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2010/10جلسة المجلس المحلي الغیر عادیة 

في تمام الساعة 2010/12/19الیوم االحد 2010/10عقد المجلس المحلي جلستھ الغیر عادیة رقم 
.السادسة والنصف مساء في بنایة المجلس المحلي

صطفى فارس، عاید حسنيس واالعضاء منواف حجوج رئیس المجل: كل من السادة-الحضور 
منصور، ابراھیم حجوج، نایف علي، محمد حاج، خالد محمد ابو الھیجاء، جمال ابو ریا، المراقب الداخلي 

).7:15انضم للجلسة الساعة (القضائي عمر ابو الھیجاء، موفق ابو الھیجاءحسین محمد والمستشار
.عضو المجلس السید یونس صالح: الغیاب

:نقاط البحث
.2011مر االرنونا للعام أ.1
2010/9مداولة التقریر المالي الرباعي .2
تسویق قسائم البناء في كوكب.3

.مساء الخیر للحضور: رئیس المجلس
أعلم رئیس المجلس المحلي الحضور بالخطوات النضالیة لمركز السلطات المحلیة من أجل تعدیل الھبات 

". بنسب عالیة جداه المیاأسعاررفع مشكلة حل ومن وزارة الداخلیة، 

أطلب مداولة النقطة الثالثة فقط بھذه الجلسة وأرجو تأجیل النقطتین االولى والثانیة المؤجلة من : محمد حاج
.جلسات سابقة

.والثانیةاألولىینضم لطلب محمد حاج وتأجیل النقطتین : ابراھیم حجوج
.فحص صندوق البرید بشكل یوميال ینھألیطلب تسلیم الدعوات بالید ولیس بالبرید : مصطفى فارس

.ما ترونھ مناسباً ونعمل بلتأجیل النقاط إشكاللیس ھناك أي : رئیس المجلس المحلي

.والثانیةاألولىتصویت على االقتراح لتأجیل النقطتین 
.الحضوربإجماعاقر التأجیل 

: اآلتیةمالحظات التقدم ب: نایف علي
قبل ت عن طریق الھاتف وقبل ساعات من الموعد المقرر تكرار تأجیل العدید من الجلساإن .1

المجلس أعضاءإعالمغیر الئق ومرفوض ولذلك یجب األسلوبھذا أنالجلسات، باعتقادي 
.خطیاً بكل توجھات المجلس المحلي

فكیف ) 2010/9رقم األخیرةوبالتحدید محضر الجلسة (ال یزال التسجیل في المحاضر مفتوحاً .2
دون التوجھ لھ متى یدون ومتى ال یقوم (ر تسجیل كل كلمة یقولھا رئیس المجلس یستطیع السكرتی

بینما یتوجب على عضو المجلس بالتوجھ لھ لتدوین ما یرید قولھ، أطلب تدوین كل كلمة ) بذلك
.للفت نظر السكرتیرأبداتقال في الجلسة دون الحاجة 

شاقل 69،000مبلغ إضافةدیة صودق على زیادة في المیزانیة الغیر عا–أضیفتفي النقطة التي .3
انھ ال أرىلما صودق علیھ سابقاً للشوارع الداخلیة، بالنسبة للعمل في الشارع المحاذي للجامع 
العمل إتمامفائدة من العمل في الشارع دون ترتیب الجدران ولذلك من الضروري التأكید على 

.بالكامل في ھذا المقطع
-على النقطة الثامنةاألقلبل لجنة المراقبة ھناك حاجة للتصویت على في النقاط التي قدمت من ق.4

.موظف لشكاوي الجمھور فاطلب التصویت علیھا



.تسویق قسائم البناء: النقطة الثالثة
لنا رأي منذ سنوات ألنھلكیفیة تسویق القسائم بالقریة مأرجو من الزمالء طرح افكارھ: مصطفى فارس

الھل القریة والمحافظة على ابن البلد ھو االولى من االخرین، نحن لسنا ضد بنات عدیده، فھناك حق اولي 
.قریتنا المتزوجات في خارج القریة

