جلسة مجلس غٌر عادٌه رقم 5/55

تارٌخ انعقاد الجلسه
ساعة أنعقاد الجلسه
مكان أنعقاد الجلسه

12/1/15 :
 :السابعة مسا ًء
 :بناٌة المجلس المحلً

الحضور

 .5 :السٌد الٌاس الٌاس  ,رئٌس المجلس .
 .2السٌد مارون سلٌمان  ,عضو المجلس .
 .3السٌد جونً نجم  ,عضو المجلس .
 .4السٌد شكري جبران  ,عضو المجلس.
 .5السٌد شارلً حداد  ,عضو المجلس.
 .6السٌد علم علم  ,عضو المجلس.
 .7السٌد وسام حلٌحل  ,عضو المجلس .
 .8السٌد شادي حلٌحل  ,عضو المجلس.

الغٌاب

 .5 :السٌد شاكر غزال  ,عضو المجلس.
 .2السٌد ٌوسف هاشول  ,عضو المجلس.

المشتركٌن

 .5 :السٌد الٌاس سابا  ,سكرتٌر المجلس.
 .2السٌد جورج زكنون  ,محاسب المجلس.

على جدول األبحاث

 .5 :إقتراح الموازنه لعام 2155
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الرئٌس ٌ :فتتح الجلسه مرحبا ً باألعضاء  .بخصوص أقتراح الموازنه لعام  2155وٌتم إضافة بند ألجراء
تعدٌل على دستور אשכול גליל מזרחי .
البند األول  :تعدٌل دستورאשכול גליל מזרחי .
الٌوم نطلب المصادقه على إجراء التعدٌالت فً دستور אשכול גליל מזרחי كما تم توضٌحه فً الطلب لعقد
الجلسه وبموجبه ٌتم أٌضا ً دفع رسوم سنوٌه بمبلغ وقدره  10,000شاقل للسنه .
التصوٌت  :وافق جمٌع األعضاء على األقتراح أعاله
البند الثانً :أقتراح الموازنه لعام . 2015
الرئٌس  :الموازنه مكونه من قسمٌن  :قسم المدخوالت وقسم المصروفات  .فً قسم المدخوالت مكونه
المٌزانٌه من هبات الموازنه  ,مدخوالت من قسم الرفاه األجتماعً ,مدخوالت من قبل التربٌه والتعلٌم
ومدخوالت ذاتٌه .
كما أن المصروفات مبنٌه من مصروفات الرفاه األجتماعً  ,التعلٌم  ,رواتب الموظفٌن كما أنه بالنسبه للرواتب
هنالك أٌضا ً رصد مٌزانٌه لمدٌر وحدة الشباب " מנהל יחידת נוער" وإضافة نصف وظٌفه فً الجباٌه
والحسابات  ,نصف وظٌفة مفتش صحه وترخٌص المحال التجارٌه "פקח תברואה ורישוי עסקים"  .كما
أنه قمنا برصد مٌزانٌه لنصف وظٌفه لعاملة مكتبه " ספרנית" بدالً من وظٌفة مدٌر مكتبه "מנהל ספריה"
التً قمنا بالمصادقه علٌها فً المٌزانٌه السابقه .
الرئٌس ٌطلب من األعضاء إبداء تساؤالتهم وإقتراحاتهم .
شادي  :بالنسبه للمٌزانٌات لعام  2154والتً لم ٌتم إستغاللها كٌف ٌتم التعامل معها .
جورج ٌ :تم صرف المٌزانٌات حسب المدخوالت والتدفق النقدي "תזרים מזומנים והתקבולים
שהתקבלו בפועל" .
شارلً حداد ٌ :تسائل بخصوص بند  51لماذا الزٌاده إلى  21ألف شاقل .
جورج  :فً حال تم المصادقه على إتفاقٌة عمل خاصه لمدٌر الجباٌه "חוזה אישי למנהל גבייה" ٌزداد
أٌضا ً مبلغ المتعلق بإرجاع المصارٌف "החזר ההוצאות "وعلٌه قمنا برصد هذه المٌزانٌه .
الرئٌس  :دفع مخصصات السٌاره والدرجه المالئمه تعطى بحسب قرار رئٌس المجلس وأطلب تخصٌص
ورصد هذا المبلغ فً هذا البند .
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شارلً  :بند  : 217ما ההפרש בין  89אלף  ₪לתקציב המאושר .
علــم ٌ :طلب من إدارة المجلس أن ٌكون ألعضاء المجلس دور أكبر فً العمل السنوي للمجلس وتلبٌة طلبات
األعضاء وأخذ آرائهم فً العمل والمشاركه فً إتخاذ القرار .
شادي  :كٌف ٌتم تحضٌر المٌزانٌات .
الرئٌس ٌ :قوم محاسب المجلس بتحضٌر إقتراح الموزانه بعد أن ٌحصل على طلبات مدراء أقسام المجلس .
شادي  :بحسب القانون ٌجب عرضها على لجنة المالٌه (ועדת כספים) وفً حالة عدم وجود لجنه ٌتم
عرضها على لجنة األداره .
الرئٌس  :رئٌس اللجنه هو الذي ٌقوم بالدعوه لعقد جلسه ولٌس رئٌس المجلس.
شادي  :اطلب أن تقوم لجنة المالٌه األطالع على بنود الموزانه وعرض المٌزانٌه على اللجنه بحسب القانون
وأن ٌقوم سكرتٌر المجلس بإرسال دعوات لعقد جلسات للجنة خالل السنه لعمل ما هو مفٌد لمصلحة المجلس
وتسهٌل عمل المجلس .
شادي ٌ :تسائل بخصوص بند رقم  216مخٌم "קייטנה "ٌ .طلب إضافة مبلغ إضافً بقٌمه  40,000شاقل
لعمل مخٌم صٌفً وفعالٌات أخرى بحٌث ٌكون المبلغ  120,000شاقل بدالً من  80,000شاقل .
شادي  :بند  97لمن هذه المٌزانٌه وبند . 549
الرئٌس  :بند  97مخصص لعمال الصٌانه فً القرٌه .أما بند  149فٌتعلق بعمال الصٌانه والنظافه فً
المدرسه .
شادي

