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 المحلي  المجلس جلسة بروتوكول

 2022/21/7 رقم
 

 ظهرا   :0014 الساعة تمام  في  14.5.2022 الموافق سبتال يوم  2022/12/7 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

 حامد دحلة، عضو المجلس  .5

 المجلس  عضو زرعيني، أمجد .6

 المجلس  عضو هللا، خير الحميد عبد .7

 

 

 :الجلسة يحضر لم

 المجلس  عضو سالمة، وسيم  .1

 المجلس عضو صباح، حميدي .2

 س  المجل عضو عدوي، ذياب .3

 المجلس  عضو هياجنة، عالء .4

 المجلس  عضو عبيد، هاني .5
 

 

 :الجلسة في وشارك كما

 المجلس  سكرتير دحلة، ربحي .1

 المجلس  محاسب عدوي، محمد .2

 زياد حداد، مهندس المجلس  .3

 القضائي المستشار مصاروة، هشام  المحامي .4

 مراقب المجلس  صباح،عرسان  .5

 المحامي محمد عنيسي صباح   .6
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 في موقع المجلس المحلي.  صوتي بتسجيل مرفقه الجلسة مالحظه

 

 :البحث جدول

 . )مرفق طيه(, 04/09/ 2022من تاريخ  6/ 2022/12المجلس رقم   جلسةعلى بروتوكول   المصادقة .1

 

 :  التالية العاديةإقرار الميزانيات غير   .2

من وزاره المعارف  شاقل    37,800ألف شاقل بتمويل    42لرياض االطفال بمبلغ    ه انتركوماجهز  تركيب . أ

 )مرفق طيه(. المحددةشاقل من صندوق األعمال غير  4,200و

 ألف شاقل من وزاره المعارف )مرفق طيه(.   150فوف لطالب ذوي ضعف سمعي بمبلغ ص  إتاحة .ب

 . المحددةألعمال غير ا صندوق من شاقل ألف 300 بمبلغ العامة  واالماكن المباني  إتاحة . ج

بمبلغ  وتصلي  ترميمات  .د األطفال  المدارس ورياض  في  االعمال غير    150حات  ألف شاقل من صندوق 

 . المحددة

 . في مدينه ميونخ المانيا )مرفق( IFATعلى سفر رئيس المجلس الى مؤتمر   المصادقة .3

 . (ق)مرف 2021/4بحث التقرير المالي الربع سنوي  .4

تصليح شارع    0947663-251المصادقة على كون المجلس المحلي معد ومقدم الخارطة التفصيلية رقم   .5

 )مرفق طيه كتاب مهندس المجلس بذلك(. א 7رقم 

 

 

 .الحضور رحب حيث الجلسة المجلس رئيس افتتح

الجديد   بالعضو  المجلس  رئيس  دحلة  رحب  حامد  الالسيد  باتخاذ  التوفيق  له  الجمهور  قرارات  وتمنى  لصالح 

 واالهالي. 

  .ר אמונים למדינת ישראל וחוקיה"ואני מתחייב לשמ"انا حامد دحلة العضو حامد دحلة:  

)مرفق   هللا،رحمها    رين ابو عاقلةيش الشهيدة   الصحفيةمقتل  كلمة بموضوع    بإلقاءقام  :  خير للا العضو عبد الحميد  

 طيه(.

حيث ادت رسالتها  شيرين ابو عاقلة  المرحومة    الصحافةبرحيل ايقونة    أنفسنانعزي شعبنا ونعزي  رئيس المجلس:  

 ص. واخال ةبكل امان

 

 :البحث جدول

)مرفق , 04/09/ 2022من تاريخ  6/ 2022/12المجلس رقم   جلسةعلى بروتوكول   المصادقة .1

 .طيه(

 تقرر باإلجماع.  قرار:
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 :  التالية العاديةإقرار الميزانيات غير   .2

من وزاره المعارف  شاقل    37,800ألف شاقل بتمويل    42لرياض االطفال بمبلغ    أنتركم ه  اجهز  تركيب . أ

