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2011/5جلسة المجلس المحلي الغیر عادیة رقم 

في تمام الساعة السابعة والنصف مساء 2011/5عقد المجلس المحلي جلستھ الغیر عادیة رقم 
.في قاعة المجلس المحلي2011/3/6الیوم االحد 

الھیجاء، نایف علي، موفق ابو : السادة نواف حجوج رئیس المجلس المحلي واالعضاء: الحضور
ابراھیم حجوج، یونس صالح، عاید منصور، جمال ابو ریا، محمد حاج، مصطفى فارس احمد، 
خالد ابو الھیجاء، المستشار القضائي عمر ابو الھیجاء، حسین طربیھ ومخلص حجوج من وحدة 

.البیئة سخنین
_: الغیاب

مداولة وضع االنضمام لجمعیة المیاه: نقاط البحث

في مجال 2011قبل البدء بالنقطة اعاله اود تقدیم نقطة اقرار میزانیة تطویر للعام : حجوجنواف 
:، أعطي الحدیث عن المشروع البیئي لالخ مخلص 110،818بمبلغ البیئة وبناء المسجد

شاقل من وزارة البیئة تنتھي في نھایة العام الحالي 87،221ھناك میزانیة بمبلغ : مخلص حجوج
نفایات، سیكون العمل مع المؤسسات ، المجلس المحلي، المدرسة ، الروضات ، قسم لفصل ال

:المعارف ، الصحة وقسم الریاضة للمشاركة في ھذا المشروع
.سنة18العمل سیكون في شریحة االطفال حتى سن 

لوضع بقایا الطعام ، بالمدرسة سیكون فصل النفایات ترسنبدأ بالروضات ، سنضع كومبوس
ع المواد مثل تجمیع الورق والكرتون لالستحداث وكذلك بطریات ومواد كیماویة حسب نو

.والمواد الطبیعیة واالواني البالستیكیة

بعد التحیة أزیدكم علمًا اننا في اتحاد المدن للبیئة ننفذ سیاسة وزارة البیئة ومن : حسین طربیھ
شاقل، بدأت 250،350ي معدل تكلفة طن نفایات حوال. خاللھا موضوع تجمیع النفایات

الوزارات بالتفكیر باستغالل النفایات لتكون مواد خام واسترجاعھا بصناعات اخرى، والجبار 
شاقل للطن من النفایات وارجاعھا 55السلطات المحلیة اصدرت السلطة المحلیة دفع مبلغ حوالي 

، طلب ) ي البالستیكامنیر تأخذ الورق وشركة اخرى تأخذ اوان(عن طریق میزانیات لالستحداث 
.من الوحدة اتخاذ قرار للمیزانیة بشكل رسمي لكي نستطیع تحدید المیزانیة

شاقل، 110،808ھناك مبلغ صودق علیھ التمام بناء المسجد الجدید بمبلغ : رئیس المجلس
.أطلب من حضرتكم المصادقة على میزانیة التطویر المذكورة اعاله

.صودق على االقتراح باالجماع



النقطة االساسیة للجلسة وضع المجلس المحلي بانضمامھ لجمعیة المیاه : رئیس المجلس
مجاري المقدمة من االخوة االعضاء نایف علي ، عاید منصور، مصطفى فارس ومحمد حاج، وال

أرجو من حضراتكم تقدیم الموقف أو أي استفسارات واستیضاحات حول الموقع القانوني 
.المیاه والمجاريلوجودنا في جمعیة 

تم اتخاذ قرار باالنضمام التحاد المیاه والصرف الصحي في شفاعمرو وتم التصویت : نایف علي
أعضاء ، وھناك أعضاء أبدوا تحفظھم من االنضمام ، الذین صوتوا 4أعضاء ضد 6باغلبیة 

.ضد وكذلك قسم ممن صوت مع القرار كان لھم المالحظات
انوني یجبرنا باالنضمام لالتحاد، الیوم ھناك مر كأن الوضع القعندما طرحت النقطة كان اال

