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                                                                                                                                     جلسة غير عادية 

في تمام الساعة السابعة من مساء  3/2019عقد مجلس شعب المحلي جلسة غير عادية له رقم 

 في مكتب المجلس المحلي . 24/6/2019يوم االثنين الموافق 

 رئيس المجلس –السيد محمود بقاعي  الحضور:

: عمر أبو ضعوف,معتصم خطيب, محمد شحادة ,موسى حميد,وفيق أعضاء المجلس السادة 

 فاعور ,نهاد زعير ,عوض عبد الحليم.

 سعيد عبد الرحمان.,  :حسن شقورتغيب عن الجلسة السادة

 المستشار القانوني للمجلس  -عصام خطيباألستاذ  شارك في الجلسة :

 المراقب الداخلي  -السيد مفيد غنطوس 

 قسم المحاسبة –السيد أسامة دهامشة  

 :  جدول االعمال

מגרש ملعب عشب اصطناعي  -216عادية رقم صادقة على تعديل الميزانية الغيرالم -1

 من مفعال هبايس.الف شاقل مقدم 300لغ إضافة مب –דשא סנטטי 

تظليل ساحة المدرسة االبتدائية ب على اسم المرحوم  -عاديةالمصادقة على ميزانية غير -2

 لف شاقل مقدم من وزارة المعارف.ا 150كامل سعدة بمبلغ 

مليون شاقل من بنك  3,603 بمبلغ دالمصادقة على استالم قروض طويلة االم -3

 .حسب النص المطلوب من البنك  في اطار خطة االشفاءמוניציפל 

 .מיונים פנימיים במסגרת התקציב(لميزانية العادية )المصادقة على تعديل بعض بنود ا-4

 شر السادة أعضاء المجلس بحث ما جاء على جدول االعمال .لحصول النصاب القانوني با

هذه والحضور وقال :  باألعضاء رئيس المجلس مرحبا   –افتتح الجلسة السيد محمود بقاعي 

عبى جدول االعمال نقاط للبحث جميعها تتعلق بالميزانيات  2/2019الجلسة غير عادية رقمها 

 ن نبحث البند الرابع قبل الثالث )تغيير الرقم التسلسلي للبنود(أ ىأرعادية ,يرالعادية والغ

 اطلب إضافة البنود التالية لجدول االعمال : السيد محمد شحادة :

 مهور في لجنة قبول الموظفين :ممثل ج نيعانتخاب/ت-1

 المياه والصرف الصحي حوض شفاعمروم.ضتحاد :ممثل للمجلس في إعينانتخاب /ت-2



 

 

 

 وافق السادة األعضاء على إضافة البنود أعاله لجدول االعمال . •

 البند األول: 

, إضافة مبلغ ملعب عشب اصطناعي - 216المصادقة على تعديل الميزانية الغير عادية رقم 

 شاقل مقدم من مفعال هبايس .  الف300

الف شاقل 750تمت المصادقة على ميزانية بمبلغ  د: لقالمجلسرئيس -السيد محمود بقاعي

قة وعليه الدورة السابملعب عشب اصطناعي ولكن لظروف معينة لم يتم تنفيذ العمل في  إلقامة

 .تمت المصادقة على ميزانية غير عادية بهذا المبلغوالف شاقل 600المبلغ الى تم تقليص 

اطلب مصادقة  ,الف شاقل من مؤسسة مفعال هبايس لهذا المشروع 300حصلنا على مبلغ 

بح الف شاقل بحيث يص 300واضافة مبلغ  216زمالئي على تعديل الميزانية الغير عادية رقم 

 الف شاقل .900 المبلغ الكلي 

 .باألجماعد االقتراح األعضاء الحضور أي تصويت:

بحيث يصبح المبلغ   216رقم ב"ר תادقة على تعديل الميزانية الغير عادية صتمت الم قرار:

 الف شاقل. 900الكلي 

احة المدرسة االبتدائية ب على اسم ستظليل –المصادقة على ميزانية غير عادية  البند الثاني:

 الف شاقل مقدم من وزارة المعارف . 150المرحوم كامل سعدة بمبلغ 

الف  150على ميزانية بمبلغ  المحلي سجل: لقد حصل الم رئيس المجلس –السيد محمود بقاعي 

ب طلا ,شاقل لتنفيذ اعمال تظليل ساحة المدرسة االبتدائية ب على اسم المرحوم كامل سعدة

 مصادقة زمالئي على الميزانية الغير عاديه لتنفيذ المشروع.

 .باألجماعد االقتراح األعضاء الحضور أي تصويت:

ى لتظليل ساحة المدرسة االبتدائية ب عתב"ר تمت المصادقة على ميزانية غير عادية  قرار:

 شاقل مقدم من وزارة المعارف. الف 150اسم المرحوم كامل سعدة بمبلغ 

د بمبلغ مروض طويلة األاستالم ق -ميزانيه غير عاديه المصادقة علىתב"ר  :البند الثالث

وحسب النص المطلوب من شفاء في اطار خطة اال מוניציפלمليون شاقل من بنك  3,603

 البنك.

