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 28/02/2018: التاريخ
  المحلي المجلس رئيس المحترم، إسماعيل عمر السيد حضرة
 المجلس رئيس بأعمال قائم نائب المحترم، مطر محمد احمد السيد حضرة
 المجلس رئيس نائب المحترم، أيوب فايز احمد المحامي حضرة
 المحلي المجلس عضو المحترم، سعيد الحليم عبد السيد حضرة
 المحلي المجلس عضو المحترم، الغني عبد مروان السيد حضرة
 المحلي المجلس عضو المحترم، قدوره أحمد جمال السيد حضرة
 المحلي المجلس عضو المحترم، مصري أحمد محمد السيد حضرة
 المحلي المجلس عضو المحترم، الغني عبد يحيى خالد السيد حضرة
 المحلي المجلس عضو المحترم، سرحان أحمد مفيد السيد حضرة
 المحلي المجلس عضو المحترم، قادري علي القادر عبد السيد حضرة
 المحلي المجلس عضو المحترم، أيوب محمد سميح السيد حضرة
 المجلس محاسب المحترم، فطوم الكريم عبد السيد حضرة
 القضائي المستشار المحترم، دكور صموئيل المحامي حضرة
 .داخلي مراقب المحترم، مطر حسني المحامي حضرة
 مرافق محاسب المحترم، دالشة صادق المحامي حضرة

 
 وبعد، احتراما تحية،

 .הזמנה() دعــوة: الموضوع
 

 الساعة 05/03/2018 الموافق االثنين يوم وذلك( عادية) 02/2018 رقم المجلس جلسة لحضور بهذا حضرتكم ادعو
 .المجلس قاعة في مساء السادسة

 
 :البحث بنود
 توزيعها كالتالي:ش.ج.  6,918,000بمبلغ:  922 الحكومةالداخلية ضمن قرار  وزارة من عادية غير ميزانية .1

לפי  ₪ 6,918,000ממשרד הפנים ע"ס  922תקציב בלתי רגיל במסגרת החלטת הממשלה 
 הפירוט כדלקמן:

 –עדכון וחקיקת חוקי עזר חדשים  ش.ج. 40,000القوانين المساعدة وإضافة قوانين جديدة بمبلغ  حتلنة .أ

40,000 ₪. 
מספור ושילוט ע"ס  ،מיפוי ش.ج. 267,000ترقيم البنايات وأسماء شوارع وإشارات توجيه بمبلغ  .ب

267,000 ₪. 
 .₪ 100,000ע"ס סקר נכסים  ش.ج. 100,000قياسات وحوسبتها بمبلغ  وحتلنةقياس منازل  .ت
ביצוע כביש באזור התעשייה הקיים  ش.ج 1,700,000الصناعية المصادق عليها  المنطقةشارع في  .ث

1,700,000 ₪. 
פיתוח כבישים  ،עורק מזרחיش.ج.  4,811,000الشرقية رئيسي التفافي الجهة الجنوبية شق شارع  .ج

4,611,000 ₪. 
 

אישור הגדלת تنظيف وإزالة أكوام نفايات  03/2018صة رقم المصادقة على زيادة االتفاقية مع المقاول بمناق .2
 .03/2018ההסכם עם הקבלן לשירותי טיפול ומחזור פסולת מכרז 

مصادرة الشارع وإبطال المصادرة القائمة المسجلة مرفق قائمة القسائم واالستشارة للمستشار  10866خارطة رقم ج/ .3

הפקעת תחום הכביש וביטול ההפקעה  10866תכנית מס' ג/ .السابقةاستمرار من الجلسة  –القضائي 
 הקיימת מצורף חוות דעת משפטית וטבלה לשטחים שיש להפקיע.

