15.5.2019
بروتوكول جلسة المجلس المحلي
رقم 12/2019/7

عقدت جلسة المجلس المحلي غير العادية رقم  7/12/2019يوم االربعاء الموافق  15.5.2019في تمام
الساعة السادسه مسا ًء في قاعة جلسات المجلس المحلي.
حضر الجلسة كل من السادة:
 .1مازن عدوي ,رئيس المجلس
 .2محمد دحلة ,عضو المجلس
 .3خالد دحلة ,عضو المجلس
 .4عاطف عدوي ,عضو المجلس
 .5عبد الحميد خيرهللا ,عضو المجلس
 .6فتحي زرعيني ,عضو المجلس
 .7اياد زرعيني ,عضو المجلس
 .8وسيم سالمة ,عضو المجلس
 .9هاني عبيد ,عضو المجلس
 .10حميدي صباح ,عضو المجلس
 .11ذياب عدوي ,عضو المجلس

لم يحضر الجلسه:
 .1علي صباح ,قائم باعمال رئيس المجلس المحلي

.1
.2
.3
.4
.5

كما وشارك في الجلسه:
ربحي دحلة ,سكرتير المجلس
محمد عدوي ,محاسب المجلس
عالء دحله ,المستشار القضائي
زياد حداد ,مهندس المجلس
عرسان صباح ,مراقب المجلس
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مالحظه الجلسه مرفقه بتسجيل صوتي.
لالستماع اضغط هنا
https://www.youtube.com/watch?v=9_Pghk59xzU

جدول البحث:
 .1المصادقه على بروتوكول جلسة المجلس المحلي رقم  6/12/2019من تاريخ( 10/4/2019مرفق طيه).
 .2المصادقه على كون المجلس المحلي معد ومقدم الخارطه التفصيلية رقم  251-0745919بحوض  16607قسائم
 11,12وحوض  16604قسائم ( .10,11,19مرفق طيه).
 .3المصادقه على انضمام مجلس محلي طرعان الى شبكة المدن الصحيه في اسرائيل وتبني اهدافها والعمل حسب
مبادئها( ,مرفق طيه).
 .4اقرار تشغيل السيد شاهر عدوي مساعد لرئيس المجلس المحلي بموجب اتفاقيه عمل شخصيه ودفع راتب بموجب
اجور الموظفين الكبار بنسبة  45%وبموجب تعليمات وزارة الداخليه( ,مرفق طيه).
 .5المصادقه على تركيب لجان المجلس المحلي وحتلنة اللجان السابقه( ,مرفق طيه).
رئيس المجلس يطلب اضافة البند التالي الى جدول اعمال الجلسه :
أ .تعديل الميزانيات غير العادية رقم  412وزيادة مبلغ  150549شاقل من وزارة المعارف من اجل بناء
صفوف في المدرسة الثانوية و تعديل الميزانيه غير العادية رقم  375وزيادة مبلغ  294687شاقل من
وزارة المعارف من اجل بناء صفوف في المدرسة الثانوية.
قرار :تقرر باالجماع.
افتتح رئيس المجلس الجلسه حيث رحب بالحضور.
جدول البحث:
 .1المصادقه على بروتوكول جلسة المجلس المحلي رقم  6/12/2019من تاريخ( 10/4/2019مرفق طيه).
قرار :تقرر باالجماع.
 .2المصادقه على كون المجلس المحلي معد ومقدم الخارطه التفصيلية رقم  251-0745919بحوض  16607قسائم
 11,12وحوض  16604قسائم ( .10,11,19مرفق طيه).
شرح مهندس المجلس عن البند اعاله.
اقتراح :اقترح رئيس المجلس المصادقه على البند اعاله.
قرار :تقرر باالجماع.
 .3المصادقه على انضمام مجلس محلي طرعان الى شبكة المدن الصحيه في اسرائيل وتبني اهدافها والعمل حسب
مبادئها( ,مرفق طيه).
قرار :تقرر باالجماع.
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 .4اقرار تشغيل السيد شاهر عدوي مساعد لرئيس المجلس المحلي بموجب اتفاقيه عمل شخصيه ودفع راتب بموجب
اجور الموظفين الكبار بنسبة  45%وبموجب تعليمات وزارة الداخليه( ,مرفق طيه).
رئيس المجلس :ادرج هذا الموضوع سابقا ً واليوم نطلب االقرار بالتعيين.
العضو وسيم سالمه نتمنى التوفيق للسيد شاهر عدوي بوظيفته.
قرار :صوت مع االقتراح  9اعضاء
امتنع عن التصويت عضوي المجلس فتحي زرعيني وعبد الحميد خيرهللا.
رئيس المجلس يطلب التصويت على البند  6قبل البند .5
 .5تعديل الميزانيات غير العادية رقم  412وزيادة مبلغ  150549شاقل من وزارة المعارف من اجل بناء صفوف
في المدرسة الثانوية و تعديل الميزانيه غير العادية رقم  375وزيادة مبلغ  299687شاقل من وزارة المعارف
من اجل بناء صفوف في المدرسة الثانوية.
شرح محاسب المجلس عن الميزانيات اعاله.
قرار :تقرر باالجماع.
 .6المصادقه على تركيب لجان المجلس المحلي وحتلنة اللجان السابقه( ,مرفق طيه).
قام سكرتير المجلس السيد ربحي دحلة بقراءة اللجان كما هي مرفقه :
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لجان المجلس المحلي
اللجنة
لجنة االدارة

