المـجلس البلدي لمـدينـة الطيبــة

المجلس البلدي محضر الجلسة االعتيادية رقم 2015/12
االرباا
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بــلديــة الـطيبــة
محضر جلسة المجلس البلدي االعتيادية رقم  2015/12من يوم االرباا الموافق  2015/11/25الساعة الساباة
مسا ً .
الحضور االعضا -:
 -1المحامي شااع مصاروه منصور
 -2د .نهاية حبيب
 -3مالك عازم
 -4عبد الحكيم جبارة
 -5عبد الرازق عبد القادر
 -6حسني جباره
 -7حكمت مصاروه
 -8علي ياسين
 -9محمد جابر
 -10ساد عمشة
 -11احمد عازم
 -12سامي ياسن
 -13حاتم جابر
 -14شحادة عازم
 -15رفات جبارة
 -16مهند عبد القادر

 رئيس بلدية الطيبة عضو بلدية الطيبة عضو بلدية الطيبة عضو بلدية الطيبة عضو بلدية الطيبة عضو بلدية الطيبة عضو بلدية الطيبة عضو بلدية الطيبة عضو بلدية الطيبة عضو بلدية الطيبة عضو بلدية الطيبة عضو بلدية الطيبة عضو بلدية الطيبة عضو بلدية الطيبة عضو بلدية الطيبة -عضو بلدية الطيبة

