التاريخ 2.6.2016 :
جلسة المجلس المحلي

رقم 4 \ 2016

عقدت لجنة المجلس اكسال المحلي  ,جلستها رقم  4 \ 2016وذلك في تمام الساعة السابعة مساء من يوم
االربعاء الموافق  1.6.2016في مكاتب المجلس المحلي.
وحضر السادة السادة االعضاء :
 .1عبد السالم دراوشه  -رئيسا
 .2باسل دراوشه
 .3علي حبشي
 .4عبد العزيز شلبي
 .5موسى دراوشه
 .6احمد سعدي
 .7نادر عبد الهادي
 .8فتحي شدافنه
وتغيب :
 .1عمر دراوشه
 .2رمزي شلبي
 .3موسى شلبي
 .4ناصر حبشي
كما
.1
.2
.3
.4

وحضر :
يوسف دراوشه  -المراقب الداخلي للمجلس
جمال دراوشه  -محاسب المجلس
المحامي نواف شلبي  -المستشار للقضائي للمجلس
جمال ابو حنا  -مساعد سكرتير المجلس

نقاط البحث :
 .1المصادقة على محضر الجلسة السابقة .
 .2المصادقة على توصيات لجنة المناقصات :
 مناقصه رقم . 103 \ 2016 مناقصه رقم 104 \ 2016 مناقصه رقم 105 \ 2016 مناقصه رقم 106 \ 2016 .3المصادقة على القانون المساعد لجودة البيئة .
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 .4المصادقة على اتفاقية تخصيص مبنى نادي المسنين ( ايجار رمزي ) الستعمال جمعية االمان لرعاية
المسن .
افتتح الرئيس الجلسة مرحبا باألعضاء وانتقل الى جدول االعمال كالتالي :
 .1المصادقة على محضر الجلسة السابقة رقم 3 \ 2016
اقترح الرئيس المصادقة على محضر الجلسة السابقة التي قد ارفقت للدعوة .
قرار :
تقرر المصادقة باإلجماع على محضر الجلسة السابقة .

 .2المصادقة على توصيات لجنة المناقصات
اقترح الرئيس المصادقة على توصيه لجنة المناقصات كاالتي :
-

مناقصه رقم  - 103 \ 2016تعبيد شوارع  :المقاول الفائز شركة מטיילי אכסאל בע"מ  ,حيث
اعطى تنزيل بنسبة  3 %وهي صاحبة ادنى عرض والتي استوفت شروط المناقصة .

-

مناقصه رقم  - 104 \ 2016تعبيد شوارع  :والمقاول الفائز محمود محاميد وقيمة عرضه 860190
شاقل يشمل الضريبة المضافة  ,وهي صاحبة ادنى عرض والذي استوفى شروط المناقصة .

-

مناقصه رقم  - 105 \ 2016تعبيد شوارع  :والمقاول الفائز محمود محاميد وقيمة عرضه -
 681338شاقل يشمل الضريبة المضافة  .وهي صاحبة ادنى عرض .والذي استوفى شروط المناقصة .

-

مناقصه رقم  - 106 \ 2016تعبيد شوارع  :والمقاول الفائز محمود محاميد وقيمة عرضه -
 382479الف شاقل يشمل الضريبة المضافة وهي صاحبة ادنى عرض والذي استوفى شروط المناقصة.

قرار :
بعد البحث تقرر باإلجماع المصادقة على توصيات لجنة المناقصات .
 .3المصادقة على القانون المساعد لجودة البيئة ( חוק עזר לאכסאל ( איכות סביבה ומניעת
מפגעים )  ,התשע"ו – . 2016
سكرتير المجلس :
في الفترة السابقة قد قمنا بتبني قانون للحفاظ على جودة البيئة ونحن االن في مرحله تحضير قانون مساعد
خاص لقرية اكسال للحفاظ على جودة البيئة .
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هذا القانون المقترح هو قانون مساعد وال يحتوي على غرامات ماليه  ,وقد تم بعث مسودة القانون المساعد
لألعضاء .
في المرحلة االولى يجب ان نقوم بالمصادقة على القانون المساعد المقترح  ,وبعد المصادقة عليه نقوم
بتجهيز قانون مساعد للغرامات المالية  -צוו עבירות קנס .
في هذه المرحلة حضر العضو باسل دراوشه .
قرار :
بعد البحث تقرر الموافقة باإلجماع والمصادقة على القانون المساعد المقترح لجودة البيئة .
 .4المصادقة على اتفاقية تخصيص مبنى نادي المسنين ( ايجار رمزي ) الستعمال جمعية االمان
لرعاية المسن .
رئيس المجلس :
اقترح تمديد ايجار المبنى لجمعية االمان بسعر رمزي لفترة خمس سنوات اضافيه وقد ارفقت االتفاقية
المقترحة مع الدعوة .
واضاف  :بان هذه الجمعية هي جمعيه بلديه  ,تابعه للمجلس لرعاية المسن  ,وهناك استشاره قانونيه مكتوبه
مرفقه من المستشار القضائي للمجلس المحلي تجيز لنا ايجار المبنى لهذه الجمعية وبدون مناقصه .
قرار :
تقرر باإلجماع المصادقة على اتفاقيه تخصيص مبنى نادي المسنين ( ايجار رمزي ) الستعمال جمعية
االمان لرعاية المسن لفترة  5سنوات .
 .5بيان رئيس المجلس
تطرق الرئيس الى بعض المستجدات في عمل المجلس المحلي كاالتي :
 .1تنفيذا التفاقية التناوب فقد انهى نائب رئيس المجلس السيد علي حبشي مهامه كقائم باعمال الرئيس وحل
محله المحامي باسل دراوشه في هذا المنصب .
واضاف  :اود ان اتقدم بالشكر الجزيل للسيد علي حبشي على عمله وعطائه  ,وطبعا نبارك ونتمنى
النجاح للسيد باسل دراوشه في اداء عمله لخدمة اهل اكسال .
 .2نهنئ الجميع بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك  ,اعادة هللا باليمن والبركات .
 .3زيارة قائد لواء الشمال ل لشرطة للمجلس المحلي حيث عرضنا االمور التي تتعلق بعمل الشرطه في
اكسال والعمل على رفع االمن واالمان عند المواطنين .
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 .4استضاف المجلس المحلي البروفسيور حسام حايك العالم المشهور في امسيه ثقافيه بالتعاون مع نادي
الثقافي اكسال  ,وقدم محاضرة شيقة حيث تطرق الى اخر انجازاته واختراعاته في مجال الطب .
انتهت الجلسة في تمام الساعة الثامنة والربع مساءا .

مع االحترام ,

عبد السالم دراوشه
سكرتير المجلس المحلي

4

