أقدر  اهتمام  الزمالء  األعضاء بطالبنا  وبنتائج  تحصيلهم,  أقترح  أن  يتم  بحث  الموضوع  في  جلسه   
للجنة  المعارف,  كذلك  أقترح  التوجه  لمدير  المدرسه  وللجنة  اآلباء  في  المدرسه  ولمدير  قسم   

 وموضوعي . المعارف  وبحث  الموضوع  بشكل  مهني   
 
 

 وافق  الساده  األعضاء  على  ذلك .  •
 

 انتخاب  ممثل  جمهور  في  لجنة  قبول  الموظفين   البند  الثالث:
 

لقد  تم  في  جلسه  سابقه  انتخاب  السيد  احمد  عزايزه  ممثالً     رئيس  الجلس:   –السيد  محمود  بقاعي 
لنا  الحقاً  ان  السيد  احمد  عزايزه  كان  مرشحاً   قبول  الموظفين,  لكن  تبين  للجمهور  في لجنة  

 ه . رالنتخابات االخيلعضوية  المجلس  المحلي  في  ا 
 

ممثالً  للجمهور,  أترك  لزمالئي  األعضاء  اقتراح      القانون  ال  يسمح بأن يكون  مرشحاً  للسلطه المحليه
 وانتخاب  ممثالً  للجمهور  في  لجنة  قبول  الموظفين . 

 
 اقترح  تعيين  السيد  نبيل  دغيم  ممثالً  للجمهور  في  لجنة  تعيين  الموظفين .   السيد  نهاد  زعير:

 
 وافق  الساده  األعضاء  الحضور  على  االقتراح  باألجماع     تصويت:  

 
 تمت  المصادقه  على  تعيين  السيد نبيل  دغيم  ممثالً  للجمهور  في  لجنة  قبول  الموظفين .    قرار:  

 
شركة  المراكز     -تفعيل  النويديات  عن  طريق طريق  المجلس  او  تحويلها  للمتناس    البند  الرابع:

 اهيريه . الجم
 

שתי  מועדוניות  سابقاً  تم  تشغيل  نويديتان  )    رئيس  المجلس:   -السيد  محمود  بقاعي 
 وتم  تشغيل  ثالث  نويديات  بواسطة شركة  أمير   –אדמונית  החורש بواسطة   אינטנסיביות(   

 ) بإدارة  السيد  حسن  دغيم  ( .   
سم  الرفاه  األجتماعي  بشأن  تشغيل  النويديات  من   لقد  وصلت  المجلس  شكاوى  من األهالي  ومن  ق

 אדמונית החורש  الموقعه ,  وكنا  قد  قمنا  بأعالم  األتفاقيات   فترة   شركة  أمير, كذلك  فقد  انتهت  قبل  
هاء  فترة  التعاقد  بشهرين  ان  المجلس  المحلي غير  معني  بإستمرار  التعاقد   توشركة  أمير  قبل  ان 

 . معهم
   لقد  قمنا  ببحث الموضوع  مع  متصرف  اللواء  الذي  أوصى  امامنا  أن  تتم  إدارة  وتفعيل  النويديات 

 عن  طريق  المركز  الجماهيري  او  المجلس  المحلي,  محاسب  المجلس  السيد  بالل  فاعور  اخبرني   



 מועצה מקומית שעב                مجلس شعب المحلي  
Sha'ab Local Council 

4 
 

 
 

גורם   أنه  من  ناحيه  ماليه  اقتصاديه  من  األفضل  ان  يتم  تفعيل  النويديات  بواسطة  عامل  خارجي ) 
 חיצוני ( . 

 
 ما  رأي  زمالئي  األعضاء ؟ 

 
النويديات     تفعيللقد  عانينا  وعانى   المجلس  في  الماضي  كثيراً  في  قضية    زعير :     السيد  نهاد

وحصلت  عدة  عوائق  ومشاكل  كنا  في  غنى  عنها,  كذلك  فقد  كانت  سبباً  في  عجز  مالي  يما  يتعلق   
 بها  وبإدارتها . 

 

الموضوع,  وبعد  التشاور  قدم  رئيس     تم  التداول  والتشاور  في  قضية  النويديات  وتم  بحث  •
 المجلس  اقتراحه  وهو :  

 . ( تان) نويديبواسطة  المركز  الجماهيري אינטנסיביות  تشغيل  النويديات  ال  
 ( نويديات  عاديه  بواسطة  المجلس  المحلي . 3تفعيل  وتشغيل  )

 
 الساده  األعضاء الحضور  على  األقتراح  باألجماع    وافق تصويت:  

 
( نويديات  بواسطة   3وتفعيل  )המתנ"ס    ע"י  שתי מועדוניות  אינטסיביותيتم  تفعيل   قرار: 

 المجلس. 
 

 27/8/2019وضه  حسب ما  ذكر  في  كتاب  االعضاء  من  يوم   ر  إغالق   البند  الخامس : 

 
لقد  وصلتنا  رساله  من  بعض  الزمالء  أعضاء  المجلس      س  المجلس:رئي  - السيد  محمود  بقاعي  

الروضه  بسبب  عدد  الطالب  وليس  كما  جاء  في   بشأن  الروضه  التي  تم  اغالقها.  لقد  تم  إغالق  
في  اكثر  من  جلسه  تم    ا شاركو  بعض  الزمالء  األعضاء   בטיחות(الرساله  بسبب  قضية  األمان ) 

والجميع  يعرفون  أن  المعطيات الموجوده  وعدد  الطالب  ال  يمكننا  من    قضية  الروضات يها  بحث  ف
 اعادة  فتح الروضه . 