اشترك في الجلسة :
 -1سامي تالوي  ،محاسب البلدية
 -2احمد ابو عطا  ،مساعد المحاسب المرافق
 -3اهرون بونية  ،المستشار القضائي
 -4سلوى مصاروه  ،مديرة القوى الااملة ومستشارة الرئيس لشؤون المرأة
 -5خالد ابو اصبع  ،مستشار الرئيس
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جدول االعمال:
 -1المصادقة على محضر جلسة رقم . 2015/11
 -2المصادقة على تعيين قائم بأعمال الرئيس ،حسب البند  14من قانون السلطات المحلية.
 -3المصادقة على تعيين نائبين للرئيس.
 -4المصادقة على تعيين اللجان المقترحة لتفعيل العمل البلدي .
 -5المصادقة على تعيين ثالثة مندوبين للعضوية في اتحاد مدن دروم هشارون للمياه العادمة.
 -6المصادقة على تعيين مندوب لسلطة التصريف هشارون لتصريف المياه.
 -7المصادقة على ميزانية تطوير رقم  628مسار للمشاة بقيمة  1,248,000شيكل  ،بتمويل وزارة الداخلية.
 -8المصادقة على ميزانية تطوير رقم  627تعبيد شارع بمحاذاة وحدة البساتين وادي حمدان والمنطقة بتمويل
وزارة الداخلية بمبلغ  2,114,000شيكل.
 -9المصادقة على ميزانية تطوير رقم  630إلقامة خمسة حدائق عامة بمبلغ  800,000شيكل بتمويل مفعال
هبايس.
 -10المصادقة على ميزانية تطوير رقم  626لتعبيد الشارع المحاذي لبيت الجيل الذهبي بتمويل وزارة الداخلية
بمبلغ  760,000شيكل.
 -11المصادقة على ميزانية تطوير رقم  625لتعبيد الشارع المحاذي لوحدة البساتين ابن سينا ب بتمويل وزارة
الداخلية بمبلغ  1,240,000شيكل.
 -12المصادقة على زيادة ميزانية تطوير رقم  613لشق شوارع  2014بتمويل وزارة الداخلية بمبلغ 1,295,600
شيكل.
 -13المصادقة على ميزانية تطوير رقم  624لشراء ثالثة مباني متنقلة لثانوية عتيد بتمويل وزارة المعارف بمبلغ
 210,000شيكل.
 -14المصادقة على تعيين مساعد لرئيس البلدية.
 -15اعادة النقاش في موضوع تخصيص قطعة ارض لجمعية النور.
البحث :
المحامي شااع مصاروه منصور:
ارحب بكل اعضاء البلدية في الجلسة العملية االولى بعد ان غابت القيادة الجماهيرية من بلدية الطيبة بسبب اللجنة المعينة
التي هي نقطة سوداء في تاريخ هذا البلد ،وأرحب ايضا ً بعضو البلدية مهند عبد القادر لعدم اشتراكه في الجلسة الماضية
.
-1المصادقة على محضر جلسة رقم . 2015/11
المحامي شااع مصاروه منصور:
ارجو المصادقة على محضر جلسة رقم  2015/11الذي ارفق لدعوة هذه الجلسة.
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حاتم جابر :
اطلب تصحيح محضر الجلسة بإضافة "مداخلتي" من حق االعضاء مناقشة أي بند يطرح في الجلسة وهذا حق قانوني
لكل عضو بلدية وغير مقبول بتاتا ً التصويت على بنود بدون مناقشتها".
ويا حبذا لو تطرح ما قلته لنا في الجلسة المصغرة بيننا.
المحامي شااع مصاروه منصور:
نحن نعمل بشفافية وديمقراطية ومن حق أي عضو ابداء رأيه وسوف نعمل بتنسيق فعال وسوف نناقش كل االمور بشكل
مفتوح وشفاف.
القرار:
تقرر بأغلبية 14عضو وامتناع العضو مهند عبد القادر لعدم حضوره الجلسة السابقة تصحيح المحضر واضافة مداخلة
السيد حاتم جابر والمصادقة عليه .
-2المصادقة على تايين قائم بأعمال الرئيس ،حسب البند  14من قانون السلطات المحلية.
المحامي شااع مصاروه منصور:
اطلب المصادقة على تعيين السيد عبد الحكيم جباره قائم بأعمال الرئيس متفرغ مع راتب ومع صالحيات في القوى العاملة
والشؤون المالية  ،ومرفق ايضا ً تصريح المحاسب بان البلدية قادرة على دفع المعاش.
القرار:
تقرر بأغلبية  10اصوات وهم المحامي شعاع مصاروه منصور ،وعبد الحكيم جبارة ،مالك عازم  ،عبد الرازق عبد
القادر  ،حكمت مصاروه  ،حسني جباره  ،رفعت جباره  ،نهاية حبيب  ،محمد جابر  ،علي ياسين  ،وامتناع خمسة اعضا
وهم :
سعد جابر  ،احمد عازم  ،سامي ياسين  ،حاتم جابر  ،مهند عبد القادر  ،ولم يعترض أي عضو على تعيين السيد عبد
الحكيم جبارة قائم بأعمال الرئيس متفرغ مع راتب ومع صالحيات في القوى العاملة والشؤون المالية .
-3المصادقة على تايين نائبين للرئيس.
أ)المحامي شااع مصاروه منصور:
اطلب المصادقة على تعيين السيد طارق (مالك) عازم نائب للرئيس متفرغ مع راتب ومع صالحيات في شؤون الرياضة
والشباب .ومرفق ايضا ً تصريح المحاسب بان البلدية قادرة على دفع المعاش.
القرار:
تقرر بأغلبية  10اصوات وهم المحامي شعاع مصاروه منصور ،وعبد الحكيم جبارة ،مالك عازم  ،عبد الرازق عبد
القادر  ،حكمت مصاروه  ،حسني جباره  ،رفعت جباره  ،نهاية حبيب  ،محمد جابر  ،علي ياسين  ،وامتناع خمسة اعضا
وهم  :سعد جابر  ،احمد عازم  ،سامي ياسين  ،حاتم جابر  ،مهند عبد القادر  ،ولم يعترض أي عضو على تعيين السيد
طارق (مالك) عازم نائب للرئيس متفرغ مع راتب ومع صالحيات في شؤون الرياضة والشباب.
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ب)المحامي شااع مصاروه منصور:
اطلب المصادقة على تعيين السيد عبد الرازق عبد القادر نائب للرئيس غير متفرغ من دون راتب ومع صالحيات في
الجباية والتربية والتعليم.
القرار:
تقرر بأغلبية  10اصوات وهم المحامي شعاع مصاروه منصور ،وعبد الحكيم جبارة ،مالك عازم  ،عبد الرازق عبد
القادر  ،حكمت مصاروه  ،حسني جباره  ،رفعت جباره  ،نهاية حبيب  ،محمد جابر  ،علي ياسين  ،وامتناع خمسة اعضا
وهم  :سعد جابر  ،احمد عازم  ،سامي ياسين  ،حاتم جابر  ،مهند عبد القادر  ،ولم يعترض أي عضو على تعيين السيد
عبد الرازق عبد القادر نائب للرئيس متفرغ بدون راتب ومع صالحيات في الجباية والتربية والتعليم.
عضو بلدية الطيبة السيد شحادة عازم ينضم للجلسة الساعة . 19:37
-4المصادقة على تايين اللجان المقترحة لتفايل الامل البلدي .
المحامي شااع مصاروه منصور:
اطلب المصادقة على تركيبة اللجان المقترحة والتي ارفقت بالدعوة لهذه الجلسة .
حاتم جابر :
اطلب تغيير بسيط وهو إضافتي للجنة المناقصات ألحل محل عضو البلدية السيد سعد عمشة واضافته للجنة الشؤون
االجتماعية ليحل محلي .
ساد عمشة :
اطلب اضافة عضويين اخريين في اللجنة الدينية اوافيكم بهم بالجلسة المقبلة .
المحامي شااع مصاروه منصور:
اطلب المصادقة على تركيبة اللجان اآلتية بعد التصحيح .
القرار:
تقرر باإلجماع المصادقة على تركيبة اللجان المقترحة .

