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تاريخ أنعقاد الجلسه
مكان أنعقاد الجلسه
ساعة أنعقاد الجلسه

22/2/41
بناية المجلس المحلي
السابعة مساءً

الحضور

:

 .4السيد الياس الياس  ,رئيس المجلس.
 .2السيد يوسف هاشول  ,عضو المجلس.
 .3السيد جوني نجم  ,عضو المجلس.
 .1السيد مارون سليمان  ,عضو المجلس.
 .5السيد شارلي حداد  ,عضو المجلس.
 .6السيد شكري جبران  ,عضو المجلس.
 .7السيد علم علم  ,عضو المجلس.
 .8السيد وسام حليحل  ,عضو المجلس.
 .9السيد شادي حليحل  ,عضو المجلس.

الغياب

:

 .4السيد شاكر غزال  ,عضو المجلس.

المشتركين

:

 .4السيد شربل خريش  ,مراقب المجلس.
 .2السيد الياس سابا  ,سكرتير المجلس.
 .3السيد مارون جريس .

على جدول األبحاث

:

 .4كتاب سياده المطران موسى الحاج من يوم 22/4/41
 .2تعيين رئيس المجلس كممثل من قبل المجلس في الهيئه األدرايه
لشركة المياه "פלג הגליל " والمصادقه على األعضاء الخارجيين .
 .3قانون مساعد لحراسة القرية .
 .1وضع معايير ألستيعاب طالب من خارج القرية للتعلم في المدرسة
األبتدائيه.
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البند األول  :كتاب سياده المطران موسى الحاج من يوم . 02/4/41
الرئيس  :لقد توجه سيادة المطران موسى الحاج إلى المجلس المحلي بطلب فحص إمكانية تخصيص قطعة
أرض مالئمه ألقامة دير للطائفه المارونيه في القرية .هنالك قطعة أرض المعروفه بقسيمه  61بلوك رقم
 41432المخصصه للمباني العامه تعود  2/3من ملكيتها إلى دائرة أمالك أراضي إسرائيل وعليه أقترح أن
يقوم المجلس بالتوجه إلى دائرة أمالك إسرائيل ألستئجار األرض من قبلهم بأسم المجلس ألقامة الدير كما قمنا
بالسابق بأستئجار أرض ألقامة جامع للطائفه األسالميه .
هذا ويقترح الرئيس في حالة التوقيع على إتفاقيه مع دائرة أراضي إسرائيل للغايه أعاله وتخصيص األرض من
قبلهم للمطرانيه لفحص أمكانية شراء باقي حصص الشركاء في هذه القسيمه من قبل المطرانيه .
التصويت على أقتراح الرئيس
:
مؤيد
معارض :
ممتنع :

الرئيس  ,يوسف ,جوني ,شكري  ,علم  ,مارون  ,شارلي .
ال يوجد
شادي  ,وسام .

البند الثاني  :تعيين رئيس المجلس كممثل من قبل المجلس في الهيئه األدرايه لشركة المياه "פלג הגליל "
.
والمصادقه على األعضاء الخارجيين
الرئيس  :يطلب من األعضاء المصادقه على تعيينه كممثل من قبل المجلس في الهيئه األداريه لشركة المياه
"פלג הגליל " مع المصادقه على تعيين األعضاء الخارجيين "דירקטור חיצוני " اللذين تم تعيينهم في الهيئه
األداريه .
التصويت  :وافق جميع األعضاء

البند الثالث  :قانون مساعد لحراسة القرية .
الرئيس  :في جلسة المجلس المتعلقه بأمر ضريبة األرنونا قمنا برصد مبلغ في أمر األرنونا تم فرضه في حالة
المصادقه على قانون مساعد حراسه الذي تم إرفاقه الى الدعوه لعقد الجلسه .
الرئيس يطلب من األعضاء المصادقه على القانون المساعد أعاله وذلك بحسب المبالغ المبينه في الملحق الذي
تم أرفاقه لألمر المساعد .
التصويت  :وافق جميع األعضاء على األقتراح

البند الرابع  :وضع معايير ألستيعاب طالب من خارج القرية للتعلم في المدرسة األبتدائيه.
الرئيس  :في السابق كان هنالك قرار مجلس بعدم إستيعاب طالب من خارج القريه للتعلم في المدرسة
األبتدائيه  .بالسنه السابقه كان هنالك توجه من قبل وزارة المعارف ألستقبال طالب عكبره الصف األول مع
إضافة  42ساعه تعليم أسبوعيه للمدرسه لتسهيل أستيعاب الطالب .في السنه السابقه قمنا بأستيعاب قسم من
الطالب وتبين لنا أن ما يتم رصده من قبل وزارة التربيه والتعليم ال يكفي .مشكلة طالب عكبره لن يتم حلها
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على حساب طالب قرية الجش لعدم وجود توجه جذري من قبل وزارة التربيه والتعليم وتخصيص الموارد
المطلوبه .
عليه أقترح بأن نقوم مجددا بتجديد القرار السابق لعدم أستيعاب طالب من خارج القريه للتعلم في المدرسه
األبتدايه وفي حالة أنتقال مؤقت للسكن في القريه يتم أستيعاب الطالب فقط في الفتره المؤقته وفي حالة عدم
أستمرار السكن بشكل فعلي في القريه يتم ألغاء تسجيل الطالب من المدرسه وعدم أستمرار تعلمه فيها .
التصويت على أقتراح الرئيس
مؤيد

:

الرئيس  ,يوسف ,جوني  ,علم  ,مارون ,شكري  ,شارلي .

ممتنع

:

شادي  ,وسام .

معارض

:

ال يوجد
أغلقت الجلسه الساعه الثامنة مساءً
الياس سابا

الياس الياس

سكرتير المجلس

رئيس المجلس
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