جلسة مجلس عادٌه رقم 7/71
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بناٌة المجلس
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الحضور

:

 .7السٌد جونً زكنون  ,عضو المجلس.
 .2السٌد شكري جبران  ,عضو المجلس.
 .3السٌد جابً جبران  ,عضو المجلس.
 .4السٌد عــلم عــلم  ,عضو المجلس.
 .5السٌد وســام حلٌحل  ,عضو المجلس.
 .6السٌد شاكر غزال  ,عضو المجلس .
 .7السٌد نادر عٌسى  ,عضو المجلس.
 .8السٌد شادي حلٌحل  ,عضو المجلس.

الغٌاب

:

 .7السٌد الٌاس الٌاس  ,رئٌس المجلس.
 .2السٌد جونً نجـم  ,عضو المجلس.

المشتركٌن

:

 .7السٌد الٌاس سابا  ,سكرتٌر المجلس.
 .2السٌد جورج زكنون  ,سكرتٌر المجلس.
 .3السٌد شربل خرٌش  ,المدقق الداخلً .

على جدول األعمال :
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العضو جونً زكنون وبصفته األكبر سنا ولتغٌب الرئٌس الٌاس الٌاس ٌترأس الجلسه .

جونً ٌ :رحب باألعضاء وٌقوم بأفتتاح الجلسه وٌطلب من األعضاء تعٌٌن رئٌس للجلسه من األعضاء .
شكري  :أقترح أن ٌقوم العضو علـم علـم كرئٌس للجلسه .
التصوٌت  :شكري  ,علم  ,جابً  ,وسام  ,شاكر  ,شادي  ,نادر .
ممتنع  :جونً زكنون
أذا تم تعٌٌن العضو علـم علـم كرئٌس للجلسه .
علـم ٌ :قوم العضو علـم بتقدٌم التعزٌه بأسمه وباسم المجلس المحلً للعضو جونً زكنون بسبب وفاة عمه
وللعضو وسام حلٌحل بوفاة والده وآل حلٌحل بوفاة المرحوم علً حلٌحل فً الحادث المروع لهم الرحمه .
كما وٌرحب بالعضو نادر عٌسى وٌتمنى له النجاح فً مهمته .
لم ٌتم تقدٌم أي إعتراض على محضر الجلسه السابقه فٌعتبر مصادقا علٌه .
البند األول :
علـم ٌ :طلب من األعضاء المصادقه على مٌزانٌه غٌر عادٌه بقٌمة  515,865شاقل من قبل وزارة التربٌه
"תכנית אתגרים" .
التصوٌت  :وافق جمٌع األعضاء على المٌزانٌه الغٌر عادٌه باألجماع .
البند الثانً :
علــم ٌ :طلب من األعضاء المصادقه على مٌزانٌه غٌر عادٌه بقٌمة  30,000شاقل من قبل وزارة التربٌه
להנגשת כתה לליקויי שמיעה .
التصوٌت  :وافق جمٌع األعضاء على المٌزانٌه الغٌر عادٌه أعاله .
البند الثالث :
علــم ٌ :طلب من المحاسب عرض البند على األعضاء .
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جورج  :هذه مٌزانٌه من قبل مفعال هباٌس والتً كانت معده للمركز الجماهٌري وبسبب عدم كفاٌة المبلغ تم
رصد المٌزانٌه للمدرسه األبتدائٌه لشراء أثاث وتجهٌزات للمدرسه بدآل من
التصوٌت  :وافق جمٌع األعضاء على األقتراح
البند الرابع :
علــم ٌ :طلب من المحاسب عرض البند على األعضاء.
جورج  :وصلنا قرار من قبل متصرف لواء الشمال بضرورة الموافقه على تسهٌالت بنكٌه ( מסגרת
אשראי) المعطاه للمجلس فً البنوك بموافقة المجلس وعلٌه ٌطلب المصادقه على מסגרת אשראי فً بنك
لئومً بقٌمة  511الف شاقل وبنك دٌسكونت بقٌمة  251ألف شاقل .
التصوٌت  :وافق جمٌع األعضاء على األقتراح
البند الخامس :
علــم ٌ :طلب من األعضاء الموافقه على انضمام بلدٌة كرمٌئٌل والقرى  :مجدل شمس  ,مسعده  ,عٌن قٌنٌه ,
بقعاتا والغجر كأعضاء فً " איגוד ערים פסולת מוצקה "
التصوٌت  :وافق جمٌع األعضاء على األقتراح
البند السادس :
علـم ٌ :طلب من األعضاء المصادقه على الخدمه البٌطرٌه فً القرٌه والحصول على هذه الخدمه من قبل
אשכול גליל מזרחי األمر الذي ٌوفر خدمه أفضل لسكان البلده .
جونً ٌ :تسائل هل لنا إمكانٌه للتراجع من هذا القرار فً المستقبل .
انضم رئٌس المجلس للجلسه فً هذه المرحله .
الرئٌس ٌ :طلب من األعضاء الموافقه على الطلب فً البند علما بأن الخدمه التً تقدمها للمواطنٌن تكون أفضل
.
التصوٌت  :وافق جمٌع األعضاء على األشتراك
البند السابع :
الرئٌس  :أقترح بأن نقوم بشراء قسٌمه  26بلوك  74746علما ً أن المجلس ٌستعمل قسم كبٌر منها .
جابً جبران  :أقترح أن ٌتم تخمٌن القسٌمه من قبل مخمن وبعد ذلك ٌتم أخذ قرار بموضوع الشراء .
اعتمد القرار باألجماع

