جلسة مجلس عاديه رقم 4/17

مكان أنعقاد الجلسه :
ساعة أنعقاد الجلسه:
تاريخ أنعقاد الجلسه:
الحضور

الغياب

:

:

بناية المجلس المحلي
السابعه مسا ًء
27/7/17
 .1السيد الياس الياس  ,رئيس المجلس.
 .2السيد جوني زكنون  ,عضو المجلس.
 .3السيد شكري جبران  ,عضو المجلس.
 .4السيد جابي جبران  ,عضو المجلس .
 .5السيد علــم علـــم  ,عضو المجلس.
 .6السيد وسام حليحل  ,عضو الجلس.
 .7السيد شادي حليحل  ,عضو المجلس.
 .1السيد منصور منصور  ,عضو المجلس.
 .2السيد نادر عيسى  ,عضو المجلس.

على جدول األعمال :
.1
.2
.3
.4
.5
.6

אישור הגדלה בתב"ר גינה ציבורית -שכונה מזרחית (ישיבה  )3/15מ-
 400אלף  ₪ל₪ 500 -
אישור הגדלה בתב"ר גינה ציבורית – שכונת אלביאדר (ישיבה  )3/15מ-
 400אלף  ₪ל 500 -אלף . ₪
אישור הגדלה בתקציב מעונות מ ₪ 989,333 -ל. ₪ 3,052,000 -
אישור תקציב ממפעל הפיס ע"ס  100אלף - ₪מלגות לסטודנטים .
אישור תב"ר ממפעל הפיס עד  ₪ 390,000לשיפוצים בבית ספר יסודי
ורכישת מערכת סינון .
ביטול הפקעה בחלקה  48בגוש  14130עקב החכרת הקרקע למועצה
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الرئيس  :يفتتح الجلسه مرحبا باألعضاء .
البندين األول والثاني :
.1אישור הגדלה בתב"ר גינה ציבורית -שכונה מזרחית (ישיבה  )3/15מ 400 -אלף ₪
ל.₪ 500 -
.2אישור הגדלה בתב"ר גינה ציבורית – שכונת אלביאדר (ישיבה  )3/15מ 400 -אלף ₪
ל 500 -אלף . ₪
الرئيس  :في جلسه رقم  3/15قام المجلس بالمصادقه على ميزانيه غير عاديه بقيمة  400ألف شاقل ألقامة
حديقه عامه في المنطقه الشرقيه שכונה מזרחית وميزانيه أخرى بقيمة  400ألف شاقل ألقامة حديقه عامه
في منطقة البيادر .
اطلب المصادقه على أن تكون الميزانيه  500ألف شاقل في هاتين الميزانيتين بدالً من  400ألف شاقل .
جوني  :يتسائل لماذا لغاية اليوم لم ينجز هذا العمل مع العلم أننا صادقنا على ذلك سنة . 2015
علــم  :اتسائل في أي قسيمه هذه الميزانيه ؟
الرئيس  :قسيمه  68 ,67حوض  . 14130والمنطقه الشرقيه هنالك أتفاقيه ألستعمال األرض مع دائرة أمالك
اسرائيل  .معظم الملكيه في القسيمه  68 ,67تعود للمجلس وسوف نقوم بمصادره ما تبقى بموجب الخارطه
الهيكليه كونها منطقه خضراء .
جوني  :هل التعديل في الميزانيه بسبب أجراءات المصادره ؟
الرئيس  :هذه منطقه خضراء حسب ג 10781/وبأعتقادي التعويض سيكون بسيط .
التصويت  :وافق جميع األعضاء على األقتراح أعاله

البند الثالث  :אישור הגדלה בתקציב מעונות מ ₪ 989,333 -ל. ₪ 3,052,000 -
الرئيس  :لقد تم الموافقه على أقامة מעון יום للقريه وقمنا حينها بالمصادقه على ذلك في جلسة مجلس  .قمنا
بالتوجه مجددا وبعد أعتراضات قدمها المجلس للحصول على مصادقه لبناء ثالثة غرف بدالً من غرفه واحده
والميزانيه المعده لذلك هي  3,052,000شاقل من قبل משרד הכלכלה .
علــم  :يتسائل هل هذه الميزانيه تكفي ألنهاء العمل ؟
الرئيس  :الطلب كان بحسب توقعات المجلس وبحسب معايير وزارة الـ "כלכלה"  .باعتقادي المبلغ كافٍ علما ً
بعدم وجود حاجه ألقامة أعمال تطوير في المنطقه بمحاذاة المجلس .
جوني  :ما هي الفتره الزمنيه المعده ألنهاء العمل .
الرئيس 30/6/18 :
التصويت  :وافق جميع األعضاء باألجماع
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البند الرابع  :אישור תקציב ממפעל הפיס ע"ס  100אלף - ₪מלגות לסטודנטים .
الرئيس  :يطلب من األعضاء المصادقه على ميزانيه غير عاديه بقيمة  100ألف شاقل لتقديم منح دراسيه من
قبل مفعال هبايس  .لقد قمنا برصد  100ألف شاقل أخرى من قبل مفعال هبايس مع أشتراك المجلس بقيمة 50
ألف شاقل من المجلس على أن يتم توزيعها بحسب  25منحه .
هنالك معايير يجب وضعها لتوزيع المنح  .سنقوم بتعيين لجنه والتي ستقوم بفحص الطلبات وستضع معايير
لهذه الغايه بموجب معايير معينه المتعارف عليها مع مفعال هبايس وكل من يحصل على منحه سيقوم بالعمل
 150ساعة خدمه في القريه بالتنسيق مع مكتب الرفاه األجتماعي .
هذا ويطلب الرئيس التصويت على هذه الميزانيه اعاله .
التصويت  :وافق جميع األعضاء على الميزانيه الغير عاديه أعاله
هذا ويطلب الرئيس مع األعضاء المصادقه على تعيين لجنه لهذه الغايه يترأسها رئيس المجلس وتكون مكونه
من األعضاء جوني  ,جابي  ,علــم  ,شادي  ,محاسب المجلس وسكرتير المجلس مع أن تكون هذه اللجنه
مخوله لوضع معايير لتوزيع المنح .
التصويت  :وافق جميع األعضاء باألجماع
البند الخامس :
אישור תב"ר ממפעל הפיס עד  ₪ 390,000לשיפוצים בבית ספר יסודי ורכישת מערכת סינון.

الرئيس  :يطلب من األعضاء المصادقه على ميزانيه غير عاديه بقيمة مبلغ ما يقارب الـ  390ألف شاقل
ألعمال שיפוץ في المراحيض في المدرسه وشراء מערכת סינון للمالجئ ولشراء מזגנים .
التصويت  :وافق جميع األعضاء على األقتراح

البند السادس  :ביטול הפקעה בחלקה  48בגוש  14130עקב החכרת הקרקע למועצה
الرئيس  :يطلب من األعضاء المصادقه على ألغاء المصادره في القسيمه  48على حوض  14130والتي قام
المجلس بها بحسب الخارطه الهيكليه  .لقد قامت دائرة أراضي أسرائيل باألعتراض على هذه المصادره
وبالمقابل تم المصادقه على تأجير األرض والتوقيع على חוזה חכירה مع دائرة أمالك أسرائيل بمبلغ زهيد
وعليه ال توجد حاجه لألستمرار بأجراءات المصادره .
التصويت  :وافق جميع األعضاء على األقتراح أعاله

أغلقت الجلسه الساعه الثامنه مسا ًء
الياس سابا

الياس الياس

سكرتير المجلس

رئيس المجلس
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