جلسة مجلس عادٌه رقم 8 /59

مكان أنعقاد الجلسه

بناٌة المجلس المحلً

:

ساعة أنعقاد الجلسه

:

السابعة مسا ًء

تارٌخ أنعقاد الجلسه

:

6/56/59

الحضور

:

 .5السٌد الٌاس الٌاس  ,رئٌس المجلس
 .6السٌد ٌوسف هاشول  ,عضو المجلس.
 .7السٌد جونً نجم  ,عضو المجلس.
 .8السٌد شارلً حداد  ,عضو المجلس.
 .9السٌد شادي حلٌحل  ,عضو المجلس .
; .السٌد علم علم  ,عضوالمجلس.

الغٌاب

:

 .5السٌد شاكر غزال  ,عضو المجلس.
 .6السٌد شكري جبران  ,عضو المجلس.
 .7السٌد مارون سلٌمان  ,عضو المجلس.
 .8السٌد وسام حلٌحل  ,عضو المجلس.

على جدول األعمال :

 .5אישור תב"ר ממפעל הפיס לרכישת מחשבים לגני ילדים ובבי"ס .
 .2בקשה לאשר פעולה במקרקעין בחלקה  79בגוש . 10149

الرئٌس ٌ :فتتح الجلسه مرحبا باألعضاء وعلما ً أنه لم ٌتم تقدٌم أي أعتراض على محضر الجلسه السابق فٌعتبر
مصادقا ً علٌه .
البند األول  :אישור תב"ר ממפעל הפיס לרכישת מחשבים לגני ילדים ובבי"ס .
ٌطلب من األعضاء المصادقه على مٌزانٌه غٌر عادٌه من قبل مفعال هباٌس لشراء حواسٌب للمدرسه األبتدائٌه
بعدد ; 6حاسوب بمبلغ وقدره  99,360شاقل  .إضافه إلى شراء  59حاسوب لرٌاض األطفال بمبلغ وقدره
 49,680شاقل .
التصويت  :وافق جميع األعضاء على األقتراح
البند الثانً :בקשה לאשר פעולה במקרקעין בחלקה  79בגוש . 10149
الرئٌس :فً جلسة مجلس رقم  :/56تم أتخاذ قرار بما ٌتعلق بقسم من القسٌمه ; 7حوض ; 5854والتً تعود
ملكٌتها للمجلس المحلً بأن ٌقوم المجلس بالتنازل عن هذه القسٌمه لدائرة أمالك إسرائٌل  .وعلٌه أطلب مجددا
المصادقه على هذا األقتراح بحٌث ٌتسنى لدائرة أمالك إسرائٌل التصرف بهذا الجزء من القسٌمه .
األعضاء ٌ :طلبون من رئٌس المجلس عرض هذه الخارطه على الحضور .
 :بما أن هذه القسٌمه تعود ملكٌتها للمجلس المحلً وهذا القسم بمساحة  544م 6تقرٌبا ً والمعده للبناء
علم
ً
وبحسب شكلها الهندسً وعلما أنها أقل من مساحة الحد الدنى لترخٌص البناء أقترح أن ٌقوم المجلس بعرض
هذا القسم من القسٌمه للبٌع بمزاٌده بحسب جمٌع األنظمه المرعٌه حسب وزارة الداخلٌه وبموافقة متصرف
اللواء فً وزارة الداخلٌه .

التصويت  :وافق جميع األعضاء على أقتراح علم بعد ان قام الرئيس بسحب أقتراحه

أغلقت الجلسه الساعه الثامنه مسا ًء

الٌاس سابا
سكرتٌر المجلس

الٌاس الٌاس
رئٌس المجلس

