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                                                                                                               027/7022/ 
    

 5102/7م رق عاديه غير جلسة محضر
 

 الساعة, 1023/7/10 الموافق وذلك يوم السبت 1023/7 رقم العاديه غير جلسته سخنين في البلدي المجلس عقد
- :يلي ما لبحث وذلك , بعد الظهر واحدةال

 

 :البحث عيضامو

 :كما يلي اقرار ميزانيات غير عادية .2

 .المحلية للتنظيم والبناء لتنفيذ مشاريع واعمال تطوير من اللجنة. ج.مليون ش 2.1مبلغ  2.2

 ".ציוד חדר כושר"لشراء معدات لغرفة تمارين " طوطو"من مجلس تكهنات . ج.الف ش 230مبلغ  2.1

פיילוט ספרים "ضمن مشروع من وزارة المعارف لشراء كتب محوسبة  .ج.الف ش 500مبلغ  2.5

 .والمخصص لمدرسة الغدير" דיגיטליים

" אופק חדש"عمن وزارة المعارف القامة زوايا عمل للمعلمين ضمن مشرو. ج.ش 203,500مبلغ  2.1

 .والمخصص لمدرسة طه حسين

 النص المرفق حسب  "מ"ראל בעחשבון פיס בבנק דקסיה יש"דקסיה  فتح حساب في بنك  .1

 (.21/111واسيب لمؤسسات تربوية ضمن مناقصة حيشمل هبات لشراء ) 

 .تعيين لجنة انتخابات وسكرتير اللجنة .5

 

  ,عضو –وفيق حمزة  , عضو -محمود ابوريا, عضو - حسن سيد احمد ,رئيس البلدية –مازن غنايم : الحضور

 , عضو –لطفي خاليلة  ,عضو –كمال ابو يونس  ,عضو –د ابوريا محم ,نائب رئيس البلدية -خالد خاليلة    

 ,عضو  -فاروق زبيدات, عضو -امين طربية ,عضو –فضيل زبيدات  ,عضو –محمد طربية     

  .نائب رئيس البلدية –دين ابو صالح م    

 

 .حنا حنا,  احمد بدارنة ,جمال عبد سعيد غنايم : الغياب

 

 .مدير االنتخابات –اشرف خطبا , مشيل غنطوس ,غنطوسشادي  ,ابورياقاسم : اشترك 

 

 .23:20حصول النصاب القانوني افتتح رئيس البلدية الجلسة الساعة ول

 

 :5الموضوع رقم 

 .تعيين لجنة انتخابات وسكرتير اللجنة
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 :رئيس البلدية

  اطلب من االخ . اريمعنا اليوم مدير االنتخابات االخ اشرف خطبا ونأمل ان تجري االنتخابات بشكل حض

 .اشرف ان يقدم شرحا  حول سير االنتخابات ولجنة االنتخابات وامور تنظيمية اخرى 

 .البلدية ستقدم كل التسهيالت المطلوبة لنجاح االنتخابات 

 

 

 :اشرف خطبا

جنة طيع ان يعين عضو في لتستكون جلسة في المستقبل لتعريف القوائم وانتخاب لجنة االنتخابات كل عضو يس

الذي يمثله ووكيله والقائم مقام لعضو ا باسم يجب ان يتواجد في الجلسة واذا تعذر ذلك فيرسل رسالةواالنتخابات 

 .الوكيل

 

الساعة السادسة مساءا وسترسل دعوة رسمية بهذا  1023/8/21جلسة التعريف المقترح ان تكون يوم االربعاء  

 .الخصوص

تم تعيين السيد قاسم ابو ريا مدير عام . تخبون رئيس لجنة االنتخاباتحسب القانون اعضاء المجلس البلدي ين

 .البلدية كسكرتير اللجنة

 

 :رئيس البلدية

 .ل االنتخاباتبيوم ق 33اخر موعد لتقديم القوائم  

 

 :اشرف خطبا

 .رئيس لجنة االنتخابات يكون ايضا عضو لجنة

 .على االنترنت في المستقبل سيتم نشر جميع المعلومات في موقع البلدية

 .مر بالمسقبل بالتشاور مع لجنة االنتخاباتنبدا  اليوم بفحص موقع الصناديق وسيتم فحص اال

 .ساكون جاهز الي توجه من اي عضو في البلدية وساعمل على نزاهة عملية االنتخابات 

اديق الصحاب صن 1+ صندوق عادي 11هنالك . الشرطة ستتعاون معنا على فحص جاهزية المواقع ومالئمتها

 .اطلب ان اكون مدعو لجميع جلسات لجنة االنتخابات. االحتياجات الخاصة

 

 :مدين ابو صالح

 .شق اي عضو من القائمة الحاليةنكن ان يمكيف ي

 