 االحترام فائق مع
 فطوم عمر جمال

 المجلس سكرتير/ عام مدير
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 02/2018محضر جلسة المجلس رقم 

 الساعة السادسة مساءا 05/03/2018من يوم االثنين 

 بحضور:

 رئيس المجلس – إسماعيلالسيد عمر 

 المحلي عضو المجلس – السيد مفيد سرحان

 المحلي عضو المجلس – قادري السيد عبد القادر

 المحلي عضو المجلس – السيد سميح أيوب

 نائب قائم بأعمال رئيس المجلس – السيد احمد مطر

 غياب:

 المحلي نائب رئيس المجلس- السيد احمد أيوب

 المحلي عضو المجلس – السيد محمد احمد مصري

 عضو المجلس المحلي قدوره،السيد جمال أحمد 

 عضو المجلس المحلي ،سعيد معبد الحلي السيد

 عضو المجلس المحلي ،يعبد الغنالمحامي مروان 

 عضو المجلس المحلي ،يعبد الغنالسيد خالد يحيى 

 اشتراك:

 المستشار القضائي – المحامي صموئيل دكور

 مهندس المجلس – مصريرافع السيد محمد 

 

الساعة السادسة مساءا وذلك بناءا على  11/03/2018أألحد نصاب قانوني تأجل الجلسة ليوم  حضورنظرا لعدم 

بما أن يوم الخميس مساء يوم )بخصوص جلسات المجلس. -ألمر السلطات المحلية، اإلضافة الثالثة  22ند ب

-)ج( ألمر السلطات المحلية 5بند رقم  18.00 الساعة 11/03/2018 أألحدليوم الجلسة عطله رسميه تؤجل 

 .(اإلضافة الثالثة

וזאת בהתאם לסעיף  18.00שעה  11/03/2018 ראשוןהישיבה תדחה ליום  ,מנין חוקי נכחהיות ולא 

היות )תקנון בדבר ישיבות המועצה והנוהל בהן.  -התוספת השלישית –לצו המועצות המקומיות  22

)ג( לצו המועצות 5סעיף  11/03/2018 ראשוןמנוחה הישיבה תדחה ליום יום ויום חמישי הוא ערב 

 (.תקנון בדבר ישיבות המועצה והנוהל בהן -התוספת השלישית –המקומיות 

 

 18:20أقفلت الجلسة الساعة 

 

 سجل المحضر: جمال فطوم، مدير عام/ سكرتير المجلس

  

    

 عمر إسماعيل 
 رئيس المجلس المحلي

 

 جمال فطوم 
 مدير عام/سكرتير المجلس
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 06-03-2018التاريخ: 

 رئيس المجلس المحلي  المحترم، عمر إسماعيلحضرة السيد 

 نائب قائم بأعمال رئيس المجلس المحترم،احمد محمد مطر  السيدحضرة 

 نائب رئيس المجلس المحترم،احمد فايز أيوب  السيدحضرة 

 عضو المجلس المحلي المحترم،عبد الحليم سعيد حضرة السيد 

 عضو المجلس المحلي المحترم،مروان عبد الغني  المحاميحضرة 

 عضو المجلس المحلي المحترم، جمال أحمد قدورهحضرة السيد 

 عضو المجلس المحلي المحترم، محمد أحمد مصريحضرة السيد 

 عضو المجلس المحلي المحترم، يعبد الغنخالد يحيى حضرة السيد 

 عضو المجلس المحلي المحترم، أحمد سرحانمفيد حضرة السيد 

 عضو المجلس المحلي المحترم، عبد القادر علي قادريحضرة السيد 

 عضو المجلس المحلي المحترم، سميح محمد أيوبحضرة السيد 

 محاسب المجلس المحترم، فطوم معبد الكريحضرة السيد 

 المستشار القضائي المحترم، صموئيل دكورحضرة المحامي 

 مراقب داخلي. المحترم، حسني مطرحضرة المحامي 

 مرافق محاسب المحترم، دالشة صادق المحامي حضرة
 مهندس المجلس – مصريرافع محمد  السيد حضرة

 مدير قسم الصحة. المحترم، حسين نجيبحضرة السيد 

 

 وبعد،احتراما  تحية،

 .הזמנה(الموضوع: دعــوة )
 

 الموافق أألحد يوم وذلك 02/2018 رقم المؤجلة المجلس جلسة لحضور بهذا حضرتكم ادعو

 السلطات ألمر 22 رقم بند على بناءا المحلي المجلس قاعة في مساءا السادسة الساعة 11/03/2018

  05/03/2018 يوم من الجلسة محضر مرفق. المجلس جلسات بخصوص الثالثة اإلضافة المحلية،

 كما مبين بالدعوة السابقة المرفقة.  البحث بنود
 

 حضوركم هام وضروري.
 

