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                                                                                                                      20/11/2019 
                                                                                              6/2019 

 جلسه  غير  عايه
في  تمام  الساعه  السادسه من مساء   6/2019مجلس  شعب  المحلي  جلسه  غير  عاديه  له  رقم  عقد  

 في مكتب المجلس  المحلي . 20/11/2019يوم األربعاء الموافق 
 

 رئيس  المجلس  -السيد  محمود  بقاعي   الحضور:
 

الحليم,  معتصم  خطيب,   أعضاء  المجلس  الساده:  عمر  أبو  ضعوف,  احمد  شحاده,  عوض  عبد 
 محمد  شحاده,  حليم  هيب,  موسى  حميد,  سعيد  عبد  الرحمن .

 
 المستشار  القانوني  للمجلس  -األستاذ  عصام  خطيب   شارك  في  الجلسه:

 
 على  جدول  األعمال:

 تعديل  لجنة  العروض  والمناقصات  ولجنة  األداره (1
 12/11/2019بتاريخ    بحث  رسالة  أعضاء  المجلس  الموجهه (2
 اطالع  األعضاء  على  آخر  المستجدات  (3
 المصادقه  على  إقامة  شركه  اقتصاديه. (4

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

رئيس المجلس  مرحباً  بالحضور  وقال هذه  الجلسه  غير  عاديه    -السيد  محمود  بقاعي  افتتح  الجلسه
 على  جدول  االعمال  عدة  بنود  للبحث  كما  جاء  في  الدعوه.  6/2019رقمها  

 على  جدول  األعمال :اطلب  إضافة  البنود  التاليه  
لمقدمه  من  مفعال  هبايس ومن  المجلس  المصادقه  على  تعيين  لجنه  للمنح  الدراسيه  ا (1

 المحلي .
بمبلغ   2020 – 2019برنامج  تحديات  لسنة   )תב"ר(المصادقه  على  ميزانيه  غير  عاديه  (2

 شاقل  مقدم  من  من  وزارة  المعارف .  289167
ألف    130بمبلغ    2019 פסטיבל  2019مهرجان    -انيه  غير عاديه زالمصادقه  على  مي (3

الف  شاقل  اشتراك    25آالف  شاقل  مقدم  من  وزارة  المعارف  ومبلغ    105شاقل, 
 الميزانيه  العاديه.

 
 وافق  على  إضافة  البنود  أعاله  لجدول  االعمال  الساده  :     تصويت:

 حليم  هيب,  عمر  أبو  ضعوف,  نهاد   محمود  بقاعي,  سعيد  عبد  الرحمن,  محمد  شحاده,               
 زعير,  احمد  شحاده,  موسى  حميد.              

 عارض  إضافة  البنود  أعاله  الساده:  معتصم  خطيب,  عوض  عبد  الحليم 
 

 يتم  إضافة  البنود  أعاله  لجدول  أعمال  الجلسه .  قرار:
 

 تعديل  لجنة  العروض  والمناقصات  ولجنة  األداره    البند  األول:
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لقد  تسلمت  رساله  من  ثالثة  أعضاء  مجلس  بتاريخ    رئيس  المجلس: –السيد  محمود  بقاعي  

تعديل  لجنة  المناقصات,  لقد  تم  تعيين  أعضاء  اللجنه  بعد  بشأن  عدة  قضايا,  احداها    14/11/2019
 الزمالء  أعضاء  المجلس.التشاور  مع  

رساله  من  عضو  المجلس  السيد  موسى  حميد  بشأن خروجه  من    7/11/2019كذلك  تسلمت  بتاريخ  
لجنة  األداره  وانضمامه  الى المعارضه,  وبناًءا  على  ذلك  اطلب  المصادقه  على  التعديالت  التاليه  

 على  لجنة  االداره  ولجنة  المناقصات:
 
برئاسة  رئيس  المجلس  محمود  بقاعي  وعضوية  الساده  :  محمد  شحاده, احمد  شحاده,   نة  األداره:لج

 عير,  حليم  هيب .زعمر  أبو  ضعوف, نهاد  
 

برئاسة  السيد  عمر  أبو  ضعوف,  وعضوية  الساده  نهاد  زعير  احمد    لجنة  العروض  والمناقصات:
 ميد .شحاده  حليم  هيب  وموسى  ح

 
 اطلب  مصادقة  زمالئي  األعضاء .

