التاريخ 11.04.2017 :
جلسة المجلس المحلي العادية رقم 3 \ 2017
عقد المجلس المحلي لقرية اكسال  ,جلسته العادية رقم  03 \ 2017وذلك في تمام الساعة السابعة مساء من
يوم االربعاء الموافق  5.4.2017في مكاتب المجلس المحلي .
وحضر الجلسة السادة االعضاء :
 .1عبد السالم دراوشه  -رئسا
 .2يزيد شدافنه
 .3باسل دراوشه
 .4رمزي شلبي
 .5عبد العزيز شلبي
 .6سليمان دراوشه
 .7عفيف دراوشه
 .8موسى شلبي
 .9احمد سعدي
 .10نادر عبد الهادي
وتغيب :
 .1علي حبشي
 .2ناصر حبشي
كما
.1
.2
.3

وحضر الجلسة السادة :
جمال دراوشه  -محاسب المجلس
يوسف دراوشه  -مراقب المجلس
المحامي نواف شلبي  -المستشار القضائي

نقاط البحث :
 .1المصادقة على محضر الجلسة السابقة رقم . 02 \ 2017
 .2المصادقة على توصيات لجنة االعانات
 .3المصادقة على توصيات لجنة المناقصات
 .4المصادقة على تعيين مراقب المجلس كمندوب شكاوى جمهور .
 .5المصادقة على تعديل ميزانية واتفاقية بناء القاعة الرياضية .
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افتتح الرئيس الجلسة مرحبا باألعضاء وانتقل الى جدول االعمال كالتالي :
 .1المصادقة على محضر الجلسة السابقة رقم 02 \ 2017
رئيس المجلس :
قمنا ببعث محضر الجلسة السابقة مع دعوة الجلسة ولم نستلم أي مالحظات  ,اقترح المصادقة عليه .
قرار :
تمت المصادقة باإلجماع على محضر الجلسة السابقة رقم . 02 \ 2017
 .2المصادقة على توصيات لجنة االعانات .
رئيس المجلس :
لجنة االعانات مكونه من سكرتير المجلس والمستشار القضائي ومحاسب المجلس .
سكرتير المجلس :
قدم للجنة  8طلبات وشرح الطلبات بالتفصيل على النحو التالي :
اسم الجمعية

مبلغ الدعم

مالحظة

جمعية من اجل الريادة والفن

₪0

جمعية مجتمعنا

₪0

كانت تقدم الدعم لفرق دبكة وبما ان فعاليات فرق
الدبكة انتقلت الى رعاية المركز الجماهيري لم ترى
اللجنة حاجة لتقديم الدعم لها .

جمعية التواصل

₪0

الجمعية غير فعالة في الفترة األخيرة .

