
 

11.12.2021

  المحلي     المجلس     جلسة     بروتوكول
     12  /2021/12     رقم

في 11.12.2021 الموافق الس��بت ي��وم      2021/12/12   رقم العادية المحلي المجلس جلسة عق��دت
ً 14:00 الساعة تمام .المحلي المجلس جلسات قاعة في ظهرا

  :  السادة     من     كل     الجلسة     حضر
المجلس رئيس, عدوي مازن.1
المحلي المجلس رئيس بأعمال القائم, دحلة محمد.2
المجلس عضو, انور صباح.3
 المجلس عضو, خيرهللا الحميد عبد.4
المجلس عضو, عدوي عاطف.5
المجلس عضو, هياجنة عالء.6
المجلس عضو, سالمة وسيم.7
المجلس عضو, دحلة خالد.8
المجلس عضو, عبيد هاني.9
المجلس عضو, زرعيني اياد.10

  :  الجلسة�     يحضر     لم
المجلس عضو, عدوي ذياب.1
المجلس عضو, صباح حميدي.2

  :  الجلسة�     في     وشارك     كما
المجلس سكرتير, دحلة ربحي.1
المجلس محاسب, عدوي محمد.2
القضائي المستشار, مصاروة هشام المحامي.3
زياد حداد, مهندس المجلس.4
المجلس مراقب, صباح عرسان.5
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. صوتي بتسجيل مرفقه الجلسة� مالحظه
  :هنا اضغط  لالستماع

https://www.youtube.com/watch?v=_Rv9UKMq7fE 

جدول البحث:
, )مرف��ق6.11.2021 من ت��اريخ 2021/12/11المص��ادقة على بروتوك��ول جلس��ة المجلس المحلي رقم .1

طيه(.

שמירה ואבטחה.تمديد العمل بالقانون المساعد لطرعان� " خدمات حراسة وامان" – .2

,23.10.2021 ش�اقل بم�وجب ق�رار لجن��ة التخفيض��ات من ت�اريخ 15,761,945,40ش��طب دي�ون بمبل�غ .3

)مرفق بروتوكول لجنة التخفيضات(.

المصادقة على تعاقد المجلس المحلي مع موقع النفايات الصلبة الجافه طرعان..4

 باإلض��افة للس��يد هش��ام251-1032085المصادقة على ك��ون المجلس المحلي مق��دم الخارط��ة التفص��يلية� .5

 تغيير االستعمال من ارض زراعية� الى منتزه مناسبات.16643 حوض 21- 18سالمة في القسائم� 

بحث التقرير� المالي� للشركة المعالجة لمياة الصرف الصحي – الجليل� االسفل,)مرفق طيه التقرير� المالي(..6

.بالحضور رحب حيث الجلسة المجلس رئيس افتتح

الخامسة,� كم��ا ويرس��لرئيس المجلس يدعو اعضاء� المجلس إلضاءة شجرة الميالد اليوم في تمام الساعة 

بالتهاني لكل المحتفلين� باألعياد المجيدة.

اثنى ن��ائب� رئيس المجلس الس��يد محم��د دحل��ة على كالم رئيس المجلس المحلي وبعث بالته��اني للمحتفلين

باألعياد المجيدة.

جدول البحث:
, )مرفق طيه(.6.11.2021 من تاريخ 2021/12/11المصادقة على بروتوكول جلسة المجلس المحلي رقم .1

 العضو عالء هياجنة اختير كعضو بلجنة البيئة ولم يذكر بالبروتوكول وسجل اسمالعضو عبد الحميد خيرهللا :

علي صباح بدالً من اسم العضو انور صباح – اطلب التصحيح

العضو اياد زرعيني لم يحضر الجلسة.
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تمت الموافقة على البروتوكول بعد اجراء التصليحات.

שמירה ואבטחה.تمديد العمل بالقانون� المساعد� لطرعان " خدمات حراسة وامان" – .2

والمطلوب هو اقرار القانون لمدة سنتين 31.12.2021  صالحية القانون تنتهي بتاريخمحاسب المجلس:�

، ولكن المواطن لم يأخذ الخدمات الن الشركة9 قمنا بإرسال الدفع للمواطنين من شهر العضو اياد زرعيني:�

 فعلينا ارجاع المبالغ للمواطن حسب تشغيل الشركة.11بدأت بالعمل منذ شهر

 علينا تخفيف العبء عن المواطن بالذات انه اليوم تمت الموافقة إلدخال الشرطةالعضو عبد الحميد خير هللا:

البلدية.

أثنى العضو عالء هياجنة على كالم العضو عبد الحميد خير هللا.

 حسب رأيي ان هذه الحراسة ال تستطيع ان تساعدنا بوقف العنف.العضو هاني عبيد:

 علينا المحافظة على المواطن وعلى الممتلكات التي يق\\وم فئ\\ة معين\ه ب\العبث والخ\\رابالعضو عاطف عدوي:

المتعمد بها. خدمات الحراسة تساعدنا بالمحافظة على الممتلكات والمؤسسات.

 اعلم ان الم\\واطن ال يري\\د ان ي\\دفع مب\\الغ إض\\افية عن ض\\ريبة االرنون\\ا, الح\\ديث عن مب\\الغرئيس المجلس:

صغيرة جداً سنوياً,  خدمات الحراس\ة ليس\ت على ال\بيوت والممتلك\ات الخاص\ة وانم\ا للممتلك\ات العام\ة وبث

الشعور باألمان لدى المواطنين ولو بالقليل، ان شركة الحراسة بدأت بالعم\\ل خالل ش\\هر تش\\رين ث\\اني ومنعت

الكثير من اعمال التخريب بالمؤسسات العامة.

