01/2/2101
محضر جلسة عاديه رقم 0/0202
عقد المجلس البلدي في سخنين جلسته العاديه رقم  0/0202الساعه السادسه والنصف من
مساء يوم االربعاء الموافق  , 02/0/0202وذلك لبحث ما يلي :
مواضيع البحث:
 -0تقرير رئيس البلديه .
 -0االحتراق الذي نشب في بناية البلديه:
 -3فتح حساب خاص في بنك דיקסיה لصالح المقاول فوزي شحاده م.ض .العمال تطوير
في ساحة بناية بايس جماهيري.
 -4اقرار ميزانيه غير عاديه بمبلغ  444,472ش.ج .من وزارة حماية البيئه كا يلي :
 02,472ش.ج .العداد خطة شامله .
 300,222ش.ج .لمعالجة النفايات الصلبه وتكريرها .
 00,222ش.ج .لالرشاد .
 -7بحث قرارات لجنة المراقبه حسب محضر جلستها من تاريخ ( 00/00/0220مرفق).
الحضور -:مازن غنايم – رئيس البلديه ,نور خاليله – نائب رئيس  ,فاروق زبيدات – قائم باعمال
الرئيس  ,محود ابو ريا – نائب رئيس  ,نور خاليله – نائب رئيس  ,فضيل زبيدات –
عضو  ,حسن سيد احمد – عضو  ,حسن غنايم – عضو  ,كمال ابو يونس – عضو ,
خالد خاليله – عضو  ,دمحم ابو ريا – عضو  ,حسام خاليله – عضو  ,احمد بدارنه –
عضو  ,امين طربيه – عضو  ,حنا حنا – عضو -مدين ابو صالح  -عضو .
الغياب  -:دمحم طربيه .
اشترك  -:قاسم ابو ريا  ,شادي غنطوس.
ولحصول النصاب القانوني للجلسه افتتح رئيس البلديه الجلسه الساعه . 00:42
الموضوع االول  :تقرير رئيس البلديه -:
 -0المشاركه في مهرجان التحدي والبقاء يوم الجمعه  00/0الساعه  00:22في قاعة المركز
التربوي  ,دفاعا عن االرض والمسكن ومواجهة سياسة هدم البيوت والمالحقه السياسيه
لقيادات الجماهير العربيه ,كانت زيارة تضامن مع اللجنه الشعبيه لالخ رائد صالح وهذا
المهرجان بناءا على قرار اللجنه القطريه.
 -0زيارة مدير عام كوبات حوليم שלמה פרי يوم  0/0وبحث امكانيات التعاون مع مشاريع
بلدية ومنها مركز تطوير الطفل ووعد بتقديم الدعم لهذا المشروع.
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 -3جلسة عمل في وزارة الداخليه يوم  3/0المور بلدية وتعيين جلسه ليوم  04/0مع وزير
الداخليه والمدير العام بخصوص بناية البلديه  ,مناطق النفوذ وامور ماليه اضافيه مثل:
חלף אשראי ,ميزانية تطوير وغيرها.
 -4جلسة عمل مع وزير الزراعه שלום שמחון بخصوص مشروع ري البطوف يوم 3/0
وكان طلبه انه اذا حصلنا على دعم من اعضاء الكنيست العرب "والخضر" فهذا
سيساهم في تقديم المشروع وهنالك محاوله لتجنيد اعضاء الكنيست العرب لهذا االمر.
 -7مؤتمر صحفي الطالق مشروع مدن خضراء في جمعية الجليل يوم  0/0ويضم سخنين
وشفاعمر وام الفحم .
 -0زيارة وزير االمن الداخلي יצחק אהרונוביץ للبلديه وطرح احتياجات البلديه وطالبنا
بضم سخنين لمشورع مدينه بدون عنف  .كان توجه من الوزير القامة شرطه جماهيريه
ولكن موقف بلدية سخنين ضد هذا االمر  ,طالبنا الوزير بتكثيف جهود الشرطه لمكافحة
اعمال العنف والجرائم والمخدرات.
 -4زيارة طاقم من وزارة االسكان (مدير اللواء עוזי שמיר واخرين) بخصوص مشروع
מיקוד מאמץ يوم .00/0/0202
 -0جلسة عمل مع وزير االقليات אבישי ברוורמן يوم  4/0/0202وطلبنا تعبيد شارع
الهرب بقرب ملعب الدوحه بمبلغ  3مليون ش.ج .ومتوقع الحصول على مبلغ حوالي 0
مليون ش.ج .لهذا الهدف وسنعمل للحصول علىالمبلغ كامل .
 -0زيارة وزير الرفاه االجتماعي יצחק הרצוג يوم  07/00/20ووعد بفحص امكانية
نقل مكاتب التأمين الوطني الى سخنين وكذلك اقامة מפעל מוגן ضمن مشروع מרכז
יום לחיים עצמאיים.
تقرير مشاريع هندسيه:
-02
أ -شارع المدرسه الثانويه  :تم توظيف مبلغ  402الف ش.ج .في الماضي ومبلغ
 0,7مليون ش.ج .من وزارة االسكان وسينتهي العمل قريبا .
ب -شارع مدرسة الحالن  :العمل في مراحله النهائيه.
ج -الشارع الرئيسي :العمل يسير ببطء وذلك بسبب حالة الطقس ومشاكل مع
الجيران  .المقاول المسؤول מפלסי הגליל وهو عنواننا اذا كانت مشاكل وليس
مع بسام شواهنه المقاول المنفذ. .
د -مدرسة الغدير:لجنة المناقصات اوصت على شركة נאות חן ייזום חדרה
وباشرت العمل في المدرسه.
ه -روضات بجانب مدرسة المتنبي  :انهاء بناء (שלד) وسيتم انهاء العمل قبل
0/0/0202
و -روضات بجانب مدرسة وادي الصفا  :باشر المقاول فوزي شحاده العمل .ومن
المتوقع انهاء العمل قبل .0/0/0202

