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 المحلي  المجلس جلسة بروتوكول

 2022/21/5 رقم
 

 ظهرا   :0014 الساعة تمام  في 3.20225. الموافق سبتال يوم  2022/12/5 رقم العادية المحلي المجلس جلسة عقدت

 .المحلي المجلس جلسات قاعة في
 

 :السادة من كل الجلسة حضر

 المجلس  رئيس عدوي، مازن .1

 المجلس  عضو صباح، انور .2

 المجلس  عضو عدوي، عاطف .3

 المجلس  عضو دحلة، خالد .4

 المجلس  عضو ،زرعيني أمجد .5

 المجلس  عضو سالمة، وسيم  .6

 المجلس  عضو عبيد، هاني .7

 المجلس  عضو هللا، خير الحميد عبد .8

 المجلس  عضو هياجنة، عالء .9
  

 :الجلسة يحضر لم

 المجلس عضو صباح، حميدي .1

 المجلس  عضو عدوي، ذياب .2

 حامد دحلة، عضو المجلس  .3

 

 :الجلسة في وشارك كما

 المجلس  سكرتير دحلة، ربحي .1

 المجلس  محاسب عدوي، محمد .2

 القضائي المستشار مصاروة، هشام  المحامي .3

 زياد حداد، محاسب المجلس  .4

 ضابط االمن في المجلس  خوري،البير  .5
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 . صوتي بتسجيل مرفقه الجلسة مالحظه

   :هنا اضغط لالستماع
https://www.youtube.com/watch?v=TteXSBWuw_Y 

 

 جدول البحث: 

 , )مرفق طيه(.  2+3+2022/12/4المصادقة على بروتوكوالت جلسات المجلس المحلي  .1

تطوير وترميم شوارع داخلية واضافة مبلغ مليون شاقل    540المصادقة على تعديل ميزانية غير عادية رقم   .2

 .  2021بتمويل فائض الميزانية العادية لسنة 

شاقل بتمويل فائض    533326صطناعي واضافة مبلغ  اقامة ملعب عشب ا  436تعديل ميزانية غير عادية رقم   .3

 ألف شاقل من مجلس المراهنات الطوطو(.  600والغاء مبلغ   2020الميزانية العادية لسنة 

المصادقة على تعيين السيد ربحي دحلة مدير عام المجلس المحلي مفوض للحصول على معلومات من السجل   .4

 (.طية مرفق) ،(2019שבים התשע"ט חוק המידע הפלילי ותקנת ה)الجنائي وذلك حسب 

 (. مرفق طيه) ،(עירונישיטור المصادقة على اقامة وتفعيل وحدة شرطه بلدية ) .5

قسريمه  16635المصادقة على تقديم خارطة تفصيلية والتي تهدف لتبديل ارض عامه )خضررا(  فري بلروك  .6

 34و 33من نفس البلوك وتوحيدها بنقطه واحدة وترتيب الحدود برين القسرمين   34مع قسيمه رقم    17رقم  

 )مرفق طية .  البلوك،من نفس  

 

 .الحضور رحب حيث الجلسة المجلس رئيس افتتح

ليس على جدول االعمال وهذا  وقال: انه  موضوع شيبولت  بما يتعلق ب  التطورات   آلخرتطرق    المجلسرئيس  

وبعد التشاور مع الصورة  علينا التروي حتى تتضح  ،  الموضوع القديم الجديد عارضناه وما زلنا معارضين له 

ستوفي  نسنقوم بمعارضته بعد ان  ونحن بدورنا  اشراك مركز التخطيط البديل،    أيضا ومن الممكن    المختصين

 المعلومات. كافة 

 

 على اراضي طرعان. المستوطنةعلى وجود هذه   المعارضةعلينا    :خير هللاالعضو عبد الحميد 

 بان معارضتنا ستكون على اقامة هذه المستوطنة.  طبعا ان كالمي واضح رئيس المجلس: 

 

 جدول البحث: 

 , )مرفق طيه(.  2+3+2022/12/4المصادقة على بروتوكوالت جلسات المجلس المحلي  .1

 على البروتوكوالت. المصادقة  باإلجماعتقرر   قرار:

 

واضافة مبلغ مليون  تطوير وترميم شوارع داخلية    540المصادقة على تعديل ميزانية غير عادية رقم   .2

