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 . ةسابقاللم يكن أي اعتراض على الجلسة   

 

قرار لجنة التنظيم والبناء  عن لألعضاء شرح ثم ،ورحب بالحاضرين المحلي المجلس رئيس السيد الجلسة أفتتح   -1

، وذلك بناًء على المكاتيب التي أرسلت لبعض ةفي القسم الشمالي من القريوالبناء بعدم تطبيق قانون التنظيم 

                                                                            . المواطنين في القرية والتي وصل للمجلس المحلي صور عنها 

تزمت اللجنة بأن كل ال، (  769מח"ט بمكتب قائد الكتيبة )  2016/3/09بالجلسة من يوم   فحسب االتفاق الذي تم

وكل بناء  ،طلبات من أصحابهبأي مطالبة الأو  اعتراض عليه أي، لن يكون للجنه  2016/4/01تاريخ قبل  أقيمبناء 

ما بعد هذا التاريخ ملزم بتقديم المخططات والمستندات المطلوبة قانونيا للحصول على رخصة بناء من لجنة التنظيم 

                                                                                                           .  2000كما كان الوضع قبل عام 

البناء المقام قبل هذا التاريخ تطلب منهم التقدم بمخططات من  أصحابمكاتيب الى  أرسلتاما اليوم رأينا بأن اللجنة 

ألن كل البناء  الجميع يعلم أنه لمن الصعب تنفيذ مثل هذه الطلبات،و. بناءتصاريح إلدخال مواد اجل الحصول على 

بقوانين التنظيم وذلك لغياب اللجنة كل هذه المدة ها أصحاب، لم يلتزم 2016/04/01وحتى  2000من سنة  أقيمالذي 

 وتمّنعها من الدخول الى القرية إلعطاء الخدمات.

   

 

 

 

 



 

2017/03/26  

 2017/30تابع جلسه رقم 

 

مواد بناء لتكملة المبنى الذي بناه قبل تاريخ  بإدخالإثر ذلك تقدم احد السكان بشكوى ضد الجيش لعدم السماح له 

لمحاولة إقناعه بسحب  الذي تقدم بشكوىوعلى الرغم من توجه بعض وجهاء القرية الى الشخص  ، 2016/4/01

                                                     الشكوى ، والتوصل إلى حل مرضي للطرفين ، إال أنه بقي مصر على تقديم الشكوى .  

بناء عليه لقد قامت لجنة التنظيم والبناء بإرجاع الرسوم التي دفعها بعض السكان في القسم الشمالي للقرية والذين 

تقدموا بمخططات الى اللجنة من اجل الحصول على تصاريح بناء , وعلى ضوء ذلك  أوقف الجيش كل التصاريح إلدخال 

 مواد بناء الى القرية بأكملها إال بتصريح من لجنة التنظيم والبناء . أي

 

                                                                                                                                                        قرار: 

وخاصه له تأثير سلبي على السكان وغير منطقي بحق المواطنين في القرية جائرة من قرارات  اللجنةان ما تقوم به 

المجلس يتم تكليف السيد نجيب خطيب مسئول األمن في لذلك تقرر باألجماع بأن ،  2016/4/01قبل    أقيمتالتي  لألبنية

عن لجنة التنظيم والى المسئولين بالتوجه الى المسئولين والسيد خالد عثمان المستشار القانوني للمجلس المحلي  المحلي

 أموري ف القريةعلى سكان المعقدة من أجل التخفيف  المشكلةهذه لأليجاد حل  الشمالية المنطقةمن الجيش في قيادة 

  حسب قانون التنظيم والبناء. وال مانع لدينا بتطبيق القانون على كل بناء جديد , التنظيم والبناء

 

الف  550ستكون  الكلفةبأن  من تقديرات المهندس  تبين  6 لترميم وتسوية شارع رقم  عد انهاء تجهيز المخطط ب -2

وبذلك تكون  الف شيكل 550الف شيكل الى  350من  185رقم   عاديهالغير  الميزانية, لذلك يجب تعديل شيكل 

صندوق الفائض الف شيكل  من  365 و, 2016الف شيكل من وزارة الداخلية تطوير  185 كالتالي :مصادر الدخل 

 .(קרן עודפי תקציב רגיל)  .العادية الميزانيةمن 

 

 . المذكورة الميزانيةعلى  المصادقة: تقرر باألجماع  قرار    

 

وتبين من تقديرات المهندس بأن  الصناعية بالمنطقةقامة وتعبيد ساحه لتجميع ونقل الكرتون إلتجهيز مخطط تم  -3

 الف شيكل  لذلك يجب مصادقة ميزانيه غير عاديه لهذا المشروع. 300ستكون   الكلفة

 

                                                                                                                                                  قرار : 

      קרן.  )العادية الميزانية من الفائض صندوق من الكلفةوتدفع  , المذكورة الميزانيةعلى  المصادقةتقرر باألجماع 

     (.רגיל תקציב עודפי

 

 . من اليوم المذكور أعالهمساء  السابعه ا هذا  وانتهت الجلسة في تمام الساعة                       

 

                                 رئيس المجلس     عضو           عضو           عضو            عضو             عضو       عضو              

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

 

 

                                                 الناصرة.                                                                                        -مكتب الداخلية    -1  نسخه: 

   حيفا                                          –مكتب مراقب الدولة   -2           

 المشتركون في الجلسة.   -3          

 


