جلسة مجلس عادٌه رقم 6/66
مكان أنعقاد الجلسه

 :بناٌة المجلس المحلً

ساعة انعقاد الجلسه

 :السابعه مسا ًء

تارٌخ انعقاد الجلسه

11/11/11 :

الحضور

 .6 :السٌد الٌاس الٌاس  ,رئٌس المجلس .
 .2السٌد جونً زكنون  ,عضو المجلس .
 .3السٌد شاكر غزال  ,عضو المجلس.
 .4السٌد علم علم  ,عضو المجلس.
 .5السٌد شكري جبران  ,عضو المجلس.
 .6السٌد جابً جبران  ,عضو المجلس.
 .7السٌد شادي حلٌحل  ,عضو المجلس .
 .8السٌد وسام حلٌحل  ,عضو المجلس .

الغٌاب

 .6 :السٌد مارون سلٌمان  ,عضو المجلس.
 .2السٌد جونً نجم  ,عضو المجلس .

على جدول األبحاث

 .6 :אישור תב"ר ממשרד החינוך לתקצוב מרכיבי
ביטחון . 2011

.

 .2אישור תב"ר ממשרד החינוך למימון עוז לתמורה
פינות עבודה לשנת . 2011
 .3שינויים בהרכב ועדות המועצה .

1

الرئٌس ٌ :فتتح الجلسه مرحبا ً باألعضاء وٌرحب اٌضا ً بالعضو جونً زكنون الذي حل مكان العضو ٌوسف
هاشول متمنٌا له النجاح كما وشكر العضو السابق ٌوسف هاشول على خدمته .
علما ً أنه لم ٌتم تقدٌم أي إعتراض على محضر الجلسه السابقه فٌعتبر مصادقا ً علٌه .
شادي  :هناك إعتراض على محضر الجلسه ولم ٌتسنى لنا تقدٌم إعتراض لضٌق الوقت .
الرئٌس  :ال ٌوجد مانع من أن نسمح لألعضاء تقدٌم طلبات لتعدٌل محضر الجلسه  6/11حتى الجلسه المقبله .
جابً جبران  :قبل البدء فً بحث بنود جدول أعمال الجلسه أطلب من الرئٌس تقدٌم لمحه عن الحرٌق الذي
نشب أمس فً الكساره وما هً األجراءات التً قام بها المجلس بهذا الخصوص وما أسفر عنه األجتماع مع
قائد اللواء الشمالً فً الشرطه .
الرئٌس  :فً األمس نشب حرٌق فً منطقة الكساره  ,قمنا بالتوجه الى وزارة جودة البٌئه بهذا الخصوص
وقاموا بأتخاذ األجراءات الالزمه سنقوم بعقد جلسه مع مدٌرة اللواء فً وزارة جودة البٌئه .
نحن بدورنا سنقوم بأتخاذ األجراءات الالزمه لضمان سالمة المواطنٌن واتخاذ جمٌع األجراءات القانونٌه بحق
الكساره إذا لزم األمر  .أما بما ٌتعلق مع األجتماع مع قائد شرطة صفد فً الشرطه قمنا بطلب لزٌادة وتكثٌف
لدورٌات الشرطه فً البلده  .هنالك عمل جاد من قبل الشرطه كما أنه سٌتم فتح مركز شرطه جماهٌرٌه فً
بداٌة السنه المقبله .
البند األول  :אישור החינוך לתקצוב מרכיבי ביטחון . 6102
الرئٌس ٌ :طلب من األعضاء المصادقه على مٌزانٌه غٌر عادٌه بقٌمة  102226شاقل من قبل وزارة
المعارف لشراء تجهٌزات طوارىء للمدرسه األبتدائٌه ورٌاض األطفال .
التصويت  :وافق جميع األعضاء على الميزانيه الغير عاديه

البند الثاني  :אישור תב"ר ממשרד החינוך למימון עוז לתמורה פינות עבודה לשנת . 6102

الرئٌس ٌ :طلب من األعضاء المصادقه على مٌزانٌه بقٌمة  666ألف شاقل للمدرسه األبتدائٌه من قبل وزارة
المعارف ألقامة زواٌا عمل فً المدرسه פינות עבודה .

التصويت  :وافق جميع األعضاء على الميزانيه الغير عاديه
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الرئيس  :שינויים בהרכב ועדות המועצה .

الرئٌس ٌ :طلب من األعضاء المصادقه على تعٌٌن السٌد جونً زكنون بدالً من العضو ٌوسف هاشول فً
جمٌع اللجان التً كان بها عضواً أو رئٌسا ً .
كما وٌقترح الرئٌس ٌطلب من األعضاء المصادقه على تعٌٌن العضو جابً جبران بدالً من العضو شارلً حداد
فً جمٌع اللجان التً كان بها عضواً أو رئٌسا ً .

التصويت  :وافق جميع األعضاء على األقتراحين أعاله

الرئٌس ٌ :طلب من األعضاء اجراء تعدٌل على تركٌب لجنة المناقصات بحٌث تكون اللجنه مكونه من خمسة
أعضاء وهم :
 .6السٌد جونً زكنون  .2السٌد جونً نجم  .3السٌد شاكر غزال  .4السٌد شادي حلٌحل  .5السٌد
جابً جبران  .على أن ٌكون رئٌس اللجنه السٌد شادي حلٌحل وان ٌكون حضور أي عضو من
ف لغاٌات فتح المناقصات .
اعضاء اللجنه كممثل كا ٍ

التصويت  :وافق جميع األعضاء على األقتراح أعاله

أغلقت الجلسه الساعه الثامنه والنصف مسا ًء

الياس سابا

الياس الياس

سكرتير المجلس

رئيس المجلس

3

