جلسة مجلس عادية رقم 1/13
مكان انعقاد الجلسة
ساعة انعقاد الجلسة
تاريخ أنعقاد الجلسة

:
:
:

بناية المجلس المحلي .
السابعة مساءً .
17/1/13

الحضور

:

 .1السيد الياس الياس  ,رئيس المجلس .
 .2السيد مصطفى عزام  ,عضو المجلس.
 .3السيده أمل سروع  ,عضو المجلس .
 .4السيد ألبير عيسى  ,عضو المجلس .
 .5السيد شربل هاشول  ,عضو المجلس .
 .6السيد طوني خلول  ,عضو المجلس.

الغياب

:

 .1السيد جوني نجم  ,عضو المجلس .
 .2السيد لطفي أيوب  ,عضو المجلس .
 .3السيده عال زيدان  ,عضوة المجلس.
 .4السيد أحمد حليحل ,عضو المجلس .

المشتركين

:

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

على جدول األعمال

:

 .1תב"ר ע"ס של כ 052-אלף  ₪ממנהל
הספורט למגרש כדורגל שטיח סינתטי.
 .0תב"ר ממשרד הפנים אגף הדתות לבית
קברות מוסלמי .
 .3תב"ר ממשרד הפנים אגף הדתות לשיפוץ
מסגד גוש -חלב .
 .4תב"ר ממשרד הפנים אגף הדתות לבית
קברות בברעם .
 .5הודעה ואישור מינוי מהנדס המועצה .
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الرئيس  :يفتتح الجلسة مرحبأ باألعضاء .هذا وبما أنه لم يتقدم أي عضو بأي طلب لتعديل محضر الجلسة
( 3/12غير عادية) والجلسه ( 6/12عاديه ) فيعتبر المحضر مصادقاً عليه  .كما وطلب الرئيس الموافقة
على أضافة بندين على جدول أعمال الجلسة .
البند األول  :תב"ר ע"ס של כ 052-אלף  ₪ממנהל הספורט למגרש כדורגל שטיח סינתטי.
الرئيس  :يطلب من األعضاء المصادقة على الميزانية الغير عاديه بما يقارب ال  252ألف شاقل من دائرة
الرياضة (מנהל הספורט) والمُعدة ألقامة أرضية أصطناعية لقسم من ملعب كرة القدم ( דשא סינתטי)
,بلوك  14113أو أن يتم العمل في منطقه جديده بمحاذاة ملعب كرة القدم أيضاً في بلوك . 14113
كما أنه سيكون هنالك أشتراك بمبلغ أضافي لهذا العمل من ميزانية المجلس العاديه أو من صندوق التطوير
بنسبة  10%من هذا المبلغ .
التصويت  :وافق جميع األعضاء

البند الثاني  :תב"ר ממשרד הפנים אגף הדתות לבית קברות מוסלמי .
الرئيس  :يطلب من األعضاء المصادقه على الميزانية الغير عادية بقيمة  93,406شاقل من قبل قسم األديان
في وزارة الداخلية للمقبرة األسالمية في القرية كما أنه سيكون هنالك أشتراك بمبلغ أضافي لهذا العمل من
ميزانية المجلس العاديه أو من صندوق التطوير بنسبة  10%من هذا المبلغ .
التصويت  :وافق جميع األعضاء على األقتراح
البند الثالث  :תב"ר ממשרד הפנים אגף הדתות לשיפוץ מסגד גוש -חלב .
الرئيس  :يطلب من األعضاء المصادقه على الميزانية الغير عاديه بما يقارب  55ألف شاقل من قبل قسم
األديان في وزارة الداخلية ألعمال ترميم في مسجد القرية كما أنه سيكون هنالك أشتراك أضافي لهذا العمل في
ميزانية المجلس العاديه أو من صندوق التطوير بنسبة  10%من هذا المبلغ .
التصويت  :وافق جميع األعضاء على األقتراح
البند الرابع  :תב"ר ממשרד הפנים אגף הדתות לבית קברות בברעם .
الرئيس  :يطلب من األعضاء المصادقه على الميزانية الغير عاديه بقيمة  67,374شاقل من قبل قسم األديان
في وزارة الداخلية لمقبرة كفربرعم كما انه سيكون أشتراك بمبلغ أضافي لهذا العمل من ميزانية المجلس العاديه
أو من صندوق التطوير بنسبة  10%من هذا المبلغ .
التصويت  :وافق جميع األعضاء على األقتراح
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البند الخامس  :הודעה ואישור מינוי מהנדס המועצה .
الرئيس  :يعلن أمام األعضاء أنه في يوم  10/12/12تم اختيار المهندس سامر سعد في المناقصه لمهندس
المجلس وقد باشر العمل في المجلس يوم  , 14/1/13لذا يطلب الرئيس من األعضاء المصادقه على تعيين
السيد سامر سعد كمهندس للمجلس .
أضافة ألى ذلك قام المجلس بأعطاء المهندس سامر سعد فترة زمنيه لمدة ثالثة شهور من يوم بدء مزاولة عمله
في المجلس ألنهاء العمل في جميع الملفات الشخصيه المتعلقه بمواطنين من القرية أو المجلس خشية من
تضارب المصالح وبناءً على ما يمليه عليه القانون .
التصويت  :وافق جميع األعضاء

أضافة بندين على جدول أعمال الجلسه :
البند السادس  :انتساب المجلس المحلي كعضو من جمعية " עמותת ארץ הגליל " .
الرئيس  :يطلب من األعضاء الموافقه على أن يقوم المجلس المحلي الجش باألنتساب كعضو في جمعية "
עמותת ארץ הגליל " والتي تعي تطوير ودعم السياحه في المنطقه .
التصويت  :وافق جميع األعضاء

البند السابع
الرئيس  :لقدد قام المجلس بالتوجه لمقاولين لتقديم أقتراحات للسفريات (הסעות) لذوي األحتياجات الخاصه
مع رافعه (מעלון )  .لقد كان هنالك " הצעה יחידה " من قبل السيد نبيل حداد والتي كانت قريبه للتقدير
(אומדן)  .بأمكاننا قبولها مع أعطاء الحجه لذلك مثالً كونها قريبه لل "אומדן" وبحدود المعقول .أو أن تقرر
للخروج لمناقصه جديده .
بعد البحث تقرر باألجماع ألغاء المناقصه والخروج ألى مناقصه جديده كما تقرر الموافقه أن يستمر السيد نبيل
حداد للعمل بشكل مؤقت في هذه السفريه لغاية أتخاذ قرار في المناقصه الجديده.
أغلقت الجلسه الساعة الثامنة والنصف مساءً

الياس سابا

الياس الياس

سكرتير المجلس

رئيس المجلس
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