 :خطبااشرف 

 .هيستطيع اي عضو ان يعرف نفسه باسم  اي قائمة ويختار الحرف الذي يريد

 

 :قاسم ابو ريا

 .ه باي قائمة وذلك يعطيه الحق بخصوص االنتخابات بدون تزكية لقائمة جديدةيعرف نفس نالعضو يستطيع ا
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 :اشرف خطبا

حسب مفتاح القوائم  تركيبة لجنة الصندوق ويلمتعريف تحصل على تلكل قائمة موجودة وتم تعريفها في جلسة ا

سكرتيري الصناديق واذا امكن  بتجنيدنه من قبل مدير االنتخابات وسنبدأ قريبا ييتم تعي وسكرتير لجنة الصندوق 

 .سيتم تجنيدهم من القائمة التي عملت في االنتخابات السابقة

 .وهنالك افضلية لموظفي الدولة وبعدها مواطنين من نفس البلد

نتخابات في تعيين السكرتير لكل صندوق والقرار  النهائي لمدير االنتخابات حسب ي لجنة  االأافضل ان استمع لر

 .مهنية ييرامع

 

 خرج  االخ اشرف خطبا مدير االنتخابات. 

 

 :رئيس البلدية

 :اطلب اضافة بند

  2.3بند 

من وزارة  المواصالت واالمان على الطرق لمعدات وترتيبات . ج.ش 232,071اقرار ميزانية غير عادية بمبلغ 

 .امان

على حساب . ج.ش 23207% = 20مان على الطرق الصالت واامن وزارة المو. ج.ش %253,053 = 00

 .البلدية

 

 :2-1025/7قرار رقم 

 .2.1تقرر باالجماع المصادقة على اضافة البند رقم 

 

 :2موضوع رقم 

 :اقرار ميزانيات غير عادية.2

 .المحلية للتنظيم والبناء لتنفيذ مشاريع واعمال تطوير من اللجنة. ج.مليون ش 2.1مبلغ  2.2

 ".ציוד חדר כושר"لشراء معدات لغرفة تمارين " طوطو"من مجلس تكهنات . ج.الف ش 230مبلغ  2.1

פיילוט ספרים "من وزارة المعارف لشراء كتب محوسبة ضمن مشروع  .ج.الف ش 500مبلغ  2.5

 .والمخصص لمدرسة الغدير" דיגיטליים

 " אופק חדש"من وزارة المعارف القامة زوايا عمل للمعلمين ضمن مشرو. ج.ش 203,500مبلغ  2.1

 .طه حسينوالمخصص لمدرسة 

من وزارة  المواصالت واالمان على الطرق لمعدات . ج.ش 232,071اقرار ميزانية غير عادية بمبلغ  2.3

 .وترتيبات امان

على حساب . ج.ش 23207% = 20من وزارة المواصالت واالمان على الطرق . ج.ش %253,053 = 00

 البلدية
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 : امين طربية

 اين تقع غرفة التمارين؟

 

 :يةرئيس البلد

 .سنفكر في المستقبل هنالك غرفة في الملعب البلدي وفي المستقبل سيتقرر الوضع نهائيا

 

 :طربية امين

 ?פיילוטمحوسبة هو نموذجي لالكتب امشروع هل 

 

 :رئيس البلدية

 .لزيادة المدارس في المستقبل احتمال نعم وهنالك

 

 :مشيل غنطوس

 (.لعاديةميزانية امن الجزء ) غ بالنسبة  للمبلغ من التنظيم سيتم تخصيص المبل

 

 : 1-1025/7قرار رقم 

 .2.2-2.1تقرر باالجماع المصادقة على الميزانيات المذكورة اعاله بنود 

 

 

 :1موضوع رقم 

 .حسب النص المرفق"  מ"חשבון פיס בבנק דקסיה ישראל בע" דקסיהفتح حساب بنك خاص في بنك 

 (.21/111ضمن مناقصة رقم ربوية شمل هبات لشراء حواسيب لمؤسسات تي) 

 

 :1-1025/7قرار رقم 

 :كما يليמ "שבון פיס בבנק דקסיה ישראל בעח –" בנק דקסיה"تقرر باالجماع فتح حساب بنك خاص في 

לכל פרייקט , 0222 -ו /022מ בשנים "המועצה מאשרת פתיחת חשבונות בנק בבנק דקסיה ישראל בע

 .שימומן על ידי מפעל הפיס

 ."רויקט כאמור ייפתח חשבון בנק נפרד בבנק דקסיה ישראליובהר כי לכל פ

  

 

 

 00:01 الساعة اغلقت الجلسة                         

 

 مع االحترام
  مازن غنايم                     محام , قاسم ابو ريا 

 رئيس البلديه        سكرتير ومدير عام البلديه                                                         
 

 