 -1لجنة االدارة :
رئيس اللجنة  :المحامي شااع مصاروة منصور .
االعضا  :عبد الحكيم جباره  ،مالك عازم  ،عبد الرازق عبد القادر  ،علي ياسين  ،حسني جباره  ،نهاية
حبيب  ،حكمت مصاروة  ،رفعت جباره  ،محمد جابر .
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 -2لجنة المالية :
رئيس اللجنة  :المحامي شااع مصاروة منصور .
االعضا  :عبد الحكيم جباره  ،مالك عازم  ،عبد الرازق عبد القادر  ،علي ياسين  ،حسني جباره  ،نهاية
حبيب  ،حكمت مصاروة  ،رفعت جباره  ،محمد جابر  ،سعد عمشة.
 -3لجنة التخطيط والبنا :
رئيس اللجنة  :المحامي شااع مصاروة منصور .
االعضا  :عبد الحكيم جباره  ،مالك عازم  ،عبد الرازق عبد القادر  ،علي ياسين  ،حسني جباره  ،نهاية
حبيب  ،حكمت م صاروة  ،رفعت جباره  ،محمد جابر  ،سعد عمشة  ،احمد عازم  ،سامي ياسين  ،شحادة
عازم  ،حاتم جابر  ،مهند عبد القادر .
 -4لجنة االعفا ات :
رئيس اللجنة  :حسني جباره .
االعضا  :عبد الرازق عبد القادر  ،نهاية حبيب  ،احمد عازم  ،سامي تالوي  ،اهرون بونيه  ،بهيسة
مصاروة  ،صالح حاج يحيى  ،حاتم جابر.
 -5لجنة المناقصات :
رئيس اللجنة  :حكمت مصاروة .
االعضا  :محمد جابر  ،علي ياسين  ،حاتم جابر  ،سامي ياسين .
 -6لجنة المراقبة :
رئيس اللجنة  :حاتم جابر .
االعضا  :سعد عمشة  ،سامي ياسين  ،شحادة عازم  ،مهند عبد القادر.
 -7لجنة المحافظة على البيئة :
رئيس اللجنة  :علي ياسين .
االعضا  :مهند عبد القادر  ،احمد عازم  ،نهاية حبيب  ،مراد شيخ يوسف  ،عبد الحكيم مصاروة  ،هالل
مصاروه  ،ماهر نصيرات  ،عمر جمعه  ،محمد زبارقة ،

