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10.4.2021 

 

 بروتوكول جلسة المجلس المحلي 

 3/ 12/ 2021رقم 

 

في تمام الساعة   10.4.2021  الموافقالسبت    يوم  12/3/ 2021  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

  عبد الحميد خيرهللا, عضو المجلس .5

 خالد دحلة, عضو المجلس  .6

 المجلس  عضو, وسيم سالمة .7

 هاني عبيد, عضو المجلس  .8

 دخل متأخرا ( ) المجلس عضو,  عاطف عدوي .9

 

 

 

 لم يحضر الجلسة:

 حميدي صباح, عضو المجلس .1

 عالء هياجنة, عضو المجلس .2

  اياد زرعيني, 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

 حنان صباح غبن, مستشارة رئيس المجلس لرفع مكانة المرأة  .5
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 مرفقه بتسجيل صوتي.  الجلسةمالحظه 

 لالستماع  اضغط هنا 

 

4rE8&t=2713s-https://www.youtube.com/watch?v=3YL7zj   

 

 جدول البحث:

 , )مرفق طيه(. 6.2.2021من تاريخ    12/2/ 2021المصادقة على بروتوكول جلسة المجلس المحلي رقم   .1

المصادقة على ميزانيه غير عادية بمبلغ مليون شاقل من وزارة الداخلية من اجل تطوير وتحسين شارع  .2

 الف شاقل للتنفيذ(, )مرفق طيه(.  700الف شاقل للتخطيط ومبلغ   300)مبلغ ابن سينا 

المصادقة على دفع اجر موظف قسم الهندسة السيد سامح نصار مدير البنى التحتية والشوارع حسب   .3

 من راتب المدير العام, )مرفق طيه(.  40ودفع راتب بنسبة %חוזה אישי( اتفاقية عمل شخصية )

ت  المصادقة .4   16636عويض للسيد مرعب عدوي مقابل مصادرة قسم من ارضه في حوض  على دفع 

   بمنطقه مسجد ابو بكر الصديق. دوار شارع من اجل فتح  51قسيمه 

 . المصادقة على اسعار القوانين المساعدة لتصريف المياه الشوارع واألرصفة, )مرفق طيه االسعار( .5

 )مرفق طيه(. , 4/ 2020بحث التقرير المالي الربع سنوي رقم   .6

 

 

 جدول البحث:

)مرفق  ,6.2.2021من تاريخ   2/ 2021/12المصادقة على بروتوكول جلسة المجلس المحلي رقم  .1

 طيه(. 

 لم ينفذ حسب التخطيط.  42-54   حسب البروتوكول مشروع شارع  العضو علي صباح:

كان من المفروض ان تقوم    جباية والبنى التحتية،ال   ات صالحي  بما انك نائب رئيس مع  رئيس المجلس:

الميزانية  لموضوعلتنويه  بال   بالبداية  وبموجب  المتاحة  اإلمكانيات  وفق  بالتنفيذ  قام  المحلي  المجلس   ،

المرصودة. هذا المشروع أُقر في الفترة السابقة بميزانية غير كافية حسب المخطط وفي الفترة الحالية تم  

سنقوم بتنفيذ المشروع  جل إتمام المشروع حسب المخطط.  إضافة ميزانية له ولكن أيضا غير كافية من ا

 . ة كامالً كما خطط وسنقوم بتنفيذ اكثر بحالة توفر ميزانيه فائض

 قد توفرت االن فعلينا ان ننفذ حسب التخطيط االولي.  الميزانية بما ان   العضو علي صباح:

 

 بروتوكول جلسه المجلس اعاله. على   المصادقةتمت  قرار: 

 التصويت عضو المجلس هاني عبيد وعضو المجلس علي صباح. امتنع عن 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3YL7zj-4rE8&t=2713s
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المصادقة على ميزانيه غير عادية بمبلغ مليون شاقل من وزارة الداخلية من اجل تطوير وتحسين شارع  .2

 الف شاقل للتنفيذ(, )مرفق طيه(.  700الف شاقل للتخطيط ومبلغ   300ابن سينا )مبلغ 

بمبلغ مليون شاقل وهذا ألننا قمنا بتنفيذ     (בונוסحصلنا على ميزانيه )  922ضمن الخطة  :    رئيس المجلس

مليون شاقل تمت المصادقة حليا على   3.5الخطة األولية كامال  من ضمن الميزانية التي حصلنا عليها وهي 

 تحرير مليون شاقل.