3

البند الثامن :
الرئٌس ٌ :طلب من األعضاء المصادقه على تعٌٌن العضو نادر عٌسى فً جمٌع اللجان التً كان ٌشغلها
العضو مارون سلٌمان عضوا ُ أو رئٌسا ً .
التصوٌت  :وافق جمٌع األعضاء على األٌقتراح
البند التاسع :
الرئٌس ٌ :طلب من العضو علـم عرض طلبه على األعضاء .
علــم  :أطلب البحث مجددا بالطلب السابق الذي قمنا بطلبه بأعطاء السٌده نهى سلٌمان مخصصات سفر .
شربل  :هذا الطلب تم توقٌعه من قبل عضوٌن من المجلس اللذٌن لهما مصلحه شخصٌه وعلٌه اطلب عدم
البث به فً الجلسه .
جونً زكنون  :هذا الطلب تم توقٌعه من قبل عضوٌن من المجلس اللذٌن لهما مصلحه شخصٌه وعلٌه اطلب
عدم البث به فً الجلسه .
جونً زكنون  :هذا الطلب غٌر قانونً واطلب عدم البث فً هذا الطلب .
علــم  :بسبب مالحظة المدقق الداخلً أقوم بسحب هذا األقتراح من جدول أعمال الجلسه الٌوم  .أما بما ٌتعلق
بالبند رقم  2من المكتوب أعاله الذي ٌتعلق بالقسٌمه  58بلوك  74717واقترح وبسبب األعمال التً قام بها
المجلس بأعادة بناء الجزء من الجدار الذي تم هدمه .
الرئٌس  :أنا ال امانع ذلك شرٌطة أن ٌتم بناء الجدار بحسب الخارطه التً بموجبها تم الخروج ألى المناقصه .
التصوٌت  :وافق جمٌع األعضاء على األقتراح أعاله مع مالحظة الرئٌس باألجماع .
البند العاشر :
الرئٌس ٌ :طلب المصادقه على مٌزانٌه غٌر عادٌه بقٌمة  3,256,000شاقل ألعمال التطوٌر فً المنطقه
الشرقٌه من قبل وزارة األسكان علما ً أننا قد باشرنا العمل بحسب  6,244شاقل التً تم المصادقه علٌها سابقا ً .
التصوٌت  :وافق جمٌع األعضاء على المٌزانٌه الغٌر عادٌه باألجماع .
البند الحادي عشر :
الرئٌس ٌ :طلب من األعضاء المصادقه على مٌزانٌه غٌر عادٌه بقٌمة  989,333شاقل لبناء מעון
علما ً أننا قمنا بطلب لبناء ثالثة وحدات بدال من واحد .

יום

التصوٌت  :وافق األعضاء على هذه المٌزانٌه الغٌر عادٌه
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البند الثانً عشر :
علــم ٌ :طلب من األعضاء المصادقه على المٌزانٌات الغٌر عادٌه من قبل وزارة الداخلٌه كما ٌلً :
 273الف شاقل החלפת תאורה רחובות לידים .
 503ألف شاقل תגבור עבודת פתוח שכונת אלעקבה
 40ألف شاقل שדרוג מרכז הפעלה
 500000شاقل שדרוג מחסן חירום
 300000شاقل רכש וציוד למתנדבים
 500000شاقل רכש גנרטור לחירום נייד
 000000شاقل חיזוק קירות תומכין (بجانب سهٌل حلٌحل وكنٌسة السٌده)
 103,000شاقل שדרוג תאורת רחובות לידים .
التصوٌت  :وافق جمٌع األعضاء على هذه المٌزانٌات الغٌر عادٌه .
البند الثالث عشر :
علــم ٌ :طلب من األعضاء المصادقه على تحوٌل فائض فً المٌزانٌه العادٌه بقٌمة  277ألف شاقل ألى
صندوق التطوٌر والموافقه على مٌزانٌه غٌر عادٌه بقٌمة  234ألف شاقل من صندوق التطوٌر لشق طرٌق فً
حوض  74718بمحاذاة نبٌل مغزل والمؤدي إلى سكان الحً أعاله .
وعلٌه تم أغالق الجلسه الساعه . 27:11

علـــم علــــم

الٌاس سابا

رئٌس الجلسه

سكرتٌر المجلس
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