جلسة مجلس عادٌه رقم 5/61

مكان أنعقاد الجلسه :

بناٌة المجلس المحلً

ساعة أنعقاد الجلسه  :السابعه مساء
تارٌخ انعقاد الجلسه :

الحضور

6/9/66

 .6 :السٌد الٌاس الٌاس  ,رئٌس المجلس .
 .2السٌد ٌوسف هاشول  ,عضو المجلس .
 .3السٌد وسام حلٌحل  ,عضو المجلس.
 .4السٌد علــم علــم  ,عضو المجلس.
 .5السٌد شادي حلٌحل  ,عضو المجلس.
 .6السٌد مارون سلٌمان  ,عضو المجلس.
 .7السٌد جونً نجم  ,عضو المجلس.
 .8السٌد جابً جبران  ,عضو المجلس.
 .9السٌد شكري جبران  ,عضو المجلس.

الغٌاب

 .6 :السٌد شاكر غزال  ,عضو المجلس.

المشتركٌن

 .6 :السٌد جورج زكنون  ,محاسب المجلس.
 .2السٌد شربل خرٌش  ,المدقق الداخلً .
 .3السٌد سامر سعد  ,مهندس المجلس.
 .4السٌد الٌاس سابا  ,سكرتٌر المجلس.
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على جدول األبحاث :
 .6תב"ר ממשרד התחבורה לבטיחות בדרכים עבור שנת  2116ע"ס .₪ 119,123
 .2תב"ר ממשרד להגנת הסביבה ע"ס  ₪ 1,511,111לפרוייקט שיקום מפגעים וקידום סביבתי.
 .3השתתפות המועצה למערך אזורי לאספקת שירותי וטרינריה לאשכול גליל מזרחי .
 .4הקמת קונצרטים בתקופת המולד .
 .5הסעות תלמידים .
 .6שריון תקציב לחצי משרה ספרנית .
 .7עדכונים ושינויים בתקציב המאושר .
 .8עיון בפרוטוקול ועדת הנחות ובבקשות לפי סעיף . 339
 .9אישור העסקת גב' בותיינה נעים .
 .61אישור העסקת גב' ניהאיה זהרה .
 .66אישור העסקת גב' הילאנה נסאר .
 .62אישור העסקת גב' ראניה סלימאן .
 .63מכתבם של חברי המועצה ( מצ"ב העתק)

الرئٌس ٌ :فتتح الجلسه مرحبا باألعضاء  ,هذا وقدم الرئٌس باسمه وباسم األعضاء التهانً للعضوٌن جونً نجم
وٌوسف هاشول لشفائهم إثر الوعكه الصحٌه  .كما وٌتقدم الرئٌس باحر التعازي لمحاسب المجلس بوفاة قرٌبه
المرحوم الٌاس سوسان .
البند األول  :תב"ר ממשרד התחבורה לבטיחות בדרכים עבור שנת  2116ע"ס .₪ 119,123
الرئٌس ٌ ,طلب من األعضاء المصادقه على المٌزانٌه الغٌر عادٌه بقٌمة  619,623شاقل من قبل وزارة
المواصالت لألمان على الطرق بحٌث ٌكون هنالك إشتراك أٌضا بنسبة  %61من قبل صندوق التطوٌر والتً
سٌتم رصدها ألقامة مطبات و"درابزٌن" فً القرٌه  .كما وكلف الرئٌس مهندس المجلس بتقدٌم قائمه باألماكن
التً سٌتم العمل بها لعرضها على األعضاء .
التصوٌت  :وافق جمٌع األعضاء على األقتراح اعاله وتم المصادقه على هذه المٌزانٌه
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البند الثانً :
תב"ר ממשרד להגנת הסביבה ע"ס  ₪ 000110111לפרוייקט שיקום מפגעים וקידום סביבתי.