 ى. حبذا لو قمنا باستغالل قسم من الميزانية ألحياء اخر  العضو عبد الحميد خيرهللا:

مع االخذ    الميزانيةقمنا بتنفيذ المشروع بنفس    גרעין הכפרاالخرى مثل    لألحياء  بالنسبة  رئيس المجلس:

 .البدايةبعين االعتبار مناطق اخرى لم تؤخذ بالحسبان منذ 

 . باإلجماعتقرر   قرار:

 

 

التحتية   .3 البنى  مدير  السيد سامح نصار  الهندسة  قسم  اجر موظف  دفع  والشوارع حسب  المصادقة على 

 من راتب المدير العام, )مرفق طيه(.  40ودفع راتب بنسبة %חוזה אישי( اتفاقية عمل شخصية )

واقتراحي ان انقل السيد سامح نصار التفاقية عمل بناء     السنوية  بالميزانيه  قمنا برصد ميزانيه لهذا الموضوع

على البند اعاله وحبذا لو استطعت رفع جميع الموظفين الن عالقتنا مع الموظفين عالقه خاصه وحميمه  

االيام   وفي  الجميع  عمل  على  ونثني  الجميع  نحترم  الموظفين    القادمة  القريبةحيث  درجات  برفع  سنقوم 

 المستحقين ذلك.

)دخل عضو المجلس السيد   شاهر عدوي  للسيد خاصة  على اتفاقية عمل    بالمصادقةايضا قمنا    لميزانيةاوفي  

هنا بان السيد شاهر   اعلنلكن  وعلى نفس البند    بالمصادقةالتي سبقتها قمنا    ةعاطف عدوي( وايضا في السن

 . خاصة عدوي لم يحصل على أي زياده كانت ولم ينتقل الى اتفاقية عمل

 

 اعضاء   8صوت مع االقتراح:   قرار:

 امتنع عن التصويت العضو علي صباح 

 لم يعارض احد 

 

  16636المصادقة على دفع تعويض للسيد مرعب عدوي مقابل مصادرة قسم من ارضه في حوض   .4

 من اجل فتح شارع دوار بمنطقه مسجد ابو بكر الصديق.    51قسيمه 

 في الموضوع للجلسة القادمة. ت اقترح رئيس المجلس تأجيل الب اقتراح:

 تقرر باإلجماع.   قرار:
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 . القوانين المساعدة لتصريف المياه الشوارع واألرصفة, )مرفق طيه االسعار(المصادقة على اسعار   .5

علينا المصادقة على االسعار مره كل خمس سنوات, اخر مره قامت  محمد عدوي, محاسب المجلس:  

 . 2016سنة   بالمصادقة على االسعار الداخليةوزارة 

القضائي:   على  المستشار  بناء   الموضوع  بشرح  القضائي  المستشار  المرفقة  قام  المساعدة  القوانين 

 وبناء  على الحسابات المرفقة.

هذا القانون عباره عن عبئ على المواطن والدخل منخفض جدا  لذلك علينا ابطال  العضو وسيم سالمه:  

 هذا القانون المساعد. 

 اللجنة المعينة وهذا عبئ وكاهل على المواطن. هذا القانون موروث منالعضو عبد الحميد خيرهللا:  

   ارى ان المبلغ كبير.العضو علي صباح: 

والسؤال هو ان قسم من اعضاء المجلس كانوا    2011هذا القانون المساعد منذ سنه  رئيس المجلس:  

 اعضاء مجلس محلي وبموقع اإلدارة فلماذا لم تقوموا بأبطاله او تجميده.

 

اقترح رئيس المجلس المصادقة على القانون المساعد لتصريف المياه, الشوارع واألرصفة   اقتراح:

 )مرفق طيه( االسعار المقترحة وهي:  

 בינוי קרקע  

 2.79 3.06 סלילה וכבישים 

 14.47 1.77 מדרכה

 18.85 2.31 תיעול 

 57.11 7.14 סה"כ 

 

 شاقل مقابل الفترة السابقة(  2)نوه رئيس المجلس ان الزيادة هي ما يقارب  

 

 اعضاء  6صوت مع االقتراح:   قرار:

 وهم علي صباح, وسيم سالمه وهاني عبيد  اعضاء 3امتنع عن التصويت 

 لم يعارض احد 
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 , )مرفق طيه(. 4/ 2020بحث التقرير المالي الربع سنوي رقم   .6

شرحا  وافيا    4/ 2020قام محاسب المجلس بشرح التقرير المالي رقم  محمد عدوي, محاسب المجلس:

 بناء  على التقرير المرفق.

 ايضا  مرفق بالتقرير. العادية للميزانيةالحديث عن العجز هو عجز مؤقت وليس نهائي التنفيذ السنوي 

جائحة الكورونا    السابقة وهذا بسبب   في النسبه  83%  مقابل    73لهذه السنه وصلت الى %   الجبايةنسبة  

 وباألساس بسبب االعفاء للمصالح باإلضافة الى وضع الناس العام بسبب جائحة كورونا. 

 

 

   _______________                          ________________ 

 ة ربحي دحل                                مازن عدوي                 

 سكرتير المجلس                    المجلس رئيس               


