
 

 جلسة مجلس عادیة 
 مكان الجلسة : قاعة الجلسات 

  06. 01. 2021تاریخ الجلسة : 
  01- 01- 2021- 22رقم الجلسة : 
  19:00ساعة البدء : 

الحضور : السادة صالح ریان رئیس المجلس واالعضاء فرید حمود ,محمد ابراھیم ,ماھر ریان 
 ,جواد شحادة واحمد صالح .

المجلس المحلي السیّد عامر عبد الرحمن المتواجد في حجر صحي شارك في الجلسة عضو 
 والمشاركة عبر الزوم صوت وصورة .

 الغیاب : السادة سلطان جمل ,سمیر عكري ,أدیب بدران ,محمد بدران ,سیف خطیب .
الحضور من الموظفین : السادة احمد ابداح مھندس المجلس ,عماد الحاج المستشار القضائي 

 اسب المجلس المحلي .وقاسم ریان مح
 بنود البحث :

 ) استالم مبالغ من وزارات ومؤسسات رسمیة مفصلة على النحو التالي :1
 ش .ج  811,800بقیمة אתגרים) ھبة من وزارة التربیة والتعلیم  لبرنامج تحدیات (  -
 من المجلس التعلیم العالي נוער בוחר ערך ألف ش.ج  لبرنامج  49287مبلغ  -
 לאזרחים ותיקים ش.ج من وزارة المساواة االجتماعیة لبرامج ریاضیة  58,266مبلغ  -
 טבלתים .ش.ج من مفعال ھبایس لشراء حواسیب  32800مبلغ  -
 ش.ج لشراء حواسیب لموظفي قسم الرفاه االجتماعي . 46662مبلغ  -
 والتعلیم ش.ج لصف الموھوبین في الثانویة الشاملة الغربیة من وزارة التربیة 11000مبلغ  -

 בנק  )المصادقة على انضمام المجلس المحلي للخدمات البنكیة المقدمة من قبل بنك البرید (
 بواسطة االنترنیت .דואר)     

 ) استالم مبالغ من وزارة االسكان حسب التوزیع التالي :3
  1למתחם  1,036,00 -
  3+4+5למתחמים  ₪ 250,000 -
  6+7+8למתחמים  ₪ 350,000 -
 فتح حساب في بنك لئومي للمدرسة االعدادیة الشاملة الغربیة  -4

السیّد جواد شحادة یعترض على المشاركة عن طریق الزوم لعضو المجلس عامر عبد الرحمن لكونھ غیر 
 قانوني ویطلب استشارة قضائیة .

مرحًبا بالحضور متطرقًا لشرح البند االول استالم میزانیات متعددة وقد فصل الشرح الرئیس : افتتح الجلسة 
 في البنود والمیزانیات 

 الرئیس : رفع البند للتصویت فصوت علیھ الحضور باالجماع 
 البند الثاني : انضمام المجلس المحلي لتلقي خدمات االنترنیت من بنك البرید 

 ھذا البند  شرح الحاجة القرارقاسم ریان : 
 الرئیس : رفع البند للتصویت فصوت علیھ الحضور باالجماع 

 ) استالم مبالغ من وزارة االسكان 3
احمد ابداح : شرح بالتفصیل المیزانیات المخصصة لكل المقاطع ھذه المبالغ تشمل التخطیط في االراضي 

  الخاصة ولیس فقط أراضي الدولة .
شاقل لتخطیط ھذه المناطق  1250,000المجلس صادق على مبلغ  19.4.2017شاقل  250,000مبلغ 

 شاقل ألنھ اضیفت مساحة جدیدة . 250,000والمقاطع واالضافة 
شاقل لتخطیط  50,000صودق  21.9.2019بتاریخ  8+7+6مقطع رقم  إلتمامشاقل جدید   350,000مبلغ 

 التخطیط  إلكمالشاقل  350,000ھذه االحیاء وھذا المبلغ 



 

یان : ھل ھذه المیزانیات إلكمال التخطیط في ما بدأ بھ المخططین الموجودین أم نحتاج الى مخططین قاسم ر
 جدد .

 احمد ابداح :ھذه المیزانیات مفروض تغطي زیادة البناء المستجد وتطویب االراضي بدائرة الطابو .
  باإلجماعالرئیس : رفع البند للتصویت فصوت علیھ الحضور 

 نك لئومي في المدرسة االعدادیة في الشاملة الغربیة )فتح حساب في ب4
 قاسم ریان : قد نحتاج الى أكثر من حساب 

 الرئیس : رفع البند للتصویت فصوت علیھ الحضور باإلجماع 
من الجدیر ذكره أن السیّد عامر عبد الرحمن رافق الجلسة عن طریق الزوم حتى نھایتھا من أول بند حتى 

 آخر بند .
 صالح ریان        د مصطفى حمو

 رئیس المجلس المحلي       سكرتیر المجلس المحلي 
 

 


