
 

1 

 

  

 

 

5.7.2017 

 

 

 بروتوكول جلسة المجلس المحلي

 2017/119/رقم 

 

في تمام الساعة  5.7.2017 الموافق ألربعاءا يوم 9/11/2017 رقم العادية عقدت جلسة المجلس المحلي

 المحلي.مساًء في قاعة جلسات المجلس  السادسة

 

 حضر الجلسة كل من السادة:

 المحليعماد دحلة, رئيس المجلس  .1

 عضو المجلس ونائب الرئيس سالمه،وسيم  .2

 , عضو المجلسعلي ابو جبل  .3

 عبد الحميد خيرهللا, عضو المجلس .4

 زياد سمعان, عضو المجلس .5

  محمد نصار, عضو المجلس .6

 عضو المجلس عدوي،عاطف  .7

 زاهي غبن, عضو المجلس .8

  (دخل متأخراً ) عضو المجلس ونائب الرئيس غبن، سليمان .9

 

 

 

 :الجلسةلم يحضر 

 عضو المجلس ونائب الرئيس نصار،نظمي  .1

 اياد نصار, عضو المجلس .2

 هاني عبيد, عضو المجلس .3

 

 

 :الجلسةكما وشارك في 

 ربحي دحله, سكرتير المجلس  .1

 محاسب المجلس عدوي،محمد  .2

 ر المعارفمدي عدوي،سامي  .3

 يعالء دحله, المستشار القضائ .4

 

 



 

2 

 

 

 

 

 جدول البحث:

مرفق )، 14.6.2017من تاريخ  8/11/2017+7 جلسات المجلس المحلي رقم تالمصادقة على بروتوكوال .1

 طيه(. 

 تعديل الميزانيات التالية:  .2

 860,000أ زيادة بمبلغ  اإلعدادية المدرسة األرضيةتقوية مباني للهزات  395تعديل ميزانيه غير عاديه رقم  .أ

 مرفق طيه(.)المعارف، ش.ج بتمويل وزارة 

ش.ج  882,000ب بمبلغ  االبتدائية المدرسة األرضيةتقوية مباني للهزات  396تعديل ميزانيه غير عاديه رقم  .ب

 )مرفق طيه(. المعارف،بتمويل وزارة 

 التالية: العاديةاقرار الميزانيات غير  .3

 مرفق طيه(.)الداخلية، ش.ج لشراء مولد كهربائي متنقل بتمويل وزارة  50,000اقرار ميزانيه غير عاديه بمبلغ  .أ

ش.ج من اجل اقتناء معدات مركز تفعيل الطوارئ بتمويل وزارة  50,000اقرار ميزانيه غير عاديه بمبلغ  .ب

 )مرفق طيه(. الداخلية،

 مرفق طيه(.)الداخلية، القتناء معدات للمتطوعين بتمويل وزارة ش.ج  30,000اقرار ميزانيه غير عاديه بمبلغ  .ج

مرفق )الطوارئ، ترميم مخزن من اجل  الداخليةش.ج بتمويل وزارة  30,000اقرار ميزانيه غير عاديه بمبلغ  .د

 طيه(.

 .%50ب بنسبه لغايه  االبتدائية المدرسةمع المقاول سميح سبع تقوية مباني في  االتفاقيةتعديل  .4

 .%50أ بنسبه لغاية  اإلعدادية المدرسةمع المقاول توفيق زيدان تقوية مباني في  االتفاقيةتعديل  .5

 

 رئيس المجلس يطلب ادراج بند الى جدول اعمال الجلسة.

باشتراك المجلس وش.ج من وزارة تطوير النقب والجليل  211,500اقرار ميزانيه غير عاديه بمبلغ  .أ

ذوي االستحقاق من قسم الرفاه من  لألوالدشاقل  150شاقل للولد العادي ومبلغ  200المحلي بمبلغ 

 .الصيفيةاجل تمويل واشتراك في المخيمات 

 .الجلسةعلى اضافة البند اعاله الى جدول اعمال  المصادقةتمت  :قرار

 

  مرفقه بتسجيل صوتي. الجلسةمالحظه 

 هنا لالستماع اضغط

https://www.youtube.com/watch?v=6mjf_yDqz5g  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6mjf_yDqz5g
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 جدول البحث:

مرفق )، 14.6.2017من تاريخ  8/11/2017+7 جلسات المجلس المحلي رقم تالمصادقة على بروتوكوال .1

 طيه(. 

