جلسة عاديه رقم 21/6
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مكان انعقاد الجلسة :
ساعة أنعقاد الجلسة :
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بناية المجلس
السابعة والنصف

الحضور

:

.1السيد الياس الياس  ,رئيس المجلس.
 .2السيد أحمد حليحل  ,عضو المجلس.
 .3السيد جوني نجم  ,عضو المجلس .
 .4السيد طوني خلول  ,عضو المجلس.
 .5السيد البير عيسى ,عضو المجلس.
 .6السيده عال زيدان  ,عضوة المجلس .

الغياب

:

. 1السيد شربل هاشول  ,عضو المجلس .
 .2السيده أمل سروع  ,عضوة المجلس .
 .3السيد مصطفى عزام  ,عضو المجلس.
 .4السيد لطفي أيوب  ,عضو المجلس.

المشتركين

:

 .1السيد جورج زكنون  ,محاسب المجلس .
 .2السيد شربل خريش  ,مراقب المجلس .
 .3السيد الياس سابا  ,سكرتير المجلس .

على جدول األبحاث  .1 :דיון באי הגשת דוחות הביקורת של מבקר המועצה
עבור השנים . 6022 – 6002
 .6תב"ר ע"ס  00אלף  ₪ממשרד הפנים לשנת 6026
לרחבת המסגד .
 .3תב"ר ע"ס  22אלף  ₪ממשרד הפנים לעבודות תאורה .
 .4תב"ר ע"ס  33אלף  ₪ממשרד הפנים לעבודות מדרגות
המסגד .
 .5תב"ר ע"ס  30אלף  ₪מקרן פיתוח להמשך קירות
תומכין בגוש . 24203

البند األول  :דיון באי הגשת דוחות הביקורת של מבקר המועצה עבור
.
השנים 6022 – 6005
الرئيس  :على أثر التقرير من المراقب الخارجي من قبل وزارة الداخلية بخصوص المجالس
التي لم يقم المدققين الداخليين بتقديم تقارير سنوية قامت الحركه من أجل الجوده بتقديم دعوى
قضائية ضد مجلس الجش المحلي والمراقب الداخلي للمجلس  .على اثر ذلك وفي الجلسة التي
عقدت في محكمة العمل اللوائية تم التوصل الى أتفاق بيننا وبين الحركه والذي أعطت له
المحكمه صبغة قرار قضائي ملزم بموجبه يترتب على المجلس المحلي عقد جلسة يتم بها بحث
هذا الموضوع  .كما وبموجب القرار يجب تقديم التقارير من قبل المراقب وأرسال طيه من
المحضر لهذه الجلسة الى התנועה לאיכות השלטון .
الرئيس يطلب من األعضاء أبداء رأيهم بهذا الخصوص بعد أن طلب من المدقق الداخلي بأن
يقوم بتقديم التقارير السنوية بحسب ما يلزمه القانون .
األعضاء  :ال يوجد
البند الثاني  :תב"ר ע"ס  00אלף  ₪ממשרד הפנים לשנת  6026לרחבת המסגד .
الرئيس  :يطلب المصادقه على هذه الميزانيه التي رصدت للعمل في ساحة الجامع
وافق جميع األعضاء
البند الثالث  :תב"ר ע"ס  2/אלף  ₪לעבודות תאורה .
الرئيس  :يطلب المصادقه على ميزانيه غير عاديه من قبل وزارة الداخليه ألنارة الشوارع
(تغيير المصابيح) بمبلغ  61ألف شاقل .

وافق جميع األعضاء
البند الرابع  :תב"ר ע"ס  38אלף  ₪من قبل وزارة الداخلية للعمل في الخروج لمناقصة
لترميم الدرج المؤدي ألى الجامع .
الرئيس  :يطلب من األعضاء المصادقه على ميزانية غير عادية بقيمة  33ألف شاقل ألعمال
ترميم الدرج المؤدي ألى الجامع .
وافق جميع األعضاء

البند الخامس:תב"ר ע"ס  83אלף  ₪קרן פיתוח להמשך קירות תומכין בגוש
. /0/33
يطلب الرئيس المصادقه على ميزانية أضافيه بقيمة  33ألف شاقل من صندوق التطوير في لجنة
البناء ألكمال بناء الجدران في حوض . 14133
وافق جميع األعضاء
البند السادس  :תב"ר ע"ס  63الف شاقل ألعمال ترميم في مخزن מל"ח
الرئيس  :يطلب من األعضاء المصادقة على الميزانية الغير عادية بقيمة  23ألف شاقل ألعمال
ترميم مخزن "מל"ח" في القرية .
وافق جميع األعضاء على األقتراح

البند السابع :
الرئيس  :هنالك قسم من القسيمه  79في حوض  14139والتي تعود ملكيتها للمجلس المحلي .
في حالة أن المجلس ال يستعمل هذه القسيمه أقترح بان يتنازل المجلس المحلي عن هذه القسيمه
بحيث تعود ملكيتها لدائرة أراضي أسرائيل وحينها دائرة أراضي أسرائيل هي التي تقرر فيها .
التصويت :
وافق جميع األعضاء على األقتراح
أغلقت الجلسه الساعة 54:02
الياس الياس
رئيس المجلس

الياس سابا
سكرتير المجلس

