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 ( جديد) عضو -قنابيطة خليل د. محمد   تغيب(  - )مستقيل عضو   –ماهر أمين ريان
 (جديد)عضو    -عثمان ريان   إيهاب   )مستقيل( عضو  -يوسف زهدي ريان 

 (ةجديد) ة عضو  -أسماء حاتم ريان   تغيب( - )مستقيل عضو -عاصي ي حسين حسن
 (جديد)عضو   -نزيه غازي ريان   ( )مستقيلعضو   -منير موسى عاصي 
 المجلس سكرتير – ريان  محمود  تغيب( ) عضو مجلس   -حكمت سعيد عاصي  

 نة بال عنف ي مشروع مد مدير  –اسعد العبرة 
   -جدول األعمال:  

 السابقة.  ةالمصادقة على الجلس (1
 . مكانهمدد جضاء واستقبال أعمجلس   وديع أعضاءت (2

 . בחינה( ת בוועדונציג ציבור ممثالً للجمهور ) اختيار على لمصادقة ا (3
 (. المصادقة على توصيات لجنة المناقصات )مشاريع مختلفة (4
 . نحة سفريات لطالب ثانوية األهلية في ام الفحمم لمصادقة على ا (5
 . مستقبلية تقرير رئيس المجلس عن المشاريع القائمة والمسائالت و (6

 :لبحثا
 

 عقد الجلسات والكل يعرف السبب هو تفشي مرضعدم لسبب ال هموشرح ل رحب بالحضوررئيس المجلس 
لهذا قام مركز  لم تعقد جلساتها، والكورونا وكذلك وزارة الداخلية لم تسمح عقد الجلسات. وكثير من السلطات 

ن طريق االنترنت  يمات وزارة الصحة ولو ع تزام بتعلجلسات مع االلعقد بالسماح بالسلطات المحلية بتقديم طلب 
أن   لألعضاءطلب من  )كما المستقيلين األعضاءالجدد مكان  األعضاءبتسليم  تأخرالسبب ولهذا  זום()البعد 

وزع  ألن المشاريع كثيرة كما  (لكل اقتراح فيه مصلحة القرية لالستماعلهم ومستعد  ةيكونوا شركاء ويده ممدود
 ..المشاريع المستقبلية( ح عن)شر دعواتعليكم في ال

 
 

   :(31لسابقة رقم )ا ةصادقة على الجلسالم (1
 

الجلس:  رئيس المجلس المصادقة على  إذا كان هناك أي  (13)رقم   السابقة التي وزعت عليكم  ة نطلب  ، وسأل 

لألعضاء؟   استفسارات  أو  الجلسة  مالحظات  المصادقة على محضر  المجلس  اقر  المداولة  السابقة  هذا وبعد 

 لمذكورة.ا

 

 :مكانهم جدد  ضاءواستقبال أع مجلس  وديع أعضاءت (2
 

قائمة استقالته للذي يليه في القائمة ) قدم )ربحي( ريانمحمد عمر عضو المجلس السيد ن أ المجلس: رئيسأفاد 
كذلك  ، ةوهو معروف للجميع وعضواً سابقاً له خبرته الواسع سف ريانعبد الكريم يواألخ ه نيحل مكاو( التفاهم

المحامي ه السيد كانيحل مل( الفجر استقالته للذي يليه في القائمة )قائمة  قدم محمد جميل عاصي سو المجلضع
 (استقالته للذي يليه في القائمة )قائمة  قدمزهير عمر عاصي  األستاذعضو المجلس كذلك  .بالل علي عاصي

استقالته للذي يليه في   قدم ريانماهر أمن  السيد  عضو المجلسكذلك . اصيشادي فائق ع  يحل محله السيدل
  يوسف زهدي ريان السيدعضو المجلس كذلك . قنابيطة خليل محمددكتور يحل محله الل (السالم القائمة )قائمة

  عضو المجلسكذلك . إيهاب عثمان ريان يحل محله السيد ل (الكرامةاستقالته للذي يليه في القائمة )قائمة  قدم



ومن المفروض أن يحل محله  ( التضامنالقائمة )قائمة ذي يليه في ته للقالاست قدم يحسين حسني عاص  السيد
ه نحل مكاتلألسباب شخصية  تهوقدم استقال أعتذرانه بلغني به سكرتير المجلس وما ، خالد عثمان عاصيالسيد 