الرئٌس ٌطلب من األعضاء المصادقه على مٌزانٌه غٌر عادٌه بقٌمة  6,511,111شاقل من قبل وزارة جوده
البٌئه لمشروع "שיקום מפגעים וקידום סביבתי " هذا وقام الرئٌس بتقدٌم لمحه أمام األعضاء عن هذا
المشروع بحٌث سٌكون العمل مقسم على مدار سنتٌن لعام  2166و  2167وتشمل المٌزانٌه مبلغ  651ألف
شاقل لمرافقة الموضوع من قبل مختصٌن .
صادق األعضاء باألجماع على المٌزانٌه الغٌر عادٌه أعاله
البند الثالث  :השתתפות המועצה למערך אזורי לאספקת שירותי וטרינריה לאשכול גליל מזרחי .

الرئٌس ٌقوم بسحب هذا البند من جدول اعمال الجلسه .
البند الرابع  :הקמת קונצרטים בתקופת המולד .

الرئٌس  :لقد توجهت ألٌنا جمعٌة "מוזיקה חיפה והגליל " التً أقامت قً سنوات سابقه קונצרטים فً
القرٌه بطلب أن ٌتبنى المجلس إقامة קונצרט فً فترة األعٌاد فً فترة عٌد المٌالد المقبل .على أن ٌتم أقامة
קונצרט بموجب البرنامج الذي تم عرضه على األعضاء وإرفاقه لدعوه للجلسه بحٌث ٌكون ال קונצרטים
ٌومً الجمعه والسبت أي فً تارٌخ  67/62/66و . 68/62/66
علــمٌ :سأل من هذه الجمعٌه ومن صاحبها .
شربل خرٌش  :هذا طلب لجمعٌة وٌجب أن تقوم لجنة الدعم ببحث ها الطلب وتقرر فً حال أذا كان هنالك
أمكانٌة تقدٌم ددعم أم ال وبهذه الحاله ال ٌوجد صالحٌه الٌوم لبحث هذا الطلب قبل تحوٌله على لجنة الدعم .
الرئٌس ٌ :طلب من األعضاء الموافقه على ان ٌتم دفع مبلغ وقدره  51ألف شاقل ألقامة هذه الفعالٌات كما
ذكرت أعاله .
مؤٌد  :الرئٌس
معارض ٌ :وسف  ,جونً  ,وسام  ,علــم  ,شادي  ,شكري  ,مارون جابً .
إذاً سقط األقتراح
البند الخامس  :הסעות תלמידים .

الرئٌس  :فً القرٌه توجد مدرسه أبتدائٌه حكومٌه ومدرسه أخرى ثانوٌه خاصه  .أن وضع التعلٌم فً هاتٌن
المدرستٌن جٌد وذلك بحسب المعاٌٌر والمقاٌٌس من قبل وزارة المعارف .
كان هناك فً السنوات األخٌره توجه وطلبات من بعض األهالً للسماح لهم بنقل أوالدهم للتعلم فً مدارس
اخرى مثل سعسع  ,الرامه  ,الرٌحانٌه وغٌرهم  .نحن بدورنا كسلطه لم نعارض التوجهات وسمحنا نقل األوالد
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الى المدارس األخرى حسب طلب األهل مع تعهد والتزام بان المجلس غٌر مسؤول عن دفع أٌة رسوم أو اٌة
مبالغ أخرى ازاء ذلك .
لقد كان هنالك مؤخرا مناقشه فً لجنة المعارف التابعه للكنٌست بحسب طلب بعض أهالً الطالب الذٌن
ٌتعلمون فً سعسع ضد قرار وزارة المعارف التً لم تصادق على طلبهم لتوفٌر سفرٌات سعسع  .نحن
اشترطنا بأن تقوم الوزاره بالمصادقه على سفرٌات لجمٌع الطالب الذٌن ٌتعلمون خارج القرٌه دون تفرقه أو
تمٌٌز بٌن األمكنه أو الطالب وبما أن قرار الوزاره كان جزئٌا علٌه أقترح على األعضاء بأن ٌقوم المجلس
برفض أي طلب أو تموٌل أو شراكه اٌا كانت فً أي سفرٌات للطالب الذٌن ٌتعلمون خارج القرٌه .
التصوٌت  :وافق جمٌع األعضاء على األقتراح اعاله .
البند السادس  :שריון תקציב לחצי משרה ספרנית .