 
 ايد  االقتراح الساده :  محمود  بقاعي,  حليم  هيب,  محمد  شحاده,  احمد  شحاده,  موسى    تصويت :

 حميد,  سعيد  عبد  الرحمن,  نهاد  زعير,  عمر أبو  ضعوف.                                      
 الساده :  معتصم  خطيب,  عوض  عبد  الحليم .  عارض  األقتراح            

 
 تمت  المصادقه  على  تعديل  لجنة  األداره وتعديل  لجنة  العروض  والمناقصات .  قرار:

 
 البند الثاني :

 12/11/2019بحث  رسالة  أعضاء  المجلس  الموجه  بتاريخ                  
 

 رئيس  المجلس:  -السيد  محمود  بقاعي 
تسلمت  رساله  من  بعض  الزمالء  أعضاء  المجلس  تحتوي  على  عدة  نقاط,  سأقوم  بالرد    لقد

 :واألجابه  عليها
 بخصوص  منح  مفعال  هبايس  طرحت  في بداية  الجلسه  موضوع   بتعيين لجنه  خاصه.  

انه  حصلت  مشكله  في  خط  م  الجميع  لاما  بخصوص  المشكله  البيئيه  في  بيت  السيد مهند  خوالد,  يع
الغربي  بحيث  تم  ايصاله بخطوط  الصرف  الصحي,  تم  تنفيذ  العمل   الحيالمجاري  التابع  للمسجد  في 

اد  المياه  حوض  شفاعمرو.  العمل  كان  في  البدايه  بشكل  فردي  ولم  يكن  للمجلس  أي  حبواسطة  ات
رته  اننا  خبوا המשטרה  הירוקהه,  توجه  الينا  مندوب  من  ه  بالعمل,  لكن  تم  حل  المشكلقعال

كمجلس  لم  نقم  بأي  عمل  في  المكان  المذكور.  تم  تنظيف  خط  المجاري وعلى  اتحاد  المياه  
 والصرف  الصحي  حوض  شفاعمرو  مواصلة  تنفيذ  العمل,  السيد  كارم  مصري  سيقوم  بتنفيذ  العمل .

لس  قمنا  بشجب  جميع  اعمال  العنف,  جل  شخص,  وكمكعنف  في  القريه,  بشلبحاالت  ا  وبما  يتعلق
ه  وقطريه  وعملنا  ما  بوسعنا  بخصوص  السيد  أبو  بالل  مصري,  يرات  محلهاشتركنا  في  مظا

ات  بهذا  آليات  او  اقتراحالمشكله  شخصيه  وهي  في  طريقها  الى  الحل.  اذا  كانت  لديكم  أي  
 أعمال  السرقات  معروف  من    لبحث األمر الخصوص  يمكنكم  التوجه  لقسم  منع  العنف  في  المجلس
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يقوم  بها  لكن  ال  توجد  شكاوى  وهذا  يشجع  السرقه,  على  كل  شخص  ان  يأخذ  دوره نشجب  اعمال  

ء  على  حرمات  المنازل,  يجب  التعاون  السرقات  وكل  اعمال  العنف بجميع  اشكاله,  نرفض  االعتدا
 مع  الشرطه  من  أجل  الكشف  عن  الجناه.