ٌ :طلب أٌضا ً زٌاده فً بند . 545

جورج

 :ال مانع لزٌادة المبلغ إلى  55ألف شاقل .

وســام

 :كل ما أردت استفساره قام زمالئً بذكره سابقا ً .

شـكري  :كل ما أردت إستفساره قام زمالئً بذكره سابقا ً
جونً

ٌ :تسائل بخصوص بند . 34لماذا هذه الزٌاده .
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الرئٌس  :هنالك حاجه ألن ٌكون للمجلس مستشار قانونً .
جونً  :لماذا الزٌاده فً بند  35بقٌمة  28,000شاقل .
جورج  :بما ٌتعلق بالصرف لعام " 2154ביצוע שנת  "2114إذ كان هنالك دعاوى ضد المجلس وهذا
المبلغ ٌشمل أتعاب المحاماه ومبالغ أخرى تم دفعها .
جونً
المٌزانٌه .

 :بند ٌ 53طلبون رصد مٌزانٌه بقٌمة  81ألف شاقل فً حال أنه فً سنة  2154لم ٌتم استغالل هذه

جورج  :هنالك نٌه للتعقاد مع شركة جباٌه .
جونً  :بند رقم  41هنالك زٌاده فً المٌزانٌه لماذا هذه الزٌاده .
جورج  :هنالك دفع زٌاده لشركة "אוטומציה"  .كما وأننا سنقوم بالخروج لمناقصه فً هذه السنه ألن
الرسوم المطلوبه زادت هذه السنه .
جونً ٌ :تسائل بخصوص المٌزانٌه رقم 519
جورج  :بند ٌ 519تعلق بتنظٌف ניקוז فً القرٌه .
جونً ٌ :ستفسر بخصوص بند  59ריהוט .
الرئٌس  :هذا البند ٌتعلق باألثاث للمجلس .
جونً

ٌ :طلب أن ٌتم رصد مٌزانٌه للمنح الدراسٌه بحٌث ٌكون المبلغ  521ألف شاقل .

جونً

 :بند  255لماذا الزٌاده فً هذا البند .

جورج

 :بند ٌ 255شمل أٌضا ً مصارٌف المٌاه لملعب كرة القدم .

ٌ :طلب أٌضا َ زٌاده فً البند  267بحٌث ٌكون  91ألف شاقل كما وطلب العضو جونً نجم رصد
جونً
مبلغ وقدره  21ألف شاقل لتأمٌن وسٌلة نقل لرٌاض األطفال "הסעות לגנים ".
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الرئٌس ٌ :طلب من األعضاء المصادقه على أقتراح الموازنه مع اجراء تعدٌل كما ٌلً :
بند  216بحٌث ٌكون المبلغ  521الف شاقل .
بند  545بحٌث ٌكون المبلغ  55ألف شاقل .
بند ( 562מגלות) بحٌث ٌكون المبلغ  521ألف شاقل .
بند  265بحٌث ٌكون المبلغ  91ألف شاقل .
التصويت بموجب أقتراح الرئيس
مؤٌد  :الرئٌس  ,عــلــم  ,شـــكري  ,وســام  ,شـــادي .
معارض  :شـــارلً .
ممتنع

 :مــارون  ,جونً
أغلقت الجلسه الساعه الثامنه والنصف

الٌاس الٌاس
رئٌس المجلس

الٌاس سابا
سكرتٌر المجلس
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