الرئٌس ٌ :طلب من األعضاء المصادقه على مٌزانٌه لوظٌفه بنسبة  %51لعامله فً المكتبه " ספרנית"
لٌتسنى لنا الخروج لمناقصه ألشغار هذه الوظٌفه .
التصوٌت  :وافق جمٌع األعضاء على األقتراح
البند السابع  :עדכונים ושינויים בתקציב המאושר

الرئٌس ٌ :طلب من محاسب المجلس توضٌح التعدٌالت فً المٌزانٌه .
جورج  :فً بند رٌاض األطفال كان هنالك رصد لمٌزانٌه بقٌمة  8111شاقل واضطر المجلس أن ٌقوم بأعمال
تزفٌت وغٌرها وعلٌه نطلب رفع هذا البند ألى  51ألف شاقل .
كما وقمنا باعمال صٌانه فً المدرسه واطلب أن ٌتم رفع هذا البند بقٌمة  61ألف شاقل وأفترح أن ٌكون هذا
التغٌٌر فً المٌزانٌه من بند " אחזקת רכב לביטחון بمبلغ  61الف شاقل و  51ألف شاقل من بند "
עבודות קבלניות " بحٌث ٌصبح  411ألف شاقل بدال من  451ألف شاقل .
التصوٌت  :وافق جمٌع األعضاء على األقتراح والتعدٌالت
البند الثامن  :עיון בפרוטוקול ועדת הנחות ובבקשות לפי סעיף . 333

الرئٌس  :طلب من محاسب المجلس عرض محضر وقرارات لجنة التخفٌضات على األعضاء .
محاسب المجلس  :لقد قامت لجنة التخفٌضات باألجتماع وكان على جدول األبحاث أٌضا اعفاءات بحسب بند
رقم  339وقامت اللجنه بالمصادقه على هذه الطلبات وبحسب القانون ٌجب عرض هذه الطلبات امام األعضاء
على أن ٌقوم المجلس بالتوجه لوزارة الداخلٌه ألتمام األجراءات  .تم عرض التخفٌضات التً صادقت علٌها
اللجنه أمام األعضاء .
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البند التاسع  :אישור העסקת גב' בותיינה נעים

انسحب العضو شكري جبران وجابً جبران خشٌه من تضارب المصالح .
الرئٌس  :لقد قامت لجنة التوظٌفات بأختٌار السٌده بثٌنه نعٌم لوظٌفه عاملة نظافه بنسبة  %25وبما انه
تربطها صلة قرابه مع العضو شكري جبران "أخٌها " ٌجب الحصول على موافقة أعضاء المجلس بحسب البند
 613א (ב) من امر السلطات المحلٌه وعلٌه اطلب من األعضاء الموافقه على التعٌٌن اعاله مع العلم اننا سنقوم
بالتوجه وتقدٌم طلب بهذا الخصوص للجنة التعٌٌنات فً وزارة الداخلٌه .
التوصٌت  :مؤٌد  :الٌاس ٌ ,وسف  ,جونً  ,وسام  ,علــم  ,شادي  ,مارون .
معارض  :ال ٌوجد .
اذاً ٌعمل بموجب األقتراح

البند العاشر  :אישור העסקת גב' ניהאיה זהרה

انسحب العضو علــم علــم من الجلسه خشٌة لتضارب المصالح وانضم األعضاء جابً وشكري للجلسه مجددا .
الرئٌس  :قامت لجنة التوظٌفات بأختٌار السٌده ناهده زهره لوظٌفة קב"ס بنسبة  %31وبما انه تربطها صلة
قرابه مع العضو علـم علـم ٌجب أن ٌقوم المجلس بالمصادقه على توظٌفها بحسب البند  113א (ב) ( )3على
أن ٌقوم المجلس بالتوجه ألى اللجنه المختصه فً وزارة الداخلٌه للمصادقه على التعٌٌن .
التصوٌت :
مؤٌد  :الرئٌس ٌ ,وسف  ,وسام  ,جونً ,شادي  ,شكري  ,مارون  ,جابً ,
معارض :ال ٌوجد .
اذاً ٌعمل بموجب األقتراح .
البند الحادي عشر  :אישור העסקת גב' הילאנה נסאר .

