11.9.2019
بروتوكول جلسة المجلس المحلي
رقم 13/12/2019

عقدت جلسة المجلس المحلي العادية رقم  13/12/2019يوم االربعاء الموافق  11.9.2019في تمام
الساعة السادسة مساء في قاعة جلسات المجلس المحلي.

حضر الجلسة كل من السادة:
 .1مازن عدوي ,رئيس المجلس
 .2علي صباح ,القائم بأعمال رئيس المجلس المحلي
 .3محمد دحلة ,عضو المجلس
 .4خالد دحلة ,عضو المجلس
 .5وسيم سالمة ,عضو المجلس
 .6حميدي صباح ,عضو المجلس
 .7اياد زرعيني ,عضو المجلس
 .8هاني عبيد ,عضو المجلس
 .9عاطف عدوي ,عضو المجلس
 .10عبد الحميد خيرهللا ,عضو المجلس
 .11فتحي زرعيني ,عضو المجلس
 .12ذياب عدوي ,عضو المجلس (دخل متأخرا)

.1
.2
.3
.4
.5

كما وشارك في الجلسة:
ربحي دحلة ,سكرتير المجلس
محمد عدوي ,محاسب المجلس
عالء دحله ,المستشار القضائي
زياد حداد ,مهندس المجلس
عرسان صباح ,مراقب المجلس
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جدول البحث:
 .1المصادقة على بروتوكوالت جلسات المجلس المحلي رقم  11+12/12/2019من تاريخ ( ,7/8/2019مرفق
طيه).
 .2تعديل ميزانية غير عادية رقم  469صيانة وتعبيد شوارع داخلية واضافة مبلغ  500الف شاقل ,مبلغ  250الف
شاقل من صندوق ضريبة التحسين ومبلغ  250الف شاقل صندوق بدل ضريبة التحسين.
 .3تعديل ميزانيه غير عاديه رقم  414من اجل اعداد بناية لبرنامج تحديات وزيادة مبلغ  32852شاقل بتمويل
صندوق االعمال غير المحددة.
 .4المصادقة على الخروج للتقاعد لموظفة المجلس السيدة شهربان عدوي وذلك وفق القانون وابتداء من
( ,1.7.2019مرفق طيه).
 .5المصادقة على الخروج للتقاعد المبكر بموجب نداء وزارة المالية ابتداء من  ,1.10.2019شريطة الحصول على
المصادقة من وزارة الداخلية( ,مرفق طيه القائمة).
 .6المصادقة على كون مجلس محلي طرعان معد ومقدم الخارطة التفصيلية رقم  ( ,251 -0685313منطقة جنائن
الى منطقة مباني عامة في طرعان)(,مرفق طية).
 .7بحث موضوع التوسعة الجنوبية ותמ"ל  ,1067بناء على طلب عضو المجلس عاطف عدوي وكتلة الجبهة,
(مرفق طية).

رئيس المجلس طلب اضافة البنود التالية لجدول اعمال جلسة المجلس المحلي:

 .1المصادقة على ميزانية غير عادية بمبلغ  453الف شاقل من وزارة الداخلية من اجل تصليح
وترميم ساحات العاب( ,مرفق طيه).
 .2تعديل ميزانية غير عادية رقم  359فتح وتعبيد شوارع  106 ,105واعادة مبلغ  272810شاقل
لصندوق المجلس المحلي.
قرار :تقرر باإلجماع على ان يكون البند قبل االخير.
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مالحظه الجلسة مرفقه بتسجيل صوتي.
لالستماع اضغط هنا
https://www.youtube.com/watch?v=ii_QsU3VPyg&feature=youtu.be