ألف  شاقل  بينما     300تكاليف  فتح  الصف  اما  ما  يتعلق  بقضية  مصروفات  السفريات,  فإن  

  يقوم السفريات  فال  تكلف  أي  مبلغ  باهظ ,  بحيث  سيتم  نقل  الطالب  من  خالل  نفس  السفريات  التي  
 מנאר  הסעות( . بها  المقاول ) 

 
 البند  السادس : 
نقل  مكان  بناء  الروضات  في  الحي  الشرقي  الى  الحي  الغربي ) من  قسيمة /حوض     المصادقه  على

 ( .  57,   55,   24/  19780وض  ح وقسيمه/     19769/ 49الى  قسيمه  حوض   123/19731رقم  

 
أطفال    لقد  تم  إبطال  رخصة  البناء  المتعلقه  بناء  روضتي   رئيس  المجلس :      -السيد  محمود  بقاعي 

في  الحي  االشرقي  قرب  المقبره  الشرقيه  بعد  أن  تبين  للجنة  التنظيم  والبناء  ان  حدود  القسيمه   
 تصل  الى  داخل  المقبره  مما  يعني  أن  المساحه  غير  كافيه  لبناء  روضتي  أطفال  في  الموقع,  وعليه   
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, قسيمه  موقع  بناء  روضتي  االطفال  الى  الحي  الغربي   االعضاء  على  نقل ئي اطلب  مصادقة  زمال 
 . 19780حوض  ,  57, 55,  24 وقسيمه  , 19769حوض   49

 
 أؤيد  األقاراح  لما  فيه  المصلحه  العامه  لسكان  القريه .    حمد  شحاده:   االسيد  

 
لألسف  الشديد  فإن  الكثير  من  السكان  قاموا  باألستيالء  على  الملك  العام , على     السيد  حسن  شقور: 

 الشوارع  وعلى  المساحات  المعّده لصالح  الجمهور . 
 

أيد  األقتراح  الساده :  محمود  بقاعي, احمد  شحاده,  نهاد  زعير,  موسى  حميد,  محمد     تصويت : 
 شحاده,  عمر  أبو  ضعوف. 

 
 

 السيد  حسن  شقور  امتناع:
 

  123/19731גו"ח الحي الشرقي تمت  المصادقه  على  نقل  موقع  بناء  روضتي  األطفال  من     قرار:  
 24,    57,  55   /19780גו"ח  ,    49/19769גו"ח     الى  الحي  الغربي 

 
 على  عمل  محاسب  المجلس  السيد بالل  فاعور  في  مكان  عمل  إضافي   المصادقه  البند  السابع :  
 אישור  עיסוק  נוסף  למר  בלאל  פאעור גזבר  המועצה  حسابات  مستقل( تدقيق ) مكتب   

 )משרד  רואי  חשבון(. 
 

 قبل  البدأ  ببحث  هذا  البند  قام  السيد  بالل  فاعور  بمغادرة  قاعة  الجلسه .  •
 דיון  בסעיף  זה,  מר  בלאל  פאעור  יצא מהאולם . לפני  ה

 
    رئيس  المجلس:   -السيد  محمود  بقاعي 

ידוע  לעמיתיי  כי  גזבר  המועצה  מועסק  בחצי  משרה  בתפקיד  גזבר  המועצה  ועושה   
 עבודה  יוצאת  מן  הכלל  ועל  הצד  הטוב  ביותר וחוסך  לקופת  המועצה  סכומים  רבים. 

,  הוא  עובד  בנוסף   הגזבר  מועסק  למן  תחילת  עבודתו  בהיקף  חצי  משרה  ולפיכך 
 במשרדו  הפרטי . 

 לאחרונה  הו  פנה  בבקשה  מטעמי  זהירות  לאשר  כי  יעסוק  בעבודה  נוספת  פרטית . 
 
 
 

 בעד  ההצעה  כל  חברי  המועצה  הנוכחים .   הצבעה:
 

 وافق  الساده  األعضاء  الحضور  باألجماع .   تصويت: 
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 עיסוקי  גזבר  המועצה  מר  בלאל  פאעור  בעיסוק  נוסף  אושר .  החלטה: 
 

 محاسب  المجلس  عمالً  إضافياً  خاصاً .   - على  أن  يعمل  السيد  بالل  فاعور    تمت  المصادقه  قرار: 
 

 رئيس  المجلس:   -السيد  محمود  بقاعي 
أشكر  زمالئي  أعضاء  المجلس  وآمل  أن  نعمل  دائماً  لما  فيه  خير  هذا  البلد  ولما  فيه  مصلحة   

 جميع  السكان . 
 

 لجلسه  الساعه  السابعه  والنصف مساًءا انتهت  ا                  
 
 
 

 --------------------------                                                        --------------------------- 
 محمود  بقاعي                                                                          صالح  فارس 

 سكرتير المجلس                                                                      رئيس  المجلس  
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 


