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8.8.2018 

 

 بروتوكول جلسة المجلس المحلي

 2018/1110/رقم 

 

في تمام الساعة  8.8.2018 الموافق الربعاءا يوم  2018/11/10  رقم العادية عقدت جلسة المجلس المحلي

 المجلس المحلي.مساًء في قاعة جلسات  دسهالسا

 

 حضر الجلسة كل من السادة:

 المحليعماد دحلة, رئيس المجلس  .1

 وسيم سالمه, عضو المجلس ونائب الرئيس  .2

 نظمي نصار, عضو المجلس ونائب الرئيس .3

 عبد الحميد خيرهللا, عضو المجلس .4

  المجلس عضو, نصار محمد .5

 علي ابو جبل , عضو المجلس .6

 المجلس عضو, غبن زاهي .7

 عضو المجلسهاني عبيد,  .8

 

 

 :الجلسه يحضر لم

 المجلس عضو, نصار اياد .1

 المجلس عضو, عدوي عاطف .2

 سليمان غبن, عضو المجلس ونائب الرئيس  .3

 المجلس عضو, سمعان زياد .4

 

 

 كما وشارك في الجلسه:

 محمد عدوي, محاسب المجلس  .1

 عالء دحله, المستشار القضائي .2

 زياد حداد, مهندس المجلس  .3

 المركز الجماهيري عبد المنعم صباح, محاسب .4
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 مالحظه الجلسه مرفقه بتسجيل صوتي. 

  .لالستماع  اضغط هنا

https://www.youtube.com/watch?v=_YfDdbyS8n8&feature=youtu.be  
 

 جدول البحث:

 , )مرفق طيه(.4.7.2018من تاريخ  2018/11/9المجلس المحلي رقم  المصادقه على بروتوكول جلسة .1

لتنظيم شبكة  251 -0627539المصادقه على كون المجلس المحلي معد ومقدم الخارطه التفصيليه رقم  .2

 الطرق بمسطح القريه في طرعان, المخطط عبد المجيد شعبان.

" تعديل في  215-0590372التفصيليه رقم المصادقه على كون المجلس المحلي معد ومقدم الخارطه  .3

 " االمخطط اسماعيل اطرش.6الخارطه الهيكليه رقم 

المصادقه على تحرير موافقه مشروطه من قبل المجلس المحلي موجه لدائرة اراضي اسرائيل العطاء  .4

 16637 بلوك 2/35االمكانيه للمواطن جواد عدوي للتعاقد مع دائرة اراضي اسرائيل لالستئجار القسيمه 

 متر مربع, )مرفق طيه(. 462حة سابم

 برلصيانة ملعب كرة القدم المسجل على اسم جمعية اتهالكه له الذي تم اساالمصادقه على خصم دين مي .5

من حصة المجلس المحلي في قرض المالكون من مياهكم رابطة قري الجليل السفلي شركة المياه واالحسان 

 شاقل.الف  300والصرف الصحي بمبلغ لغاية 

لبناء روضات اطفال بجانب المدره الثانويه وزيادة مبلغ  376المصادقه على تعديل ميزانيه غير عاديه رقم  .6

 شاقل من وزارة المعارف, )مرفق طيه(. 467631

الف شاقل من  700تزفيت شوارع داخليه وزيادة مبلغ  469لى تعديل ميزانيه غير عاديه رقم المصادقه ع .7

الف شاقل من صندوق بدل ضريبة  200الف شاقل من صندوق ضريبة الشوارع,  200الصناديق لتاليه ) 

 الف شاقل من صندوق اعمال التطوير(. 100الف شاقل من صندوق ضريبة التحسين,  200التحسين, 

كصاحب حق التوقيع في حساب البنك  "ج"المصادقه على تعيين السيد ناصر نصار مدير المدرسه االبتدائية  .8

 الخاص بالمدرسه في بنك لئومي فرع طرعان بدل السيد سمير نصار, )مرفق طيه(.

 , )مرفق طيه(.2017بحث التقرير المالي للمركز الجماهيري طرعان لسنة  .9

 

قوميه( الذي اوال وقبل البدء ببحث بنود الجلسه ال بد من التطرق للقانون العنصري )قانون ال رئيس المجلس:

تراجع والغاء يوضح نوايا هذه الحكومه اتجاه الجماهير العربيه ونستنكر بشده هذا القانون وندعو الحكومه الى ال

 هذا القانون.     

لاللتزام بقرارات لجنة المتابعه واهمها المشاركه بالمظاهرة القطريه يوم السبت حيث  ندعو الجمهور الواسعكذلك 

 ساحة المجلس المحلي عصر يوم السبت. ستنطلق الحافالت من

, كذلك البند الخامس 16637الى رقم  13367بحيث يصلح البلوك من رقم  4قبل افتتاح الجلسه يجب تصليح بند 

 300لغاية ودات المجلس كذلك اضافة دض المالكون بدل ارباح ومرح بحيث يصبح من حصة المجلس في قريصل

 قل.الف شا

 اقترح رئيس المجلس التصويت على التعديل. اقتراح:

 تقرر باالجماع. قرار:

https://www.youtube.com/watch?v=_YfDdbyS8n8&feature=youtu.be
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 افتتح رئيس المجلس الجلسه مرحباً بالحضور.

