جلسة مجلس عادية رقم 5/12
تاريخ أنعقاد الجلسة

:

20/9/12

مكان انعقاد الجلسة

:

بناية المجلس المحلي

ساعة انعقاد الجلسة

:

السابعة مساءً

الحضور

 .1السيد الياس الياس  ,رئيس المجلس .
 .2السيد أحمد حليحل  ,عضو المجلس .
 .3السيد جوني نجم  ,عضو المجلس .
 .4السيد شربل هاشول  ,عضو المجلس.
 .5السيد ألبير عيسى  ,عضو المجلس.
 .6السيد مصطفى عزام  ,عضو المجلس.
 .7السيده امل سروع  ,عضوة المجلس.
 .8السيد طوني خلول  ,عضو المجلس .

:

الغياب

:

 .1السيد لطفي أيوب  ,عضو المجلس .

على جدول األبحاث

:

 .1ألتنديد بالفلم المسيء للنبي محمد (صلعم) .
.2اقتراح عمل من قبل عضو المجلس احمد حليحل ( .مرفق
طيه)
.3ميزانية غير عادية بقيمه  77الف شاقل إلتمام الممر في
القسيمة  117حوض رقم . 14178
 .4انهاء مشروع פר"ח في القريه ( .مرفق طيه).
 .5طلب لتعيين مستشاره لرفع مكانه المرأه  (.مرفق طيه)
 .6اقاله موظف المجلس محمد سليمان (פסיכולוג) .
.7المناقصه رقم  ( 5/12اعمال ترميم في رياض االطفال)
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الرئيس يفتتح الجلسة مرحبُا باألعضاء

البند األول :
الرئيس  :يطرح أمام األعضاء قرار اللجنة القطرية للسلطات المحلية في أسرائيل بخصوص التنديد بالفيلم
المسيء للنبي محمد ( صلعم ) بما يشمل جميع األقتراحات والقرارات في قرار اللجنة بهذا الشأن والذي يشمل
استنكار ورفض التحريض العنصري المنهجي والمُتنامي ضد العرب والمسلمين  ,كما تجلّى مؤخراً في الفيلم
األمريكي الحقير "براءة األسالم " وما حمله من عُدوانية وعنصرية ُمؤَدلجة في عقلية مُنتِجِه ومن يقف خلفه ..
وتبَني أقتراح رئيس اللجنة  ,المهندس رامز جرايسي  ,بالدعوة ألى مقاطعة شاملة وفاعِلَة لشبكة " غوغل " و
" يوتيوب" األلكتروني ة  ,أذا لم يتجاوبا مع مطلب وقف بث هذا الفيلم وسمومه  ,على الشبكة العنكبوتية .

البند الثاني :
الرئيس  :لقد قام المجلس بنشر مناقصة ألشغار وظيفة مهندس للمجلس المحلي  ,لقد تقدم ألي بعض األشخاص
بالطلب لتمديد الفترة لكي يتسنى لهم التقدم لهذه المناقصه كما وتقدم ألي عضو المجلس بهذا الطلب  .اليوم أقوم
بأعالمكم بأنني سوف أقوم بتمديد هذه الفترة لمدة أسبوعين او ثالثة أضافيين .
جوني  :الرئيس يقوم بأتخاذ قرارات أحادية الجانب وعليه أطلب أن يتم فحص ذلك قانونياً أهل يحق للرئيس
تمديد الفترة أم ال بعد أن تم مضي الفترة !

البند الثالث :
الرئيس  :يطلب من األعضاء المصادقة على ميزانية غير عادية بقيمة  77ألف شاقل ألتمام الممر في القسيمة
 117حوض  . 14178علماً أن الميزانية التي تم المصادقة عليها بقيمة  37ألف شاقل ال تكفي  .اطلب
المصادقة على תב"ר أضافي بقيمة  47ألف شاقل آخر ألتمام العمل (שני תב"רים ).
التصويت  :وافق جميع األعضاء على األقتراح

البند الرابع :
الرئيس  :لقد وصلنا كتاب من مسؤول بيرح الشمال  ,أذ كان في هذه السنة مشكلة مع المركزة وقد تم تقديم
تقارير سلبية من قبلها بخصوص ال חונכים ووصلنا كتاب بقرارهم ألغاء פר"ח في السنة المقبلة .
اطلب من األعضاء الموافقة على أن نرفض هذا القرار ونتصدى له ونحن بدورنا ودعماً منا للطالب الجامعيين
نرفض هذا القرار جملةً وتفصيالً وسنقوم بالتوجه مجدداً وأيضاً باسم األعضاء بطلب للعدول عن هذا القرار .
التصويت  :وافق جميع األعضاء على األقتراح
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البند الخامس :
الرئيس  :قد وصلنا كتاب من התנועה למען איכות השלטון بطلب لتعيين مستشارة لرفع مكانة المرأة
هذا سنقوم بتقديم طلب לנחיצות משרה لوزارة الداخلية وفي حالة عدم وجود ميزانية لهذه الغاية نخول
المحاسب بتحويل ميزانية من بند آلخر .
التصويت  :وافق جميع األعضاء على األقتراح

البند السادس :
الرئيس  :مجلس الجش المحلي يحصل على ميزانية لنصف وظيفة من قبل وزارة التربية  .اليوم محمد سليمان
يشغل وظيفه كامله في مجلس آخر في حالة استمرار عمله في المجلس سنحصل على ميزانية لربع وظيفة فقط .
وعليه سنقوم بأقالته وسنتوجه لوزارة الداخلية لنفحص ماذا نستطيع ان ندفع له تعويضات مقابل انهاء عمله .

البند السابع :
الرئيس  :علماً أن المناقصة لم يتقدم عليها أالّ مقاول واحد أقترح أن نقوم اليوم بألغاء المناقصة والخروج
لمناقصة جديدة .

التصويت  :وافق جميع األعضاء على األقتراح

أغلقت الجلسة الساعة الثامنة والنصف

الياس سابا

الياس الياس

سكرتير المجلس

رئيس المجلس
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