10.1.2018
بروتوكول جلسة المجلس المحلي
رقم 1/11/2018
عقدت جلسة المجلس المحلي العادية رقم  1/11/2018يوم االربعاء الموافق  10.1.2018في
تمام الساعة السادسه مسا ًء في قاعة جلسات المجلس المحلي.
حضر الجلسة كل من السادة:
 .1عماد دحلة ,رئيس المجلس المحلي
 .2سليمان غبن ,عضو المجلس ونائب الرئيس
 .3نظمي نصار ,عضو المجلس ونائب الرئيس
 .4وسيم سالمه ,عضو المجلس ونائب الرئيس
 .5محمد نصار ,عضو المجلس
 .6علي ابو جبل  ,عضو المجلس
 .7عبد الحميد خيرهللا ,عضو المجلس
 .8زياد سمعان ,عضو المجلس
 .9زاهي غبن ,عضو المجلس
 .10هاني عبيد ,عضو المجلس
 .11اياد نصار ,عضو المجلس

لم يحضر الجلسه:
 .1عاطف عدوي ,عضو المجلس

كما وشارك في الجلسه:
 .1ربحي دحله ,سكرتير المجلس
 .2المحامي زاهي طه نيابةً عن محامي المجلس عالء دحله.
 .3عرسان صباح ,مراقب المجلس
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جدول البحث:
 .1المصادقة على بروتوكول جلسة المجلس المحلي غير العاديه رقم  17/11/2017من تاريخ
( 27.12.2017مرفق طيه).
 .2المصادقه على الميزانيات غير العاديه التاليه:
أ .ميزانيه غير عاديه بمبلغ  480,000ش.ج من وزارة المعارف من أجل تصميم المجال التعليمي (مرفق
طيه).
ب .ميزانيه غير عاديه بمبلغ  150,000ش.ج .من وزارة المعارف من أجل تجديد مركز الشبيبه (مرفق
طيه).
ج .ميزانيه غير عاديه بمبلغ  66,734ش.ج .من وزارة المعارف من أجل تخطيط تقوية مباني من الهزات
األرضيه في المدرسه الثانويه (مرفق طيه).
د .ميزانيه غير عاديه بمبلغ  26,188ش.ج .من وزارة المعارف من أجل فعاليات تربويه "الشبيبه تختار
قيمة" (הנוער בוחר ערך)( .مرفق طيه).
ه .المصادقه على ميزانيه غير عاديه بمبلغ  15,700ش.ج .من أجل سلة العلوم بتمويل وزارة العلوم.
و .تعديل ميزانيه غير عاديه رقم ( 451موديل موسيقي المدرسه اإلبتدائيه د) وإضافة مبلغ  59,000ش.ج.
من وزارة المعارف ومبلغ  5,330ش.ج .إشتراك المجلس من صندوق األعمال غير محددة.
 .3إقرار تعديل ميزانيه غير عاديه رقم " 430السله العاديه" وإضافة مبلغ  161,507ش.ج .من
وزارة العلوم ومبلغ  17,948ش.ج .إشتراك المجلس المحلي من صندوق األعمال غير المحدده
(مرفق طيه).
 .4المصادقه على تعديل الميزانيه غيير عاديه رقم  392بناء قاعه رياضيه بجانب المدرسه اإلبتدائيه
"ب" بمبلغ  2,546,523ش.ج .بتمويل مفعال هبايس.
 .5إقرار تقديم ميزانية مفعال هبايس للسنوات  2020-2019لبناء مبنى متعدد المجاالت بمبلغ وقدره
 2مليون شاقل (مرفق طيه).
مالحظه الجلسه مرفقه بتسجيل صوتي.
لالستماع اضغط هنا.
https://www.youtube.com/watch?v=rv9I0ZK2gwQ&feature=youtu.be
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افتتح رئيس المجلس الجلسه حيث رحب بالحضور ورحب بالمحامي زاهي طه الذي ينوب عن محامي
المجلس عالء دحله السباب شخصيه.
طلب رئيس المجلس اضافة البند التالي الى جدول اعمال جلسة المجلس:
 .1المصادقه على تعديل ميزانيه غير عاديه رقم ( 351بناء حضانات اطفال) وزيادة مبلغ  146577شاقل من
شركة عريم (חברת ערים)( ,مرفق طيه).
قرار :تمت المصادقه باالجماع.
توجه عضو المجلس محمد نصار بطلب استجواب لبحثه في جلسة المجلس ,شرح المستشار القضائي زاهي