ة للمجلس رقم قعادية ساب: لقد تمت المصادقة في جلسة المجلسرئيس -السيد محمود بقاعي 

مليون شاقل في اطار خطة  5,183على استالم فروض بمبلغ  6/4/2019خ يبتار 2/2019

 .מונציפל االشفاء من بنك ديكسيا الذي تحول الى بنك 

بناءا على طلب البنك تحديث مصادقة المجلس على ذلك اطلب مصادقة زمالئي األعضاء على 

مليون شاقل حسب النص  3,603المبلغ المتبقي وهو استالم תב"ר ميزانية غير عادية 

 بالقرض .المطلوب من البنك والمرفق  للمستندات الخاصة 



 

 

محمد شحادة  ,عمر أبو ضعوف  أيد االقتراح السادة : محمود بقاعي ,معتصم خطيب, تصويت:

  .عوض عبد الحليم ,نهاد زعير , وفيق فاعور, 

 السيد موسى حميد  متناع :أ

  3,603بمبلغ מוניציפאלقروض طويلة األمد من بنك תב"ר تمت المصادقه على  قرار:

 .مليون شاقل

מיונים פנימיים ) 2019المصادقة على تعديل بعض بنود الميزانية العادية  البند الرابع:

 במסגרת הצקציב(

 2019لسنة  عاديةميزانية الاللقت تمت المصادقة على  : رئيس المجلس –السيد محمود بقاعي 

بنود الميزانية . نحن اليوم بصدد تعديل بعض ادقة وزارة الداخليةي هيئة المجلس وكذلك مصف

 امشة تقديم شرح واف  اطلب من السيد أسامة ده .دون اجراء أي تغيير على اطار الميزانية

 ته المهنية .عديالت على بنود الميزانية بصفومفصل عن الت

ن التعديالت على بعض بنود  ومفصل بشأقام السيد أسامة دهامشة بتقديم شرح واف   •

 الميزانية وأجاب على تساؤالت السادة أعضاء المجلس بهذا الشأن .

بعد ان استمعنا لشرح األخ أسامة دهامشة بشان التعديالت  رئيس المجلس: -السيد محمود بقاعي

 اطلب مصادقة زمالئي األعضاء  2019على بعض بنود الميزانية العادية 

 د األعضاء الحضور االقتراح باألجماع .أي تصويت:

حسب القائمة المرفقة بمحضر  2019تمت المصادقة على تعديل بنود الميزانية العادية  قرار:

 الجلسة .

 تعين ممثل جمهور في لجنة قبول الموظفين . البند الخامس :

 ,اقترح تعين السيد سعيد تركي ممثال للجمهور في لجنة قبول  الموظفين السيد محمد شحادة :

 اطلب مصادقة الزمالء أعضاء المجلس على ذلك .

 .في لجنة قبول الموظفين اقترح تعين السيد احمد عزايزة ممثال للجمهورالسيد نهاد زعير:

 سعيد تركي(تعيين السيد ) على االقتراح االول تصويت:

 أبو ضعوف.محمود بقاعي, وفيق زعير, عمرد االقتراح الساده: محمد شحاده, يا 

 : معتصم خطيب ,عوض عبد الحليم ,موسى حميد ,نهاد زعير . عارض االقتراح السادة

ممثال  –تعين السيد احمد عزايزة  –االقتراح المقدم من قبل السيد نهاد زعير  على :تصويت

 للجمهور في لجنة قبول الموظفين .

عمر أبو ,نهاد زعير  ,موسى حميد  ,ليم عبد الحعوض : معتصم خطيب , د االقتراح السادةأي

 ضعوف .



 

 محمد شحادة . , وفيق فاعور,محمود بقاعي رض االقتراح السادة:عا

 ة قبول الموظفين .تمت المصادقة على تعيين السيد احمد عزايزة ممثال للجمهور في لجن قرار:

والصرف الصحي حوض شفاعمرو م.ض مياه تعيين ممثل للمجلس في اتحاد ال البند السادس :

. 

نسة المحامية حنان خطيب ممثلة للمجلس في اتحاد المياه اقترح تعيين اآل سيد محمد شحادة :ال

 والصرف الصحي حوض شفاعمرو م.ض .

قضية المياه الملونة قبل اكثر بعد تداول في االمر والنقاش في هذا الموضوع وطرح  •

تم التصويت على مية حنان خطيب في هذه القضية لم يمن سنة في القرية وعمل المحا

السيد محمد شحادة باقتراح االنسة المحامية سهير رائف بقاعي لتكون االقتراح وقام 

 ممثلة في المجلس في اتحاد المياه وتم التصويت على االقتراح.

نهاد زعير  ,وفيق فاعور  ,عمر أبو ضعوف,محمود بقاعي  ,د االقتراح السادة: محمد شحادة أي

. 

 السيد عوض عبد الحليم  عارض االقتراح:

 موسى حميد . –السادة معتصم خطيب  امتناع :

ن االنسة المحامية سهير رائف بقاعي ممثلة يتمت المصادقة على تع قرار : 

 للمجلس في اتحاد المياه والصرف الصحي حوض شفاعمرو .דירקטור()

ل ان تعمل دائما لما فيه آماشكر زمالئي األعضاء و رئيس المجلس : –السيد محمود بقاعي 

 . عاكانها جميمصلحة القرية وس

 

 

  والنصف مساءا   انتهت الجلسة الساعة الثامنة

 

 

 محمود بقاعي  صالح فارس 

 رئيس المجلس سكرتير المجلس


