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 -1السيد الياس الياس  ,رئيس المجلس.

الحضور

:

الغياب

:

 -1السيد لطفي أيوب  ,عضو المجلس.
 -2السيده عال زيدان  ,عضوة المجلس.
 -3السيد البير عيسى  ,عضو المجلس .

الشتركين

:

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

 -2السيد جوني نجم  ,عضو المجلس .
 -3السيد شربل هاشول  ,عضو المجلس.
 -4السيد طوني خلول  ,عضو المجلس .
 -5السيده أمل سروع  ,عضوة المجلس.
 -6السيد مصطفى عزام  ,عضو المجلس.
 -7السيد أحمد حليحل ,عضو المجلس.

على جدول األبحاث :

 -1שינויים בהקצאת תב"ר מקרן פיתוח .
 -3הקצאת תקציב מקרן פיתוח עבור בנייה של קיר
תומך לכביש ליד ביתו של מר עלי עבאסי .
 -3פתיחת חשבון בבנק ערבי (עבור ביה"ס יסודי
ניהול עצמי) .
 -4דיון במכרז מס' ( 3113דשא סינטטי) .
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الرئيس  :يفتتح الجلسة مرحباً باألعضاء وبما أنه لم يكن هنالك أي طلب لتعديل محضر الجلسة
السابق فيعتبر بهذا مصادقًا عليه .
الرئيس يطلب دمج البندين األول والثاني معاً .
البند األول  +البند الثاني :
الرئيس  :لقد حصلنا على ميزانية غير عاديه بما يقارب ال  125ألف شاقل والتي أقترح أن
نقوم برصدها عوضاً الميزانيه العاديه في أشتراك المجلس في المشاريع التالية وعلى النحو
التالي :
 رصد مبلغ وقدره  504,12شاقل بدالُ من الميزانية العادية في أشتراك المجلس في
مشروع المقابر المسيحية في الجش .
 رصد مبلغ وقدره  ,4,,8شاقل بدالً من الميزانية العاديه في اشتراك المجلس في
مشروع مقبرة برعم .
 رصد مبلغ وقدره  741,7شاقل بدالُ من الميزانية العادية في أشتراك المجلس في
مشروع المقبرة األسالمية .
 رصد مبلغ وقدره  44,,,شاقل بدالُ من الميزانية العدية في أشتراك المجلس في
مشروع ترميم المسجد .
 رصد مبلغ وقدره  ,14111شاقل بدالُ من الميزانية العاديه في أشتراك المجلس في
مشروع الكهرباء في المدرسة األبتدائية .
كما وطلب الرئيس أيضاً المصادقة على رصد مبلغ وقدره  11ألف شاقل لمشروع קול קורא
תוכנית אב לשיקום הואדי أضافة الى رصد  31الف شاقل من هذه الميزانية لبناء الجدار
بمحاذاة بيت السيد علي عباسي .
التصويت  :وافق جميع األعضاء على األقتراح
البند الثالث :
الرئيس  :يطلب من األعضاء على أن يقوم المجلس المحلي بفتح حساب بنك في البنك العربي
فرع الجش والمعد للمدرسة األبتدائية (ניהול עצמי) وذلك على أثر انضمام المدرسة األبتدائية
ألى مشروع األدارة الذاتية من قبل وزارة المعارف كما ويطلب الرئيس المصادقه على أن يكون
توقيع مديرة المدرسة ريم خطيب وسكرتيرة المدرسة نهى سليمان كأصحاب توقيع (מורשי
חתימה ) في هذا الحساب .
التصويت :
مؤيد  :الرئيس  ,احمد .
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معارض  :أمل
ممتنع  :شربل  ,جوني  ,مصطفى  ,طوني .
اذاً تم المصادقه على األقتراح .
البند الرابع :
الرئيس  :لقد قمنا بالخروج ألى مناقصة ألنجاز مشروع דשא סינטטי في ملعب كرة القدم .
أرخص عرض كان في هذه المناقصه  411ألف شاقل علماً أن الموازنة لهذا الغرض ال تكفي
وأذا قمنا بأرساء المناقصه على صاحب أرخص عرض حينها ستنجز كمية أقل وعليه أقترح أن
نقوم باألعالن عن مناقصة جديدة لشراء ال דשא סינטטי على أن يقوم المجلس بذاته بأنجاز
هذا العمل وعليه أقترح ألغاء المناقصه والخروج ألى مناقصه جديده مبنيه على شراء ال דשא
סינטטי وتركيبه فقط .
التصويت  :وافق جميع األعضاء
أغلقت الجلسة الساعة الثامنة والنصف
الياس سابا

الياس الياس

سكرتير المجلس

رئيس المجلس
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