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6.6.2018 

 

 بروتوكول جلسة المجلس المحلي

 2018/117/رقم 

 

في تمام الساعة  6.6.2018 الموافق الربعاءا يوم 2018/11/7  رقم العادية عقدت جلسة المجلس المحلي

 المحلي.مساًء في قاعة جلسات المجلس  دسهالسا

 

 حضر الجلسة كل من السادة:

 المحليعماد دحلة, رئيس المجلس  .1

 وسيم سالمه, عضو المجلس ونائب الرئيس  .2

 سليمان غبن, عضو المجلس ونائب الرئيس  .3

 نظمي نصار, عضو المجلس ونائب الرئيس .4

 عبد الحميد خيرهللا, عضو المجلس .5

 المجلس عضو, سمعان زياد .6

  المجلس عضو, نصار محمد .7

 ابو جبل , عضو المجلسعلي  .8

 المجلس عضو, عدوي عاطف .9

 المجلس عضو, غبن زاهي .10

 

 

 :الجلسه يحضر لم

 المجلس عضو, نصار اياد .1

 هاني عبيد, عضو المجلس .2

 

 

 كما وشارك في الجلسه:

 ربحي دحلة, سكرتير المجلس .1

 محمد عدوي, محاسب المجلس  .2

 عالء دحله, المستشار القضائي .3
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 مالحظه الجلسه مرفقه بتسجيل صوتي. 

  .لالستماع  اضغط هنا

 
xGzwU&t=2347s-https://www.youtube.com/watch?v=piSXE  

 

 جدول البحث:

 , )مرفق طيه(. 9.5.2018من تاريخ  2018/11/6 رقم المجلس جلسة بروتوكول على المصادقة .1

 .الشوارع ضريبة صندوق بتمويل شاقل الف 264 مبلغ واضافة شوارع صيانة 427 رقم عاديه غير ميزانيه تعديل .2

 المصادقه على تحويل ميزانيه من قسم المعاشات البنود التاليه: .3

 الف شاقل 90    1623100110 .أ

 الف شاقل 25    1832400110 .ب

 الف شاقل 15    1621400110 .ج

 الف شاقل 35    1811100110 .د

 الف شاقل 35    1611210110 .ه

 صيانة شوارع, )مرفق طيه (. 1742000750الف شاقل لبند رقم  200واضافة المبلغ 

 

 ( في الجبايه, )مرفق طيه تعليمات وزارة الداخليه(.יתרת זכותاقرار نظام اعادة دفعات زائده ورصيد فائض ) .4

אישור בחירת ) عنقود كنيرت واالغوارمدير المحلي السيد عماد دحله كنائب ل المصادقه على اختيار رئيس المجلس .5

 ראש המועצה המקומית מר עמאד דחלה כסגן ליו"ר אשכול כנרת והעמקים(.

 , )مرفق طيه(.2018/1بحث التقرير المالي الربع سنوي رقم  .6

 

 رئيس المجلس يطلب اضافة بند الى جدول اعمال جلسه المجلس المحلي:

شاقل من وزارة تطوير النقب والجليل وذلك من اجل دعم  52500المصادقه على ميزانيه غير عاديه بمبلغ  .1

 مخيم صيفي, )مرفق طيه(.

 الى جدول اعمال الجلسه. اعاله تقرر باالجماع اضافة البند قرار:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=piSXE-xGzwU&t=2347s
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 افتتح رئيس المجلس الجلسه حيث رحب بالحضور

 

 جدول البحث:

 , )مرفق طيه(. 9.5.2018من تاريخ  2018/11/6 رقم المجلس جلسة بروتوكول على المصادقة .1

 تقرر باالجماع. قرار:

 نوه عضو المجلس علي ابو جبل بانه لم يشارك في الجلسه السابقه رغم وجود اسمه سهواً في البروتوكول.

 

 .الشوارع ضريبة صندوق بتمويل شاقل الف 264 مبلغ واضافة شوارع صيانة 427 رقم عاديه غير ميزانيه تعديل .2

 الف شاقل. 264صها المبلغ المطلوب هذه الميزانيه غير العاديه ينق محاسب المجلس:

 اعضاء 7صوت مع االقتراح : قرار

 طف عدوي(اجبل, محمد نصار, ع اعضاء )علي ابو 3امتنع عن التصويت 

 

 المصادقه على تحويل ميزانيه من قسم المعاشات البنود التاليه: .3

 الف شاقل 90    1623100110

 الف شاقل 25    1832400110

 الف شاقل 15    1621400110

 الف شاقل 35    1811100110

 الف شاقل 35    1611210110

 صيانة شوارع, )مرفق طيه (. 1742000750الف شاقل لبند رقم  200واضافة المبلغ 

 

السنه لذلك سنقوم بتحويل هذه الميزانيه لبند صيانة  يتم اشغالها خالل هذهالحديث عن وظائف لم  رئيس المجلس:

 شوارع.

 هنالك ميزانيه بمبلغ كبير لماذا عن طريق اقتراحات تسعيرة ؟ العضو علي ابو جبل:

 قلت ان هناك كانت امور حارقه ولم يتواجد مقاول فقمنا بتصليحها حتى الخروج لمناقصه. رئيس المجلس:

 اعضاء 8صوت مع االقتراح  قرار:

 امتنع عن التصويت عضوي المجلس عاطف عدوي ومحمد نصار.

 

 ( في الجبايه, )مرفق طيه تعليمات وزارة الداخليه(.יתרת זכותاقرار نظام اعادة دفعات زائده ورصيد فائض ) .4

 : تبني تعليمات ونظم مدير عام وزارة الداخليه وذلك بالشكل التاليرئيس المجلس اقترح 

الجاري وفي حالة عدم  سابق يخصم المبلغ مقابل الدينمقابل دين سابق اوال واذا لم يكن هناك دين يخصم المبلغ الزائد 

 وجود دين يصرف المبلغ الزائد لصالح المواطن.

 تقرر باالجماع. قرار:
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בחירת אישור ) المصادقه على اختيار رئيس المجلس المحلي السيد عماد دحله كنائب لمدير عنقود كنيرت واالغوار .5

 ראש המועצה המקומית מר עמאד דחלה כסגן ליו"ר אשכול כנרת והעמקים(.

 تقرر باالجماع. قرار:

 

 , )مرفق طيه(.2018/1بحث التقرير المالي الربع سنوي رقم  .6

 ومحاسب المجلس.تمت مناقشة التقرير المالي حيث عرض التقرير من قبل رئيس المجلس 

 

شاقل من وزارة تطوير النقب والجليل وذلك من اجل دعم مخيم  52,500المصادقه على ميزانيه غير عاديه بمبلغ  .7

 صيفي, )مرفق طيه(.

 تقرر باالجماع. قرار:

 

 

 

           ______________            _________________ 

 ةربحي دحل                               عماد دحلة         

 سكرتير المجلس                    المجلس رئيس        

 


