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مؤجلة–2010/7محضر جلسة المجلس المحلي الغیر عادیة رقم 

في تمام الساعة السادسة والنصف 2010/7عقد المجلس المحي جلستھ الغیر عادیة رقم 
.2010/10/26مساء یوم الثالثاء 

:الحضور
ح، جمال ابو ریا، خالد ابو السادة نواف حجوج رئیس المجلس المحلي واالعضاء یونس صال

.الھیجاء، المراقب الداخلي حسین محمد

: الغیاب
منصور السادة االعضاء ابراھیم حجوج، محمد حاج، نایف حاج، موفق ابو الھیجاء، عاید

.ومصطفى فارس

:نقاط البحث
.بالمجلس المحلي-
.2010التطویر للعام وضع الجبایة میزانیة -
.تقریر رئیس المجلس المحلي-

:النقطة االولى
وضع الجبایة بالمجلس المحلي

.رئیس المجلس مساء الخیر للحضور
توجھنا  قدناك ھبات مشروطة بمستوى الجبایة لوضع الجبایة بالمجلس المحلي غیر مشجع وھ

بعدھا توجھنا .ھمدیونللتوجھ للمجلس المحلي وتسدید للحث ة خاصة ربواسطة نشللجمھور 
.لترتیب وتسدید الدیون" خطیاالمدینینھالياأللقطاع  كبیر من 

اقر الحضور اتخاذ الخطوات الجبایةرفع مستوى وتكثیفحول آلیة مستفیض بعد نقاش 
:التالیةاإلجراءاتو

.لدفع وترتیب دیونھماالھالي حث ، للألھاليعمم یمنشور إصدار.1
رسائل خاصة بالسابق إلیھالأرسمن قبل شركة الجبایة للمجموعة التي إنذاراتإرسال.2

.من قبل رئیس المجلس المحلي ودعوتھم لتسدید دیونھم
.اإلدارةترتئیھالقانونیة الالزمة لجبایة الدیون بعد عطلة العید حسبما اإلجراءاتاتخاذ .3

.الحضوربإجماعصودق على االقتراحات 



:النقطة الثانیة
2010میزانیة التطویر 

:لمجلسرئیس ا
تم المصادقة من قبل وزارة الزراعة لترتیب الشارع الزراعي –الشوارع الزراعیة )أ

شاقل 180،403شاقل یشارك بھا وزارة الزراعة بمبلغ 225،504باتجاه العیون بمبلغ 
.والباقي من میزانیة المجلس المحلي

150التنظیم والبناء ، یخصص مبلغ لجنة شاقل منألف300ھناك مصادقة على مبلغ )ب
بالحي الغربي  )סקר היתכנות להקמת מרכז רפואי(بحث وإجراءشاقل للتخطیط ألف

.ارع الموصول من الكروم باتجاه المدرسة جنوباً شاقل تخصص للشألف150ومبلغ 
باإلجماعصودق على القرار 

:النقطة الثالثة
تقریر رئیس المجلس المحلي

غرباً ألمغرمركز طبي في منطقة ظھور إقامةال مع شركة للمساعدة في تم االتص.1
إجراءللتقدم بالمشروع على المجلس المحلي ." תל השומר"بالتعاون مع مستشفى 

.المركز الصحيإلقامةوفحص اقتصادي وصحي " بحث"استطالع 
زارة السیاحة قریة سیاحیة بالمنطقة الغربیة بالتنسیق مع وإلقامةیعمل المجلس المحلي .2

".المنھال"في األراضيودائرة 
:التربیة والتعلیم.3
 ولھذا الغرض قام المجلس ) ثاني عشر–سابع (مدرسة شاملة إقامةعلى تم المصادقة

المحلي بترتیب قطعة ارض بالمنطقة الغربیة حیث عقدت مجموعة جلسات مع وزارة 
حتى تخصیص میزانیة مراألتابع نالمدرسة وإلقامةتخطیط أولي إلجراءالمعارف 

.المركز بتمویل وزارة المعارفوإقامة
 مختلفة بالقریةأنحاءصودق على تخطیط أربع روضات من قبل وزارة المعارف في.
منطقة الشیخ حسان بالمنطقة الشرقیة وقد –الشابة لألزواجفسائمھناك نشر لتسویق .4

.ق القسائم بالمنطقة الغربیةومستشاریھم لتقدیم وتسوی)ת"חפ( عقدت جلسة مع شركة 

.أغلقت الجلسة في تمام الساعة الثامنة مساءً 

نواف حجوج
رئیس مجلس كوكب ابو الھیجاء المحلي

:سجل
.محمود قاسم