لجنة الطوارئ
لجنة التخفيضات

لجنة المراقبة

لجنة االستئناف بموضوع االرنونا
لجنة التسمية

اعضاء اللجنة
مازن عدوي ,رئيس اللجنة
محمد عدوي
علي صباح
اياد زرعيني
عاطف عدوي
وسيم سالمه
ذياب عدوي
ربحي دحلة ,سكرتير اللجنة
مازن عدوي ,رئيس اللجنة
مدراء االقسام
البير خوري ,سكرتير اللجنة
عاطف عدوي ,رئيس اللجنة
خالد دحلة
محمد عدوي ,محاسب المجلس
فريال سالمة ,الرفاه االجتماعي
عالء دحلة ,المستشار القضائي
حسين عدوي ,سكرتير اللجنه
عبد الحميد خيرهللا ,رئيس اللجنة
هاني عبيد
عاطف عدوي
ربحي دحلة ,سكرتير اللجنة
المحاسب علي غبن ,رئيس اللجنة
المحامي محمد صباح
المحاسب سهيل خيرهللا
وسيم سالمه ,رئيس اللجنه
اياد زرعيني
علي عبد المعطي عدوي
سمير نصار
روز شعبان
وائل دحلة
ناريمان ابو جبل
ربحي دحلة ,سكرتير اللجنة
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اللجنة
لجنة المناقصات

لجنة المشتريات

لجنة الدعم

لجنة شؤون البيئة

لجنة مكافحة العنف

اعضاء اللجنة
ذياب عدوي ,رئيس اللجنة
محمد دحلة
اياد زرعيني
عبد الحميد خيرهللا
عاطف عدوي
هاني عبيد
خالد دحلة
ربحي دحلة ,سكرتير اللجنة
ربحي دحلة ,رئيس اللجنة
محمد عدوي
عالء دحلة
وفاء خوري ,سكرتيرة اللجنة
ربحي دحلة ,رئيس اللجنة
محمد عدوي
عالء دحلة
سامي عدوي ,سكرتير اللجنة
هاني عبيد ,رئيس اللجنة
علي صباح
فتحي زرعيني
ذياب عدوي
اياد زرعيني
عزيز زرعيني ,سكرتير اللجنة
مازن عدوي ,رئيس اللجنة
ربحي دحلة
سامي عدوي
فريال سالمة
حنان صباح
البير خوري
ممثل عن شرطة اسرائيل
عدي عدوي ,سكرتير اللجنة
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اللجنة
لجنة االستثمارات
لجنة مكافحة المخدرات والكحول

لجنة المعارف

لجنة الرياضة

اعضاء اللجنة
ربحي دحلة
عالء دحلة
محمد عدوي
مازن عدوي
عاطف عدوي ,رئيس اللجنة
فتحي زرعيني
عبد الحميد خيرهللا
اياد زرعيني
ذياب عدوي
وسيم سالمة
ربحي دحلة
فريال سالمة
ناريمان ابو جبل
وائل ابو جبل
عدي عدوي ,سكرتير اللجنة
اياد زرعيني ,رئيس اللجنة
عبد الحميد خيرهللا
وسيم سالمة
علي صباح
عاطف عدوي
ناريمان ابو جبل
دعاء عدوي
ممثل عن لجنة اولياء امور الطالب
ممثل عن مجلس الطالب
سامي عدوي ,سكرتير اللجنة
عاطف عدوي ,رئيس اللجنة
عبد الحميد خيرهللا
اياد زرعيني
ذياب عدوي
وسيم سالمة

قرار :تقرر باإلجماع المصادقة على لجان المجلس كما هي مرفقه اعاله.

________________
ربحي دحلة
سكرتير المجلس

______________
مازن عدوي
رئيس المجلس
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