مة  في القائ استقالته للذي يليه  قدممنير موسى عاصي   السيد  عضو المجلسكذلك  .ريانأسماء حاتم  تخاأل
 . نزيه غازي ريانلمحامي يحل محله ال (الزهرةة )قائم

الذي بذلوه لخدمة أهالي القرية  عليه قام رئيس المجلس بشكر كل األعضاء المستقيلين وشكرهم على جهدهم و 
رحب  كما المجلس،المشاركة في فعاليات ومشاريع الحضور وأن يستمروا بمن خالل عضويتهم، كما طالبهم 

ماته تعليوأن ، وأن يكونوا مشاركين في القرارات واالجتماعات مالنجاح بمهمته همتمنى لو الجدد ضاءباألع
 .طلبونهل استفسار يللموظفين واضحة تماما باستقبال كل أعضاء المجلس دون استثناء وعليهم اإلجابة على ك

لجان  يعجم ين فيالسابق اءاألعضعلى أن يحال األعضاء الجدد مكان المجلس المصادقة أعضاء اقر  كذلك
، أجابه ، كذلك طلب العضو الجديد نزيه ريان أن يكون في لجنة المناقصاتالتي كانا بها كل عضوالمجلس 

لجنة  أعضاءنفحص مع باقي رئيس المجلس أنه سيفحص الموضوع وشخصياً غير معارض ولكن 
 . اتالمناقص

 

 : (ינה בח ת ועדווב נציג ציבור ممثالً للجمهور ) اختيار على لمصادقة ا (3
 

اخ  المجلس:   رئيسأفاد   المحلية  السلطة  على  الداخلية  وزارة  تعليمات  لجنة تحسب  في  للجمهور  ممثالً  يار 

للجمه  عاصي،المرحوم صابر    انو  ،موظفينال  الختياراالختبار   من فترة الشيخ  )ر منذ زمن بعيد  وكان ممثالً 

  محاسب محامي و  السيد عماد احمد عاصي، فهو  اقترح ان يحل محله  )رحمة هللا عليه( ولهذا  وفاته  لغاية  كامل(

اأيضاً  ملم  و كبيرةبموضوع  خبرة  وصاحب  متفرغ  لسلطات  أنه  أقر ه.  واألهم  والمناقشة  المداولة  وبعد  ذا 

ر في المجلس  و اقتراح رئيس المجلس وتعيين السيد عماد احمد عاصي ممثال للجمهالمجلس المصادقة على  

 المحلي.

 

 : (توصيات لجنة المناقصات )مشاريع مختلفةدقة على مصاال (4
 

لجنة المناقصات هي مستقلة وحسب القانون، ه تم توزيع قرارات لجنة المناقصات عليكم ان المجلس: رئيسأفاد 

مخالف للقانون. واللجنة تقوم بتقديم  قرارتغيير قراراتها إال إذا كان هناك وال يمكن أن يكون لنا في قراراتها 

هذه  ني. وأنا متعود أن اطرح و وقان هناك سبب مقنع ن كا إذاتها لرئيس المجلس لكي يصادق أو يعترض توصيا

المشاريع يكونوا مطلعين على المشاريع وما يدور في المجلس المحلي. ومن هذه لكي  األعضاءعلى رارات الق

 المناقصات: التي أوصت بها لجنة 

تأمينات المجلس المحلي وذلك بسبب تفشي   " כשרההهخشراه "ة التأمينات  كرتمديد العقد مع ش (أ

عن مناقصة    اإلعالنمات وزارة الداخلية لمدة نصف سنة ولغاية ذلك حسب تعلي ورونا وكمرض ال

 .جديدة

 (.ר.נאם יזמות בע"מ) ( تكنيس شوارع فازت بها شركة2/2020مناقصة رقم ) ( ب

 . عثمان علي عاصي(بها  زفاخدمات حدائق وصيانة ملعب كرة القدم )( 3/2020اقصة رقم )من ( ت

וניציה תור   فازت بها شركةلمسنين )شؤون اجتماعية( ت لخدمات سفريا( 4/2020اقصة رقم )من ( ث

 . בע"מ

,  )ייעוץ תקשורת خدمات ودخل موارد وجمع أموال للسطة المحلية  (5/2020اقصة رقم )من ( ج