 مع فائق االحترام
 

 جمال عمر فطوم
 مدير عام/سكرتير المجلس
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 مؤجلة() 02/2018محضر جلسة المجلس رقم 

 الساعة السادسة مساءا 11/03/2018 االحدمن يوم 

 بحضور:

 رئيس المجلس – السيد عمر إسماعيل

 المحلي عضو المجلس – السيد مفيد سرحان

 المحلي عضو المجلس – قادري السيد عبد القادر

 المحلي عضو المجلس – السيد سميح أيوب

 نائب قائم بأعمال رئيس المجلس – السيد احمد مطر

 غياب:

 المحلي نائب رئيس المجلس- السيد احمد أيوب

 المحلي عضو المجلس – السيد محمد احمد مصري

 عضو المجلس المحلي قدوره،السيد جمال أحمد 

 عضو المجلس المحلي ،سعيد معبد الحلي السيد

 عضو المجلس المحلي ،يعبد الغنالمحامي مروان 

 عضو المجلس المحلي ،يعبد الغنالسيد خالد يحيى 

 اشتراك:

 ، مدير قسم الصحةالسيد نجيب حسين

 مهندس المجلس – مصريرافع السيد محمد 

 

الساعة السادسة مساءا وذلك بناءا  13/03/2018الثالثاء نصاب قانوني تأجل الجلسة ليوم  حضورنظرا لعدم 

هذا هو التأجيل الثاني وبناءا بخصوص جلسات المجلس. -ألمر السلطات المحلية، اإلضافة الثالثة  22ند على ب

 عليه حضور ثلث األعضاء يكون نصاب قانوني .

וזאת בהתאם לסעיף  18.00שעה  13/03/2018 שלישיה ליום הישיבה תדח ,מנין חוקי נכחהיות ולא 

היות תקנון בדבר ישיבות המועצה והנוהל בהן.  -התוספת השלישית –לצו המועצות המקומיות  22

 וזה מועד הדחייה השני לישיבה עקב חוסר מנין חוקי, נוכחות שליש חברי המועצה יהווה מנין חוקי.

 

 18:20أقفلت الجلسة الساعة 

 

 المحضر: جمال فطوم، مدير عام/ سكرتير المجلسسجل 

  

    

 عمر إسماعيل 
 رئيس المجلس المحلي

 

 جمال فطوم 
 مدير عام/سكرتير المجلس
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 11-03-2018التاريخ: 

 رئيس المجلس المحلي  المحترم، عمر إسماعيلحضرة السيد 

 نائب قائم بأعمال رئيس المجلس المحترم،احمد محمد مطر  السيدحضرة 

 نائب رئيس المجلس المحترم،احمد فايز أيوب  السيدحضرة 

 عضو المجلس المحلي المحترم،عبد الحليم سعيد حضرة السيد 

 عضو المجلس المحلي المحترم،مروان عبد الغني  المحاميحضرة 

 عضو المجلس المحلي المحترم، جمال أحمد قدورهحضرة السيد 

 عضو المجلس المحلي المحترم، محمد أحمد مصريحضرة السيد 

 عضو المجلس المحلي المحترم، يعبد الغنخالد يحيى حضرة السيد 

 عضو المجلس المحلي المحترم، مفيد أحمد سرحانحضرة السيد 

 عضو المجلس المحلي المحترم، عبد القادر علي قادريحضرة السيد 

 عضو المجلس المحلي المحترم، سميح محمد أيوبحضرة السيد 

 محاسب المجلس المحترم، فطوم معبد الكريحضرة السيد 

 المستشار القضائي المحترم، صموئيل دكورحضرة المحامي 

 مراقب داخلي. المحترم، حسني مطرحضرة المحامي 

 مرافق محاسب المحترم، دالشة صادق المحامي حضرة
 مهندس المجلس – مصريرافع محمد  السيد حضرة