انضم العضو علـم علـم للجلسه وانسحب العضوان جونً نجم وٌوسف هاشول خشٌة من تضارب المصالح .
الرئٌس  :لقد قامت لجنة التعٌٌنات باختٌار السٌده هٌالنه نصار لوظٌفة مركزة מועדון קשיש وبما أنه تربطها
عالقة قرابة مع األعضاء جونً وٌوسف ٌجب أن ٌقوم المجلس بالمصادقه على توظٌفها بحسب البند  113א
(ב) ( )3على أن ٌقوم المجلس بالتوجه الى اللجنه المختصه فً وزارة الداخلٌه للمصادقه على التعٌٌن .
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التصوٌت :
مؤٌد  :الرئٌس  ,وسام ,علـم  ,شادي  ,شكري  ,مارون ,جابً .
معارض  :ال ٌوجد .
إذاً ٌعمل بموجب األقتراح
البند الثانً عشر  :אישור העסקת גב' ראניה סלימאן .

انسحب العضو شكري جبران من الجلسه خشٌة من تضارب المصالح وانضم إلى الجلسه العضو جونً
وٌوسف مجددا .
الرئٌس  :لقد قامت لجنة التعٌٌنات بإختٌار السٌده رانٌه سلٌمان لوظٌفة " אם בית במעדונית" وبما انه
تربطها عالقة قرابه مع العضو شكري جبران وعلٌه ٌجب المصادقه على التعٌٌن من قبل المجلس بحسب البند
 113א (ב) ( )3على أن ٌتم التوجه إلى اللجنه المختصه فً وزارة الداخلٌه للمصادقه على هذا التعٌٌن .

التصوٌت :
مؤٌد  :الرئٌس ٌ ,وسف  ,جونً ,وسام  ,علــم  ,شادي  ,مارون  ,جابً .
معارض  :ال ٌوجد .
إذا ٌعمل بموجب األقتراح اعاله
البند الثالث عشر  :מכתבם של חברי המועצה ( מצ"ב העתק)

الرئٌس  :قام الرئٌس بقراءة فحوى الكتاب الذي تم ارساله من قبل أعضاء المجلس بتارٌخ  2/8/66بخصوص
ما ٌلً :
 .6بحث مشروع الذي قام به المجلس فً قسٌمه  58بلوك 64617
 .2אחזקת רכב לגב' נוהא סלימאן .
علــم  :البند رقم  2قمت باضافته بخط ٌد للمكتوب أعاله .
الرئٌس  :لقد وصلنا أٌضا رساله أخرى من األعضاء موقعه من قبل األعضاء ذكر طلب البندٌن أعاله .

6

المدقق الداخلً :
هنالك مالحظه أطلب أن ٌتم ذكرها .
جونً  :ال توجد صالحٌه للمدقق الداخلً للتدخل فً جلسات المجلس وأبداء رأٌه .
الرئٌس  :الرئٌس ٌسمح للمدقق الداخلً بأعطاء المالحظه التً طلب أن ٌتم ذكرها .
علــم ٌ :طلب أن ٌكون هنالك تصوٌت على قرار الرئٌس الذي ٌسمح للمدقق بأبداء رأٌه .
الرئٌس  :هذا القرار الذي اتخذته بالسماح للمدقق بأبداء رأٌه هو بحسب الصالحٌه المعطاه لً بموجب القانون
كونً مدٌر الجلسه وال توجد أمكانٌة تصوٌت على هذا القرار .
انسحب العضو شكري من الجلسه  .كما وانسحب الحقا األعضاء علــم  ,جونً ومارون من الجلسه .
شادي  :بما أنه ٌوجد خطأ مطبعً فً هذا الطلب اقترح سحب األقتراح على أن ٌتم عرضه مجددا فً جلسه
مقبله .
بعد ان قام كل من األعضاء شادي ٌ ,وسف ووسام بسحب الطلب تم سحبه من جدول أعمال الجلسه .

أغلقت الجلسه الساعه التاسعه والنصف مساء
الٌاس الٌاس

الٌاس سابا

رئٌس المجلس

سكرتٌر المجلس
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