جلسة مجلس عاديه رقم 1144

مكان انعقاد الجلسه
ساعة انعقاد الجلسه
تاريخ انعقاد الجلسه

:
:
:

بناية المجلس المحلي
السابعة مساءً
1119144

الحضور

:

السيد الياس الياس  ,رئيس المجلس .
السيد أحمد حليحل  ,عضو المجلس .
السيد جوني نجم  ,عضو المجلس .
السيد شربل هاشول  ,عضو المجلس .
السيد راغب زهره  ,عضو المجلس .
السيد لطفي أيوب  ,عضو المجلس .

الغياب

:

السيده عال زيدان  ,عضوة المجلس .
السيد امل سروع  ,عضوة المجلس .
السيد ألبير عيسى  ,عضو المجلس .
السيد جعفر حليحل  ,عضو المجلس .

على جدول األبحاث

:

 .1פתיחת חשבון בנק דקסיה למענקי מפעל הפיס
לשנת .114411141
 .1תב"ר ע"ס  151אלף  ₪ממשרד החינוך .
 .3הנחת פרוטוקול ועדת הנחות בפני מליאת
המועצה .
 .1התקשרות המועצה עם פ.צ שיקום מחצבות
לטיפול בפסולת .
 .5חוק עזר להעמדת רכב והחנייתו (נוסח מומלץ).

الرئيس  :يفتتح الجلسة مرحبًا باألعضاء ويطلب من األعضاء الموافقة على ادراج بنود على جدول األعمال
كاآلتي :
.1
.2
.3
.4

طلب مقدم من قبل عضو المجلس السيد أحمد حليحل .
تغيير ساعات الدوام للمساعدات في رياض األطفال (אפק חדש ) .
قرار المجلس المحلي في الجلسة الغير عاديه رقم . 4111
طلب أضافي ألستيعاب طالب أضافيين من طالب عكبرة .

البند األول  :פתיחת חשבון בנק דקסיה למענקי מפעל הפיס לשנת .2011/2012
الرئيس  :يطلب من األعضاء المصادقه على فتح حساب بنك خاص في בנק דקסיה بما يتعلق بالميزانيات
من قبل مفعال هبايس لعام . 2011/2012

التصويت  :وافق جميع األعضاء على األقتراح أعاله .
البند الثاني  :תב"ר ע"ס  151אלף  ₪ממשרד החינוך .
الرئيس :يطلب من األعضاء المصادقة على الميزانية الغير عادية من قبل وزارة التربية والتعليم بموجب
الرسالة الذي حصلنا عليه من يوم  4/9/11كما قام الرئيس بشرح هذا الطلب مع الموافقة على تحضير ميزانية
غير عادية بهذا الخصوص والمصادقة في حال أنه قد تم زيادة هذا المبلغ .
التصويت  :وافق جميع األعضاء على األقتراح .
البند الثالث  :הנחת פרוטוקול ועדת הנחות בפני מליאת המועצה .
الرئيس يقوم بعرض محضر لجنة التخفيضات من يوم  16/9/11امام أعضاء المجلس بحسب القانون .
البند الرابع  :התקשרות המועצה עם פ.צ שיקום מחצבות לטיפול בפסולת .
الرئيس  :في السابق ذكرت أن المجلس ينوي التعاقد مع شركة פ.צ שיקום מחצבות לטיפול פסולת
بموجبها تقوم الشركة بتنظيف جميع النفايات الملقاة في منطقة جافا وبعدها يقوم بمعالجة جميع النفايات
"יבשה" مع معالجة الكراتين وغيرها ما عدا نفايات البناء ويقوم بتولي دور المجلس مع شركة אמניר بما
يتعلق במחזור الكراتين وذلك بمبلغ وقدره  0555شهرياً لمدة عام .
وافق األعضاء على األقتراح أعاله
البند الخامس  :חוק עזר להעמדת רכב והחנייתו (נוסח מומלץ).
الرئيس  :يعرض أمام األعضاء طيه من قبل قانون مساعد (חוק עזר בדבר העמדת רכב והחנייתו )
(נוסח מומלץ) .المرفق للجلسه ويطلب من األعضاء المصادقه على تشريع هذا القانون .
وافق جميع األعضاء على تشريع القانون المساعد أعاله

البند السادس ( :طلب السيد أحمد حليحل ,عضو المجلس).
الرئيس  :يقرأ فحوى الطلب المقدم من قبل عضو المجلس أحمد حليحل وبموجبه يطلب أيجاد حلول ألنارة
الدرج في منطقة العقبة وأيجاد حل لمشكلة النظافة في الدرج في هذا الحي .
الرئيس يرد على الطلب على النحو التالي :
بما يتعلق بالكهرباء  ,الرئيس يقترح عرض الطلب على مهندس المجلس وبدوره يقوم بتحضير ميزانية لهذه
الغاية وبعد الحصول على ميزانيه غير عادية سنقوم بتنفيذها .
البند السابع  :تغيير ساعات الدوام للمساعدات في رياض األطفال (אפק חדש ) .
الرئيس  :مع ابتداء السنة الدراسية تم تدريس "אפק חדש" في جميع رياض األطفال وعليه يقترح الرئيس
رفع نسبة وظيفة المساعدات ألى وظيفه كاملة أبتداءً من مطلع العام  2512وبعد مصادقة الميزانية لعام .2512
وافق جميع األعضاء على األقتراح
البند الثامن  :قرار المجلس المحلي في الجلسة الغير عاديه رقم . 4111
الرئيس  :في جلسة المجلس الغير عاديه رقم  8/04كان هنالك أقتراح من عضو المجلس لطيف سليمان
بموجبه تقدم بأقتراح بأعطاء أعفاء من ضريبة األرنونا لكل من يقوم بنقل الزرائب ألى خارج القرية واعطائه
أعفاء لمدة خمس سنوات  .في سنة  2552قام يحيى أبو زينب بنقل الزرائب ألى خارج القرية ولكن خطأ تم
فرض الضريبة .وعليه يطلب أجراء تصحيح بضريبة األرنونا وأعفائه بموجب القرار السابق ذكره .
تم المصادقه على ذلك بأألجماع
البند التاسع  :طلب أضافي ألستيعاب طالب أضافيين من قبل طالب عكبرة .
الرئيس  :لقد حصلنا على طلبات أضافية من قبل طالب عكبرة ألستيعابهم في المدرسة األبتداية .
بعد البحث تقرر بعدم أستيعاب أية طالب أضافيين باألجماع علماً أن العضو أحمد حليحل عارض األقتراح .

أغلقت الجلسه الساعه الثامنه والنصف مساءً
الياس الياس
رئيس المجلس

الياس سابا
سكرتير المجلس