 مدير قسم الصحة. المحترم، حسين نجيبحضرة السيد 

 

 وبعد،احتراما  تحية،

 .הזמנה(الموضوع: دعــوة )
 

 الموافق الثالثاء يوم وذلك 02/2018 رقم المؤجلة المجلس جلسة لحضور بهذا حضرتكم ادعو

 السلطات ألمر 22 رقم بند على بناءا المحلي المجلس قاعة في مساءا السادسة الساعة 13/03/2018

  11/03/2018 يوم من الجلسة محضر مرفق. المجلس جلسات بخصوص الثالثة اإلضافة المحلية،

 كما مبين بالدعوة السابقة المرفقة.  البحث بنود
 

 حضوركم هام وضروري.
 

 مع فائق االحترام
 

 جمال عمر فطوم
 مدير عام/سكرتير المجلس
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 ةالمؤجل 2/2018محضر جلسة المجلس رقم 

 مساءا ةالسادس الساعة 13/3/2018من يوم الثالثاء 

 في قاعة االجتماعات

 بحضور:

 المجلس رئيس - إسماعيلالسيد عمر 

 عضو المجلس –دري االسيد عبد القادر ق

 عضو لمجبس –السيد سميح أيوب 

 رئيس المجلس قائم بأعمال نائب  –السيد احمد مطر 

 عضو المجبس –السيد مفيد سرحان 

 غياب:

 عضو المجلس –المحامي مروان عبد الغني 

 المجلس عضو -سعيدالسيد عبد الحليم 

 عضو المجلس  –السيد احمد أيوب 

 عضو المجلس –السيد جمال قدوره 

 عضو المجلس  –السيد محمد احمد مصري 

 عضو المجلس –السيد خالد عبد الغني 

 اشتراك:

 مهندس المجلس –السيد محمد مصري 

  الصحةمدير قسم  –السيد نجيب حسين 

 
 بنود البحث:

תקציב ش.ج. توزيعها كالتالي:  6,918,000بمبلغ:  922ميزانية غير عادية من وزارة الداخلية ضمن قرار الحكومة  .1

 לפי הפירוט כדלקמן: ₪ 6,918,000ממשרד הפנים ע"ס  922בלתי רגיל במסגרת החלטת הממשלה 

עדכון וחקיקת חוקי עזר חדשים ش.ج.  40,000جديدة بمبلغ مساعدة حتلنة القوانين المساعدة وإضافة قوانين  .א

 .₪ 40,000 ע"ס

רחובות ובתים מספור ושילוט  ،מיפויش.ج.  267,000ترقيم البنايات وأسماء شوارع وإشارات توجيه بمبلغ  .ב

 .₪ 267,000ע"ס 

 .₪ 100,000סקר נכסים ע"ס ش.ج.  100,000بلغ قياس منازل وحتلنة قياسات وحوسبتها بم .ג

ביצוע כביש באזור התעשייה הקיים ش.ج  1,700,000شارع في المنطقة الصناعية المصادق عليها  .ד

1,700,000 ₪. 

 ע"ס פיתוח כבישים ،עורק מזרחיش.ج.  4,811,000 بمبلغ شق شارع رئيسي التفافي الجهة الجنوبية الشرقية .ה

4,611,000 ₪. 

אישור הגדלת ההסכם  .تنظيف وإزالة أكوام نفايات 03/2018على زيادة االتفاقية مع المقاول بمناقصة رقم المصادقة  .2

 .03/2018עם הקבלן לשירותי טיפול ומחזור פסולת מכרז 

مصادرة الشارع وإبطال المصادرة القائمة المسجلة مرفق قائمة القسائم واالستشارة للمستشار  10866خارطة رقم ج/ .3

הפקעת תחום הכביש וביטול ההפקעה הקיימת  10866תכנית מס' ג/ استمرار من الجلسة السابقة. – القضائي

 מצורף חוות דעת משפטית וטבלה לשטחים שיש להפקיע.

