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محضر الجلسه السابق מאושר פה אחד .
אישור דוח רבעוני  3-2017עודף  90אלף  ₪בתקציב השוטף-מאושר פה אחד
אגרות רווחה  :החלטה פה אחד לפטור האוכלוסייה במיוחד לאור מצבם הסוציו אקונומי
ומצבם הכלכלי
עדכון אישור העסקה נוספת לעזאת דבאח מבקר המועצה  :החלטה :
אין למועצה המקומית דיר אל אסד התנגדות שמבקר המועצה יעסוק בכל עבודה נוספת
לרבות במועצה מקומית נוספת בתנאי ששעות העבודה הנוספת לא תפגע בשעות עבודתו
במועצה כאן .
מאושר ברוב קולות .עו"ד עותמאן חאלד נמנע.

 .5עניין בענה
ראש המועצה מר דבאח אחמד מסביר לנוכחים השתלשלות העניינים בסוגיה זו  ,החל מימי
עיריית אל שאגור כאשר אוחד כל שטח שלושת הכפרים בענה דיר אל אסד ומגד כרום
לתוכנית מתאר אחת ,ואז היתה דרישה לתיקון גבולות עם מועצה איזורית משגב,העניין נקטע
עקב פיזור העירייה והקמת הרשויות מחדש.
בכהונה זו דברנו ועדיין מדברים לתיקון גבולות עם משגב בעיקר מצד הצפוני של בכפר
כולל בקשה לאיזור תעשייה באיזור الحورنيات.
עתיד היישוב להתפתח צפונה.
הבקשה למיזוג בוטלה מזמן ולא נתבקש מחדש כלום בעניין.
כל ההאשמות בטלות לא בקשתי אישית והמועצה לא בקשה איחוד עם בענה ואו כל כפר אחר.
משרד הפנים הקים ועדות גיאוגרפיות בכל המדינה לבדיקת גבולות שיפוט בין יישובים סמוכים.
בקשתי הינה אחת ויחידה לתקן גבולות עם מועצה איזורית משגב.
משרד הפנים משום מה לא התייחס לעניין משגב ודבר רק על מועצה מקומית בענה כאשר הציע שלוש
חלופות.
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איחוד רשויות,איזור הכנסה משותף ושלישית תיקון גבולות.
נסר סנעאללה –סגן ראש הרשות מסביר את סוגיית הגבולות מאז כינון המועצה המקומית דיר אל אס
וההסכמים שהיו בין ראשי המועצות הקודמים,עד למינוי בורר בעניין והעניין לא הושלם מעולם.
עו"ד עותמאן חאלד -תחילה לא מקובל עלי לא מכתב ראש הרשות לבענה ולא הכרוז שהוציא הסגן
והחזית הדמוקרטית ,שניהם הבעת עמדה לפני הדיון במליאת המועצה.
אישית לא רואה הבדל בין בענה לדיר אל אסד,למען שכנות טובה ושמירה על מרקם היחסים החברתי עם
בענה אני אישית נגד שלושת האופציות,נגד תיקון גבולות ,נגד חלוקת הכנסות וכמובן מתנגד נמרצות לאיחוד
רשויות.
נמר חוסין-بعد الصالة والسالم على الرسول الكريم (ص) انا ايضا شخصيا ضد السبق الصحفي الذي صدر عن النائب
والجبهه الديموقراطيه قبل البحث في جلسه للمجلس المحلي.
انا اعرف ان موضوع تعديل الحدود مع البعنه كان طيلة الوقت بيد نائب الرئيس السيد نصر صنع هللا وكان الطلب حسب رايي
تعديل باالتفاق والتوافق مع البعنه.
نتيجة للتطورات في القريتين ومنعا لتعكير العالقات مع البعنه وحفاظا على عالقة حسن الجوار .انا ضد االقراحات الثالث
מוחמד מוסא -אני נגד איחוד אני בעד הסכם עם מ מ בענה בעניין השכונות המשותפות ואני בעד ביקור
במועצה מקומית בענה להרגעת הרוחות.
טאהא רבאח -شخصيا اشتركت في االجتماع الذي عقد بالبعنه  .رايي هناك هو رايي هنا .ال فرق في نظري بين اهل
البعنه واهل الدير هؤالء وهؤالء اهل وجيران ةالرسول (ص) وصى بسابع جار فكيف ب الجار االول.
انا مع التفاهم انا ضد اية خطوه ليست ب التفاق والتوافق.
المصالح مشتركه االحياء مشتركه الدمج غي مقبول .تقسيم الدخل اخطر من الدمج وتقسيم الدخل مرفوض
חמייד עלי אסדי-الدمج اثبت فشله في الماضي
تقسيم الدخل لالحياء المشتركه باالتفاق وبشكل نسبي
تعديل الحدود فقط ب االتفاق
احمد خرمه -الدمج اثبت فشله في الماضي
تقسيم الدخل لالحياء المشتركه باالتفاق وبشكل نسبي
تعديل الحدود فقط ب االتفاق.
אחמד דבאח-רוב התקציבים והתכנון של המועצה כיום בכיוון צפונה .חזון פיתוח היישוב כיום בכיוון צפונה
,אפשרויות הפתוח כולל אישור תעשייה איזור תיירות צפונית לכפר.בקשתנו הינה תיקון גבולות עם משגב ולא
בענה
החלטה :חברים המועצה פה אחד מבקשים להוריד את שלושת האופציות מסדר היום של הועדה
הגיאוגרפית  ,המועצה בכוחות עצמה תנסה להגיע להסכמות עם מועצה מקומית בענה בעניינים המשותפים
.הכל בהסכמות לשמירה על שכנות טובה.

רשם הפרוטוקול

יוסף אסדי  -גזבר ומזכיר המועצה
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