 רות וסרמן(. روت فاسيرمان )تكنيس شوارع فازت بها משאבים( מיתוג וגיוס 

שכר( ות, ייעוץ וליווי )מתן שירותי חשב خدمات واستشارات معاشات (6/2020اقصة رقم )نم ( ح

 . )חב' מכלול מע"מ( بها شركة فازت

ת תחזוק  עבודות)ريف مياه بشوارع القرية أعمال ترميم وصيانة وتص( 8/2020اقصة رقم )من ( خ

.מ.י. הנדסה,  אفازت بها شركة أ.م.ي. للهندسة والصيانة )  כבישים, ניקוז ודרכי עפר(

 . תחזוקה בע"מ(ו

أقر المجلس المصادقة على كما  ،هذه المشاريع األعضاءبارك  ،بين الحضورهذا وبعد المداولة والمناقشة 

 .حسب ما ذكر رئيس المجلس ووزع على االعضاءرارات لجنة المناقصات ق 

 



 
 

 :نحة سفريات لطالب ثانوية األهلية في ام الفحمم  قة على المصاد (5
 

وذلك   مهلية بأم الفحفي كل سنة نقوم بتقديم مساعدة للطالب في المدرسة األ : ءلألعضا المجلس سرئي شرح

منحة كمساعدة لهم في السفريات. استوضح عضو المجلس د. محمد بسبب عدم توفير السفريات لهم، وهذه ال

طالب واحد فقط، ألننا  كان  إذاقنابيطة عن سفرية لمدرسة زيمر. أجابه رئيس المجلس يبحث بلجنة المساعدات  

رئيس   حرتقا ريات منظمة للقرى المجاورة.. ولهذا ك سفوهنا طالبنا في المدارس المختلفةال نريد توزيع 

أقر   .لبحث الموضوع فهي ستقدم توصياتها المحليالمجلس  حويل الموضوع للجنة المساعدات في تالمجلس 

 كما شرح رئيس المجلس.قتراح االالمجلس المصادقة على 
 

 : تقرير رئيس المجلس عن المشاريع القائمة والمستقبليةمسائالت و (6
 

 : من خالل الجلسة رئيس المجلسشرح 

وقريباً سيعلن عن مناقصة لبناء شقق  السابقة،الجلسات  قد ذكر ب الموضوع: الشرقيةفي المنطقة  قسائم البناء
ليسوا من  واطنين للم يتم تسويقها كياللومراحل( على  –سكنية بتكلفة بسيطة )عدد الشقق حسب طلب األهالي 

 . القريةسكان 
 

 وأننا، سابقة ات، أن الموضوع قد ذكر بالجلسأفاد رئيس المجلس: בית ספר חדשני(ديدة )ة الجمدرسال
 وفوراً سنبدأ بتخطيط. بصدد قبول التصاريح وااللتزامات المالية من وزارة المعارف،  

 
ة دائرة  ونحن ننتظر موافقأفاد رئيس المجلس، أيضاً هذا الموضوع قد ذكر بالسابق : مدرسة إعدادية وثانوية

على  النهائية صادقة وفي حالة المבית ספר צומח( قطعة أرض لبناء المدرسة ) بإعطائنا إسرائيلأراضي  
 .فوراً  سنبدأ بالعملى قطعة األرض وحصولنا علالشمالية   تفصيليةال الخريطة

 
ف النظرة وشركة سيلكوم، ولألس قد جلسة مع شركة بيزك انه تم ع أفاد رئيس المجلس: االنترنت في القرية

الجدد ان   األعضاءاالخوة ، ولكن اطلب من برا بلد صغيرة وهذه شركات هدفها الربح المادي وكفر ة بحت.يماد
صي وشادي ريان وبالل عا نزيه  األعضاءمعالجة الموضوع، ولهذا تم تعيين االخوة ويقوموا بالمشاركة 

 عاصي لمتابعة الموضوع. 
 

 اختتمت الجلسة
 باحترام      

 عاصي  ود محم     
 المجلس  رئيس     

 . المجلس  سكرتير – ريان محمود: سجلها
 

 . المحترم اللواء حاكم - طوف -يونتان سيمان بار . السيد1 : ةنسخ 
 .  المحترم لواءال حاكم مقام القائمة - مالي حجبيدة السي. 2
 . المحترم ةالدول  مراقب مكتب - لعومب  ضالن  . السيد3

 . رمونالمحت  المجلس  أعضاء . السادة4
 