 بنود مضافة:

 لشراء معهم دوالتعاق للتباحث المجلس رئيس وتخويل القديمة البلدة يعبد الغنعائلة  بيت في حصة شراء .4

רכישת חלק מבית משפחת עבדאלג'ני בכפר הישן והסמכת ראש המועצה לנהל  .البيتالحصة ب

 .בבית משא ומתן לרכישת החלק

 .حاليةال رةتالفمت بتأمين المجلس في قاركة التي شتجديد تأمينات المجلس دون مناقصة بواسطة ال .5

 חידוש ביטוח המועצה ללא מכרז באמצעות החברה שבטחה המועצה השנה.
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תקציב בלתי  .ش.ج 374,040بمبلغ  "سلة العلوم"ميزانية غير عادية من وزارة العلوم والتكنولوجيا  .6

 .₪ 374,040רגיל ממשרד המדע והטכנולוגיה "סל מדע" ע"ס 

 لتشغيل الطالب في فرصة الربيع. תכנית ניצנים(التعاقد مع المقاول الذي ينفذ خطة اليوم الطويل ) .7

 התקשרות עם המפעיל לתכנית ניצנים בחינוך להפעלת תכנית חופשת האביב.

 

 

عقدت الجلسة اليوم بعد ان تم دعوة جميع األعضاء  ،المحليةالسلطات  ألمر الثالثة لإلضافة 22على بند رقم  ابناء

يكن نصاب قانوني  ولموبما ان أكثرية األعضاء لم يحضروا  5/3/2018 ناالثنيللموعد األصلي لعقد الجلسات يوم 

لهذا تأجلت لهذا اليوم  ،الجلسةوأيضا لم يكن نصاب قانوني لعقد  11/3/2018ليوم االحد  الجلسةتأجلت 

 حيث ثلث األعضاء يصبح نصاب قانوني. 13/3/2018

 

 عمر إسماعيل:

)رحب بجميع الحضور( بعد ان تم توزيع الدعوات لجلسة المجلس جدت أمور ويجب بحثها واتخاذ قرار 

 لجدول اعمال الجلسة. إضافة بنودعلى  المصادقةاطلب  .لمجلسابشأنها في جلسة 

 التعاقدو للتباحث المجلس رئيس وتخويل القديمة البلدة يعائلة عبد الغن بيت في حصة شراء .1

רכישת חלק מבית משפחת עבדאלג'ני בכפר הישן והסמכת  .البيتالحصة ب لشراء معهم

 .בבית ראש המועצה לנהל משא ומתן לרכישת החלק

 رةتالف في المجلس بتأمين قامت التي ركةشال بواسطة مناقصة دون المجلس تأمينات تجديد .2

 .השנה המועצה שבטחה החברה באמצעות מכרז ללא המועצה ביטוח חידוש. الحالية

 תקציב ج.ش 374,040 بمبلغ "العلوم سلة" والتكنولوجيا العلوم وزارة من عادية غير ميزانية .3

 .₪ 374040 ס"ע" מדע סל" והטכנולוגיה המדע ממשרד רגיל בלתי

 ةفرص في الطالب لتشغيل( ניצנים תכנית) الطويل اليوم خطة ينفذ الذي المقاول مع التعاقد .4

 .האביב חופשת תכנית להפעלת בחינוך ניצנים לתכנית המפעיל עם התקשרות. الربيع

 القرار:

 أعضاء المجلس الحاضرين يقرون ادراج هذه البنود لجدول اعمال الجلسة.