 . 2021شاقل بتمويل فائض الميزانية العادية لسنة 

مليون شاقل ومن هذه الميزانية سنقوم بتخصيص    2بقيمة  لقد حصلنا على ميزانية  رئيس المجلس المحلي:  

 في البلد ومنها الشارع الرئيسي.  مليون شاقل من اجل اعمال صيانة شوارع 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TteXSBWuw_Y
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 بكرم عرسان في الحي الشمالي.  طلب التعجيل بشق الشارع: خير هللاالعضو عبد الحميد 

 الميزانية المناسبة لذلك. ايجاد هناك تخطيط لهذا الشارع علينا مهندس المجلس: 

 تقرر باإلجماع.  قرار:

 

بتمويل  شاقل    533326اقامة ملعب عشب اصطناعي واضافة مبلغ    436تعديل ميزانية غير عادية رقم   .3

   ألف شاقل من مجلس المراهنات الطوطو(.  600والغاء مبلغ  2020فائض الميزانية العادية لسنة  

ولكن علينا ايجاد ميزانية    ،بالملعب ومحيطهالطوطو الغوا الميزانية بسبب اعمال التخريب  رئيس المجلس:  

 . تم إنجازه  الن العمل عاله امن مصدر اخر إلغالق الميزانية غير العادية 

   تقرر باإلجماع. قرار:

 

المصادقة على تعيين السيد ربحي دحلة مدير عام المجلس المحلي مفوض للحصول على معلومات من   .4

   (.طية مرفق) ،( 2019חוק המידע הפלילי ותקנת השבים התשע"ט )السجل الجنائي وذلك حسب 

من اجل القانون ينص على تعيين شخص من المجلس المحلي للحصول على مفوض  المستشار القضائي:  

 المجلس المحلي.  فيلوظيفة الحصول على معلومات جنائية لكل من يتقدم  

 تقرر باإلجماع.  قرار:

 

 (. مرفق طيه) ،(עירונישיטור المصادقة على اقامة وتفعيل وحدة شرطه بلدية ) .5

على الرسائل بيننا وبين  لسيد البير خوري عن الموضوع بناًء  ا ضابط االمن في المجلس المحلي  شرح  

 وبناًء على المعلومات المرفقة. ووزارة االمن الداخلي شرطة اسرائيل 

علينا  صعب وقال ان وسطنا العربي وضعه عن سياسة المجلس المحلي بالموضوع شرح رئيس المجلس 

 وعلى مجتمعنا.ان نمسك زمام االمور من اجل الحفاظ على بلدنا 

 تقرر باإلجماع.  قرار:

 

 16635المصادقة على تقديم خارطة تفصريلية والتري تهردف لتبرديل ارض عامره )خضررا(  فري بلروك   .6

مرن نفرس البلروك وتوحيردها بنقطره واحردة وترتيرب الحردود برين   34مرع قسريمه رقرم    17قسيمه رقم  

 )مرفق طية .  البلوك،من نفس   34و 33القسمين  

 

 سالمة ان يترأس الجلسة. خرج من الجلسة وطلب من عضو المجلس وسيمرئيس المجلس  

 

 عرض البند السيد وسيم سالمة.

الخضنراء فني قسنيمة رقنم  المنطقنةشرح عن الموضوع الحديث عن تبديل ارض منن مهندس المجلس:  

السنيد زيناد حنداد البرننامم المقتنرح من نفس القسيمة كمنا وعنرض  34مع قسيمة   16635من بلوك    17

الخضنراء فني البرنامم المقترح سننقوم بتكبينر المنطقنة المقترحة امام الحضور حسب    الخارطةوعرض  

 العمار.لتوسعة منطقة  17وتحرير قسم من القسيمة   34القسيمة  
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 بالموضوع.أي استفسار  النقاش بالموضوع وسأل ان كان هناك  طلب وسيم سالمة من االعضاء  

 

الهندسة  اقترح السيد وسيم سالمة المصادقة    اقتراح: المقترح منوط بفحص مدير قسم  ان  على المخطط 

 باستشارة قانونية خطية. ومنوط  (  קרקעות לצורכי ציבורלפקודת  )  19كانت هناك مصادرة حسب بند  

 تقرر باإلجماع.  قرار:

 

 
 
     _______________                        ________________ 

 دحلة ربحي                             عدوي مازن                 

 المجلس  سكرتير                    المجلس  رئيس               