 قضية  تعديل  اللجان,  تم تعديل  لجنة  األداره  ولجنة  المناقصات  والمصادقه  عليها .
  ل  طلبات  ألقتراحات  أسعار  وتمسابإرد  قمنا  لقاما  بما  يتعلق  بأعمال  تنظيف  الصرف  الصحي  

إرساء  العمل  على  صاحب  العرض  األرخص  وبدأنا  العمل  بتنظيفها,  يتابع  العمل  ويراقبه  موظف    
 قسم  الصحه  في  المجلس.

يصال  الحي  الغربي الجديد  بشبكة  الكهرباء  فقد  كانت  مشكله  بين  احد  السكان  اوبما  يتعلق  بمشكلة 
توسط بين الطرفين,  توجهت  لشركة  الكهرباء  وطلبت  منهم  الحصول  الكهرباء,  حاولت  ال  ةوبين  شرك
من  المحكمه,  تم  تعيين  جلسه  تعقد  بين  الطرفين  هذا  اليوم,  لكن  ممثل  شركة  الكهرباء  على  أمر  

الحل   لم  يتمكن  من  الحضور  وتم  تأجيل  الجلسه  الى  يوم  غد,  أرى  ان المشكله  في  طريقها  الى 
 النهائي.

 
ي  وغير  فنة  العروض  والمناقصات  بشكل  تعسجلقد تّم إقصائي  من  ل  السيد  عوض  عبد  الحليم:

ي في  اللجنه  كعضو ممثل  للمعارضه ,  أرى  أن  التعديل  الذي  تم  مقبول,  قدمت  رساله  وطلبت  تعيين
لذلك  سأقوم  بتقديم  זו  מזימה קונספרציה  נגדי.  غبن  كبير  على  لجنة  العروض  والمناقصات  فيه 
 على  القانون.  فافتإلدعوى  قضائيه  ألن  هذا  العمل  هو  

 
طلباً  وذلك  من    تجان  قدمللديل  اعخالل  الجلسه  السابقه  التي  تم  فيها  ت السيد  سعيد  عبد  الرحمن: 

المعارضه  للجنة  المناقصات  وذلك  بوجود  المستشار  أجل  نزاهة  العمل,  وهو  إضافة  عضو  من  
القانوني  لكن  لم  يحصل تصويت  على  طلبي,  في  هذه  اللحظه  وبعد  النقاش  ومن  اجل  الشفافيه  
نعمل  والعمل  من  أجل المصلحه العامه  وبعد  أن  تم  التصويت  على  اقتراح  رئيس  المجلس,  أرى  ان  

فجميعنا  انتخبنا  من اجل  المصلحه  العامه,  أرى  تأجيل  الموضوع  وبحثه  في  جلسه   بطريقه  أخرى 
 أخرى .

 
في  بيت  السيد  مهنا  خوالد  ما زالت  قائمه  ولم  تحل  بشكل    المشكله  السيد  عوض  عبد  الحليم:

جذري,  كنت  أتوقع  من  إدارة  المجس  النظر  في  األمر,  زيارة  األوالد  في  المستشفى  ومراعاة  
الصرف   خطر يظروف  األهل.  المشكله  ما  زالت  قائمه  حتى  اليوم  يجب  تغيير  التراب  وتغي

 الصحي.
 
اطلب  من  السيد  احمد  خطيب  موظف  قسم  الصحه  متابعة    رئيس  المجلس:  -لسيد  محمود  بقاعي ا

 ناسب  للمشكله.مالموضوع  حتى  إيجاد  حل  
 

بما  يتعلق  بقضايا  العنف,  نعم  اشتركنا  في  مظاهرات  واستنكرنا  وشجبنا,    السيد  عوض  عبد  الحليم:
مره,  أرى  انه في حال  وجود  آليات  عمل  مثل  توظيف  سيارة  تزالت  مس  لكن  أعمال  العنف  ما

 حراسه  بلديه  من  الممكن  أن  نردع  هذه  الظاهره.
والد,  اقترحت  ان  نقوم  بحملة  تبرعات  شعبيه,  هل  من  خحصلت  سرقة  محل  تلفونات  لدى  زيدان  

 معين.  الممكن  ان  يساهم  المجلس  المحلي  بمبلغ
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بخصوص  أعمال  تنظيف  خطوط  الصرف  الصحي,  نعم  شاهدت  المقاول  يعمل  على  ذلك,  أرجو  
 ان  يتم  العمل  كما  يجب  وحسب  األصول.