 

 :1بند رقم 

 توزيعها. ج.ش 6,918,000: بمبلغ 922 الحكومة قرار ضمن الداخلية وزارة من عادية غير ميزانية

 לפי ₪ 6,918,000 ס"ע הפנים ממשרד 922 הממשלה החלטת במסגרת רגיל בלתי תקציב: كالتالي

 :כדלקמן הפירוט

 חוקי וחקיקת עדכון. ج.ش 40,000 بمبلغ جديدة مساعدة قوانين وإضافة المساعدة القوانين حتلنة .أ

 .₪ 40,000 – חדשים עזר

 ס"ע ושילוט מספור ،מיפוי. ج.ش 267,000 بمبلغ توجيه وإشارات شوارع وأسماء البنايات ترقيم .ب

267,000 ₪. 

 .₪ 100,000 ס"ע נכסים סקר. ج.ش 100,000 بمبلغ وحوسبتها قياسات وحتلنة منازل قياس .ت

 התעשייה באזור כביש ביצוע ج.ش 1,700,000 عليها المصادق الصناعية المنطقة في شارع .ث

 .₪ 1,700,000 הקיים

 כבישים פיתוח ،מזרחי עורק. ج.ش 4,811,000 الشرقية الجنوبية الجهة التفافي رئيسي شارع شق .ج

,000811,4 ₪.  

 

 عمر إسماعيل:

هذه من وزارة الداخلية و. ش.ج 6,918,000انية تطوير بمبلغ ميز إطارعلى  المصادقةفي جلسة سابقه تم 

 :كاالتي خصصتالميزانية بناء على مصادقة الوزارة 

 جديده.افة قوانين ضوا المساعدةحتلنة القوانين  .أ
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 .توجيه واشاراتوأسماء شوارع  انيبمقيم الرت .ب

 وحوسبتها. قائمةقياس منازل وحتلنة قياسات  .ت

 إتمام العمل في الشارع في المنطقة الصناعية المصادق عليها. .ث

 ساعد فييو مساهيالمصادق عليها مما  الخارطةشق الشارع التفافي في منطقة الطوال بناء على  .ج

 عن مركز البلد. وخفض ضغط السير المنطقةتطوير 

 من أجل الحصول على مصادقة الوزارة والبدء أعالهفصل الميزانية بناءا على التفصيل في القرار يجب توضيح و

 بالعمل.

 

 القرار:

األعضاء الحاضرين وبعد التداول بينهم يصادقون على الميزانية الغير عادية من وزارة الداخلية  بإجماع

 مفصل:كما  .922 الحكومةضمن قرار 

 עדכון. ج.ش 40,000 بمبلغ جديدةمساعدة  قوانين وإضافة المساعدة القوانين حتلنة .א

 .₪ 40,000 – חדשים עזר חוקי וחקיקת

 מספור ،מיפוי. ج.ش 267,000 بمبلغ توجيه وإشارات شوارع وأسماء البنايات ترقيم .ב

 .₪ 267,000 ס"ערחובות  ושילוט

 ס"ע נכסים סקר. ج.ش 100,000 بمبلغ وحوسبتها قياسات وحتلنة منازل قياس .ג

100,000 ₪. 

 באזור כביש ביצוע ج.ش 1,700,000 عليها المصادق الصناعية المنطقة في شارع .ד

 .₪ 1,700,000 הקיים התעשייה

 ،מזרחי עורק. ج.ش 4,811,000 الشرقية الجنوبية الجهة التفافي رئيسي شارع شق .ה

  .₪ 4,811,000 כבישים פיתוח

 

 :2بند رقم 

 אישור نفايات أكوام وإزالة تنظيف 03/2018 رقم بمناقصة المقاول مع االتفاقية زيادة على المصادقة

 .03/2018 מכרז פסולת ומחזור טיפול לשירותי הקבלן עם ההסכם הגדלת

 

 عمر إسماعيل:

 تيجةنالميزانية المصادق عليها  فيعلى المناقصة ولكن هناك بواقي  القد قام المقاول بتنفيذ العمل بناء

تنظيف وإزالة قوم بنوبناء عليه سفي عرض المقاول الفائز بالمناقصة.  االتخفيض الذي حصلنا عليهنسبة 

من  %25وبما ان الزيادة أكثر من  المصادق عليها. ضمن نطاق الميزانيةأخرى اكوام نفايات من أماكن 

 قيمة االتفاقية فيجب إقرارها في جلسة المجلس.