 -8لجنة التربية والتاليم :
رئيس اللجنة  :رفات جباره .
االعضا  :مالك عازم  ،نهاية حبيب  ،هيثم برانسي  ،فتحية مصاروة  ،سعد عمشة  ،مهند عبد القادر ،
جواد مصاروة  ،رئيس مجلس الطلبة البلدي  ،علي شيخ يوسف  ،واثق ناشف  ،جواد عويضة  ،عثمان
مصاروة  ،عبد الرازق عبد القادر  ،سامي ياسين.
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 -9لجنة الطوارئ :
رئيس اللجنة  :المحامي شااع مصاروة منصور.
االعضا  :عبد الحكيم جباره  ،مالك عازم  ،عبد الرازق عبد القادر  ،احمد عازم  ،سامي ياسين  ،وكل
مدراء االقسام  ،شحادة عازم.
 -10لجنة المحافظة على المناطق والمباني التاريخية :
رئيس اللجنة  :محمد عمشة .
االعضا  :حكمت مصاروة  ،مهند عبد القادر  ،احمد عازم  ،شحادة عازم  ،محمد ناشف  ،طالب نصيرات
 ،احمد جبالي  ،عمر جمعة  ،نهاية حبيب .
 -11لجنة الدعم :
رئيس اللجنة  :عبد الرازق عبد القادر .
االعضا  :حسني جباره  ،سامي ياسين  ،حكمت مصاروه  ،حاتم جابر .
 -12لجنة تخصيص االراضي والمباني :
رئيس اللجنة  :سامي تالوي .
االعضا  :اهرون بونيه  ،خالد جبالي  ،يوسف جمعة  ،حمدان جمعة .
 -13لجنة محاربة تااطي المخدرات :
رئيس اللجنة  :احمد عازم .
االعضا  :مالك عازم  ،علي ياسين  ،بهيسة مصاروه  ،رائد بلعوم  ،مدير قسم المعارف  ،غازي عويضة
 ،وجيه بلعوم  ،شادي تلي  ،احمد جبالي .
 -14لجنة محاربة الانف :
رئيس اللجنة  :شحادة عازم .
االعضا  :رفعت جباره  ،مهند عبد القادر  ،سعد عمشة  ،علي شيخ يوسف  ،الدكتورة زهور مصاروة ،
واثق الناشف  ،وقاد نصيرات  ،محمد زبارقة .

 -15لجنة الرياضة والشباب :
رئيس اللجنة  :مالك عازم .
االعضا  :علي ياسين  ،محمد عمشة  ،شحادة عازم  ،اشرف حاج يحيى  ،مراد عازم  ،ابراهيم ابو صبحة
 ،الدكتورة زهور مصاروة  ،وقاد نصيرات  ،غازي عويضة .
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 -16لجنة الحذر على الطرق :
رئيس اللجنة  :عبد الحكيم جباره.
االعضا  :خالد جبالي  ،يوسف جمعة  ،سعد عمشة  ،نهاية حبيب  ،ممثل وزارة المواصالت  ،ممثل وزارة
االمن الداخلي  ،عبد الحكيم مصاروه  ،رافت شيخ علي  ،رياض عيسى عازم.
 -17لجنة الشؤون االجتماعية :
رئيس اللجنة  :نهاية حبيب .
االعضا  :سعد عمشة  ،حسني جبارة  ،بهيسة مصاروه  ،رائد بلعوم  ،واثق ناشف  ،ماهر نصيرات.

