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تاريخ انعقاد الجلسه

:

30/8/12

ساعة أنعقاد االجلسه

:

السابعة مساءً

مكان أنعقاد الجلسة

:

بناية المجلس المحلي

الحضور

 .1السيد الياس الياس  ,رئيس المجلس.
 .2السيد أحمد حليحل  ,عضو المجلس.
 .3السيد جوني نجم  ,عضو المجلس.
 .4السيد مصطفى عزام  ,عضو المجلس.
.5السيده أمل سروع  ,عضوة المجلس .
 .6السيد ألبير عيسى  ,عضو المجلس .

الغياب

 .1السيده عال زيدان  ,عضوة المجلس .
 .2السيد شربل هاشول  ,عضو المجلس .
 .3السيد لطفي أيوب  ,عضو المجلس .
 .4السيد طوني خلول  ,عضة المجلس .

على جدول األعمال :

 .1ميزانية غير عاديه من قسم الديانات في وزارة الداخلية لترميم
المقبرة المسيحية بما يقارب  07ألف شاقل .
 .2ميزانية غير عادية من وزارة المواصالت بما يقارب ال  127ألف
شاقل .
 .3ميزانية غير عادية من قبل مفعال هبايس بقيمة  457ألف شاقل .
 .4ميزانية غير عادية من وزارة الداخلية لترميم ( מחסן מל"ח )
بقيمة  020222شاقل .
 .5اقتراحات عمل من قبل عضو المجلس أحمد حليحل (.مرفق طية )
 .6أحالة موظف المجلس مارون جبران ألى التقاعد .
 .0الموافقه على اعطاء حق مرور للقسيمة  51من القسيمة  01حوض
رقم . 14171
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الرئيس  :يفتتح الجلسة مرحباً باألعضاء وعلماً بأنه لم يتم تقديم أي طلب لتعديل محضر الجلسة السابقه
فيعتبر المحضر مصادقاً عليه .
الرئيس يعرض أمام األعضاء لمحه بخصوص مشروع " שביל החלב " المناقصه كانت بمبلغ وقدره 082
ألف شاقل والميزانية التي تم دفعها كانت  1747ألف شاقل علماً أنه تم أجراء أعمال أضافيه مثل كهرباء وزياده
في األماكن التي تم رصفها أضافه ألى أعمال التخطيط واألشراف على العمل .
مصطفى  :يطلب من األعضاء الموافقه على أدراج بند عل جدول أبحاث الجلسه بخصوص تعليم أبناء عكبره
في القرية
ال توجد موافقه من قبل جميع األعضاء على أدراج البند وعليه ال يتم أدراجه في جدول األبحاث اليوم .
البند األول  :ميزانية غير عاديه من قسم الديانات في وزارة الداخلية لترميم المقبرة المسيحية بما يقارب 07
.
ألف شاقل
الرئيس يطلب من األعضاء الموافقه على الميزانيه الغير عاديه من قبل وزارة األديان بمبلغ وقدره  07الف
شاقل ألعمال في المقبره المسيحيه لعام . 2712
التصويت  :وافق جميع األعضاء على الميزانيه الغير عاديه

البند الثاني  :ميزانية غير عادية من وزارة المواصالت بما يقارب ال  021ألف شاقل .
الرئيس يطلب من األعضاء المصادقة على الميزانيه الغير عاديه من قبل وزارة المواصالت بمبلغ وقدره 127
ألف شاقل ألقامة أعمال ترميم األرصفة ,مطبات في الشوارع وغيرها ويطلب الرئيس المصادقه على هذه
الميزانيه .
التصويت  :وافق جميع األعضاء على األقتراح

البند الثالث  :ميزانية غير عادية من قبل مفعال هبايس بقيمة  051ألف شاقل .
الرئيس يطلب من األعضاء المصادقه على الميزانيه من قبل مفعال هبايس بقيمة  457ألف شاقل وعلماً أنه
كان هنالك ميزانيه بقيمة  357ألف شاقل أضافيه والتي تم رصدها ألعمال שיפוצים ופרגולות في المدرسة
عن أمكانية لتوحيد هذه الميزانيات معاً ونقوم ببناء ملعب كرة سلة "מקורה" .
وافق جميع األعضاء على األقتراح

البند الرابع  :ميزانية غير عادية من قبل مفعال هبايس بقيمة  051ألف شاقل .
الرئيس يطلب من األعضاء المصادقه على ميزانية غير عاديه بمبلغ وقدره  27ألف شاقل ألجراء أعمال
ترميم למחסן מל"ח من قبل وزارة الداخليه .
وافق جميع األعضاء على األقتراح
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البند الخامس  :اقتراحات عمل من قبل عضو المجلس أحمد حليحل (.مرفق طية )
الرئيس يقرأ على األعضاء المكتوب الذي تم أرساله من قبل عضو المجلس أحمد حليحل .



بما يتعلق بالطلب بألغاء رسوم " פלג הגליל " في منطقة البناء من قبل ال מנהל الرئيس يصرح
أنه ال توجد أمكانيه للمجلس بألغاء هذه الرسوم أذ أن " פלג הגליל " هي المسؤولة اليوم كونها
جهة قانونية مستقلة وهذه األمور ليست من صالحيتنا هذا وبالمناسبه طلب الرئيس المصادقه على أن
يقوم " פלג הגליל " بدفع قروض المجاري بدل المجلس .



بما يتعلق بالشارع الزراعي المطلوب أنجازه بموجب طلب العضو أحمد حليحل يصرح الرئيس قد
قمنا بالخروج على مناقصة وتم أختيار مقاول لهذه الغاية اما في حين بدء العمل تبين أنه هنالك
أشجار مزروعه في هذا الشارع وازالتها اليوم سنبحث أليجاد طريق بديل في األماكن المزروعه .



الدرابزين سيتم العمل قريباً وانهاء الدرج آمل أن نقوم بانهاء العمل به وأيجازه قريباً .هذا وسنقوم
بالتوجه لمقاول النفايات بسبب الشكاوي التي ُتوجه ألينا من المواطنين.

البند السادس  :أحالة موظف المجلس مارون جبران ألى التقاعد .
الرئيس  :موظف المجلس مارون جبران سيتم أحالته للتقاعد في شهر  9/12لوصوله ألى جيل التقاعد عمر
 . 60وبسبب مدة خدمته في المجلس يحصل على  34درجه  .أقترح الموافقه على أضافة  6درجات على ما
يحصل عليه بحسب القانون وذلك فقط في حال موافقة وزارة الداخلية على ذلك .

البند السابع  :الموافقه على اعطاء حق مرور للقسيمة  50من القسيمة  10حوض رقم . 00011
الرئيس  :القسيمه رقم  51في بلوك  14171والتي تعود ملكيتها للسيد الياس فرح قام بتقديم طلب للحصول على
رخصه بناء وعلماً أن القسيمه 51ال تتمتع بطريق من الشارع الرئيسي ( 81اليوم ) أفترح الموافقه على اعطاء
القسيمه حق مرور من القسيمه  01في بلوك  14171وذلك لغاية المصادقه على الخارطه الهيكليه المقترحه
اليوم والتي تجيز له حينها المرور من الشارع الرئيسي وعلى أن ال يتم تسجيلها في دائرة األراضي الطابو .

التصويت  :وافق جميع األعضاء على األقتراح

أغلقت الجلسة الساعة  07:07مساءً

الياس سابا

الياس الياس

سكرتير المجلس

رئيس المجلس
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