 القرار:

 لتنفيذ العمل وإزالةوالحاجة  الدعوة،تي ارفقت مع بعد التداول بين األعضاء واالطالع على القائمة ال 

فائز مع المقاول الأعضاء المجلس يصادقون على زيادة االتفاقية  ،البلدمن محيط  هاكوام النفايات والمكار

 ان ال تتعدى الميزانية المصادق عليها. شرط %50 حتى 3/2018 رقم بالمناقصة

 

 :3بند رقم 

الشارع وإبطال المصادرة القائمة المسجلة مرفق قائمة القسائم مصادرة  10866خارطة رقم ج/

הפקעת תחום  10866תכנית מס' ג/ استمرار من الجلسة السابقة. –واالستشارة للمستشار القضائي 

 הכביש וביטול ההפקעה הקיימת מצורף חוות דעת משפטית וטבלה לשטחים שיש להפקיע.

 

 عمر إسماعيل:

بطال التسجيالت في الطابو إل العمليةاجل إتمام  منجلسات سابقه و هذا الموضوع تم بحثه بعدة

 سمرفقة لدعوة جلسة المجل يالبت ارسال لجميع األعضاء االستشارة القانونية خطالوزارة ط وتصحيحها،

 قائمة بالقسائم التي تشملها المصادرة والمساحة التي يجب مصادرتها من كل قسيمة. أيضا قاوارف
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والتصديق على تعديلها  السابقة المصادرةعلى ابطال  المصادقةوبعد اطالعكم على هذه المواد اطلب 

 فعليا.وتصحيح التسجيالت في قسائم الطابو لملكية القسائم والحصص المصادرة 

 القرار:

القانونية وسماع  واالستشارة المرفقة القائمةبعد اطالع األعضاء الحاضرين على الوثائق وخاصة 

 السابقة المصادرةن على ابطال قوأعضاء المجلس الحاضرون يصاد المجلس،لشرح رئيس 

قت كما مبين في القائمة التي ارف الجديدةبالمساحات  هاقسائم الطابو وتصحيح فيالسابقة والتسجيالت 

 .طابوفي قسائم ال يوتصحيح تسجيل وملكية األراضالمساح يحيى إسماعيل  أعدهالجلسة والتي الدعوة 

חברי המליאה לאחר שעיינו בחוות דעת היועמ"ש שצורפה להזמנה ובטבלה של המודד 

מחליטים בזאת לבטל את ההפקעה כפי שבוצעה ולבצע הפקעה חדשה כאמור בטבלה 

 .שהועברה ע"י המודד יחיא אסמאעיל וזאת בהתחשב בחוות דעת היועמ"ש של המועצה

 

 :4بند رقم 

 عهمم والتعاقد للتباحث المجلس رئيس وتخويل القديمة البلدة يعائلة عبد الغن بيت في حصة شراء

רכישת חלק מבית משפחת עבדאלג'ני בכפר הישן והסמכת ראש המועצה לנהל  .البيت لشراء

 משא ומתן לרכישת החלק

 

 عمر إسماعيل:

بعد التوجه و ،للسقوط( لعائلة عبد الغني وهي بناء قديم ايل بالذي)دكان أبو  هناك غرفه القديمة البلدةفي 

موجوده في مفترق طرق ضيق جدا. شرائها  الغرفةرع. امن اجل توسيع الش لبيعهاهم استعدادابدو  للعائلة

 .القديمة البلدةمن أصحابها وهدمها يحل ازمة خانقه في منطقة 

أصحاب الملك لشرائه بناء على تقرير مقدر  احث معبويل رئيس المجلس او أي شخص اخر للتخاطلب ت

 مرخص وذلك من اجل توسيع المفرق والطريق.

 عبد القادر قادري:

 هذه خطوه تفيد الجميع وتسهل كثيرا.