ا,  مشكلة  التيار  الكهربائي  في الحي  هنالك  حفر  كثيره  في  الشوارع  اطلب  العمل  على  تصليحه
 لها. برازي  وبين  شركة الكهرباء  آمل  أن  نجد  حالً  الغربي بين  السيد  تهان 

بخصوص  منحة  مفعال  هبايس خطوه  مباركه,  لكن  يوجد  في  شعب  اكثمن  مائة  طالب  جامعي,  من  
 الممكن  توزيع  البلغ  على  جميع  الطالب.

 
مفعال  هبايس هو  عدم  بخصوص  منحة  مفعال  هبايس ,  احد  شروط  مؤسسة    السيد  محمود  بقاعي:

شاقل  من  صندوق   5000شاقل  مقدم  من  مفعال  هبايس  ومبلغ   5000تقسيم  مبلغ  المنحه,  مبلغ  
ي الطالب  الجامعين  في  ضاد  حل  يرجساعه,  سنحاول  اي  140المجلس ,  مقابل  عمل  تطوعي  

 القريه
 

لب  العمل  على  طد  نواقص كثيره  فيها,  ابخصوص  الروضات,  توج   السيد  عوض  عبد  الحليم:
ن ,  بها  المعلمه  عرين  عثما مله  التي  تعضتنفيذها,  بعض  النواص  منذ  سنين  أخص  بالذكر  الرو

 يجب  صيانة  الجدار  الخارجي  وتظليل  الساحه.
 

 إطالع  األعضاء على  آخر  المستجدات  البند  الثالث:
 

لقد  تم  أمس  التوقيع  على  المرحلتين  ب +ج  من  الخارطه  الهيكليه  وتوزيع    السيد  محمود  بقاعي :
قسائم  البناء  وتم  إيداع الخارطه  في  اللجنه  اللوائيه,  تم  االتفاق  مع  ممثلي  وزارة  اإلسكان  على  عقد  

 اجتماع  شعبي  للسكان  خالل  الشهر  القادم  لتقديم  شرح  عن  الموضوع.
 مل  أن  يتم  التسويق  في  شهر  نيسان  او أيار العام  القادم.آ

 
 المصادقه  على  أقامة  شركه  إقتصاديه .  البند  الرابع:

 
اطلب  مصادقة  زمالئي  األعضاء  على  إقامة  شركه    رئيس  المجلس:  -السيد  محمود  بقاعي 

 لديات  وبمصادقة  وزارة  الداخليه .اقتصاديه  جميع  أسهمها  لمجلس  شعب  وفق  قانون  الب
 (  أعضاء  وفق  التكوين  التالي :9إدارة  الشركه  تتكون  من  )

 (  أعضاء  مجلس  من  االئتالف  والمعارضه3)
 (  موظفي  السلطه  المحليه 3)
 (  أعضاء  ممثلي  جمهور 3)

جمهور  في  كافة  لطه  المحليه  لخدمة  االشركه  االقتصاديه  تعني  الذراع  الطويله  التي  تستخدمها  السل
وغيرها.  المجاالت  وهذا  يشمل  تطوير  المرافق  السكنيه  والتجاريه  والصناعيه  والسياحه  والزراعه 

تعمل  الشركه  وفق  أهداف  وخطط  المجلس  وال  تبني  لنفسها  اهدافاً  مغايره  ال  تتوافق  مع  اهداف  
 ريف  اهداف  الشركه  وفق  أهداف  وخطط  المجلس.المجلس  وبهذا يجب  تع