2

الموضوع الثاني -:االحتراق الذي نشب في بناية البلديه.
رئيس البلديه -:بلدية سخنين هي ملك للجميع ومن يتعدى على هذا الملك فهو اعتداء
على كل سخنين .
االدله االوليه اشارت الى ان االمر نتيجة تماس كهربائي ولكن في
الصباح اتضح ان االمر مقصود.
حسب المعلومات من الشرطه ان االمر قيد الفحص وعندما تكون
مستجدات فسنعلم المجلس البلدي.
لالسف هنالك استمرار لمحاوالت االعتداء على االمالك وطلبنا من
الشرطه تكثيف جهودها.
حرق البلديه هو خط احمر ولن نتهاون في هذا الموضوع .
فضيل زبيدات  -:هنالك تساءالت في الشارع واجتهادات بان الفاعل دخل من الباب الرئيسي.
رئيس البلديه -:هنالك امور عديده وادله محيره ولكن لن نتسرع بالحكم على ما جرى قبل ان
نستلم تقرير الشرطه الكامل والنهائي.
نور خاليله  -:من يقوم بلفلفة الموضوع؟
كمال ابو يونس -:هذه مسؤولية الشرطه وهي المسؤول ولذلك التخوف من ان الشرطه ستقوم
بلفلفة الموضوع ول ذلك نطالب رئيس البلديه بمتابعة القضيه وعدم السماح بلفلفة
القضيه من قبل الشرطه.
الموضوالثالث -:فتح حساب خاص في بنك דיקסיה لصالح المقاول فوزي شحاده م.ض .العمال
تطوير في ساحة بناية بايس جماهيري.
شادي غنطوس-:حسب القانون الحساب لكل مشروع والمقاول الذي يعمل يكون "מוטב"
لضمان
دفع المبالغ للمقاول.
القرار رقم  -: 0-0/0202تقرر باالجماع فتح حساب بلدية في בנק דיקסיה بحيث يكون المقاول
فوزي شحاده "מוטב" وذلك لتنفيذ اعمال تطوير في ساحة بناية بايس
جماهيري.
الموضوع الرابع  -:اقرار ميزانيه غير عاديه بمبلغ  444,472ش.ج .من وزارة حماية البيئه كما
يلي  02,472 -:ش.ج .العداد خطه شامله  300,222 ,ش.ج .لمعالجة
النفايات الصلبه وتكريرها  00,222 ,ش.ج .لالرشاد.
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القرار رقم -: 0-0/0202
تقرر باالجماع المصادقه على الميزانيات المذكوره حسب التفصيل اعاله بمبلغ 444,472
ش.ج .كهبه من وزارة حماية البيئه.
الموضوع الخامس -:بحث قرارات لجنة المراقبه حسب محضر جلستها من تاريخ
 ( 00/00/0220مرفق).
شادي غنطوس  -:يجب نشر تقرير المراقب ورد فعل رئيس البلديه قبل الجلسه
ودعوة المجلس البلدي الجراء نقاش خاص بعد ذلك.
حسن غنايم  -:بعد تقديم تقرير المراقب لرئيس البلديه ويقدم رده خالل ثالثة اشهر .
ومن بعدها يتم طرح الموضوع في جلسه المجلس البلدي لمناقشته.
القرار رقم -: 3-0/0202
تقرر باالجماع تأجيل البحث في تقرير مراقب البلديه ومراقب وزارة الداخليه لجلسه
اخرى.