 مفيد سرحان:

 مباركه لحل ازمة الشارع يجب كذلك فحص أماكن أخرى. ومبادرةخطوه 

 עומר אסמאעיל: 

יוצר חסם להתפתחות תחבורתית בתוך הישוב. על כן, בהתאם לחוות דעת מהנדס המועצה המבנה 

 מוצע שהמועצה תרכוש את המבנה וזאת לאחר קבלת שמאות אודות עלות המבנה.

 القرار:

يصادقون على تخويل رئيس تقرير مهندس المجلس  ىوبناء علاء الحاضرين ضبعد التداول بين االع

 معهم.ير من مقدر مرخص وكذلك التعاقد المجلس بالتباحث مع أصحاب الملك لشرائه بناء على تقد

וזאת בהתאם לחוות  חברי המועצה מאשרים את המלצת ראש המועצה לרכוש את המבנה

דעת מהנדס המועצה, ומסמכים את ראש המועצה לזמן שמאי לקביעת העלות וכן לבצע את 

 הנדרש לשם הליך הרכישה.

 

 : 5بند رقم 

. يةالحال رةتالف في المجلس بتأمينقامت  التي ركةشال بواسطة مناقصة دون المجلس تأمينات تجديد

 .השנה המועצה שבטחה החברה באמצעות מכרז ללא המועצה ביטוח חידוש

 

 عمر إسماعيل:

توجهنا لعدة شركات تأمين من اجل الحصول على اقتراح  31/3/2018تأمينات المجلس تنتهي بتاريخ 

ن نجدد من اجل اولهذا  المحلية.لتأمينات المجلس ولكن شركات التأمين اليوم غير معنية بتأمين السلطات 

 التأمين في الشركة التي امنت المجلس دون مناقصة يجب إقرار ذلك في جلسة مجلس.
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 القرار:

المجلس لتجديد التأمينات  أمنتقرون االتصال مع شركة التأمين التي ياألعضاء الحاضرين  بإجماع

ة، تجدر اإلشارة الى ان سكرتير المجلس وجه رسائل لجميع شركات التامين في مناقصإجراء دون 

 .البالد ولم تتجاوب اية شركة

 

 :6بند رقم 

 בלתי תקציב ج.ش 040,374 بمبلغ "العلوم سلة" والتكنولوجيا العلوم وزارة من عادية غير ميزانية

 .₪ 374040 ס"ע" מדע סל" והטכנולוגיה המדע ממשרד רגיל

 

 القرار:

 ةرة العلوم والتكنولوجياعلى الميزانية الغير عادية من وز المصادقةاألعضاء الحاضرين تم  بإجماع

لى البرنامج الذي النهائية ع المصادقةوذلك بعد ان تتم  2018( لعام סל מדע) "سلة العلوم"برنامج ل

 ش.ج. 374,040إليهم بمبلغ  أرسل

 

 :7بند رقم 

 برنامجلتشغيل קיטו מרום" شركة " תכנית ניצנים(التعاقد مع المقاول الذي ينفذ خطة اليوم الطويل )

 בחינוך להפעלת תכניתתכנית ניצנים שמפעיל התקשרות עם המפעיל  فرصة الربيع. تقصير

 .של משרד החינוך חופשת האביב קיצור

 القرار:

ضمن خطة وزارة المعارف لتقصير فرص الربيع والشتاء في الروضات والمدارس االبتدائية سيتم 

في  ניצניםالمجلس المحلي تعاقد مع مقاول لتنفيذ مشروع זכיין( تنفيذ المشروع من قبل مقاول )

على توجيهات الوزارة المقاول  وبناءקיטו מרום شركة  ائية )اليوم الطويل(الروضات والمدارس االبتد

أعضاء المجلس الحاضرين يقرون التعاقد مع المقاول  الفرص وعليهروع تقصير شستطيع تنفيذ مي

 . في فرصة الربيع لهذا العام لتنفيذ العمل

 

 
 

 عام/ سكرتير المجلس  فطوم مديرجمال  المحضر:سجل 

 

 
 

 إسماعيلعمر 
 رئيس المجلس

 جمال فطوم 
 مدير عام/سكرتير

 

 

 

 
 


