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 بروتوكول جلسة المجلس المحلي

 2012/20/2رقم 

 

 الثانية ظهرا  في تمام الساعة  8.2.2020 الموافقالسبت  يوم 2/12/2020 رقم العادية عقدت جلسة المجلس المحلي

 في قاعة جلسات المجلس المحلي.

 

 حضر الجلسة كل من السادة:

 رئيس المجلسمازن عدوي,  .1

 عمال رئيس المجلس المحليعلي صباح, القائم بأ .2

 محمد دحلة, عضو المجلس .3

 , عضو المجلسذياب عدوي .4

  اياد زرعيني, عضو المجلس .5

 المجلس عضو, وسيم سالمة .6

 المجلس عضو, عاطف عدوي .7

 هاني عبيد, عضو المجلس .8

  عبد الحميد خيرهللا, عضو المجلس .9

 

 

 

 لم يحضر الجلسة:

 خالد دحلة, عضو المجلس .1

 فتحي زرعيني, عضو المجلس .2

 حميدي صباح, عضو المجلس .3

 

 

 :الجلسةكما وشارك في 

 ربحي دحلة, سكرتير المجلس .1

 محمد عدوي, محاسب المجلس .2

 عالء دحلة, المستشار القضائي .3

 زياد حداد, مهندس المجلس  .4

 عرسان صباح, مراقب المجلس .5

 اسعد سالمة, مهندس .6

 مدراء االقسام .7
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 مرفقه بتسجيل صوتي.  الجلسةمالحظه 

 ضغط هنالالستماع  ا

https://www.youtube.com/watch?v=JJRKBr1l14s&feature=youtu.be  

 

 جدول البحث:

 , )مرفق طيه(.11.1.2020من تاريخ  2020/12/1المصادقة على جلسة المجلس المحلي رقم  .1

 251-0588962من اقتراح الخارطة الهيكلية الشاملة لطرعان ورقمها  16643حوض  18-21القسائم  المصادقة على اخراج .2

 وابقاء هذه القسائم باستعمالها االصلي )زراعي(.

للجنة المحلية ا(, )مرفق طيه توجه שימור אתריםالمصادقة على انتخاب لجنة للمحافظة على االماكن األثرية في طرعان ) .3

 .للتخطيط والبناء(

 اقرار الميزانيات غير العادية التالية:  .4

الف شاقل من اجل مشروع تجربة علميه تكنولوجية في المدارس بتمويل وزارة المعارف  65اقرار ميزانية غير عادية بمبلغ  .أ

 الف شاقل من صندوق االعمال غير المحددة, )مرفق طيه(. 13الف شاقل ومبلغ  52

الف شاقل من وزارة  120الف شاقل بتمويل  150يز مركز تشغيل الطوارئ بمبلغ اقرار ميزانية غير عادية من اجل تجه .ب

 الف شاقل من صندوق ضريبة التحسين, )مرفق طيه(. 30الداخلية ومبلغ 

الف شاقل ومبلغ  50شاقل بتمويل من وزارة الداخلية,  62,500اقرار ميزانية غير عادية من اجل اقتناء اجهزة اتصال بمبلغ  .ج

 من صندوق ضريبة التحسين, )مرفق طية(. شاقل 12,500

 

الف شاقل بتمويل من سلطة اراضي اسرائيل,  900ترميم عين طرعان واضافة مبلغ  443تعديل ميزانية غير عادية رقم  .5

 )مرفق طيه(.

 ., )مرفق طيه بروتوكول لجنة المراقبة والتقارير(2018بحث التقرير المالي المراقب والتقرير المفصل لسنة  .6

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JJRKBr1l14s&feature=youtu.be
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 افتتح رئيس المجلس السيد مازن عدوي الجلسة حيث رحب بالحضور.

 

 جدول البحث:

 , )مرفق طيه(.11.1.2020من تاريخ  2020/12/1المصادقة على جلسة المجلس المحلي رقم  .1

 تمت المصادقة على البروتوكول. :قرار

 امتنع عن التصويت العضو عبد الحميد خيرهللا لعدم حضور الجلسة.

 

من اقتراح الخارطة الهيكلية الشاملة لطرعان ورقمها  16643حوض  18-21مصادقة على اخراج القسائم ال .2

 وابقاء هذه القسائم باستعمالها االصلي )زراعي(. 0588962-251

الحديث يدور عن القسائم بالحي الشرقي حيث كانت ضمن الخارطة كموقف سيارات ونطلب اخراجها رئيس المجلس: 

 وارجاعها لقسائم زراعيه.من الخارطة 

, المذكورة, اصحاب االرض مستاؤون ويطلبون ابقاء اراضيهم زراعية الخارطةقام بالشرح عن المندس اسعد سالمه: 

 م قسائم اخرى كموقف للسيارات.ضزراعيه و 21-18الطلب هو ابقاء القسائم 

 )دخل العضو عاطف عدوي(.