فقط لألغنیاءأقترح ان یكون مبادرة من السلطة المحلیة لترتیب امور المتقدمین للعطاءات ، والقسائم لیست 
.او االخرین من خارج القریة

.األمرلمساعدة لترتیب لاإلمكانیاتیتوجب فحص 

كوكب یتوجب علینا وضع شروط لكیفیة تسویق أبناءمن اجل المحافظة على مصلحة : ابراھیم حجوج
.القسائم على ید لجنة خاصة لھذا الخصوص

).7:15انضم السید موفق ابو الھیجاء للجلسة الساعة (

ایجاد المعادلة االیجابیة لترتیب امور المجلس، یتوجب أعضاءھناك اھتمام شامل من جمیع : ابو ریالجما
.الھالي لتوزیع القسائم 

.وعلیھ اقترح ان تكون اللجنة من جمیع اعضاء المجلس
یكون مصادقة لمواطنة بما ان ھناك امكانیة الحصول على مصادقة المواطنة من وزارة الداخلیة اقترح ان

.األخرىللشروطباإلضافةط سائم من المجلس المحلي فقالمتقدم للق

وتحدیدحسب ترتیب معینأولویةأطلب وضع شروط من قبل المجلس المحلي لیكون كحق : محمد حاج
مدى عالقتنا على التأثیر بتوزیع القسائم حسب المحتاجین والنقطة الثانیة ھي تنظیم البناء للمحافظة على 

.للبنى التحتیة والطبیعةجمال الحي الجدید الذي یشمل تخطیط شامل

ؤولیة تعود على عاتق رئیس المجلس، ھناك خلل في عملیة توزیع القسائم وتخطیطھا والمس: ایف علين
ثم طریقة التسویق سیئة فھي بالمزاد العلني حیث تؤدي ! وأتساءل ما دور المجلس المحلي بتوزیع القسائم؟

للقسائم، بالنسبة الصحاب الحق بالتقدیم للقسائم فھي الھل كوكب وھناك قرار جلسة األسعارالى رفع 
.2000في بدایة سنة ال–مجلس 
: اقترحوعلیھ 
األمررجع لم یأخذ رئیس المجلس دوراً فلیُ انفوراً أساسیاً بعملیة التسویق ان یأخذ المجلس د.1

.للمجلس واالھالي
.ى المجلس العامعرض الموضوع المتعلق بالقسائم عل.2
.االشتراك والتشاور مع مختصین ومھندسین مختصین.3
.توزیع القسائم على أھالي كوكب فقط.4
.أخذ بعین االعتبار وضع المتقدمین، وضع السكن والوضع المادي.5

اقترح على اعضاء المجلس أخذ الدور باالستشارة مع مسشارین على اساس ان نكون : خالد ابو الھیجاء
ضح الننا ال نعرف االمور القانونیة لحیثیات تقسیم القسائم بالمنھال، حیث ان ترتیب البناء في على فھم وا

.األمرقسائم بالمستوطنات لیس على غرار الوضع في قریتنا كوكب وأضم صوتى لتشكیل لجنة لترتیب ال

.الرجاء االستماع بدون أي مقاطعھ:نواف حجوج
وال عالقة بالعطاءات المشاركة ةیستوفي باقي الشروط یمكنمن یحمل شھادة استحقاق قانونیة و.1

.للمجلس المحلي باستصدار شھادات االستحقاق الن ھذا من شأن وزارة االسكان
في حینھ انھم یستصدروا شھادات استحقاق وقبل تسویق القسائم علمنا من وزارة االسكان.2

.فقطفما فوق30لعزباء من جیل لالزواج الشابة الذین ال یملكون مسكن وكذلك لالعزب وا
30وما فوق بدل 21قمنا حاالً بمطالبة وزارة االسكان بتغییر جیل االستحقاق لھؤالء حتى جیل 

وما فوق والرسائل موثقة لدینا، وبعد جھد جھید صودق على طلبنا وكانت سابقة لم تكن في مجالس 
.وبلدیات اخرى