 على بروتوكوالت جلسات المجلس اعاله. المصادقةتمت  قرار:

 

 تعديل الميزانيات التالية:  .2

أ زيادة بمبلغ  اإلعدادية المدرسة األرضيةتقوية مباني للهزات  395عاديه رقم تعديل ميزانيه غير  .أ

 مرفق طيه(.)المعارف، ش.ج بتمويل وزارة  860,000

ب بمبلغ  االبتدائية المدرسة األرضيةتقوية مباني للهزات  396تعديل ميزانيه غير عاديه رقم  .ب

 )مرفق طيه(. المعارف،ش.ج بتمويل وزارة  882,000

ً ولكي ننهي العمل بالمدارس اعاله قمنا  بإقراركنا قد قمنا  لمجلسرئيس ا ميزانيات بالموضوع سابقا

بتقديم طلب لوزارة المعارف لزيادة العمل بعد تقديم تقرير لوزارة المعارف بالموضوع فقامت وزارة 

بتغطية كل  يقوم المجلس المحلي الميزانيةوبهذه  الالزمة الميزانيةالمعارف بالتجاوب معنا ورصد 

 "أ". اإلعدادية والمدرسة "ب " االبتدائيةالنواقص بالمدارس 

 على تعديل الميزانيات اعاله. المصادقةتقرر باإلجماع  قرار:

 

 )دخل عضو المجلس سليمان غبن(.

 

 التالية: العاديةاقرار الميزانيات غير  .3

مرفق )الداخلية، لشراء مولد كهربائي متنقل بتمويل وزارة  ش.ج 50,000اقرار ميزانيه غير عاديه بمبلغ  .أ

 طيه(.

ش.ج من اجل اقتناء معدات مركز تفعيل الطوارئ بتمويل وزارة  50,000اقرار ميزانيه غير عاديه بمبلغ  .ب

 )مرفق طيه(. الداخلية،

مرفق )الداخلية، ش.ج القتناء معدات للمتطوعين بتمويل وزارة  30,000اقرار ميزانيه غير عاديه بمبلغ  .ج

 طيه(.

الطوارئ، ترميم مخزن من اجل  الداخليةش.ج بتمويل وزارة  30,000اقرار ميزانيه غير عاديه بمبلغ  .د

 مرفق طيه(.)

 وبالذات لحاالت الطوارئ. الداخليةهذه الميزانيات مرصده من قبل وزارة رئيس المجلس: 

 اعاله. العاديةعلى الميزانيات غير  المصادقة باألجماعتقرر  قرار:

 

 .%50ب بنسبه لغايه  االبتدائية المدرسةمع المقاول سميح سبع تقوية مباني في  االتفاقيةتعديل  .4

 الفترةولكي نستغل هذه  المدرسةشرح عن هذا البند والسبب ان المقاول يقوم بعمل داخل رئيس المجلس 

مع المقاول بالذات الن االسعار التي اعطيت لنا  االتفاقيةان نقوم بتكبير فمن االفضل  الصيفية العطلةوهي 

 وتشمل تخفيض بنسبة كبيره. رخيصةكانت 
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 وبموجب عن التأخير بتسليم العمل بالوقت المحدد نصار تساءل عضوي المجلس عاطف عدوي ومحمد

 مع المقاول. الموقعة االتفاقية

طلبت  اإلعداديةقمنا بعقد عدة جلسات مع مديرات المدارس والمقاولين ومديرة المدرسة رئيس المجلس: 

وتم ذلك والتزم  المديرةمع المقاول وطلبنا تنفيذ طلب  جلسةتوقيف العمل خالل الفصل الثالث فقمنا بعقد 

 .الصيفية العطلةالمقاول بتسليم العمل خالل 

 اعضاء. 7صوت مع االقتراح  قرار:

 .أحدلم يصوت االقتراح  صوت ضد 

 امتنع عن التصويت عضوي المجلس عاطف عدوي ومحمد نصار.

 

 .%50أ بنسبه لغاية  اإلعدادية المدرسةمع المقاول توفيق زيدان تقوية مباني في  االتفاقيةتعديل  .5

 .اعضاء 7صوت مع االقتراح  قرار:

 .أحدصوت ضد االقتراح لم يصوت     

 امتنع عن التصويت عضوي المجلس عاطف عدوي ومحمد نصار.      

 

 المجلسوباشتراك  ش.ج من وزارة تطوير النقب والجليل 211,500اقرار ميزانيه غير عاديه بمبلغ  .6

ذوي االستحقاق من قسم الرفاه من اجل  لألوالدشاقل  150شاقل للولد العادي ومبلغ  200المحلي بمبلغ 

 .الصيفيةالمخيمات تمويل واشتراك في 

 .الميزانيةمدير قسم المعارف شرح عن الموضوع وشرح عن هذه 

ساعدنا بتشغيل عشرات المعلمات اللواتي لم يحصلن على فرصه في التعليم ايضا هنا  رئيس المجلس

 .المنصرمة الدراسية السنةخالل 

 المخيمات.عن طريقة تعيين المعلمات في  تساءل عضوي المجلس عاطف عدوي محمد نصار

 تعيين المعلمات تم عن طريق المركز الجماهيري. مدير قسم المعارف:

كل االحترام لقسم المعارف ولمدير قسم المعارف على الجهود  عضو المجلس: ،خير هللاعبد الحميد 

 .الكبيرة

يشكر قسم المعارف على العمل الدؤوب ويتمنى مخيم ممتع  المجلس: بأعمالالقائم  سالمه،وسيم 

 .انعطر ألطفال

 .باألجماعتقرر  قرار:

 

 

 

    ________________           _________________ 

                                 ربحي دحلة                                    عماد دحلة    

 سكرتير المجلس                         رئيس المجلس

 