طه عدم قانونية ادراج االستجواب بهذه الطريقه وفصل كيفية وقانونية تقديم اي استجواب.
جدول البحث:
 .1المصادقة على بروتوكول جلسة المجلس المحلي غير العاديه رقم  17/11/2017من تاريخ
( 27.12.2017مرفق طيه).
قرار :صوت مع البروتوكول  8اعضاء
امتنع عن التصويت  3اعضاء (محمد نصار ,علي ابوجبل واياد نصار).
 .2المصادقه على الميزانيات غير العاديه التاليه:
أ .ميزانيه غير عاديه بمبلغ  480,000ش.ج من وزارة المعارف من أجل تصميم المجال التعليمي (مرفق
طيه).
ب .ميزانيه غير عاديه بمبلغ  150,000ش.ج من وزارة المعارف من أجل تجديد مركز الشبيبه (مرفق طيه).
ج  .ميزانيه غير عاديه بمبلغ  66,734ش.ج من وزارة المعارف من أجل تخطيط تقوية مباني من الهزات
األرضيه في المدرسه الثانويه (مرفق طيه).
د .ميزانيه غير عاديه بمبلغ  26,188ش.ج من وزارة المعارف من أجل فعاليات تربويه "الشبيبه تختار قيمة"
(הנוער בוחר ערך)( .مرفق طيه).
هـ .المصادقه على ميزانيه غير عاديه بمبلغ  15,700ش.ج من أجل سلة العلوم بتمويل وزارة العلوم.
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و .تعديل ميزانيه غير عاديه رقم ( 451موديل موسيقي المدرسه اإلبتدائيه د) وإضافة مبلغ  59,000ش.ج
من وزارة المعارف ومبلغ  5,330ش.ج إشتراك المجلس من صندوق األعمال غير محددة.
شرح رئيس المجلس عن الميزانيات اعاله.
قرار :تقرر باالجماع.
 .3إقرار تعديل ميزانيه غير عاديه رقم " 430السله العاديه" وإضافة مبلغ  161,507ش.ج .من وزارة
العلوم ومبلغ  17,948ش.ج .إشتراك المجلس المحلي من صندوق األعمال غير المحدده (مرفق طيه).
قرار :تقرر باالجماع.
 .4المصادقه على تعديل الميزانيه غيير عاديه رقم  392بناء قاعه رياضيه بجانب المدرسه اإلبتدائيه "ب"
بمبلغ  2,546,523ش.ج .بتمويل مفعال هبايس.
رئيس المجلس :رأينا من باب التوزيع الحاراتي بناء قاعه رياضيه في الحي الغربي لخدمة االهالي هناك
وقمنا باجراء مناقصه بالموضوع.
قرار :تقرر باالجماع.
 .5إقرار تقديم ميزانية مفعال هبايس للسنوات  2020-2019لبناء مبنى متعدد المجاالت بمبلغ وقدره 2
مليون شاقل (مرفق طيه).
رئيس المجلس :بما ان المجلس المحلي يسرع للحصول على أي ميزانيه ومن منطلق حرصنا على بناء
مبنى لخدمة االهالي ,رأينا انه لكي نكمل بناء المبنى  2000متر بما يشمل مسرح من اجل النشاطات التي
يقوم بها المجلس المحلي والمركز الجماهيري ولكي نستقطب المؤتمرات المحليه والقطريه قمنا بالتخطيط
لهذا المبنى لكي نرتقي بطرعان فكان المكان المقترح من قبل مدراء االقسام هو المكان المحاذي لشارع
البرج في الحي لجديد ותמ"ל.
قرار :تقرر باالجماع.
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 .6المصادقه على تعديل ميزانيه غير عاديه رقم ( 351بناء حضانات اطفال) وزيادة مبلغ  146577شاقل من
شركة عريم (חברת ערים)( ,مرفق طيه).
رئيس المجلس :شرح عن خط الصرف الصحي الموجود بالقسيمه المنوي بناء حضانات اطفال بها في حي
ابن بيتك توجهنا لشركة عريم (ערים) لرصد ميزانيه لنقل خط الصرف الصحي لكي يتسنى لنا البناء فكان
تجاوب من قبل شركة عريم (ערים) وتم رصد المبلغ.
قرار :تمت المصادقه باالجماع.

_________________
ربحي دحلة
سكرتير المجلس

________________
عماد دحلة
رئيس المجلس
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