لالتحاد وھناك لجان شعبیة ضد االنضمام، فھناك بالد لم تنضم حركة بكل البالد ضد االنضمام
شاقل سعر كوب المیاه بدل 12االنضمام ادى الى رفع تسعیرة المیاه الى حوالي . بعد الي اتحاد

.س المحلي، االمر الذي أثقل على الجمھورشاقل التي دفت للمجل4.52
اقترح ان یتخذ قرار باالنسحاب من اتحاد المیاه والصرف الصحي شفاعمرو وان یكون لنا شركة 
خاصة یترأسھا رئیس المجلس المحلي، وتشكیل لجنة شعبیة لمتابعة االمر أسوة بكل القرى 

.المجاورة
.د حیث لم یطلع على فحوى االتفاقلقد وقع المجلس المحلي على اتفاقیة مع االتحا

تعاني القرى والمدن من مشاكل كبیرة في حسابات المیاه والصرف الصحي : مصطفى فارس
ال یوجد مراقبة حول رفع اسعار المیاه . التي یتسلمونھا فھناك أخطاء كبیرة من قبل االتحاد

ي شراء اسھم المیاه ھناك صعوبات ف.والعاملین فیھا من قبل الشركة ولیس من نفس البلدة
.والمجاري ورسوم المجاري للبیوت الغیر مربوطھ لشبكة الصرف الصحي

:اطلب تفھم االمور واالنطالق معًا بخطة العمل االتیھ
.توسیع اللجان لتشمل كل االطیاف واالنتماءات.1
.الشروع باالعتصام بالشوارع العامة.2
.كل لجنة تقوم باعتصامات بالمكان والزمان المناسب.3
.مظاھرة شعبیة امام شركة المیاه في شفاعمرو.4
.حملة تواقیع للمواطنین ضد الشركة.5
.اقامة صفحة فیس بوك للتصویت.6
.رسالة توجھ لكل اعضاء الكنیست.7
.رسالة توجھ لشركة المیاه بقراءة العدادات وتوزیع البالغات.8

تم توزیع منشور في القریة موقع من قبل اعضاء المجلس المحلي وكذلك نشر : ابراھیم حجوج
في كل العرب وكان ھناك بعض المغالطات وتضلیل للجمھور بالنسبة لسعر كوب الماء مع 

.رسوم المجاري
شاقل 8،63شاقل ، ثمن كوب المیاه وباالتحاد 6،26بعد الفحص تبین ان المواطن كان یدفع 

.قبل االنضمام3،80شرة كان للكوب بینما بالن
.كوب ماء للفرد للشھر4كوب ولكن الحقیقة 8بالنسبة لعدد االكواب المستحقة للفرد حیث نشر 

وبحالة 2009/9یتوجب ان ال نكون من أوائل المنضمین بالنسبة لالنسحاب من االتحاد، ذكرت 
حالیًا اذا كان اجماع للمجالس تغییر القانون نبحث االمر وكان ھناك امكانیة لالنسحاب سننسحب و

.المحلي بفك االتحاد نكون نحن أول من ینسحب



.مساء الخیر للحضور مرة اخرى سألخص لكم الوضع وعالقتنا باالتحاد: نواف حجوج
ال شك ان ھناك رأي شامل لكل السلطات المحلیة والمواطنین ، ان القانون جائر وظالم حیث  

لى ، ان االنضمام ھو قانوني اجباري حیث ناضل جمیع السلطات اشرت للموضوع بالجلسة االو
).2009/10/25جلسة (المحلیة قبل سن القانوني ضد القانوني 

المیاه ، اتحاد المیاه ھو ناتج للقانون ، وقضیتنا ز بین القانون وسلطة المیاه واتحادعلینا ان نمی
.الجوھریة ھي بالقانون نفسھ ولیس باالتحاد

منا لالتحاد كنا من االواخر وحاولنا بالجلسة االخیرة مع سلطة المیاه المكانیة رفض عندما انضم
.القانون ورفض االنضمام ولكن االمر كان اجباریًا