 )مرفق طيه(. المحددة شاقل من صندوق األعمال غير  4,200و

 طيه(.ألف شاقل من وزاره المعارف )مرفق   150فوف لطالب ذوي ضعف سمعي بمبلغ ص  إتاحة .ب

 . المحددة ألعمال غير ا صندوق  من شاقل ألف  300 بمبلغ العامة واالماكن المباني إتاحة .ج

بمبلغ  وتصلي   ترميمات . د المدارس ورياض األطفال  ألف شاقل من صندوق االعمال غير   150حات في 

 . المحددة 

 عن الميزانيات اعاله. محاسب المجلس شرح 

 . ميزانيات وزارة المعارفموضوع عن  مدير قسم المعارف كما وشرح 

 اقترح رئيس المجلس المصادقة على الميزانيات اعاله.  اقتراح:

 اعضاء 6صوت مع االقتراح  قرار:

 . امتنع عن التصويت العضو حامد دحلة       

 

 في مدينه ميونخ المانيا )مرفق(.  IFAT مؤتمر الى المجلس  رئيس سفر على  المصادقة .3

القضائي    المستشار  للمجلس، المدير العام    المجلس،من رئيس    ةسفر مركبلجنة    سنقوم بتشكيلرئيس المجلس:  

 ومحاسب المجلس. 

 السفرة اعاله. عن   شرح رئيس المجلس

 ةفي مدين IFAT مؤتمروسفر رئيس المجلس الى على اللجنة اعاله  المصادقةاقترح رئيس المجلس   اح:اقتر

 .2018/2و 2017/4رقم حسب القانون ومنشور المدير العام لوزارة الداخلية وتمويل السفر  ميونخ المانيا

 اعضاء  6صوت مع االقتراح  قرار:

 امتنع عن التصويت العضو حامد دحلة. 

 

 (.مرفق) 2021/4 سنوي الربع المالي   التقرير بحث .4

 . عن التقرير شرحا  وافيا  شرح محاسب المجلس 

العضو   الحميد  سال  والزيادات    خير للاعبد  االرنونا  موضوع  المسح    بناء  عن  جلسة  علينا    – على  عقد 

 ضوع. بالمو

 متابع وسنقوم بعقد جلسة.الموضوع  رئيس المجلس:

 .2021/4تم بحث التقرير المالي الربع سنوي رقم 

 

  رقم   شارع   تصليح  0947663-251  رقم   التفصيلية  الخارطة  ومقدم   معد  المحلي   المجلس  كون  على  المصادقة  .5

 مرفق طيه كتاب مهندس المجلس بذلك(. א )7

الحديث عن الشارع الذي  ،  المقترحة  للخارطةوعرض شرائح  عن الموضوع اعاله    شرح مهندس المجلس

 عن موضوع الشارع  محمد عنيسي صباح    المحاميوايضا  شرح    א'7ورقمه    بجانب بيت السيد عنيسي صباح
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  بتقديمقاموا  ولكن الجيران    ،مالمرسورخصة بناء  على حدود الشارع  قاموا بالحصول على    م وأنهتاريخيا   

اقتراحنا    صباح، قسيمة المحامي محمد  داخل    الىيدخل  على اقتراحهم الشارع  وبناء     الشارعلتصليح  مخطط  

 والبناء.والمصادق عليه من قبل لجنة التخطيط  الشارع الى وضعه السابقجاع را وه

بجانب بيت السيد  بتوسيع المفرق    سنقوم قمنا بفحص الموضوع والطلب هو حق وايضا   مهندس المجلس  

 عنيسي صباح. 

 طلب حق. منحن مع المواطن والطلب هو رئيس المجلس المحلي:  

  رقم  التفصيلية  الخارطة  ومقدم  معد  المحلي  المجلس  كون  علىالمصادقة  اقترح رئيس المجلس    :اقتراح

 .א7 رقم شارع  تصليح 251-0947663

 تقرر باإلجماع.  قرار:

 

 

 

 
     _______________                        ______________ 

 دحلة ربحي                                عدوي مازن                    

 المجلس  سكرتير                      المجلس  رئيس                   