 -18لجنة المشتريات :
رئيس اللجنة  :عبد الحكيم جبارة .
االعضا  :سامي تالوي  ،سهيل حاج يحيى  ،علي ياسين  ،محمد عمشة .
 -19لجنة التنسيق :
رئيس اللجنة  :شااع مصاروه منصور .
االعضا  :سعد عمشة  ،شحادة عازم  ،احمد عازم  ،حاتم جابر  ،سامي ياسين  ،خالد ابو اصبع  ،سامي
تالوي.
 -20اللجنة الدينية :
رئيس اللجنة  :ساد عمشة .
االعضا  :احمد عازم  ،جواد مصاروه  ،محمد جابر  ،مهند شيخ يوسف  ،فائد مصاروه  ،ايهاب مصاروه.
 -5المصادقة على تايين ثالثة مندوبين للاضوية في اتحاد مدن دروم هشارون.
المحامي شااع مصاروه منصور:
بلدية الطيبة عضوة في اتحاد مدن وقرى دروم هشارون للمياه العادمة ومن حقها تعيين ثالثة مندوبين واطلب
تعيين المحامي شعاع مصاروه منصور  ،محمد جابر  ،سامي تالوي  ،اعضاء من قبل البلدية .
حاتم جابر :
اطلب اضافتي لقائمة المندوبين لخبرتي السابقة حيث كنت عدة سنوات مندوب من قبل بلدية الطيبة.
القرار:
تقرر باالجماع تعيين المحامي شعاع مصاروه منصور  ،محمد جابر  ،سامي تالوي  ،حاتم جابر كمندوبين
من قبل بلدية الطيبة في اتحاد ومدن قرى دروم هشارون للمياه العادمة.
-6المصادقة على تايين مندوب لسلطة التصريف هشارون .
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المحامي شااع مصاروه منصور:
بلدية الطيبة عضوة في سلطة تصريف المياه هشارون ويحق لها تعيين عضو ولهذا اطلب الموافقة على
تعيين عبد الحكيم جبارة كمندوب من قبل البلدية في السلطة.
القرار:
تقرر باإلجماع تعيين السيد عبد الحكيم جبارة لمندوب من قبل بلدية الطيبة لسلطة تصريف المياه هشارون.
-7المصادقة على ميزانية تطوير رقم  628مسار للمشاة بقيمة  1,248,000شيكل  ،بتمويل وزارة الداخلية.
المحامي شااع مصاروه منصور :
ثاني يوم من استالمي فترة الرئاسة دعيت لجلسة مستعجلة في وزارة الداخلية تضمنت توصيات وتخوفات عديدة حيث
اوضحوا بان الطيبة تحت المجهر وسوف تراقب عن كثب  ،واذا تمت ادارة البلدية بدون خروقات للميزانية فسوف
يتم دعم البلدية ماديا ً ومعنويا ً ورصدوا عدة ميزانيات للنهوض في المدينة .
اطلب المصادقة على ميزانية تطوير رقم  628مسار لمشاة بقيمة  1,248,000شيكل  ،بتمويل وزارة الداخلية وذلك
في الشريحة الخضراء بين شارع  444حتى شرقي الكانتري بمسار حوالي  1000متر ويشمل مقاعد  ،اضاءة وطريق
.
حاتم جابر :
مشكورين على المشروع  ،والبلد بحاجة لمثل هذه االشياء واقترح ان نزيد من هذه المشاريع  ،واقترح ان يقام مسار
أخر بمحاذاة شارع  6في المستقبل .
مالك عازم :
كان هناك مسار دراجات بمحاذاة شارع  6ويا حبذا لو درس هذا الموضوع ليشمل المسار المستقبلي ايضا ً مسار
دراجات.
القرار:
تقرر باإلجماع المصادقة على ميزانية تطوير رقم  628مسار للمشاة بقيمة  1,248,000شيكل  ،بتمويل وزارة
الداخلية.