أزیدكم علمًا انھ باالسبوع الماضي عقد عدة جلسات مع رؤساء المجالس لتقویة الفعالیات 
.ة جماھیریة ضد القانون بالموازاةالجماھیریة ضد القانون فعلینا تنفیذ القانون ومجابھ

لقد ناضلنا وما زلنا ننضم لكل صوت ضد القانون ونناضل من اجل فك اتحاد المیاه عن طریق 
.الغاء القانون لالنضمام

واقمنا اضراب شامل یھود لقد قمنا بمظاھرة مع مركز السلطات المحلیة واعتصام للرؤساء 
لنا باقامة لجان شعبیة الن العمل المشاركة والعمل على وعرب من أجل الغاء القانون ، ال مشكلھ 

سنناضل معا ومع اللجان . اعضاء الكنیست العرب والیھود واالتفاق لتجنیدھم اللغاء القانون
.الشعبیة ومع مركز السلطات المحلیة وأعضاء الكنیست اللغاء القانون

یزانیات السلطات المحلي سلبیًا، ھناك عقوبات قاسیة لمن ال ینضم والتي تؤثر بشكل كبیر على م
نحن مع االھالي وتقدیم الخدمة لالھالي ولكن ال یمكن تخطي القانون وعلینا بالعمل اللغاء القانون 

.مع نضال مركز السلطات المحلیة والضغط الجماھیري

بالسلطات المحلیة االنضمام لالتحاد خالل ست ) أ(6بند –القانون یجبر : عمر ابو الھیجاء
وات من یوم المصادقة على القانون، وفي حالة عدم االنضمام ھناك صالحیة لحاكم اللواء ان سن

.یقرر الي اتحاد بضم السلطة المحلیة الي اتحاد میاه حسبما یراه
ال یمكن اتخاذ قرار ضد القانون أي ال یمكن اتخاذ قرار یناقض االنضمام الي اتحاد، أي قرار 

.وال یوجد تأثیر ، فھناك اتفاقیة مع االتحاد، الیمكن نقض االتفاقكھذا فھو باطل وال قیمة لھ 

بدایة اثمن الجھد الذي قام ویقوم بھ رئیس المجلس وأطلب منھ –بسم اهللا الرحمن : جمال ابو ریا
التعاون مع اعضاء الكنیست ولجنة المتابعة ومركز السلطات المحلیة حتى االنسحاب من االتحاد 

ذي یجبرنا باالنضمام لالتحاد، اذا كان االنسحاب من االتحاد بشكل فري یعود والغاء القانون ال
بضرر الھالي القریة والمجلس المحلي اقترح تأجیل التصویت على االقتراح لالنسحاب حتى 

.تتضح الصورة

اننا ضد القانون وضد نشرة لالھالي باننا متفقین باصدار یمكن ان نتخذ قرار: خالد ابو الھیجاء
.وندعو االھالي للمشاركة في النضال مع أي فعالیة ضد القانونفي حالة تعیدل القانون نضمام اال

.اقترح التصویت لالنسحاب من اتحاد الصرف الصحي والمیاه: نایف علي



: تصویت
.نایف علي ، موفق ابو الھیجاء ، مصطفى فارس ، محمد حاج ، عاید منصور :مع االقتراح

.حجوج ، جمال ابو ریا ، خالد ابو الھیجاء ، یونس صالح ، ابراھیم حجوجنواف : امتناع
____: ضد 

.الساعة التاسعة والربع خرج من الجلسة السادة عاید منصور ، موفق ابو الھیجاء ، محمد حاج

تصویت مع اقتراح السید خالد ابو الھیجاء

یونس صالح ، خالد ابو الھیجاء ، ابراھیم حجوج،نواف حجوج ، مصطفى فارس ، : مع االقتراح
.جمال ابو ریا

نایف علي: ممتنع
_____: ضد

.دقیقة9:20اغلقت الجلسة الساعة 

نواف حجوج
رئیس مجلس كوكب ابو الھیجاء المحلي

.محمود قاسم: سجل