جمعية بالعطاء نحيى

₪ 20,000

جمعية ابناء قرية اكسال

₪ 500,000

جمعية صندوق اكسال الخيري

₪ 50,000

جمعية مكابي اخاء اكسال

₪ 200,000

جمعية االمان

₪ 20,000

مجمل الدعم

₪ 790.000
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رئيس المجلس :
ماذا عن فعاليات جمعية التواصل ؟
اجاب سكرتير المجلس :
قدم الطلب لدعم لفعاليات فرقة المالكمة  ,ولكن الجمعية غير فعاله حسب المعلومات المتوفرة لدينا ولم ترفق مع
طلبها شهادة ادارة سليمه  ,وتقارير ماليه .
احمد سعدي :
لدي مالحظه بخصوص الحاضرين في لجنة االعانات  ,انا ال اعرف اذا كان يوجد تضارب مصالح
بحضور يوسف دراوشه  -مراقب المجلس لسبب نشاطه في جمعية صندوق اكسال الخيري .
انوه ان الجمعية الوحيدة التي طلبت مبلغ  50.000شاقل وتم منحها المبلغ كامل هي صندوق اكسال
الخيري  ,اطالب ان يتواجد عضو اضافي .
اطالب بتوزيع كل المبلغ المتبقي على الجمعيات  ,باسم فريق مكابي اكسال اطلب رفع مبلغ الدعم ل 250
الف شاقل ورفع دعم جمعية بالعطاء نحيا .
عبد العزيز شلبي :
مبلغ الدعم لجمعية صندوق اكسال الخيري بمبلغ  50.000شاقل تقسم على النحو التالي:
 30,000لفعاليات العامة و  20,000شاقل دعم لبيت فايزه ( نادي نسائي يديره صندوق اكسال الخيري).
احمد سعدي :
انا اناقش قانونيا حضور يوسف دراوشه باللجنة .
موسى شلبي :
لجنة االعانات غير الئقة  ,في هذه اللجنة اعضاء مقربين وفعالين في الجمعيات .
اقترح خفض دعم فريق هبوعيل لمبلغ  300,000شاقل وتحويل مبلغ  200,000شاقل اضافة 60,000
شاقل المبلغ الذي لم يوزع بالمجمل  260,000شاقل لتوزيع منح الطالب الجامعات .
توزيع االعانات غير عادل ,هل الجمعيات التي ال يوجد لها تمثيل ال يتم دعمها ؟
اطلب اعادة تقسيم مبالغ االعانات .
رمزي شلبي :
اوافق مع ادعاء االعضاء الذي سبق واطلب نفس مطالبهم انا شخصيا .
رئيس المجلس :
يوسف دراوشه كمراقب المجلس لديه الحق  ,بحسب القانون بحضور كل جلسات المجلس يشمل كافة اللجان على
انواعها .
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المحامي نواف شلبي :
اؤكد شرعية حضور يوسف دراوشه – مراقب المجلس كل الجلسات بحسب القانون .
رمزي شلبي :
اطلب قسمة عادله لدعم باقي فروع الرياضة في القرية باإلضافة لكره القدم .
يزيد شدافنه :
حسب رأي يجب دعم كل الجمعيات  ,هناك فرق بين المبالغ التي تطلبها الجمعيات ومبلغ الدعم الفعلي .
اطلب عرض الموضوع اوال في المجلس ومن ثم تفويض اللجنة .
نادر عبد الهادي :
هل هناك قانون يجبر المجلس على دفع مبلغ معينا دعم لكل جمعيه ؟
اجاب سكرتير المجلس :
كال
باسل دراوشه :
اود اضافة مالحظة بخصوص حضور يوسف دراوشه  ,يمكن ان يتم مراجعة كل بروتكوالت لجنة
االعانات بسنوات سابقه ودائما يوسف دراوشه يحضر هذه اللجان .
مبالغ الدعم ال تكفي الجمعيات  ,وموضوع رياضه المالكمة هناك اشكاليه في تقديم الطلب .
رئيس المجلس :
كل الجمعيات محليه وتخدم القرية  ,ولكن لألسف الميزانية محدودة.
في سنوات سابقه كانت فرق كرة القدم تتلقى دعم اقل بكثير .
اقترح دعم رياضه ال المالكمة بمبلغ  20.000شاقل .
احمد سعدي :
اقترح تحويل ميزانية لدعم رياضة المالكمة عن طريق فريق مكابي او فريق هبوعيل .
موسى شلبي :
هناك عدة مواضيع اهم من كرة القدم  ,مثل توزيع منح على طالب الجامعات وتمويل المخيمات الصيفية .
رئيس المجلس :
هناك صعوبات بتوزيع المنح  ,يجب تحدد شروط واضحه ومتساوية لتوزيع الدعم على الطالب وليس حسب
قرار لجنة او موظف .
في هذه المرحلة حضر يوسف دراوشه  -مراقب المجلس .
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اكمل الرئيس :
انا اؤيد توزيع المنح على طالب الجامعات .
واضاف  :لجنة االعانات عملت بشفافية .
المحامي نواف شلبي :
بمجرد عدم تدخل مراقب المجلس بقرار اللجنة  ,ال يوجد أي مانع من حضوره اجتماع لجنة االعانات .
رئيس المجلس :
اقترح دعم فريق المالكمة بمبلغ  15,000شاقل او  20,000شاقل وتوزيع بقية المبلغ على فريق مكابي
وهبوعيل .
عبد العزيز شلبي :
اقترح دعم فريق المالكمة عن طريق تحويل المبلغ للمركز الجماهيري .
يزيد شدافنه :
اطلب عدم تحويل ميزانيات لجمعيات عن طريق جمعيات اخرى  ,اطلب تقديم طلبات بموجب الشروط
األساسية لكل جمعيه .
موسى شلبي :
لماذا مبلغ الدعم لفريق هبوعيل هو االكبر ويصل الى  500,000شاقل ؟
اجاب الرئيس :
انجازات فريق هبوعيل اكسال مشرفه لكل القرية  ,وضعت اكسال بالصدارة  ,كما وايضا نتائج فريق مكابي
مشرفه .
عدم صعود فريق هبوعيل درجة هو ليس فشل برايي  ,كرة القدم مكلفه وهذا معروف للجميع  .كرة القدم لها
عدة فوائد اجتماعيه اضافيه .
من الجدير بالذكر ان ميزانية فريق مكابي بأغلبيتها مكونه من دعم المجلس  ,بينما فريق هبوعيل ميزانيته
اكبر بكثير من مبلغ الدعم الذي يأخذ من المجلس .
اقترح توزيع المبلغ المتبقي من الدعم على النحو التالي :
 20,000شاقل لفريق ال المالكمة عن طريق المركز الجماهيري
 20,000شاقل لقريق هبوعيل اكسال .
 20,000شاق لفريق مكابي اكسال .
موسى شلبي :
هل هناك امكانية لرصد مبلغ لتوزيع منح دراسية في السنه القادمة ؟
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احمد سعدي :
المجلس ممثل بإدارة الحسابات قرر مبلغ الدعم  850الف شاقل  .لألعضاء ال عالقه باتخاذ قرار مجمل
الدعم .
اجاب الرئيس :
اذا طرأ أي تغيير في درجات فرق كرة القدم ممكن ان تقوم بفتح مبالغ الدعم مره اخرى .