وبالنسبة لموضوع الشرطة البلدية لم تبدأ لغاية االن ولكن إذا بدأت الشرطة البلدية بالعمل سنقوم بدفع نس\\بة %

 مليون شاقل سنوياً.1.3 من التكلفة وهي تقدر بحوالي 30

اقترح العضو وسيم سالمة تمديد العمل بصالحية وسريان القانون المس\\اعد " خ\\دمات حراس\\ه     :  1  اقتراح رقم 

, على ان يعطى6. شريطة مصادقة الكنيست على نش\\ر ق\\انون س\\اعة ملح\\ق رقم 31.12.2022وامان" لغاية 

للمواطن تخفيض من رسوم الحراسة بموجب التخفيض المس\\تحق باالرنون\\ا )وان تق\\دم الش\\ركة تقري\\ر نص\\ف

سنوي(.

اقترح العضو عبد الحميد خير هللا تجميد العمل بالقانون المساعد خدمات حراسه وامان الن هذا  :   2  اقتراح رقم 

يثقل على المواطن وان هذا القانون ال يعطي نتائج كبيره.
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اشار رئيس المجلس بناًء على اقتراح العضو عبد الحميد خير هللا انه، حتى لو تمت الموافقة على شرطه مدني\\ة

 ملي\\ون ش\\اقل1.3 من التكلف\\ة وه\\ذا يق\\در بمبل\غ 30هذا يثقل على كاهل المجلس المحلي حيث س\\نقوم ب\\دفع %

سنوياً وهذا يثقل على المواطن أكثر من القانون المساعد. 

 أعضاء8 :1 صوت مع االقتراح رقم قرار:

 عضوي المجلس عبد الحميد خير هللا والعضو عالء هياجنة.:2صوت مع االقتراح رقم 

المصادقة على .4

,23.10.2021 ش��اقل بم��وجب ق��رار لجن��ة التخفيض��ات من ت��اريخ 15,761,945.40ش��طب دي��ون بمبل��غ .5

)مرفق بروتوكول لجنة التخفيضات(.

لجنة التخفيضات اقرت شطب الديون مرفق للجلسة بروتوكول الجلسة الح\\ديث عن دي\\ونمحاسب المجلس:� 

 سنة وك\\رت بق\\انون التق\\ادم المجلس رأى ان\\ه من المناس\\ب ش\\طبها من دف\\اتر المجلس15عمرها ال يقل عن 

المحلي.

 االطالع على القائمة واجابة المحاسب انه يمكن االطالع على القائمة.طلب العضو وسيم سالمة

ال\\ديون هي دي\\ون قديم\\ة وبموافق\\ة وزارة الداخلي\\ة ووف\\ق مع\\ايير واض\\حة وانته\\زرئيس المجلس المحلي: 

الفرصة بتقديم شكري وتقديري للجنة التخفيضات التي قامت بفحص الطلبات والمصادقة عليها.

تمت المصادقة باإلجماع. قرار:

. المصادقة على تعاقد المجلس المحلي مع موقع النفايات الصلبة الجافه طرعان.4

 ش\\اقل283التعاقد م\\ع مكب النفاي\\ات طرع\\ان لص\\الح المجلس المحلي حيث ان الس\\عر ه\\و عزيز زرعيني: 

 شاقل للكوب.25للكوب وبجهود رئيس المجلس السعر للمجلس هو 

اليوم سنأخذ تخفيض كبير ولتجديد االتفاقية معهم علينا بمصادقة المجلس المحلي كم\\ا وقمن\\ارئيس المجلس: 

بالتعاقد مع مقاول ألخذ بقايا اللحوم لكي ال يق\\وم اص\\حاب المالحم ب\\رمي النفاي\\ات باألراض\\ي الخاص\\ة اليوم

والعامة.

 اعضاء8صوت مع االقتراح  قرار:

امتنع عن التصويت عضوي المجلس عبد الحميد خير هللا وعالء هياجنة.
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 باإلض��افة للس��يد هش��ام251-1032085المص��ادقة على ك��ون المجلس المحلي مق��دم الخارط��ة التفص��يلية� .6

 تغيير االستعمال من ارض زراعية الى منتزه مناسبات.16643 حوض 21- 18سالمة في القسائم 

بع\\رض الخارط\\ة التفص\\يلية وفحواه\\ا تحوي\\ل ارض زراعي\\ة ألرض لقاع\\ةق��ام مهن��دس المجلس المحلي 

افراح. الجديد بالذكر ان تكاليف المش\\روع والخارط\ة على ص\احب االرض كامل\ة ولن يتكل\ف المجلس ب\أي

تكاليف. 

اق\\\ترح رئيس المجلس المحلي المص\\\ادقة على ك\\\ون المجلس المحلي مق\\\دم الخارط\\\ة التفص\\\يلية ق���رار:

 تغي\ير االس\تعمال من16643 ح\وض 21-\\ 18 باإلضافة للس\يد هش\ام س\المة في القس\ائم 1032085-251

ارض زراعية الى منتزه مناسبات.

تقرر باإلجماع. قرار:

بحث التقرير المالي للشركة المعالجة� لمياه الصرف الصحي – الجليل االسفل، )مرفق طيه التقرير�.7

المالي(.

عن التقرير المالي للشركة المعالجة لمياه الصرف الص��حي الجلي��ل االس��فل ه��ذهشرح محاسب المجلس 
الشركة هي بمسؤولية مياهكم، ولكن االس��هم م��ا زالت مس��جلة على المج��الس المحلي��ة ل��ذلك يجب علين��ا

بحث التقرير المالي للشركة.
وقام محاسب المجلس بشرح التقرير المالي وعرضه امام اعضاء� المجلس المحلي.

_______________                          ________________
ربحي                         عدوي مازن                 

دحلة
المجلس سكرتير                المجلس رئيس               
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