افتتح رئيس المجلس الجلسة مرحبا ً بالحضور.
جدول البحث:
 .1المصادقة على بروتوكوالت جلسات المجلس المحلي رقم  11+12/12/2019من تاريخ ( ,7/8/2019مرفق
طيه).
قرار :تمت المصادقة على بروتوكوالت المجلس المحلي.
 .2تعديل ميزانية غير عادية رقم  469صيانة وتعبيد شوارع داخلية واضافة مبلغ  500الف شاقل ,مبلغ  250الف
شاقل من صندوق ضريبة التحسين ومبلغ  250الف شاقل صندوق بدل ضريبة التحسين.
شرح محاسب المجلس عن الميزانية اعاله حيث نوه انها ميزانية للتطوير.
قرار :تقرر باإلجماع.
(دخل العضو ذياب عدوي)
 .3تعديل ميزانيه غير عاديه رقم  414من اجل اعداد بناية لبرنامج تحديات وزيادة مبلغ  32852شاقل بتمويل
صندوق االعمال غير المحددة.
قرار :تقرر باإلجماع.
 .4المصادقة على الخروج للتقاعد لموظفة المجلس السيدة شهربان عدوي وذلك وفق القانون وابتداء من
( ,1.7.2019مرفق طيه).
اقتراح :اقترح رئيس المجلس المصادقة على الخروج للتقاعد لموظفة المجلس السيدة شهربان عدوي وذلك وفق
القانون وابتداء من  ,1.7.2019كما وتشكر السيدة شهربان عدوي على عطاءها في المدرسة الثانوية لمدة 44
سنة ,كما سيقوم المجلس المحلي بتكريمها في الوقت المناسب لذلك.
قرار :تقرر باإلجماع.
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 .5المصادقة على الخروج للتقاعد المبكر بموجب نداء وزارة المالية ابتداء من  ,1.10.2019شريطة الحصول على
المصادقة من وزارة الداخلية( ,مرفق طيه القائمة).
كما وذكر رئيس المجلس ان فكرة التكريم وارده واشكر جميع الموظفين على فترة خدمتهم واطلب الموافقة لهم
بالخروج للتقاعد بناء على الشروط المفروضة من قبل وزارتي الداخلية والمالية.
قرار :تقرر باإلجماع.
 .6المصادقة على كون مجلس محلي طرعان معد ومقدم الخارطة التفصيلية رقم  ( ,251 -0685313منطقة جنائن
الى منطقة مباني عامة في طرعان)(,مرفق طية).
شرح كل من رئيس المجلس ومهندس المجلس عن الموضوع ,حيث ان الحديث عن قطعة ارض في منطقة ابن
بيتك بجانب السيد نبيل نصار.
قرار :تقرر باإلجماع.
 .7المصادقة على ميزانية غير عادية بمبلغ  453الف شاقل من وزارة الداخلية من اجل تصليح وترميم ساحات
العاب( ,مرفق طيه).
شرح محاسب المجلس عن البند اعاله الميزانية هي ضمن ميزانية التطوير من وزارة الداخلية من اجل تصليح
وترميم ساحات اطفال في رياض االطفال وابدى ارتياحه من الموضوع.
قرار :تقرر باإلجماع.

 .8تعديل ميزانية غير عادية رقم  359فتح وتعبيد شوارع  106 ,105واعادة مبلغ  272810شاقل لصندوق
المجلس المحلي.
قرار :تقرر باإلجماع.
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 .9بحث موضوع التوسعة الجنوبية ותמ"ל  ,1067بناء على طلب عضو المجلس عاطف عدوي وكتلة الجبهة,
(مرفق طية).