اقترح الرئيس :
توزيع الدعم على النحو التالي :
 15,000شاقل فريق المالكمة عن طريق المركز الجماهيري
 15,000شاقل فريق هبوعيل
 30,000شاقل فريق مكابي
نادر عبد الهادي :
اقترح توزيع على النحو التالي :
 20,000شاقل فريق المالكمة عن طريق المركز الجماهيري
 15,000شاقل اضافة لفريق هبوعيل
 15,000شاقل اضافة لفريق مكابي
 5,000شاقل اضافة صندوق اكسال الخيري
 5,000شاقل اضافة لجمعية بالعطاء نحيا
قرار :
تمت المصادقة باإلجماع على توصيات لجنة االعانات  ,كما وتمت المصادقة باإلجماع على توزيع المبلغ
الفائض لإلعانات بمجمل  60,000شاقل على النجو التالي :
 20,000شاقل اضافة فريق المالكمة عن طريق المركز الجماهيري
 15,000شاقل اضافة فريق هبوعيل
 15,000شاقل اضافة فريق مكابي
 5,000شاقل صندوق اكسال الخيري
 5,000شاقل اضافة بالعطاء نحيا
--------------------------------مبلغ مجموع الدعم الكلي  850.000شاقل
 .3المصادقة على توصيات لجنة المناقصات
اقترح الرئيس المصادقة على توصيات لجنة المناقصات على النحو التالي :
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رقم المناقصة
101/2017
102/2017
103/2017
104/2017
105/2017

اسم المقاول الفائز
المقاول محمود محاميد
شركة تراب لالستثمارات (תוראב)
المقاول عبد العزيز شلبي
شركة تراب لالستثمارات ( תוראב)
المقاول عبد المجيد اغبارية

المشروع
اعمال تعبيد وترميم شارع رقم 61
اعمال تعبيد شوارع رقم 37 + 34
اعمال صيانه وترميم شوارع داخليه
اعمال تعبيد شوارع 510 + 500
ترميم المدرسة االبتدائية اكسال أ

قرار :
تمت المصادقة باإلجماع على توصيات لجنة المناقصات .

 .4المصادقة على تعيين مراقب المجلس كمندوب شكاوي جمهور
اقترح الرئيس تعيين السيد يوسف دراوشه – مراقب المجلس المحلي كمندوب شكاوى جمهور من ضمن عمله
كمراقب المجلس .
قرار :
تمت المصادقة على تعيين مراقب المجلس السيد يوسف دراوشه كمندوب شكاوي جمهور .

 .5المصادقة على تعديل ميزانية اتفاقيه بناء القاعة الرياضية
قرار :
تمت المصادقة باإلجماع على تعديل ميزانية بناء القاعة الرياضية حيث يبلغ  13294.0الف شاقل .
وايضا تعديل اتفاقية تنفيذ المشروع مع الشركة االقتصادية للسلطات المحلية بمبلغ  13529710الف شاقل .

وانتهت الجلسة في تمام الساعة الثامنة مساء .

مع االحترام ,

عبد السالم دراوشه
سكرتير المجلس المحلي

المحامي عبد السالم دراوشه
رئيس المجلس المحلي
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