جلسة مجلس عاديه رقم 4/41
تاريخ انعقاد الجلسة
مكان أنعقاد الجلسه
ساعة أنعقاد الجلسه

:
:
:

03/4/41
بناية المجلس المحلي
السابعة مساءً

الحضور

:

 .4السيد الياس الياس  ,رئيس المجلس .
 .2السيد يوسف هاشول  ,عضو المجلس.
 .0السيد جوني نجم  ,عضو المجلس .
 .1السيد شادي حليحل  ,عضو المجلس.
 .5السيد وسام حليحل  ,عضو المجلس .
 .6السيد علم علم  ,عضو المجلس.
.7السيد شاكر غزال  ,عضو المجلس.
 .8السيد شارلي حداد  ,عضو المجلس.
 .9السيد مارون سليمان  ,عضو المجلس.
 .43السيد شكري جبران  ,عضو المجلس .

على جدول األبحاث :

 .4تسجيل رهن عقاري على الحقوق التابعة للمجلس المحلي
قسيمه  41439 /47لصالح مفعال هبايس .
 .2المصادقه على ميزانيات غير عاديه .
 .0إنتخاب السيد علم علم قائماً بأعمال الرئيس .
 .1إنتخاب السيد شاكر غزال نائباً للرئيس .
 .5التوصيه أمام وزارة الداخليه على تعيين المهندسه ماري
حداد كممثلة المجلس المحلي في لجنة التنظيم والبناء "
معاليه نفتالي " .
 .6تعيين ممثل الجمهور في لجنة التعيينات .
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الرئيس  :علماً أنه لم يتم تقديم أي طلب لتعديل محضر الجلسه السابقه فيعتبر مصادقاً عليه بهذا .
البند األول  :تسجيل رهن عقاري على الحقوق التابعة للمجلس المحلي قسيمه  41439 /47لصالح مفعال
هبايس :
الرئيس  :يطلب من األعضاء المصادقه على تسجيل رهن عقاري على الحقوق التابعه للمجلس المحلي في
القسيمه  74بلوك  41439لصالح مفعال هبايس بحسب الميزانيه رقم  2655 /2342وذلك للفتره المبينه في
التعهد الذي تم توقيعه يوم  49/44/40من قبل المجلس للحصول على هذه الميزانيه .
التصويت  :وافق جميع األعضاء باألجماع .
البند الثاني  :المصادقه على ميزانيات غير عاديه :
الرئيس :


هنالك ميزانيه غير عاديه من قبل وزارة األسكان ألقامة "מגרש כדורסל משולב" بقيمة  653ألف
شاقل  .هذا المشروع يكلف بموجب تقدير المهندس  853ألف شاقل .هنالك أيضاً ميزانيه غير عاديه
بقيمة  453ألف شاقل من قبل טוטו וינר وعليه يقترح الرئيس المصادقه على هذه الميزانيات ولهذه
الغاية مع تقديم طلب لتمديد الميزانيه من قبل ال טוטו וינר مدة أكثر من  4/1/41المعطاه للمجلس
ألنجاز العمل من قبلهم .
التصويت  :وافق جميع األعضاء على هذه الميزانيه .

الرئيس :





هنالك ميزانيه غير عاديه من قبل وزارة الداخليه قسم األديان بقيمة  774111شاقل لمقبرة كفر
برعم مع أشتراك المجلس بقيمة  84631شاقل يتم رصدها من صندوق التطوير من لجنة التنظيم .
هنالك أيضاً ميزانيه غير عاديه من قبل وزارة الداخليه قسم األديان بقيمة  4484716شاقل لكنيسة مار
مارون في الجش مع أشتراك المجلس المحلي بقيمة  40,494شاقل والتي سيتم رصدها من قبل
صندوق التطوير من لجنة التنظيم.
هنالك أيضاً ميزانية غير عاديه من قبل وزارة الداخليه قسم األديان بقيمة  4344121شاقل للجامع مع
أشتراك المجلس ب  44,269من قبل صندوق التطوير كما ذكر أعاله .
التصويت  :وافق جميع األعضاء على الميزانيات أعاله
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هنالك ميزانيه غير عاديه بقيمة  4284333شاقل من قبل وزارة الداخليه .
يطلب الرئيس رصدها ألعمال ترميم األرصفه في المنطقه الصناعيه وتزفيت شوارع وبناء جدران
في بعض مناطق القريه التي قام مهندس المجلس بتفصيلها بطلب المجلس ورصد قسم من هذه
الميزانيه لزرع أشجار وبستنة مدخل القرية .
التصويت  :وافق جميع األعضاء على األقتراح

الرئيس  :يطلب من األعضاء المصادقه على أضافة بند على جدول أعمال الجلسه بخصوص فتح حساب بنك
.
للمجلس בבנק דקסיה
الرئيس  :يطلب من األعضاء المصادقه على فتح حساب جاري עו"ש في بنك דיקסיה إليه يتم تحويل
الميزانيات من قبل وزارة الداخليه وأن يكون رئيس المجلس والمحاسب ذوي حق التوقيع على المستندات الماليه
في هذا البنك .
البند الثالث  :إنتخاب السيد علم علم قائمًا بأعمال الرئيس :
الرئيس  :يقترح على األعضاء المصادقه على أنتخاب العضو علم علم قائمًا بأعمال الرئيس .
التصويت :
 :الرئيس  ,شادي  ,وسام  ,علم  ,شاكر .
مؤيد
معارض  :يوسف  ,جوني  ,شكري  ,شارلي  ,مارون .
ممتنع  :ال يوجد .
إذاً سقط األقتراح
البند الرابع  :إنتخاب السيد شاكر غزال نائباً للرئيس :
الرئيس  :يقترح على األعضاء المصادقه على إنتخاب العضو شاكر غزال نائباً للرئيس .
التصويت :
 :الرئيس  ,شادي  ,وسام  ,علم  ,شاكر .
مؤيد
معارض  :يوسف  ,جوني  ,شارلي  ,مارون  ,شكري .
أذاً سقط األقتراح .
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البند الخامس  :التوصيه أمام وزارة الداخليه على تعيين المهندسه ماري حداد كممثلة المجلس المحلي في
.
لجنة التنظيم والبناء " معاليه نفتالي "
الرئيس  :يقترح بالتوصيه على تعيي ن المهندسه ماري حداد كممثله جمهور في لجنة التنظيم والبناء " معاليه
نفتالي "  .مع العلم أن التعيين يكون من قبل وزارة الداخليه وبحسب المعايير التي يضعها .
التصويت  :وافق جميع األعضاء على األقتراح .
هذا وتم المصادقه على أعطاء صالحيه لرئيس المجلس للتوصيه أمام وزارة الداخليه على تعيين ممثل السلطات
المحليه في اللجنه المركزيه للتنظيم والبناء ( ועדה מחוזית לתכנון ובניה ) .
البند السادس  :تعيين ممثل الجمهور في لجنة التعيينات :
الرئيس  :يقترح تعيين السيد عماد عبود كممثل الجمهور في لجنة التعيينات .
التصويت :
مؤيد

 :الرئيس  ,يوسف  ,جوني ,وسام  ,علم  ,شاكر  ,شارلي  ,مارون  ,شكري .

معارض
ممتنع

 :ال يوجد
:

شادي

أغلقت الجلسه الساعة 02:02

الياس الياس

الياس سابا

رئيس المجلس

سكرتير المجلس
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