العضو عاطف عدوي :مشروع التوسعة بدء سنة  2016قمنا بطلب معلومات من رئيس المجلس السابق ولكن
لم نحصل على اية معلومات ,توجهت الى القيمين على التخطيط بطلب إلشراك الجمهور ولكن ايضا لم نجد
اذان صاغي .هناك ضرر لقسم من الجمهور بسبب هذا البرنامج باإلضافة الى الضرائب الباهظة المفروضة من
الجمهور وايضا هذه الفترة مناسبه لتقديم االعتراضات على هذا المخطط فترة االعتراضات تنتهي بتاريخ
 26.10.2019وعلى المجلس المحلي توعية الجمهور بذلك وحث المواطنين على تقديم االعتراضات ,علينا ان
نطلب من المخمن زيادة سعر االرض الزراعية لكي نقوم بتقليل الضرائب المفروضة.
وايضا على المجلس تقديم اعتراض بشكل جماعي وعلينا تشكيل لجنة خاصه من اعضاء المجلس المحلي
لتوعية الجمهور ومتابعة المخطط وهذه اللجنة يجب ان تضم رجال مهنيين للتوجيه.
البرنامج موروث وانا بشكل شخصي طلبت من رئيس المجلس السابق الحصول على المخطط ولكن لم احصل
على شيء االمور بحاجه الى ترتيب ومشاورات.
العضو اياد زرعيني :اضم صوتي لزميلي عاطف عدوي واريد ان تتكون لجنه من المجلس المحلي من اجل
متابعة الموضوع.
رئيس المجلس :االسئلة التي تطرح من قبل اعضاء المجلس صحيحه وشرعية جدا لكن التوقيت ليس التوقيت
الصحيح ,كان يجب بحث المخطط وطرح األسئلة الالزمة.
عبد الحميد خيرهللا :الخطة حين عرضت على اعضاء المجلس في حينه طرحت بشكل عام وعمومي ولم
تطرح تفاصيل علينا ,الوقت مازال مناسبا لنقاش الخطة والسؤال الذي يطرح هل هناك امكانية إللغاء هذه
الخطة (المشروع).
المستشار القضائي يجيب بعدم امكانية الغاء المخطط.
العضو عبد الحميد خيرهللا :اذا مهمتنا اليوم هي اجراء التعديالت الممكنة في المخطط ,المشكلة األساسية هي
مع المخمن والتخمين.
يجب احضار المخمن والجلوس والبحث معه هذه االمور.
العضو اياد زرعيني  :بالنسبة لالعتراضات المواطن مطالب بدفع اجرة ألصحاب االختصاص لتقديم
االعتراض وهذا مكلف جدا وهذا ظلم ,ليس القصد ان يتبنى المجلس االمر ,لكن يجب على المجلس ان يعالج
الموضوع.
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العضو فتحي زرعيني :يجب تشكيل لجنة من ذوي االختصاص لمتابعة امور التوسعة واالعتراضات.
التخطيط كتخطيط ممتاز لكن التقسيم غير صحيح.
رئيس المجلس :لقد ورث المجلس هذا المخطط الذي بدأ سنة  ,2016كان من المفروض ان يعرض المشروع
على المواطنين مبكرا حيث يتسنى معالجة الضرر الذي حصل.
هناك فئة معينه ومجموعه من المواطنين التي جهزت امورها ورتبت اوراقها بناء على معلومات عرضت
عليهم ,كان االولى ان يعرض المشروع على الجميع حتى يتم التحضر لألمر.
لقد اجتمعنا منذ اليوم االول مع مجموعه من المختصين وبحثنا االمر وبعدها اجتمعنا مع رئيس (מטה דיור)
وبعدها مع المخططة (דקלה) وبعدها مع (דני לזר) بعدها اجتمعنا في لجنة التنظيم وعرضنا عليهم حوالي 40
بند للتصليح وتم عقد عدة جلسات في المجلس مع المخطط كل هذا حدث في وقت جرى به التقدم في المخطط.
وبعد عدة اشهر انفجر االمر وتم عرض المشروع والمخطط لإليداع لقد طلبنا اقامة طاقم عمل لنقل خط
الكهرباء وقد ابلغنا الحقا بأنه قد تمت المصادقة عليه فنبارك ألهلنا هذه الخطوة المهمة.
كما وذكر رئيس المجلس باننا قد حققنا انجازات عديده منها نسبة المصادرة ال تتعدى .%40
قسائم دائرة اراضي اسرائيل التي تم اخذ نسبة ال تتعدى  %20في المخطط السابق ,استطعنا ان نحصل على
 %60من قسائم دائرة اراضي اسرائيل.
غالبية اصحاب االراضي بقيت في اراضيهم ,هنالك فئه معينه متضررة ,يجب بحث السبل وبذل الجهود من
اجل قبول اعتراضاتهم.
اكمل رئيس المجلس حديثه قائال ان المنطقة الشرقية خططت على اساس انها تجارية ولكن طلبنا ان تكون
تجارية وسكنية (أي ثنائية االستعمال).
المشكلة هي مع المواطنين الذين تم توزيع اراضيهم على عدة اماكن وعلينا ان نتساعد من اجل ايجاد حلول
لهؤالء المواطنين .من اليوم االول عارضت الطريقة والسرعة الذي اعد به المخطط ותמ"ל وكان يمكن ان يعد
بطريقة اخرى على ان ترضي غالبية المشاركين به وان كانت هناك طريقه إلبطال المخطط بطريقه قانونيه انا
على استعداد لتنفيذها.
هناك لجنه متطوعة بهذا الموضوع مؤلفه من محامين ,مهندسين ومخمن ,اقدم لهم شكري وتقديري.
اقتراح :اقترح العضو عاطف عدوي تشكيل لجنه لمتابعة الموضوع من جميع اعضاء المجلس على ان ينضم
لها اشخاص مختصين مثل اللجنة السابقة المكونة من السيد امير خوري ,عبد المجيد شعبان ,اشرف عدوي,
محمد عنيسي صباح ,علي عجاج عدوي باإلضافة الى مجموعه من اصحاب االراضي المتضررين.
قرار :تقرر باإلجماع.
________________
ربحي دحلة
سكرتير المجلس

_______________
مازن عدوي
رئيس المجلس
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