جلسة مجلس غير عاديه رقم 1/14
تارٌخ أنعقاد الجلسه

:

13/3/14

مكان أنعقاد الجلسه

:

بناٌة المجلس المحلً

ساعة أنعقاد الجلسه

:

السابعة مسا ًء

الحضور

 .1 :السٌد الٌاس الٌاس  ,رئٌس المجلس .
 .2السٌد ٌوسف هاشول  ,عضو المجلس .
 .3السٌد جونً نجم  ,عضو المجلس.
 .4السٌد شكري هاشول  ,عضو المجلس .
 .5السٌد شارلً حداد  ,عضو المجلس.
 .6السٌد شاكر غزال  ,عضو المجلس.
 .7السٌد مارون سلٌمان  ,عضو المجلس.
 .8السٌد شادي حلٌحل  ,عضو المجلس.
 .9السٌد وسام حلٌحل  ,عضو المجلس.
.11السٌد علم علم  ,عضو المجلس.

المشتركٌن

 .1 :السٌد جورج زكنون  ,محاسب المجلس.
 .2السٌد شربل خرٌش  ,المدقق الداخلً .
 .3السٌد الٌاس سابا  ,سكرتٌر المجلس.

على جدول األبحاث

 .1 :أقتراح الموازنه لعام 2114
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الرئٌس ٌ :فتتح الجلسه مرحبا ً باألعضاء وعلى جدول أعمال الجلسه الٌوم أقتراح الموازنه لعام  2114والتً
سنقوم بشرحها وتفسٌرها أمام األعضاء وبعدها سٌتم إعطاء األعضاء أمكانٌة ألبداء آرائهم وأقتراحاتهم .
هذا وٌقوم رئٌس المجلس بتقدٌم التعازي لعائلة المرحوم جاد سلٌمان سكرتٌر المجلس السابق وٌُشٌد بالدور
والخدمه التً قدمها أثناء عمله للقرٌه .
شادي  :بودي طرح موضوع فً غاٌة األهمٌه والخطوره فً الجلسه التً عقدت فً ٌوم  20/2/14استنكر
الرئٌس بقضٌ ه جنائٌه لحادثه تخص العضو جونً نجم ,حٌنها عقبت على الموضوع بأنه من الممكن أن ٌكون
هذا العمل متعلق بأمور ال تتعلق بالقرٌه .
فً ٌوم  3/3/14تسلمت أمر تفتٌش من قبل شرطة صفد وقاموا بأجراء تفتٌش لمنزلً وتم استدعائً
واستجوابً فً شرطه صفد واتضح فً استجوابً بالشرطه أننً متهم على خلفٌه سٌاسٌه تتعلق بقوائم
وجلسات المجلس  .حٌنها سؤلت عن خالفات بٌنً وبٌن أعضاء المجلس وبٌنهم وبٌن بعضهم البعض وعن ما
ٌدور فً جلسات المجلس وتم توجٌه تهمه لً بأجراء عمل تخرٌبً للعضو جونً نجم  .قمت باألتصال برئٌس
المجلس حٌنها ولم ٌحرك بدوره أ ي ساكن ولم ٌتدخل فً الموضوع .
بتارٌخ  11/3/14قامت شرطة صفد بأستجواب الزمٌل علم فً ذات التهم الموجهه لً من قبل الشرطه  .كون
التهم الموجهه لً خطٌره جدا على خلفٌه سٌاسٌه وعلٌه بأسمً وباسم ثالثة أعضاء مجلس علم علم  ,شاكر
غزال  ,وسام حلٌحل وأملك عرٌضه موقعه من ما ٌزٌد من  111مواطن والتً ٌستنكرون ذلك بودي تسلٌمكم
العرٌضه بعد مصادقتها من قبل الشرطه .
الرئٌس  :لقد قمت بأستنكار عملٌة تمزٌق أطارات سٌارة جونً بدون أي أتهام آلخر وكذلك نستنكر أٌضاً
استدعاء الساده علم علم وشادي حلٌحل من قبل الشرطه والتحقٌق معهم .
الرئٌس :مدخوالت الموازنه مكونه باألساس من ضرٌبة األرنونا  ,مدخوالت من قبل وزارة المعارف  ,من
قبل الرفاه األجتماعً وجباٌة ثمن المٌاه من سنوات سابقه .
