
 

 جلسة غیر عادیة 
  03-1- 2018- 28 :جلسة رقم

 2018-2-2الجلسة: تاریخ 

  19:00 :ساعة االفتتاح

 :الحضور

 ،محمد طھ ،قاسم خطیب لمجلس المحلي واالعضاء محمد ھیبي،السادة صالح ریان رئیس ا

 .ومیالد شراريسعید عیاشي 

 .وق ھیبيفیصل ھیبي ومرز ،سعید طھ ،عادل طھ ،حمودالسادة محمد  :الغیاب

عماد الحاج المستشار القضائي  ،السادة قاسم ریان محاسب المجلس :الحضور من الموظفین

 .وأحمد ابداح مھندس المجلس

 :نقاط البحث
 

 בش. لفرش ملعب بجانب االعدادیة  600،000المصادقة على استالم ھبة بمبلغ  -1
  .דשא סינטטי)(

 .-االعدادیة –المصادقة على االضافات لمیزانیة بناء المدرسة الشاملة الشرقیة  -2

المصادقة على طلب تقدیم طلبات او مساعدات مستقبلیة من مفعال ھبایس لسنوات  -3

2019، 2021،2020. 

 ابداح حق الكالم. معطیًا احمد ،لشرح البند االولالجلسة الرئیس مرحبًا بالحضور متطرقًا افتتح 

وتغییر المبنى التنظیمي فیھا  المدرسة االعدادیة متر في 2000نحن في مرحلة بناء  :احمد ابداح

قدمنا  ،كان فیھا ملعبًا لكن بنینا علیھ قاعة ریاضیة والیوم ال یوجد ملعب للمدرسة .لتصبح شاملة

 .)דשא סינטטי (ملعبملعب  ش.ج لبناء 600،000 على طلبًا للتوتو فحصلنا

 لإلعدادیة سابقًا.ملیون ش  1.5لقد صادقنا على  :محمد ھیبي

 .ش.ج للملعب 600،000الیوم نحن استلمنا مصادقة على میزانیة  :احمد ابداح

 .משולבأنا أذكر أنھ كانت جلسة لتخصیص میزانیة لملعب  :قاسم خطیب
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رفضتھ الداخلیة الن المصادقة غیر ال  الداخلیةר תב"قدمناه  ،نعم اتخذ قرار سابق :احمد ابداح

 .معنا כספית תהתחייבוالیوم یوجد .כספית תהתחייבו

 ؟د لكونھ مسؤوالً عن القسم المالي؟ یجب أن یحضر ھذه البنواین قاسم ریان :قاسم خطیب

 .فعالً یجب أن یبقى المحاسب لیحضر ھذه الجلسة :عماد الحاج

میالد  ،سعید عیاشي ،قاسم خطیب ،نرفع البند للتصویت فصوت الى جانبھ محمد طھ :الرئیس

 .شراري ومحمد ھیبي

 .وعلیھ فاز اقتراح الرئیس

 :البند الثاني
 االعدادیة –المصادقة على االضافات لمیزانیة بناء المدرسة الشاملة الشرقیة 

 .أعطى السیّد احمد ابداح حق الكالم وشرح البند :الرئیس
صادقتم على استالم مبلغ لبناء اضافي في المدرسة  لقد 28-1– 2013بتاریخ  :احمد ابداح

صودق لنا على  ،ش. بعد استالم المبلغ نقدم مصادقة على اضافات 9،226،956االعدادیة 

 .מזוג המרחבش  3،592،519بقیمة  %39اضافات بنسبة 

 .ساحة تشكل قد قوفالس فان لذا الساحات في نقص لدینا یوجد االولى النقطة -

נגישות מעליות وھذا االمر یتطلب מכבה אש یجب مالئمة المدرسة لمواصفات ال  -

 .وتكالیف اخرى

 ؟ ممن ؟: التصویت على استالم میزانیةقاسم خطیب

 .من وزارة المعارف .نعم :احمد ابداح
 ش.ج  9،226،956ملیون ش بدون  2عند تحضیر التخمین حوالي  :عماد الحاج

 ال  :ابداحاحمد 

سعید  ،قاسم خطیب ،محمد طھ باإلجماعنرفع البند للتصویت فصوت علیھ الحضور  :الرئیس

 میالد شراري ومحمد ھیبي  ،عیاشي

 .وعلیھ فاز اقتراح الرئیس
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  :البند الثالث
 ،2019المصادقة على طلب تقدیم طلبات او مساعدات مستقبلیة من مفعال ھبایس لسنوات 

2021،2020. 

 .أعطى احمد ابداح حق الكالم :الرئیس

ملیون ش من الخطة الحكومیة  6.5الموضوع یتعلق بالمركز الجماھیري یوجد  :احمد ابداح

أن نبدأ قررنا  ،متر بعد جلسة مع مدیر المركز الجماھیري 1800. نحن نتحدث عن حوالي 922

 .العمل بما یتوفر لنا من االموال

 .ش ملیون شیكل 900،000یعطي لكابول سنویًا حوالي  مفعال ھبایس

ممكن أن  6.5ملیون اضافة الى  5ملیون نصل حوالي  2.7مفعال ھبایس سمح لنا تقدیم مبلغ 

ملیون نحن توصلنا الى اتفاقیة معھم ووافقوا  3النھ متوفر عندنا  ،یكفي لبناء المركز الجماھیري

وھذا یكفي لبناء  .وت المجلس المحلي على ھذا القراراستالم ھذه االموال بشرط أن یص لنا على

 .القسم االكبر من المركز الجماھیري

  للمدارس؟سنوات ماذا مع الحوسبة وغرف الحواسیب  3خصصنا أموال  إذا :محمد ھیبي

 5ومختبرات تكفي ل מקרנים نحن نعطي المدارس احتیاجاتھا بالحد االقصى مع  :الرئیس

 .ملیون في مفعال ھبایس 2.7المدارس ونحن سنحتفظ بمبلغ ملیون من ال سنوات ومتوفرة حالیا ب

 بالتخطیط؟المركز الجماھیري  یقعاین  :قاسم خطیب

 .بجانب بیت االستاذ ولید بركات یوجد حوالي ستة دونمات :احمد ابداح

 .فاز اقتراح الرئیس باإلجماع وعلیھرفع البند للتصویت فصوت علیھ الحضور  :الرئیس

الى  باإلضافة 2021و 2020 ،2019تم المصادقة على تقدیم میزانیات مفعال ھبایس لسنوات 

 .المیزانیة الحاضرة

 

 صالح ریان         مصطفى حمود 

 رئیس المجلس               سكرتیر المجلس 
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