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 .ةالسابقلم يكن أي اعتراض على الجلسة              

 

 .   6201  لعام المراقب المالي التقرير في البحث  -1

 

    البحث دار ثم ومن  ، بالحاضرين رحب  ، فتالي أحمد السيد المحلي المجلس رئيس  الجلسة أفتتح      

    العام أنهى المجلس بأن التقرير معطيات من تبين حيث.   2016 لعام المراقب المالي التقرير في      

   أي يوجد ال التقريربانه من وتبين(.  شيكل الف 12) وقدره الميزانية في بوفر 2016 المالي      

    ، 2016 سنة في نهائيا مالحظه      

   على العمل المجلس ومحاسب رئيس من األعضاء طلب  التقرير، معطيات عن الشرح سماع بعد      

 .  إصالحها الممكن الماضيه السنوات عن المالحظات إصالح      

 

 .  المذكور التقرير على المصادقة باألجماع تقرر:  قرار        
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 2017/80/17  من تاريخ  2017/90تابع جلسه رقم 

 

 

 (  7201/06/30)  سنوي النصف المالي التقرير في البحث   -2

 

              وفر بالتقرير تبين حيث 2017/06/30 سنوي النصف المالي التقرير محتوى على األعضاء اطالع تم        

 . 2017/6/30لغاية  شيكل ألف 236  بمبلغ مالي        

 . المذكور التقرير على باألجماع المصادقة تمت  التقرير بنود بعض على األعضاء من األستفسار بعد        

 

 

 ( . القرية مدخل في نافورة( )  181)  رقم عادية غير ميزانية تعديل -3

     

 تم األنتهاء من العمل في مشروع النافوره في الدوار بمدخل القريه حيث كانت الكلفه النهائيه للمشروع       

 يجب تعديل هذه   , لذلك الف شيكل  600المرصوده للمشروع كانت األوليه الف شيكل , وبما ان الميزانيه  735      

 الف شيكل عليها. 135نيه بأضافة الميزا      

 

 الف شيكل 135واضافة المبلغ  181تمت المصادقه باألجماع على تعديل الميزانيه الغير عاديه رقم        

 קרן עודפי תקציב רגיל(.صندوق الفائض من الميزانيات العاديه )من       

 

   طوارئ مخزن لبناء عاديه غير ميزانيه مصادقة  -4

       

 ارة الداخليه من اجل بناء مخزن الف شيكل من وز 175بعد حصول المجلس على ميزانيه بمبلغ        

 للطوارْى تم تجهيز مخطط لبناء المخزن واخذنا بالحسبان استعمال صطح البناء بالمستقبل لبناء       

 من النافوره بمدخل القريهفي المنطقه الصناعيه قريب سيقام بناء المخزن المقترح مقهى/مطعم حيث        

 الف  675لمجلس , كانت التقديرات األوليه لهذا المشروع ويكون دخل سنوي لويتم تأجير هذا المبنى مستقبال        

 لذلك يجب مصادقة ميزانيه غير عاديه لهذا المشروع.شيكل       

 

  الف  500صد مبلغ ورشيكل من وزارة الداخليه  الف 175الميزانيه المذكورة تمت المصادقه باألجماع على       

 (.רגיל תקציב עודפי קרן)  العاديه الميزانيات من الفائض صندوق شيكل من      

         

 ( כבישים סימוני( )  156)  رقم عادية غير ميزانية تعديل  -5

       

   من اجل دهان ووضع شيكل   555,302بعد ان تمت مصادقة وزارة المواصالت على ميزانيه بمبلغ       

 تشترطلسالمة الماره على األرصفه מעקות(حواجز) وإقامة القريهشاخصات  لتنظيم حركة السير في شوارع       

 شيكل  499,772واشتراك الوزاره شيكل  55,530مبلغ  أي% 10يكون اشتراك المجلس  ان الوزاره       

 ميزانيه غير عاديه لهذا المشروع .يجب مصادقة لذلك        

 

 ورصد مبلغ اشتراك المجلس   156تمت المصادقه باألجماع  على تعديل الميزانيه الغير عاديه رقم        

 (.רגיל תקציב עודפי קרן)  العاديه الميزانيات من الفائض صندوق من       
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 2017/08/17  تاريخ من  2017/09 رقم جلسه تابع                   

 

 جمعية ليكون  מזרחי גליל אשכול طلب على المحلي المجلس موافقة  -6              

 

 معيهجوبناء على طلب األشكول بالتحول الى אשכול גליל מזרחי بما ان مجلس الغجر عضوا في                 

 .طلب من المجلس اخذ قرار بالموافقه على ذالك( איגוד )                

 

 تمت المصادقه باألجماع على طلب األشكول.                 

          

 . وموظفين عمال انتقاء جلسات في يحضر – للجمهور ممثل انتخاب -7               

 

 من قرية الغجر     80961212صادقه باألجماع على انتخاب السيد جاد بدررقم هويه تمت الم                    

 ليكن ممثل للجمهور في لجان فحص/ انتقاء عمال وموظفين.                    

 

 هاألجتماعي الشؤون وزارة من(  מעדונית)  برنامج على مصادقه    -8           

 

 لمساعدة اوألد العائالت   מעדונית(بناء على قرار وزارة الشؤون األجتماعيه بفتح برنامج )                  

 وذلك حسب برنامج الوزاره   اللواتي يتلقون معالجه من قسم الشؤون في المجلس المحلي ,                 

  في ساعات بعد الظهر مساعدات تعليميه مع وجبة طعام كل يوم , وبما ان المجلس ال يتمكن من                   

 تمت المصادقه باألجماع ان يقوم المجلس باألعالن عن مناقصه واخذ    تفعيل هذا البرنامج                  

 ات من شركات/جمعيات مؤهله لتنفيذ مثل هذه البرامج .اقتراح                  

 

 والتعليم التربيه وزارة من(  ילד לכל חוג) برنامج على مصادقه  -9          

                                     

 وذلك لصفوف الربع والخامس  ( חוג לכל ילד) برنامج بفتح  التربيه والتعليم  وزارة قرار على بناء                  

   يتمكن ال المجلس ان وبما الوزاره وذلك يتطلب الى مدربين ومنظمين مختصين  أعدتهحسب برنامج                  

   واخذ مناقصه عن باألعالن المجلس يقوم ان باألجماع المصادقه تمت  البرنامج هذا تفعيل من                 

 . البرامج هذه مثل لتنفيذ مؤهله جمعيات/شركات من اقتراحات                  

                                        

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

 

                                 رئيس المجلس     عضو             عضو               عضو           عضو           عضو    عضو              

 أحمد فتالي        حسين مرهج    غسان عيسى                     محمد شمالي           رافع مرهج  سليمان حسن          خطيب    جهاد

 

 

                   الناصرة.                                                                                                                      -مكتب الداخلية    -1  نسخه: 

   حيفا                                          –مكتب مراقب الدولة   -2           

 المشتركون في الجلسة.   -3          

 


