13.6.2020
بروتوكول جلسة المجلس المحلي
رقم 7/12/2020
عقدت جلسة المجلس المحلي غير العادية رقم  7/12/2020يوم السبت الموافق  2020.13.6في تمام الساعة
الثانية والنصف ظهرا 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
 .6فتحي زرعيني ,عضو المجلس
 .7عبد الحميد خيرهللا ,عضو المجلس
 .8هاني عبيد ,عضو المجلس
 .9حميدي صباح ,عضو المجلس
 .10اياد زرعيني ,عضو المجلس
 .11ذياب عدوي ,عضو المجلس

لم يحضر الجلسة:
 .1عاطف عدوي ,عضو المجلس

.1
.2
.3
.4
.5

كما وشارك في الجلسة:
ربحي دحلة ,سكرتير المجلس
محمد عدوي ,محاسب المجلس
عالء دحلة ,المستشار القضائي
عرسان صباح ,مراقب المجلس
حنان صباح ,مستشارة رئيس المجلس لشؤون المرأة
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مالحظه الجلسة مرفقه بتسجيل صوتي.
لالستماع اضغط هنا
https://www.youtube.com/watch?v=ckjlXWu-Gzs

افتتح رئيس المجلس المحلي الجلسة حيث رحب بالحضور.
جدول البحث:
 .1المصادقة على قانون مساعد لطرعان "خدمات حراسة وامان" (שמירה ואבטחה)( ,مرفق طيه نص القانون
ومواد مساعدة).
محاسب المجلس تحدث عن القانون المساعد حيث ان المجلس ينوي تشغيل دوريات للحفاظ على االمن واالمان في
طرعان وان المدخول الذي يجبى سيخصص فقط لهذا الموضوع.
قمنا بإعداد قانون مساعد وتمت المصادقة عليه من قبل وزارة الداخلية.
عبد الحميد خيرهللا :هذا الموضوع طرح امام اعضاء الكنيست ولم تتم المصادقة عليه لغاية االن لذلك علينا التمهل بهذا
الموضوع حتى تتم المصادقة علية في الكنيست.
وعلينا االخذ بعين االعتبار ان هذا الموضوع يثقل على المواطنين برأيي يجب دراسة الموضوع والتروي قبل
المصادقة عليه.
رئيس المجلس العنف مستشري في طرعان وموضوع االمن واالمان بحاجه لعالج سريع ومصلحة المواطن في
طرعان تتطلب عالجا سريعا للموضوع.
دار نقاش بين اعضاء المجلس فيما بينهم وايضا مع رئيس المجلس بماهية القانون المساعد.
اقتراح رقم  :1اقترح رئيس المجلس المصادقة على قانون مساعد لطرعان "خدمات حراسة وامان" (שמירה
ואבטחה)( ,مرفق طيه نص القانون ومواد مساعدة).
اقتراح رقم  :2اقترح العضو عبد الحميد خيرهللا تأجيل البت بالموضوع (,مرفق موقف كتلة الجبهة).
قرار :صوت مع االقتراح رقم  7 :1اعضاء
صوت مع االقتراح رقم  3 :2اعضاء
امتنع عن التصويت عضو المجلس وسيم سالمه
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 .2المصادقة على فرض الضريبة العامة "االرنونا" للمجلس المحلي لسنة ( ,2021مرفق طية نص االنظمة).
شرح رئيس المجلس عن ضريبة االرنونا المقترحة والمرفقة ألعضاء المجلس المحلي.
تمت مناقشة ضريبة االرنونا لسنة  2021المرفقة.
اقتراح :اقترح رئيس المجلس المحلي المصادقة على فرض الضريبة العامة "االرنونا" للمجلس المحلي لسنة
( ,2021كما هي مرفقه).
قرار :تمت المصادقة باإلجماع.

________________
ربحي دحلة
سكرتير المجلس

_______________
مازن عدوي
رئيس المجلس
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