-8المصادقة على ميزانية تطوير رقم  627تابيد شارع بمحاذاة وحدة البساتين وادي حمدان والمنطقة بتمويل وزارة
الداخلية بمبلغ  2,114,000شيكل.
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المحامي شااع مصاروه منصور :
كرؤيا اؤمن بها ال يعقل ان تكون مؤسسات تربوية بدون شوارع معبدة هنالك مؤسسات تفتقر لهذه الطرقات  ،وهن
مدرسة السالم  ،مدرسة اجيال ولكن لألسف ال توجد فيهن مجاري وخطوط مياه وهاتان المدرستان موجودات في سلم
االولويات مستقبالً.
لذلك اطلب المصادقة على ميزانية تطوير رقم  627تعبيد شارع بمحاذاة وحدة البساتين وادي حمدان والمنطقة بتمويل
وزارة الداخلية بمبلغ  2,114,000شيكل.
القرار:
تقرر باإلجماع المصادقة على ميزانية تطوير رقم  627تعبيد شوارع بمحاذاة وحدة البساتين وادي حمدان والمنطقة
بتمويل وزارة الداخلية بمبلغ  2,114,000شيكل.
-9المصادقة على ميزانية تطوير رقم  630إلقامة خمسة حدائق عامة بمبلغ  800,000شيكل بتمويل مفاال هبايس.
المحامي شااع مصاروه منصور :
ً
الطيبة بلد اهلها يحبون الخضار ولكن لألسف البلد تفتقر للحدائق العامة ،وسابقا اقيمت حديقتان ولكن البلدية لم تقوم
بعنايتهن بشكل صحيح ولذلك اطلب المصادقة على ميزانية تطوير رقم  630إلقامة خمسة حدائق عامة بمبلغ
 800,000شيكل بتمويل مفعال هبايس.
سامي ياسين :
مشروع مبارك  ،واالهم المحافظة عليهن وصيانتهن .
القرار :
تقرر باإلجماع المصادقة على ميزانية تطوير رقم  630إلقامة خمسة حدائق عامة بمبلغ  800,000شيكل بتمويل
مفعال هبايس.

-10المصادقة على ميزانية تطوير رقم  626لتابيد الشارع المحاذي لبيت الجيل الذهبي بتمويل وزارة الداخلية بمبلغ
 760,000شيكل.
المحامي شااع مصاروه منصور :
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اطلب المصادقة على ميزانية تطوير رقم  626لتعبيد الشارع المحاذي لبيت الجيل الذهبي  ،بتمويل وزارة الداخلية
بمبلغ  760,000شيكل .هذا مشروع مهم جداً حيث ان هذه المؤسسة سوف يؤمها اناس من خارج الطيبة ويجب ان
تكون شوارع معبدة تليق باهل الطيبة .
القرار :
تقرر باإلجماع المصادقة على ميزانية تطوير رقم  626لتعبيد الشارع المحاذي لبيت الجيل الذهبي  ،بتمويل وزارة
الداخلية بمبلغ  760,000شيكل.
-11المصادقة على ميزانية تطوير رقم  625لتابيد الشارع المحاذي لوحدة البساتين ابن سينا ب بتمويل وزارة
الداخلية بمبلغ  1,240,000شيكل.
المحامي شااع مصاروه منصور :
اطلب المصادقة على ميزانية تطوير رقم  625لتعبيد الشارع المحاذي لوحدة البساتين ابن سينا ب بتمويل وزارة
الداخلية بمبلغ  1,240,000شيكل .الن هذه المنطقة خطرة وهناك تقام وحدة لصفوف البساتين ومهم جداً ان يعبد .
حاتم جابر :
هل تؤخذ بعين االعتبار هذه المبالغ عند مطالبة المواطنين الدفع ضمن اشتراك المواطنين.
المحامي شااع مصاروه منصور :
في سنة  2012غير القانون المساعد والمبالغ المستحقة من المواطنين ال تأخذ بعين االعتبار الميزانيات المجندة من
الوزارات المختلفة  ،وهذا امر شائك جداً وسوف نقوم بمناقشة الموضوع في احدى الجلسات المستقبلية .
القرار :
تقرر باإلجماع المصادقة على ميزانية تطوير رقم  625لتعبيد الشارع المحاذي لوحدة البساتين ابن سينا ب بتمويل
وزارة الداخلية بمبلغ  1,240,000شيكل.