.مع اقدمیة ثالث سنواتاعطاء القسائم الھالي قریتنا كوكب .3
.من قیمة التطویر بعد االستشارة 50%دعم تم مطالبة وزارة االسكان أعطاء.4
حصلنا على مطلبنا، )פיתוח מגרשים(تطویرالقسائم ) ספסוד(بعد مطالبة وزارة االسكان بدعم .5

یدعمون وبعد فترة تم الغاؤھا بحجة ان المصادقة كانت خطأ النھ حسب قوانین وزارة االسكان ال 
لم نسكت على ھذا وقمنا باالعتراضات المطلوبة ومالحقة االمر . م500قسائم مساحتھا اكثر من 

م بشرط اشتراك ثالثة مشاركین بالقسیمة، وكان 650حتى )ספסוד(الى ان تم المصادقة على دعم 
. ھذا انجاز فیھ مصلحة المواطن

قمنا بمطالبة الوزارات . ) יפותאיזור עד(علمنا ان كوكب خارج منطقة افضلیة لالسكان .6
على ادراج كوكب في منطقة افضلیة كي یحظى أھلنا على تخفیض في اسعار القسائم المختصة

.والتي بدونھا كان سیدفع مبالغ مضاعفة
عام حتى من خارج بعطاء 50%الھالي ومن القسائم ل50%بتوزیع كان ھناك قرار من المنھال .7

اصرار على ان تكون جمیع القسائم الھالي كوكب فقط، وھذا ما ھو تقدمنا بطلب وولكن، القریة 
.ساري حتى الیوم ، ولعلمكم بان االمر منوط بقرارات دائرة اراضي اسرائیل

).انسحب السید مصطفى فارس من الجلسة بعد مشادة كالمیة مع عضو المجلس جمال ابو ریا(

العطاء فقط ن عنھا اال اننا اھتمینا ان یكون لیست من عندنا ولسنا مسؤولی" תעודת זכאות".8
لمن یرید القریة للتقدم للعطاء وربحھ وأعطاهمنع أي مواطن من ان نستطیع لساكني كوكب، ھل ن

!!سواء كان أخت او أخ او أي شخص آخر ؟؟
ون كما علمنا في الفترة االخیرة بالنسبة لالسعار من دائرة اراضي اسرائیل في المرات القادمة ستك.9

.المناقصات مع أسعار حد أدنى
توزیع القسائم الذین لنا علم بھم وتم شرح كیفیة عندما سوقت القسائم دعي جمیع من تقدموا للعطاء .10

.واعطاء االرشادات الالزمة أمام الجمیع
موضوع ال یوجد انسان معصوم عن الخطأ، اذا كان ھناك نقاط عینیة یمكن دراستھا وترتیب .11

.مقبولة على الجمیعبمعادلةالتسویق 
بعد استماعنا لجمیع االعضاء لم تكن أي فكرة واضحة للحل، لذا ارجو اذا كان الي عضو مجلس .12

.فكرة مبلورة ان یقدمھا خطیاً لدراستھا ومناقشتھا بموضوعیة ونحن بانتظار افكاركم
قسائم لمن أنوه وأحذر ان دائرة اراضي اسرائیل في سیاستھا قد تقرر في أي لحظة ان تسوق ال.13

یرید حتى من خارج القریة الن ھذا القرار یعود لھم كما حصل مع بلدات اخرى وعلیھ أحذر من 
.ومن یعبث بھ یتحمل مسؤولیة ذلكالعبث بالموضوع 

.الشرقیة ومناطق متفرقة بالقریةبطلب لتسویق قسائم اخرى بالمنطقةلقد تقدمنا.14

.س یشمل الرئیس لمتابعة ما یتعلق بتسویق القسائمیقترح تشكیل لجنة من أعضاء المجل: محمد حاج
.باإلجماعجمیع أعضاء المجلس المحلي المكونة من صودق على تشكیل اللجنة

.مساءً 9:00اغلقت الجلسة الساعة 
نواف حجوج

رئیس مجلس كوكب ابو الھیجاء المحلي
.محمود قاسم: سجل