كمال ابو يونس -:طلبنا ان تكون سياسة واضحه للبلديه لموضوع التواقيع على
الخرائط المقدمه للجنه التنظيم وحسب ما رأيت فهنالك امضاء غير
واضح من قسم الهندسه على خرائط معينه.
اطلب ان يكون التوقيع واضح للمستندات التي تصدر من بلديه
سخنين بخصوص خرائط تقديم للجنة التنظيم.
فضيل زبيدات  -:اطلب ان يوقع على هذه المستندات من هو مخول مثال رئيس
القسم.
كمال ابو يونس  -:هنالك احاديث حول وجود مقاولين يعملون في موضوع קיזוזים
وبرأيي يجب تقديم تقرير حول هذا االمر وكيف تتم عملية الجبايه
وال קיזוזים.
رئيس البلديه -:انا مع التوجه بان االمضاء يجب ان يكون واضح على الخرائط.
وبرأي هذا االمر المقصود منه فالح غنايم وحسب المستندات فان جميع التواقيع
كانت في زمن االداره السابقه ومن مسؤولية الرئيس السابق.
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كمال ابو يونس -:انا ال اريد التطرق السماء اشخاص معينين؟
مدين ابو صالح  -:حسب محضر لجنة المراقبه فكان تطرق من االخ كمال ابو يونس السم فالح
غنايم .
رئيس البلديه -:هنالك رد من مهندس البلديه لالخ كمال ابو يونس من يوم  0/00/0220وهو رد
مفصل.
بخصوص موضوع קיזוזים فهنالك المصادقه من وزارة الداخليه لبلدية سخنين
ومجلس كفر قاسم  .وحسب معلوماتي فقط لهذين البلدين اعطيت الموافقه .
بلدية سخنين جبت حوالي  42مليون ش.ج .من شهر  00/20وحتى  , 00/20اذا
كان الي مواطن اي ادعاء بحصوص اي دفعه غير قانونيه فيجب طرحها بشكل
واضح وسنعالجها.
فضيل زبيدات  -:يجب ان يخصم مبلغ  %42من المقاولين حسب הסדר נושים وعن طريق
קיזוזים خسرت البلديه هذه المبالغ.
رئيس البلديه -:البلديه ربحت ان المقاول اصبح جابي لبلدية سخنين وهكذا اذا كانت شيكات
راجعه فهي مشكلة المقاول وليس البلديه .نتيجة هذه الجبايه فان البلديه وقفت
بالتزاماتها وحصلت على هبات بمبالغ طائله من وزارة الداخليه حسب خطة
االشفاء.
نور خاليله  -:موضوع ال קיזוזים تمت بموافقة المحاسب المرافق.
هنالك ادعاء من االخ كمال حسب رسالته بان ميالد غنطوس عمل كجابي ولكنه لم
يذكر اسم عادل حنا  ,لماذا ؟
شادي غنطوس :حسب ادارة الحسابات هنالك مبلغ  72,222ش.ج .للكنيسه.
ويجب عمل קיזוזים حسب נוהל תקין واال فهي غير قانونيه.
حنا حنا -:الجبايه من عائلة غنطوس وهنالك دين للكنيسه بمبلغ  072الف ش.ج من البلديه .
اغلقت الجلسع الساعه 00:32
مع االحترام
قاسم ابو ريا ,محام

مازن غنايم

سكرتير ومدير عام البلديه

رئيس البلديه
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