-12المصادقة على زيادة ميزانية تطوير رقم  613لشق شوارع  2014بتمويل وزارة الداخلية بمبلغ 1,295,600
شيكل.
المحامي شااع مصاروه منصور :
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اطلب المصادقة على زيادة ميزانية تطوير رقم  613لشق شوارع  2014بتمويل وزارة الداخلية بمبلغ 527.000
شيكل ليصل لمبلغ  1,295,600شيكل.
القرار :
تقرر باإلجماع المصادقة على زيادة ميزانية تطوير رقم  613لشق شوارع  2014بتمويل وزارة الداخلية بمبلغ
 527.000شيكل ليصل لمبلغ  1,295,600شيكل.
-13المصادقة على ميزانية تطوير رقم  624لشرا ثالثة مباني متنقلة لثانوية عتيد بتمويل وزارة التربية والتاليم
بمبلغ  210,000شيكل.
المحامي شااع مصاروه منصور :
الرؤيا ضيقة ومع ان مبنى المدرسة جديد وتمت اضافة صفوف  ،اال ان اغلب الصفوف في المدرسة تضم اكثر من
خمسين طالب ولهذا كانت هناك حاجة القتناء ثالثة مباني متنقله .
القرار :
تقرر باإلجماع المصادقة على ميزانية تطوير رقم  624لشراء ثالثة مباني متنقلة لثانوية عتيد بتمويل وزارة التربية
والتعليم بمبلغ  210,000شيكل.
-14المصادقة على تايين مساعد لرئيس البلدية.
المحامي شااع مصاروه منصور :
كما معلوم لديكم فقد استقال كل الموظفين الذين تم تعيينهم على ايدي اللجنة المعينة من الوسط اليهودي ولذلك اطلب
تعيين السيد رامي حبيب كمساعد شخصي للرئيس بمعاش  %35من معاش المدير العام باطار اتفاقية كبار الموظفين
وذلك بالتنسيق مع وحدة االجور في وزارة الداخلية الذي يرأسها السيد موني معتوق .
القرار :
تقرر بأغلبية  10اعضاء وامتناع  6اعضاء بدون معارض  ،المصادقة على تعيين السيد رامي حبيب كمساعد شخصي
للرئيس بمعاش  %35من معاش المدير العام باطار اتفاقية كبار الموظفين .

