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 .ةالسابقلم يكن أي اعتراض على الجلسة              

 

وتوّجه بالشكر للسيد جهاد خطيب عضو المجلس   ، فتالي أحمد السيد المحلي المجلس رئيس  الجلسة أفتتح 

لمجلس وتمنى له التوفيق في حياته اعلى كل ما قدمه خالل عضويته بالمحلي ونائب ريس المجلس السابق، 

  المجلس المحلي . باسمدرع قدم له  قام بتكريمه و ثم ة،الشخصي

 الحاضرين بعضو المجلس الجديد السيد جابر جبر متمنيا له التوفيق . باسمثم رحب رئيس المجلس المحلي 

 بالعمل  واالستمرارجهاد بالشكر الى رئيس المجلس ولجميع األعضاء وتمنى لهم التوفيق  تقدم  السيد

 .ةلتطوير القري

 بعد ذلك تم البحث ببنود الجلسة .          

 

 انتخاب نائب لرئيس المجلس   -1

                    المحلي المجلس لرئيس نائب لمنصب نفسه ترشيح يريد من ، األعضاء جميع من المجلس رئيس طلب      

     حيث المحلي المجلس لرئيس نائب ليكون ، سليمان نظير حسن  السيد انتخاب  وباإلجماع  القرار كان      

 .راتب غير من  عمله يكون      

 

                                                                                                  / ...2 



 
 2017/11/29  تاريخ من  2017/12 رقم جلسه تابع                               

 

   1-2017/9البحث في التقرير المالي الربع سنوي    -2

 مالي وفر بالتقرير تبين حيث 2017/09/30 سنوي الربع المالي التقرير محتوى على األعضاء تم اطالع

 انخفض قد السنه من الثالث الربع في ةالجباي مستوى ان التقرير من وتبين,  شيكل الف 141  بمبلغ

 .سنوي النصف التقرير مع مقارنه

     وتم,  المذكور التقرير على باألجماع المصادقة تمت  التقرير بنود بعض على األعضاء من االستفسار بعد     

     لتسديد يوم 30 مهلة وإعطاء األرنونة دفع عن للمتأخرين مكاتيب بأرسال القانوني المستشار تكليف     

 .بحقهم القانونية اإلجراءات يتخذ ان عليه ,لكتابه ايستجيبو لم واذا, المتأخرة  الديون     

 

                                      . الكهرباء شبكة صيانة ألعمال رافعه مع سيارة لشراء عاديه يرغ ةميزاني مصادقة -3

 الكهرباء،  مع رافعة من أجل أعمال توّجه مسئول الكهرباء في المجلس المحلي ، وطلب شراء سيارة  بعد     

         حيث أن التركتور مع الرافعة الموجود اآلن ال يكفي ألعمال الصيانة وأعمال الكهرباء ويوجد تضارب      

 مناوليه عروض تم اخذ وبناًء عليه ,  وكثيراً ما يتم تأجيل أعمال بسبب هذا التضارب باألوقات بينهما،     

 ( ألف شيكل مع القيمة المضافة . 450)األقل هو. حيث كان العرض الرافعةمع شركتين عن تكاليف السيارة      

 

   يصرف حيث  السيارةالف شيكل لشراء  450تقرر باألجماع مصادقة ميزانيه غير عاديه بمبلغ   قرار :         

 (.רגיל תקציב עודפי קרן)  العادية الميزانيات من الفائض صندوق منالمبلغ                   

 

 مصادقة ميزانية غير عادية لشراء وتركيب كاميرات مراقبة . -4

وفي المركز التربوي  الحديقة العامة لقد تحدث رئيس المجلس وقال نحن بحاجة لشراء وتركيب كاميرات مراقبة في

هي بمسئولية المجلس المحلي، وذلك حفاظاً على مؤسسات ومقتنيات المجلس  أخرىوالمجلس المحلي وفي أماكن 

 من بعض األعمال والتصرفات الصبيانية، التي تنتج عن عدم أدراك ومعرفة .    المحلي 

 ( 170)  وقد قام المجلس بأخذ عروض أولية عن تكلفة هذا المشروع . حيث كان العرض الذي تلقيناه هو بمبلغ

 ليه يجب أخذ القرار على هذا المشروع .شيكل . وع ألف

 

      وتركيب كاميرات الف شيكل لشراء  ( 170مصادقة ميزانيه غير عاديه بمبلغ ) : تقرر باألجماع  قرار         

 (.רגיל תקציב עודפי קרן)  العادية الميزانيات من الفائض صندوق منالمبلغ  يصرف حيثمراقبة،                

 

  يشغلها  والمشاركة باللجان التي كان ،بمتابعة الملفاتالعضو جابر جبر  بتكليفباألجماع  المصادقةتمت  -5

 ، بما في ذلك لجنة الطوارئ . العضو المستقيل جهاد خطيب    

                                                                                                                                 

 . اليوم المذكور أعالهمساء من  ةبعالسا هذا  وانتهت الجلسة في تمام الساعة                                

 

                                          رئيس المجلس       عضو       عضو         عضو         عضو                عضو         عضو                

 أحمد فتالي          سليمان حسن      حسين مرهج     غسان عيسى         محمد شمالي           رافع مرهج       جابر جبر                    

 

 

                   الناصرة.                                                                                                                      -مكتب الداخلية    -1  نسخه: 

   حيفا                                          –مكتب مراقب الدولة   -2           

 المشتركون في الجلسة.   -3          


