
2010/12/26
11-2010رقم 

2010/11محضر جلسة رقم 

الموافق األحدیوم 2010/11لرقم اعتیادیةالھیجاء المحلي جلستھ الغیر أبوعقد مجلس كوكب 
.في تمام الساعة السادسة والنصف في بنایة المجلس المحلي2010/12/26

حجوج، إبراھیمیونس صالح، عضاءواألنواف حجوج رئیس المجلس : كل من السادة –الحضور
أبوالھیجاء، جمال أبوالھیجاء، محمد حاج، موفق أبومصطفى فارس، عاید منصور، نایف علي، خالد 

.الھیجاءأبوریا، مراقب المجلس حسین محمد والمستشار القانوني عمر 

_________:   الغیاب

:األعمالجدول 
.حليلرئیس المجلس المبأعمالانتخاب قائم .1
.2011أمر االرنونا إقرار.2

قلت ھذه المرة المئة التي نطلب بھا نإالمبالغة أریدأطلب تصحیح في البروتوكول السابق، ال : محمد حاج
تصلیح المحضر، في المحضر السابق تحدثت انھ تم االتصال بالسید محمد لتأجیل النقطتین االولى والثانیة 

باعضاء المجلس من قبل سكرتیر المجلس السید محمود قاسم لعدم وذكرت انھ كان نوعاً من االستھتار
.الرد وعدم كتابة ما یقال داخل الجلسة

لم اذكر ما كتب في البروتوكول بنفس النص وأطلب تصحیح –في النقطة الثانیة تسویق قسائم البناء 
ة، كذلك عن كثافة العمار التي یغلق الناحیة الجمالیة للمنطقوأالوضع تخطیط سلیم للعمار : وكتابة ما یلي

تدخل في التخطیط السلیم، كذلك تكلمت عن ساحات وحدائق بین القسائم، عن وضع معاییر في كیفیة تقسیم 
بل لشخص واحد وذلك للقسائم أشخاصتكون لثالثة وأالیكون التخطیط بالطول بل بالعرض أال. القسائم

سابقة من أسعارالتي ارتفعت عن األسعارالقسائم وعن المسؤول الرئیسي عن توزیعنتكلمت م. الشرقیة
من نسمع انھ ھناك أصبحناشاقل ، وكذلك ألف73إلىالف حتى وصل الدفع 45إلىالف شیكل 25

.یتزوج من فتاة من كوكب ولو لسنة واحدة للحصول على قسیمة بناءأند من یرید خارج البل

جل في البروتوكول وذلك لوضع حد أعلى للمزایدة وان تكون ما قلتھ ولم یسإضافةأطلب : مصطفى فارس
.مبادرة من السلطة المحلیة بالتنسیق مع مقدمي العرض 

.لم اقصد ما قیل بخصوص عدم فحص صندوق البرید بالروح التي ذكرت في البروتوكولأنا

–مساء الخیر : رئیس المجلس
.لیست نقطة مؤجلة بل ھي مطروحة للمرة الثانیةبأعمالفانتخاب قائم –وقع خطأ األولىبالنقطة 

رئیس المجلس مع بأعمالحجوج قائماً إبراھیمأطلب انتخاب السید ) أ(السلطات ألمر114حسب البند 
.1975لقانون السلطات المحلیة 17صالحیات التخطیط والبناء حسب البند 



: تصویت
.الھیجاء، یونس صالحأبوجوج، خالد حنواف ریا، أبوحجوج ، جمال إبراھیم: مع االقتراح
.الھیجاء، مصطفى احمدأبومحمد حاج، نایف علي، عاید منصور، موفق : ضد االقتراح

. حجوجإبراھیمیعارض اقتراح رئیس المجلس النتخاب عضو المجلس مصطفى فارس: عضو المجلس
ألنھرئیس المجلس بأعمالت الكافي لقائم انھ ال یوجد عنده الوقأرىإبراھیمزمیلي أومع احترامي للسید 

نا فوقتي یسمح بذلك وكنت قد یوجد عنده وظیفھ في سلك التعلیم مع تمنیاتي لھ بالتوفیق في عملھ، اما ا
برسالة خطیة وشفھیة بھذا الخصوص ولم یرد علي الرئیس، أرجو من الجمیع ومن السید ابراھیم أرسلت

عائلة أليحزب وال أليطفى فارس في قائمة مستقلة ال تنتمي مصأناتفھم الوضع بشكل عام وكوني 
.بعد الجبھة وشكراً أصواتأكثروحصلت على 

.7:22السید نایف علي انسحب من الجلسة الساعة 

ال فھو لیس المسؤول أوكان لدى وقت إذایحدد أنال یستطیع السید مصطفى فارس : ابراھیم حجوجالسید 
.يوقتم انظیعرف یمكنھ أن عندي "اعندما یكون سكرتیرفقط .المنظم لوقتيأو

زاد عن حده وقضیة مثل ھذه یجب ان تنتھي وأنا صوت مع األمرأرى ان : الھیجاءأبوخالد السید 
.حجوج الحظ ، لدینا قضایا أكثر وأھم لمعالجتھاإبراھیمم یحالف السید لولألسفاالقتراح لكي ننھیھا 

:رئیس المجلس
2011أمر االرنونا إقرارالثانیة النقطة 

أرسلتاطلعوا على البنود التي اإلخوانطفیفة ، أشیاءاال 2010الذي اقر في سنة األمرال یوجد فرق عن 
.عضو فلیتفضلأليكان ھنالك مالحظات إذاوھي جزء من البروتوكول، إلیھم

.2011االرنونا لسنة أمرإقرارعلى باإلجماعصوت 

.19:37الساعة ةجلسالأغلقت

نواف جحوج
رئیس مجلس كوكب ابو الھیجاء المحلي