-15اعادة النقاش في موضوع تخصيص قطاة ارض لجماية النور.
المحامي شااع مصاروه منصور :
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ادارة البلدية المعينة قررت تخصيص قطعة ارض لصالح جمعية النور إلقامة مركز ثقافي بدل مدرسة ثانوية  ،وكما
معروف لدينا بان الطيبة تنقصها ارض لمدرسة ثانوية  ،وكما رأيتم صادقنا على اقتناء ثالثة مباني متنقلة والشي الملح
حاليا ً اقامة مدرسة ثانوية .
في السنين السابقة كانت موا فقة إلعطاء ميزانية لبناء مدرسة ثانوية ولعدم توفر االرض فقد ابطلت هذه الميزانية ،
وادارة اللجنة المعينة رغم ذلك قررت تخصيص قطعة االرض لجمعية النور  ،وهنا اود ان اثني على اقتراح عضو
البلدية السيد حاتم جابر بان تكون كل المباني التي يتم تخصيص االراضي لها على اسم البلدية والترخيص الذي يصدر
يجب ان يكون على اسم البلدية .
نحن مع بناء مراكز ثقافية  ،ولكن سلم االولويات واضح .المدارس قبل كل شيء واود ان انوه بانني طلبت لقاء مع
الدكتور احمد طيبي ولكن لألسف لم يكن في البالد ،ولكن تحدثنا اليوم صباحا ً في هذا الموضوع  ،واذا كان هنالك
تخطيط لمركز ثقافي مع مدرسة ثانوية في هذه القطعة فسوف نقوم بدراسته.
سامي ياسين :
ً
كما تفضلت نحن لسنا ضد المراكز الثقافية ولكن المدارس اوال وكرئيس لجنة اولياء امور مدرسة عمال يوجد هنالك
 1600طالب هذه كلية وليست مدرسة وهنالك ضغط كبير وال يمكن ادارة مدرسة كهذه بشكل عادي  ،ونحن بحاجة
لمدرستين وليس مدرسة واحدة  ،وهنالك تكريس أمتار معينة لكل طالب وليس فقط ايجاد الغرف واغلب المدارس
اليوم ال تتعدى  500طالب لكي تكون ادارتها ناجحة .
حاتم جابر :
ً
تلقيت اتصاال هاتفيا ً قبل الجلسة من قبل شخص تطرق لمشروع اقامة القصر الثقافي  ،واشار في حديثة بانهم قطعوا
شوطا ً كبيراً لبناء القصر الثقافي وفي حال عدم اخراجه الى حيز التنفيذ سوق تجمد كل الميزانيات التي خصصت له
ولذلك اعتقد انه يجب علينا ان نجلس مع االطراف التي لها عالقة بالموضوع ومن ثم نتخذ القرارات المالئمة.
واعيد وأؤكد بان كل ارض تخصص لجمعية او مؤسسة اخرى يجب ان تبقى االرض والرخص باسم البلدية ويجب
ان يكون للبلدية تمثيالً فيها كي تكون شريكة في تفعيل النشاطات .
المحامي شااع مصاروه منصور :
ما هو موقفك هل انت مع مدرسة او قصر ثقافي ؟
حاتم جابر :
انا مع المشروعين ولكن االهم مدرسة ثانوية واذا امكن دمجها فذلك يخدم كل االطراف .
ساد عمشة :
يجب ان تكون المدارس في سلم االولويات فهي ليست اقل من بناء المساجد  ،واذا كانت المساحة كافية لعمل المشروعين
فليكن واكبر مثال على ذلك استغالل مدرسة االخوة لمركز التبواح بايس .
شحادة عازم :

بلــدية الطــيبة
ديوان رئيس البلدية
هاتف0722563431 :
فاكس7990355-09 :

עם הפנים לתושב
Leshkah.taybe@muni.il

עיריית טייבה
לשכת ראש העירייה
טלפון0722563431 :
פקס7990355-09 :

القرار بناء مدرسة ثانوية هو مبارك واود ان اطرح موضوع المدرسة الثانوية الشاملة فموضوع االعداديات غير قائم
اليوم في الوسط اليهودي وقد اثبت فشله وهو قائم فقط في الوسط العربي .
القصر الثقافي مهم جداً ولكن المدرسة اهم .
المحامي شااع مصاروه منصور :
موضوع الثانوية الشاملة موضوع مهم ونقوم بدراسته على يد اللجنة االستشارية التي اقمتها  ،اما بالنسبة للقصر
الثقافي فهو موضوع مهم ايضا ً وسوف ندرس تخصيص قطعة ارض اخرى .
احمد عازم :
هنالك مساحة معلومة التي يجب ان تخصص لمدرسة ثانوية حسب معايير وزارة التربية والتعليم .
القرار :
تقرر باإلجماع بناء مدرسة ثانوية في قطعة االرض التي خصصت لبناء القصر الثقافي وسوف تتم دراسة امكانية بناء
القصر الثقافي بجانب المدرسة اما اذا تعذر ذلك فسوف تتم دراسة تخصيص قطعة ارض اخرى .

اختتمت الجلسة في تمام الساعة  20:35من يوم االرباا الموافق . 2015/11/25

بــــــاحتــــرام
المحامي شااع مصاروه منصور
رئيس بلدية الطيبة
نسخة :
السيدة روت يوسيف ،مديرة لوا المركز
السادة اعضا البلدية

سجلها :سامي تالوي ،محاسب البلدية

