
 

 جلسة مجلس عادیة 
  42-2018-06-05رقم الجلسة: 

  02/07/2018تاریخ الجلسة: 

 مكان الجلسة: قاعة الجلسات المجلس المحلي 
  19:00ساعة االفتتاح: 

 ،قاسم خطیب جلس المحلي واالعضاء میالد شراري،الحضور: السادة صالح ریان رئیس الم

 .سعید طھ وفیصل ھیبي ،عادل طھ

 .محمد طھ وعالء جمل ،محمد ھیبي ،مرزوق ھیبي ،االعضاء محمد حمودالغیاب: السادة 

السادة عماد الحاج المستشار القضائي واحمد ابداح مھندس المجلس  :الحضور من الموظفین

 .المحلي

 

 بنود البحث: 
 :على استالم مبالغ لبناء مركز یومي لذوي االحتیاجات الخاصة كما یلي المصادقة- 1

 .₪ 1،992،364.00 מקרן שלם סכום של -א

 .התחייבות המועצה 10%ו.2،800،000המוסד לביטוח לאומי סכום  -ב
 .מלכ"ר ללא מטרת רווח "دیون االرنونا للجمعیة االسالمیة في كابول " شطب-2

" מעון اننا قمنا بتخطیط  ،قائالً افتتح الرئیس الجلسة مرحبًا بالحضور متطرقًا لشرح البند االول 

كان التخطیط بجانب بیت حسن بشیر وعلى المبنى  .لثقافي في حوزریابجانب المركز اיום " 

الحل الوسط بقاء المركز الیومي بجانب بیت حسن بشیر حتى یبني مركز یومي في  ،كان خالف

 .الجماھیري المخطط بناءه في حوزریا –حوزریا بجانب المركز الثقافي 

לביטוח לאומי סכום המוסד ו ₪ 1،992،364.00מקרן שלם סכום של المبالغ من 

 .התחייבות המועצה 10%ו.2،800،000

 وأنناخاصة  אנ"מ?لماذا ال یتبنى المجلس المحلي تفعیل ھذا المركز بدالً من  :عادل طھ

 .نتحدث عن ذوي احتیاجات خاصة ؟!
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 الرفاه ھو سیفعلھحتى لو نقل لنا قسم . من قبل وزارة الرفاهזכיינית ھذه الشركة  :الرئیس

 .جلس آللیات تخدم أصحاب االحتیاجات الخاصةویحتاج الم

عن مناقصة لتفعیل ھذا المركز والمناقصة كانت مسؤولة عن فتحھا لقد تم االعالن  :عماد الحاج

 .ألفھا الى یائھا الرفاه منوزارة 

 كم تكلفة المشروع وأین یقع بالضبط ؟؟ :عادل طھ
 ملیون ش.ج  5.5حوالي  :الرئیس

 .في حوزریابجانب المركز الجماھیري المخطط لھ  :احمد ابداح

ال یوجد أدنى تغییر فھذه المشاریع للمجلس القادم ، فیصل ھیبي: الیوم وغًدا وبعد غد یوجد جلسة

 .وسأصوت علیھا

 .حسب القانون یجب ان یتواجد ھنا المحاسب خاصة وھنالك بنود بحث مالیة: قاسم خطیب

 .ھنالك من ینوب عنھ فھذا یكفي إذا :عماد الحاج

 المخطط؟من  :قاسم خطیب

 .مصطفى ابو رومي ویرافقھ مخطط من التأمین الوطني :احمد ابداح

 المشروع؟المبالغ ھي تحدیًدا لھذا  :قاسم خطیب

 .بالطبع :احمد ابداح

  %10من أین سیدفع المجلس المحلي  :قاسم خطیب

 .والجلیلممكن نتوجھ لوزارة تطویر النقب  :الرئیس

الى أن یتم التخطیط واصدار  2019یجب أن یكونوا في میزانیة عام  %10ال  :احمد ابداح

 التراخیص المطلوبة.

 .الرئیس رفع البند للتصویت فصوت علیھ الحضور باإلجماع وعلیھ فاز اقتراح الرئیس
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 النقطة الثانیة 
لقد تم التوجھ للمجلس المحلي من مركز الموھوبین لمساعدة ثمانیة طالب ینوون  :قاسم خطیب

وفوجئت یوم الجمعة أن أعلم أن كل البلدان اعطت میزانیة للطالب  .السفر الى الخارج

وفوجئت أن أسمع أنھ كانت جلسة والمعارضة رفضت ھذا  .والمصاریف الملزمة بھا الطالب

 .البند

 .ابن قاسم خطیب ال یحتاج لمساعدةان ابن قلت  جلسة وأنانا ل الیوم كانت :الرئیس

أطلب ادراج بحث موضوع مساعدة ھؤالء الطالب الموھوبین وانا أرفض أن  :قاسم خطیب

 .یتلقى ابني أي مساعدة

 .أنا طلبت بحث مصدر تموین أخر :الرئیس

 .أنا أطلب بحث ھذه النقطة واقرار میزانیة لھا :قاسم خطیب

 .تمویل مدرسة في طمرة أنا سلطتي ان اساعد مدارس كابولال یعقل  :الرئیس

 الطالبیة؟ما المانع من تقدیم مساعدة للشرائح  :عادل طھ

الموضوع ھو مساعدة مالیة لذا یجب تقدیمھا للجنة المساعدات المھنیة وھي  :عماد الحاج

 .ב אישיחיוتجنبًا من تغریم المسؤولین بال מליאת המועצה ستوصي او ترفض ل 

 מלכ"ר ללא מטרת רווח ".شطب دیون االرنونا للجمعیة االسالمیة في كابول " :البند الثاني

ھل ھنالك مستندات مالیة . أنا اطلب تأجیل بحث البند الى حین حضور المحاسب :قاسم خطیب

 ?מלכ"רتقاریر مالیة ھل ھي 

الوحش ریان وھي مدانة  ھذه الجمعیة قدیمة من زمن الحاج شفیق طھ والحاج جمال :الرئیس

 .بضرائب االرنونا

 .اعفاء تستحقר מלכ"كل جمعیة  :عماد الحاج

 .أنا أطلب تأجیل بحث البند الى حین حضور المحاسب :قاسم خطیب

 .من ضریبة االرنونالقد سبق وأن عفینا ھذه الجمعیة سابقًا  :الرئیس

أن ال تحضر بحث اعفاء ھذه  القرآن وأطلبأنت لك عالقة بجمعیة تحفیظ  :قاسم خطیب

 .الجمعیة

 .ال عالقة لي بھذه الجمعیة :الرئیس
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كمیة الدین ، تأجیل بحث ھذا البند الى حین حضور المحاسب للجلسة واحضار مستندات الجمعیة

 .!!وسنوات الدین 

 .سعید طھ وعادل طھ، میالد شراري، تم الموافقة على تأجیل البند كل من قاسم خطیب

 .ن فیصل ھیبي ورئیس المجلسوعارضھ كل م

 

 صالح ریان        مصطفى حمود 

 رئیس المجلس المحلي       سكرتیر المجلس 
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