 

من اقتراح الخارطة الهيكلية  16643حوض  18-21خراج القسائم المصادقة على ااقترح رئيس المجلس  اقتراح:

 وابقاء هذه القسائم باستعمالها االصلي )زراعي(. 251-0588962الشاملة لطرعان ورقمها 

 .باإلجماعتقرر  قرار:
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لجنة ال(, )مرفق طيه توجه שימור אתריםالمصادقة على انتخاب لجنة للمحافظة على االماكن األثرية في طرعان ) .3

 المحلية للتخطيط والبناء(.

 رئيس المجلس قال ان اللجنة المحلية بعثت برسالة بالموضوع.

 على انتخاب اللجنة اعاله حيث التركيب التالي: المصادقةاقتراح: اقترح رئيس المجلس 

 اياد زرعيني, رئيس اللجنة .أ

 عضو اللجنةعبد الحميد خيرهللا,  .ب

 دس اللجنة وعضو اللجنةمهن, زياد حداد .ج

 عمر محمود نصار, عضو اللجنة .د

 , عضو اللجنةالمهندس عبد الحميد شعبان .ه

 تقرر باإلجماع. قرار:

 

 اقرار الميزانيات غير العادية التالية:  .4

الف شاقل من اجل مشروع تجربة علميه تكنولوجية في المدارس بتمويل  65اقرار ميزانية غير عادية بمبلغ  .أ

 الف شاقل من صندوق االعمال غير المحددة, )مرفق طيه(. 13الف شاقل ومبلغ  52وزارة المعارف 

الف شاقل  120الف شاقل بتمويل  150اقرار ميزانية غير عادية من اجل تجهيز مركز تشغيل الطوارئ بمبلغ  .ب

 الف شاقل من صندوق ضريبة التحسين, )مرفق طيه(. 30من وزارة الداخلية ومبلغ 

الف  50شاقل بتمويل من وزارة الداخلية,  62,500عادية من اجل اقتناء اجهزة اتصال بمبلغ  اقرار ميزانية غير .ج

 شاقل من صندوق ضريبة التحسين, )مرفق طية(. 12,500شاقل ومبلغ 

 عن الميزانيات اعاله. شرح محاسب المجلس

 عاله(.مدير قسم المعارف عن الميزانيات التي تخص المدارس )بند أ ا وشرح سامي عدويكما 

 .تقرر باإلجماع قرار:
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الف شاقل بتمويل من سلطة اراضي  900ترميم عين طرعان واضافة مبلغ  443تعديل ميزانية غير عادية رقم  .5

 اسرائيل, )مرفق طيه(.

 عن مشروع العين وشرح محاسب المجلس عن الميزانية اعاله.شرح رئيس المجلس 

 .باإلجماعتقرر  قرار:

 

 ., )مرفق طيه بروتوكول لجنة المراقبة والتقارير(2018لمالي المراقب والتقرير المفصل لسنة بحث التقرير ا .6

عن التقرير المالي والتقرير المفصل للمراقب الخارجي وتحدث عن النواقص بناء  على التقارير شرح محاسب المجلس 

 الى بروتوكول لجنة المراقبة. باإلضافة

وعلينا العمل حسب التقرير المفصل ادي الشخصي علينا معالجة موضوع الجباية باعتقالعضو عبد الحميد خيرهللا 

  .وايضا  اقترح على رئيس المجلس تعيين مدير للجباية

الغريب على القريب وابن وعلينا عدم تقوية  اوافق العضو عبد الحميد خيرهللا بموضوع الجباية العضو اياد زرعيني

ين من طرعان وهناك تأخير بالمهام التي يقوم بها موظفي الجباية الذين يعملون طرعان يفضل ان يدفع الجباية لموظف

  عن طريق شركة الجباية.

رفع نسبة يساعد على  الشركةلقد اثبتت لطرعان وخارج طرعان ان وجود  الجبايةبالنسبة لشركة العضو عاطف عدوي 

 شركة الجباية. ولكن علينا ان نقوم بتقسيم العمل بين الموظفين وممثليالجباية 

 

 : 2تصليح قرار للبند 

التي ننوي  مح القرار وقال : هناك خطأ حصل بالنسبة للقسائم بالبند المذكور القسائلياقترح رئيس المجلس تص

 .16643وجميع القسائم اعاله بحوض  31( باإلضافة الى القسيمة 18-21)وليس  13-21هي  الخارطةاخراجها من 

 

 اعاله. 2لمصادقة على تصليح البند رقم تقرر باإلجماع ا قرار:

 

 

 

 

  _______________                        ________________ 

 ةربحي دحل                             مازن عدوي                      

 سكرتير المجلس                    المجلس رئيس                   

 