فً ضرٌبة األرنونا نضع نصب أعٌننا هدف للحصول على نسبة معٌنه من الجباٌه والمدخول .الموازنه فً هذا
البند تكون بحسب ما نجبٌه خالل السنه كذلك األمر بالنسبه للبنود المتعلقه فً الرفاه األجتماعً وذلك ألن هذه
البنود قد تتغٌر خالل السنه بحسب الحاالت الخاصه التً نواجهها .
بما ٌتعلق بالمصروفات هنالك بنود ال ٌمكن تقلٌصها مثل إشتراك المجلس فً איגוד ערים ,אוטומציה ,
معاشات الموظفٌن  ,ניקוז כנרת وغٌرهم .
الرئٌس ٌ :طلب من األعضاء إبداء آرائهم وأقتراحاتهم بعد أن ٌقوم محاٌب المجلس بأعطاء لمحه عن المٌزانٌه
.
جورج  :هذه المٌزانٌه العادٌه المتعلقه بالصٌانه واألعمال والخدمات الجارٌه ومقسمه من المدخوالت التً ٌقوم
المجلس بجباٌتها (עצמיות) وهً بدورها مقسمه أٌضا ً بحسب أقسام المجلس وتلك الموجوده أٌضا ً من
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مدخوالت من قبل وزارة الداخلٌه .كذلك أٌضا ً المصروفات والتً بدورها مقسمه بحسب األقسام ونالحظ تكرر
فً بنود الموازنه ومتشابهه ولكن مقسمه فً األقسام .
بما ٌتعلق بالمعاشات فهً تشمل أٌضا ً المتقاعدٌن والمعاشات ٌتم دفعها حسب القانون  .المعاشات المبٌنه فً
الموازنه هً تكلفة الراتب ولٌس المعاش التً ٌتم دفعها للموظف .
بالنسبه للتعلٌم تم ألغاء البنود المتعلقه بالمدرسه ألن المدرسه الٌوم حصلت على أداره ذاتٌه .
فً مصروف الرفاه األجتماعً هنالك أشتراك بنسبة  %25من المجلس .
ٌوسف ٌ :تسائل هل تشمل المٌزانٌه بنود المتعلقه بالزراعه .
الرئٌس  :فً أقتراح الموازنه تم رصد مٌزانٌه بقٌمة  71ألف شاقل كما وقمنا بتقدٌم طلب للتعوٌض بسبب
األضرار على إثر العاصفه الثلجٌه .
ٌوسف  :لماذا ال نلزم الكساره بأجراء تصلٌح الشوارع الزراعٌه .
الرئٌس  :فً السابق حصلنا على وعد من قبلهم بأن ٌقوموا بتصلٌح األضرار .
ٌوسف  :لماذا لم ٌكن هنالك صرف للمنح الدراسٌه فً العام السابق وٌتسائل إذا هنالك رصد للمٌزانٌه .2114
جورج  :فً السنة السابقه لم ٌتم دفع منح دراسٌه أما بما ٌتعلق بمٌزانٌة  2114هنالك رصد مٌزانٌه لهذه الغاٌه
جونً  :بند ( 82שמירה ובטחון ) لماذا لم ٌكن هنالك صرف للمٌزانٌه وال ٌوجد رصد مٌزانٌه بتاتاً فً هذا
البند .
جورج  :لقد قمتم بالمصادقه على חוק עזר לשמירה .
الرئٌس  :سنقوم رصد مٌزانٌه فً المدخوالت بحسب أمر األرنونا والقانون المساعد חוק עזר לשמירה
ورصد مٌزانٌه مماثله فً بند المصروفات .
جونً ٌ :طلب رصد مٌزانٌه ألٌجاد حل لقضٌة النظافه فً القرٌه وأن ٌقوم مقاول من خارج المجلس لهذا
العمل .
الرئٌس  :سنقوم بتخصٌص أحد موظفً الصٌانه لهذه الغاٌه كما وقمنا برصد مٌزانٌه ألشغار وظٌفة תברואן .
شكري ٌ :طلب رصد مٌزانٌه لمنع السٌارات للوقوف على األرصفه فً القرٌه وخاصه من مدخل القرٌه
والشارع المؤدي إلى البنك العربً .
