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6.2.2021 

 

 بروتوكول جلسة المجلس المحلي 

 2/ 12/ 2021رقم 

 

في تمام الساعة    6.2.2021  الموافقالسبت    يوم  2021/12/2  رقم  العادية  عقدت جلسة المجلس المحلي

 في قاعة جلسات المجلس المحلي.  ظهرا   انيهالث

 

 حضر الجلسة كل من السادة:

 المجلس رئيس مازن عدوي,  .1

 علي صباح, القائم بأعمال رئيس المجلس المحلي  .2

 محمد دحلة, عضو المجلس  .3

 ذياب عدوي, عضو المجلس .4

  المجلس عضو,  عاطف عدوي .5

  عبد الحميد خيرهللا, عضو المجلس .6

  اياد زرعيني, عضو المجلس  .7

 خالد دحلة, عضو المجلس  .8

 )دخل متأخرا ( عالء هياجنة, عضو المجلس .9

 

 

 الجلسة:لم يحضر 

 المجلس  عضو, وسيم سالمة .1

 هاني عبيد, عضو المجلس  .2

 حميدي صباح, عضو المجلس .3

 

 

 : الجلسةكما وشارك في 

 ربحي دحلة, سكرتير المجلس .1

 محمد عدوي, محاسب المجلس .2

 المحامي هشام مصاروة, المستشار القضائي  .3

 زياد حداد, مهندس المجلس  .4

 عرسان صباح, مراقب المجلس .5

 حنان صباح غبن, مستشارة رئيس المجلس لرفع مكانة المرأة  .6
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 مرفقه بتسجيل صوتي.  الجلسةمالحظه 

 لالستماع  اضغط هنا 

 
https://www.youtube.com/watch?v=Sl9z_XoZBBE   

 

 جدول البحث:

 , )مرفق طيه(.9.1.2021من تاريخ    1/ 2021/12المصادقة على بروتوكول جلسة المجلس المحلي رقم   .1

شاقل من سلطة اراضي اسرائيل, )مرفق    2,229,320واضافة مبلغ    404تعديل ميزانية غير عادية رقم   .2

 طيه(. 

الف شاقل بتمويل    25مشروع "من االمن للرفاه" واضافة مبلغ    529ميزانيه غير عاديه رقم  تعديل   .3

 وزارة االمن, )مرفق طيه(. 

على اسم السيد   251  -0777292المصادقة على كون المجلس المحلي مقدم الخارطة التفصيلية رقم   .4

 وليد هياجنة, )مرفق طيه(. 

على اسم السيد   251-  0929836رطة التفصيلية رقم  المصادقة على كون المجلس المحلي مقدم الخا .5

 عمر نظيم زرعيني. 

 

 رئيس المجلس يطلب تغيير البند الرابع ليصبح  

على اسم السيد وليد   251  -0777292المصادقة على كون المجلس المحلي مقدم الخارطة التفصيلية رقم   .أ

 هياجنة, )مرفق طيه(. 

 . باإلجماعتقرر  قرار: 

 

 

 يطلب اضافة بند الى جدول اعمال جلسة المجلس المحلي: رئيس المجلس 

على اسم السيد عمر   251-  0929836المصادقة على كون المجلس المحلي مقدم الخارطة التفصيلية رقم   .أ

 نظيم زرعيني.

 . باإلجماعتقرر  قرار: 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Sl9z_XoZBBE
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 جدول البحث:

 , )مرفق طيه(. 9.1.2021من تاريخ   1/ 2021/12المصادقة على بروتوكول جلسة المجلس المحلي رقم  .1

 تمت المصادقة على بروتوكول جلسة المجلس المحلي اعاله.  قرار: 

 امتنع عن التصويت العضو عبد الحميد خيرهللا ألنه لم يحضر الجلسة. 

 

 

شاقل من سلطة اراضي اسرائيل, )مرفق    2,229,320واضافة مبلغ    404تعديل ميزانية غير عادية رقم   .2

 طيه(. 

 في حي العسيليات . 54و   42الميزانية اعاله وذلك من اجل اكمال شارع رقم  شرح رئيس المجلس عن

 .العضو علي صباح يطلب هدم االسوار التي ضمن الشارع

ال اعرف أي اسوار يجب ان تهدم ولكن تنفيذ المشروع حسب التخطيط وحسب الميزانيات رئيس المجلس  

لي صباح من ادارة المجلس المحلي كان عليه ان يطلعنا على موضوع االسوار , وبما ان السيد ع المرصودة

 اعاله مسبقا  وليس بهذا الشكل.

 تقرر باإلجماع.   قرار:

 

 

الف شاقل بتمويل وزارة    25مشروع "من االمن للرفاه" واضافة مبلغ    529تعديل ميزانيه غير عاديه رقم   .3

 االمن, )مرفق طيه(. 

 لتمويل مصابي الكورونا .هذه الميزانيات للعائالت المستورة : محاسب المجلس

 دائما اعدت قوائم من قبل مكتب الرفاه.رئيس المجلس : 

 تكثيف موضوع الفحوصات والتطعيم لتعود طرعان بلدة خضراء.طلب العضو اياد زرعيني 

ان نعود الى    وأتأمل  3000الف فحص والتطعيم على ابواب ال    13لغاية اليوم قمنا حوالي  رئيس المجلس:  

 مع تمنياتنا بالشفاء للجميع.  ثالثةاالخضر او االصفر خالل يومين او 

 .  جماعباإلتقرر  قرار:
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على اسم السيد وليد    251  -0777292المصادقة على كون المجلس المحلي مقدم الخارطة التفصيلية رقم   .4

 هياجنة, )مرفق طيه(. 

 عن الموضوع اعاله امام االعضاء.شرح مهندس المجلس 

كما وصرح الرئيس قائالً نحن مع كل مواطن يريد حل لبناء  اثنى رئيس المجلس على شرح مهندس المجلس  

 بيت له. 

 تقرر باالجماع.   قرار:

 

 

على اسم السيد عمر   251-   0929836صيلية رقم  لمصادقة على كون المجلس المحلي مقدم الخارطة التف  .5

 نظيم زرعيني.

 شرح رئيس  المجلس والمهندس عن الموضوع اعاله.

 تقرر باإلجماع.   قرار:

 

 

 

   _______________                          ________________ 

 ة ربحي دحل                                مازن عدوي                 

 سكرتير المجلس                    المجلس رئيس               


