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 السادسه. في تمام الساعة  2015/02/26بتاريخ    خميسالُعقدت جلسة المجلس المحلي  يوم 

 مساًء بحضور:

    
 رقم

 الوظيفة أسم وعائلة

 رئيس المجلس المحلي أحمد فتالي   1

 نائب رئيس المجلس جهاد خطيب 2

 عضو حسين مرهج 3

 عضو سليمان حسن   4

 عضو غسان عيسى 5

 عضو محمد شمالي 6

 عضو رافع مرهج 7

 المستشار القانوني للمجلس خالد عثمان 8

 سكرتير ومحاسب المجلس حسين خطيب 9

 بأسم المجلس المحليالناطق الرسمي  نجيب خطيب 10

 

 مواضيع البحث:

 

توسيع الخارطة الهيكلية للقرية   .                                                                 -1

متفرقات   .                                                                                        -2

حصول المجلس على جائزة وزير الداخلية لإلدارة المالية الصحيحة .                              -أ

 الطريق المزمع شقه من عند مقام سيدنا الشيخ مهنا جنوباً . -ب

 لم يكن أي اعتراض على الجلسة ألسابقه .  

عن الزيارة التي األعضاء وأطلع رئيس المجلس المحلي السيد أحمد فتالي ،  أفتتح الجلسة السيد -1

، من أجل توسيع 2015/02/22بتاريخ  قسم التخطيط في القدس  –قام بها لوزارة الداخلية 

الخارطة الهيكلية لقرية الغجر. حيث حضر اللقاء من قبل المجلس السيد أحمد فتالي رئيس 

محمد دراوشة المجلس المحلي ، والسيد محمد شمالي عضو المجلس والسيد بالل خطيب ، والسيد 

                                                                الخارطة الهيكلية. تجهيز المهندس الذي يقوم بالعمل على 

السيد و בינת שוורץ ( السيدة ) رئيسة قسم التخطيط في وزارة الداخلية ومن قسم التخطيط 

 مهندس اللواء الشمالي في وزارة الداخلية ،   اليكس شفول

وطلب رئيس المجلس أن يتم تعيين مهندسين مختصين في البنى التحتية ، واألمور الجمالية ،     

وتقديم كل التسهيالت الممكنة والمواصالت . ألن هذا يكلف المجلس مبالغ كبيرة في التخطيط .

 العمل بالسرعة الممكنة .  إلنجاز
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عن الخارطة والمساحة المقترحة للتوسيع ، وعن الشريحة السكانية التي  شرح السيد محمد دراوشة
، وعن الفائدة التي تعود على السكان من هذا المشروع .الخارطة  يخدمها مشروع توسيع  

   
تمت الموافقة على أن يتواصل المهندس محمد دراوشة مع سكرتارية بعد الشرح عن المشروع ، 

ويقوم قسم التخطيط في وزارة هندسين معروفين في هذه المجاالت شؤون التخطيط والتنسيق مع م

  الداخلية بدفع أتعابهم .

 متفرقات : -2

أطلع رئيس المجلس األعضاء على أنه تم منح المجلس المحلي جائزة وزير الداخلية لإلدارة المالية  -أ

سلطة محلية الذين حصلوا على   86حيث كان مجلس قرية الغجر المحلي هو من ضمن  السليمة ،

هذه الجائزة ، وذلك لحسن اإلدارة وااللتزام بقرارات وتعليمات وزارة الداخلية .                     

حيث تم توزيع شهادات التقدير لرؤساء السلطات المحلية وسط احتفال، حضره وزير الداخلية 

اردان ومدير عام وزارة الداخلية شوكي أمراني ، ورئيس مركز السلطات المحلية حاييم  جلعاد

 بيبس، وعدد كبير من عاملي وزارة الداخلية ورؤساء السلطات المحلية . 

لمزمع فتحه من تحدث رئيس المجلس وأخبر األعضاء بأن المجلس سوف لن يقوم بشق الطريق ا -ب

تجاه الطريق القديم مدخل القرية جنوباً ، وذلك بعد معارضة البعض عند مقام سيدنا الشيخ مهنا با

من اصحاب األرض والملكيات التي سيمر الشارع بأرضهم . على الرغم من قيام المجلس المحلي    

لقياس شفعات األرض وتعديلها بحيث تكون أقل خسارة מודד מוסמך ( بتكليف مّساح مختص ) 

 لك كان هناك بعض المعارضين للمشروع . ألصحاب االرض وعلى الرغم من ذ

 

 من اليوم المذكور أعاله  مساءً الثامنة   هذا  وانتهت الجلسة في تمام الساعة

 

 رئيس المجلسعضو         عضو           عضو           عضو            عضو             عضو     

 أحمد فتالي          محمد شمالي            رافع مرهجسليمان حسن        غسان عيسى                 حسين مرهج     جهاد خطيب

 

 

 

           الناصرة.                                                                                                                      -مكتب الداخلية    -1نسخه:  

حيفا                                                                                                       –مكتب مراقب الدولة     -2

 المشتركون في الجلسة.   -3