الرئٌس  :الٌوم ٌقوم المهندس بوضع خطة عمل لمنع دخول السٌارات الكبٌره فً القرٌه وسنقوم بفحص
الطلب.
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شارلً  :هل ٌمكن رصد مٌزانٌه عادٌه ألعمال النظافه فً القرٌه ( هنالك أماكن عدٌده فً القرٌه ٌتم إلقاء
النفاٌات بها بشكل غٌر منظم .
شارلً  :ماذا بخصوص البند שמירה ביה"ס תיכון .
جورج  :هذه المٌزانٌه نحصل علٌها من قبل الشرطه وهنالك رصد مدخول المٌزانٌه وصرفها .
شارلً ٌ :طلب زٌادة المبلغ فً بند פינת נוי من  4111شاقل ألى مبلغ أكبر .
الرئٌس  :ال مانع لدٌنا زٌاده هذا البند علما ً أن البند ٌتعلق بالصٌانه ولٌس ألقامة פינת נוי .أقترح أن ٌكون
 16111شاقل
شارلً  :البند  211משכורת מאמן ماذا هذه المٌزانٌه .
جورج  :هذه مٌزانٌه لمعاش مركز الرٌاضه سنقوم بتصلٌح أسم البند .
شارلً  :البند  111ביטוח תושבים ما هذه المٌزانٌه .
جورج  :هذه المٌزانٌه للتأمٌنات فً المجلس مع األشتراك الذي ٌدفعه المجلس (השתתפות עצמית) .
شارلً  :هل ٌوجد مٌزانٌه لنادي المسنٌن .
الرئٌس  :قمنا فً الفتره األخٌره بتفعٌل نادي المسنٌن مجددا وهنالك مٌزانٌه لتفعٌله من مٌزانٌة الرفاه
األجتماعً .
علم  :بند חימום לקשיש שלא נפדו ما هذا البند .
جورج  :هذا البند مستقل وٌتم دفعه مباشره من قبل وزارة الرفاه .
علم ٌ :تسائل بخصوص معاش المكتبه العامه .
الرئٌس  :فً المكتبه العامه هنالك  1.75وظٌفه ٌشغرها وظٌفه و  3/4الوظٌفه  .كما سنقوم بالخروج
لمناقصه للزٌاده فً الوظائف فً المكتبه العامه والتً لم ٌتم إشغارها بموجب المناقصه .
علم ٌ :طلب رصد مٌزانٌه كافٌه ألعمال صٌانه ألنارة الشوارع .
جورج  :بحسب سنوات سابقه المٌزانٌه التً تم رصدها هذه السنه تكفً .
علم ٌ :طلب أٌضا ً أنارة ملعب كرة القدم وترمٌمه بأقرب وقت ممكن .
مارون  :אגרת תלמידי חוץ  ,ما هذه المٌزانٌه .
جورج  :المجلس ٌقوم بدفع هذه الرسوم لطالب חינוך מיוחד .
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مارون  :טיפול באלכוהוליסטים ,ما هذا البند .
جورج  :هذا البند من بنود الرفاه األجتماعً .
مارون  :لماذا ال ٌوجد مٌزانٌة لمشروع פר"ח .
الرئٌس  :هذه المٌزانٌه ال تتعلق بالمجلس لكن سنطلبها مجددا
شادي  :بند  , 36ما هذه المٌزانٌه .
جورج  :راتب المحاسب .
شارلً  :بند  204מורים למוסיקה ,ما هذا البند ؟
جورج  :لمعهد الموسٌقى .
الرئٌس ٌ :طلب من األعضاء المصادقه على أقتراح الموازنه مع التعدٌالت التً ذكرت من قبل األعضاء .

التصويت على إقرار الميزانيه

مؤٌد  :الرئٌس ٌ ,وسف  ,جونً ,شارلً  ,علم  ,شاكر  ,مارون  ,شادي  ,وسام .
معارض  :ال ٌوجد
ممتنع

 :ال ٌوجد .

أغلقت الجلسه الساعه  00:22مسا ًء

الٌاس سابا

الٌاس الٌاس

سكرتٌر المجلس

رئٌس المجلس
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