ما  يميز  عمل  الشركه  أنها تعتمد  على  طاقم  عمل  مهني  صغير  يعمل  وفق  قواعد  اقتصاديه  أسوة  
وفق  قوانين  وقواعد  القطاع  العام,  فهي    بالشركات  الخاصه  ومن  ناحيه  أخرى  عليها  العمل  بشفافيه

 جسم مراقب  من  قبل  ثالث  جهات :  الرقابه  الداخليه,  المجلس  والدوله.
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يميز  الشركه  االقتصاديه انها همزة  وصل  مع  القطاع  العام  والخاص  من  خالل  طرح  مبادرات  
 مصدراً  لزيادة  المدخوالت  الذاتيه  للسلطه  المحليه.اريع  استشاريه  حيث  يشكل  هذا  رائداً  او  شوم

%(  ملكاً  100اطلب من  الساده  األعضاء الموافقه  على  إقامة  شركه  اقتصاديه  جميع  أسهمها  )
 ادقة  وزارة  الداخليه.صس  شعب  المحلي  وفق  قانون  المجالس  والبلديات  وبمللمج

 
 

بوجوب  حل  المشاكل  الداخليه  اوالً  قبل  إقامة  شركه  اقتصاديه.   أرى   السيد  عوض  عبد  الحليم:
ح  الى القريه  افتح  شارع  شورشيم  اهم  من  هذا  الموضوع  بكثير,  بناء  مسار  سياحي  لجذب  السي

شعب  ال  تستوفي  الشروط  المطلوبه  ألقامة  شركه  חשב  כללי ثير,  حسب  شروط  ال  كاهم  ب
 ه.  الفكره  جيده  لكن  التوقيت  غير  مناسب.اقتصادي

 
بما  يتعلق  بشارع  شورشيم  فأننا  نعمل  على  تنفيذ  المشروع  بكل  جهودنا    -السيد  محمود بقاعي:

 وسيتم  ذلك  ان  شاء  هللا .
 ة  مستشار  خاص  بمثل  هذه طا  نعمل  على  ذلك بواسنكذلك  األمر  بخصوص  مسار  سياحي,  فأن

 األعمال .
 

ه  حلصملبدون  أدنى  شك ان  الشركه  األقتصاديه  هي  لمصلحة  البلده  ول  السيد  سعيد  عبد  الرحمن  :
العامه  ومن  أجل  التوفير  على  المجلس  المحلي  لكن  من  الممكن  أن يكون  مجال  للشك أو لتأييد  

 حليه  مجرد  حبر  على  ورق  العمل , عمل  الشركات  االقتصاديه  في  السلطات  الم
التربه  خصبه  ألقامة  شركه  اقتصاديه  اذا  كانت  النوايا  سليمه,  بأمكاننا حل  المشاكل  عن  طريقها .  

هي   األعضاء  واألداره؟ كيفية  عمل  الشركه؟ هل  النوايايعود  ذلك  الى  عمل  إدارة  الشركه,  من هم  
إيجاد  مكان عمل  لبعض  األشخاص  او  المقاولين؟  ما  هو  مدى المراقبه,  أتمنى  ان  تكون  النوايا  

صادقه  وان  يكون  العمل  بشفافيه .  في  الماضي  اقترحت  إقامة  جمعيه  تعتني  بشؤون  البيئه  
 والنظافه,  لكن  لم  يتم  ذلك .

 
اطلب المصادقه  على  إقامة  شركه  اقتصاديه  كما  ذكرته    مجلس:رئيس  ال  -السيد  محمود  بقاعي

 أعاله .
 

 ايد االقراح الساده:  محمود  بقاعي,  أحمد  شحاده, محمد شحاده,  حليم  هيب,  نهاد  زعير,    تصويت:
 عمر  أبو  ضعوف,  سعيد  عبد  الرحمن .                                  

 
 االقتراح  الساده:  معتصم  خطيب,  عوض  عبد  الحليم,  موسى  حميد.عارض             

 
 تمت المصادقه  على  إقامة  شركه  اقتصاديه  تابعه  للمجلس  المحلي .  قرار:

 
على  تعين  لجنه  للمنح  الدراسه  المقدمه من مفعال  هبايس  والمجلس    قهالمصاد  البند  الخامس:

 المحلي.
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ن  ك,  لمن أجل  العمل  بشفافيه  ورغم  أنه  ال  توجد  حاجه   رئيس  المجلس:  -بقاعي السيد  محمود  
ب  الجامعيين من  مؤسسة  مفعال  ه  على  تعيين  لجنه  للمنح  الدراسيه  المقدمه  للطالقاطلب  المصاد

مه  شلبي  طعور,  فا:  محمود  بقاعي,  كامل  حسين, بالل  فادهمن  السا  مؤلفههبايس  والمجلس  المحلي 
 . نبيل  غيم,  شادي  خوالد عمر أبو ضعوف ,هواري,  ياسره  فاعور,  محمد  شحاده, 

 
 ايد  االقتراح  الساده:  محمود  بقاعي,  احمد  شحاده,  حليم  هيب,  محمد  شحاده,  عمر أبو    تصويت:

 ضعوف,  نهاد  زعير.                                      
 عارض االقتراح  الساده: معتصم  خطيب,  موسى  حميد,  عوض  عبد  الحليم             
 امتناع :  السيد  سعيد  عبد  الرحمن .             

 
بمبلغ   2020 – 2019برنامج  تحديات    -المصادقه  على  ميزانيه  غير عاديه   البند  السادس:

 ₪ . 289167אתגרים  ע"ס  תב"ר  תוכית  شاقل  مقدم  من  وزارة  المعارف  289167
 

يتم تفعيله في   )אתגרים(كما تعلمون  فأن برنامج  تحديات    رئيس  المجلس: –السيد  محمود  بقاعي 
شاقل  من    289167على  ميزانيه  أوليه  بمبلغ    المجلس  المحلي منذ  عدة  سنوات,  تسلمنا  المصادقه

 وزارة  المعارف,  اطلب  مصادقة  زمالئي األعضاء  على  فتح  ميزانيه  غير  عاديه  لهذا  الموضوع .
 

 أيد  االقتراح  أعضاء المجلس  باألجماع. تصويت:
 ₪  289167 بمبلغ   2020 – 2019תב"ר  אתגרים تمت  المصادقه  على    قرار: 

 
   -الف  شاقل   130بمبلغ   2019مهرجان    -المصادقه  على  ميزايه  غير عاديه    البند  السابع:

 ألف  شاقل  اشتراك  الميزانيه  العاديه( .  25آالف  مقدم  من  وزارة المعارف  ومبلغ    105) 
 

اطلب  مصادقة  زمالئي األعضاء  على  ميزانيه  غير  عاديه    رئيس  المجلس:  -السيد  محمود  بقاعي 
  25آالف  شاقل  مقدم  من  وزارة  المعارف  ومبلغ   105الف  شاقل    130بمبلغ   2019مهرجان  -

 الف شاقل  اشتراك  الميزانيه  العاديه .
 

 أيد  االقتراح  أعضاء  المجلس  باألجماع   تصويت:
 

 الف  شاقل .  130بمبلغ   9120תב"ר  פסטיבל  ه  على  تمت  المصادق  قرار:
 

ه  ياشكر  زمالئي  األعضاء  وآمل  أن  نعمل  دائماً لما  ف  رئيس المجلس:  -السيد  محمود  بقاعي 
 المصلحه  العامه  وخير  هذا  البلد .

 
   انتهت  الجلسه  الساعه  السابعه  والصف                                     

 
------------------------------------                                            ---------------------------- 

 صالح  فارس                                                                         محمود  بقاعي
 رئيس  المجلس                                                                     سكرتير  المجلس
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