 

 جدول البحث:

, )مرفق 4.7.2018من تاريخ  2018/11/9المصادقه على بروتوكول جلسة المجلس المحلي رقم  .1

 طيه(.

 اعضاء  6رتوكول صوت مع البر قرار:

 عضوان كونهم لم يشاركوا في جلسة المجلس السابقه.امتنع عن التصويت 

 

لتنظيم شبكة الطرق  251 -0627539المصادقه على كون المجلس المحلي معد ومقدم الخارطه التفصيليه رقم  .2

 بمسطح القريه في طرعان, المخطط عبد المجيد شعبان.

ً اهداف التصليح لتنظيم شبكة الطرق  قام مهندس المجلس بشرح الخارطه الواقعه في وسط البلده القديمه موضحا

  .في مسطح القريه حيث يتم تصليح اخطاء وقعت في الخارطه الهيكليه

تضرروا جدا نتيجة  الذينعديده لمواطنين كثر ضرورة اجراء التعديل الذي سيحل مشاكل  رئيس المجلسواضاف 

خطأ, يمكن لمن يريد االطالع على تفاصيل  أياننا نرحب باي توجه من قبل المواطنين لتصليح لهذه االخطاء و 

 التعديل الدخول لموقع ادارة التخطيط حسب رقم الخارطه.

 اقترح رئيس المجلس المصادقه على البند اعاله. اقتراح:

 اعضاء  6صوت مع االقتراح  قرار:

 امتنع عن التصويت عضوان.

 

" تعديل في  215-0590372كون المجلس المحلي معد ومقدم الخارطه التفصيليه رقم  المصادقه على .3

 " االمخطط اسماعيل اطرش.6الخارطه الهيكليه رقم 

 بشرح حيثيات التعديل واهمها في مجمع ابو بكر الصديق حيث تحول تخصيص االرض الى قام رئيس المجلس

 مباني عامه على سبيل المثال.

 ابو جبل لم يتم تقديم االقتراح مسبقاً لذلك سوف امتنع عن التصويت.عضو المجلس علي 

 اقترح رئيس المجلس المصادقه على البند اعاله. اقتراح:

 اعضاء 6صوت مع االقتراح  قرار:

 امتنع عن التصويت: عضوان.

 

اء االمكانيه المصادقه على تحرير موافقه مشروطه من قبل المجلس المحلي موجه لدائرة اراضي اسرائيل العط .4

 462حة سابم 16637بلوك  2/35للمواطن جواد عدوي للتعاقد مع دائرة اراضي اسرائيل لالستئجار القسيمه 

 متر مربع, )مرفق طيه(.

عليها مع  المتنازعان موافقة المجلس مشروطه بعدم المس بحقوق المجلس في االراضي شرح  المستشار القضائي 

 الدوله.

 اقترح رئيس المجلس المصادقه على البند اعاله. اقتراح:

 قرار: تقرر باالجماع.

 



 

4 

 

 

 

 

بر االحسان لصيانة ملعب كرة القدم المسجل على اسم جمعية اتهالكه له الذي تم اساالمصادقه على خصم دين مي .5

والصرف من حصة المجلس المحلي في قرض المالكون من مياهكم رابطة قري الجليل السفلي شركة المياه 

 الف شاقل. 300الصحي بمبلغ لغاية 

هذه المياه صرفت  , بدفع اثمان المياه اكم هذه الديون على الجمعيه التي كلفتبشرح حيثيات ترقام رئيس المجلس 

 على ملعب كرة القدم التابع للمجلس المحلي.

 اقترح رئيس المجلس المصادقه على البند اعاله. اقتراح:

 قرار: تقرر باالجماع.

 

ه الثانويه وزيادة مبلغ سلبناء روضات اطفال بجانب المدر 376المصادقه على تعديل ميزانيه غير عاديه رقم  .6

 شاقل من وزارة المعارف, )مرفق طيه(. 467631

 اقترح رئيس المجلس المصادقه على البند اعاله. اقتراح:

 تقرر باالجماع. قرار:

 

الف شاقل من  700تزفيت شوارع داخليه وزيادة مبلغ  4469المصادقه على تعديل ميزانيه غير عاديه رقم  .7

الف شاقل من صندوق بدل ضريبة  200الف شاقل من صندوق ضريبة الشوارع,  200الصناديق لتاليه ) 

 الف شاقل من صندوق اعمال التطوير(. 100الف شاقل من صندوق ضريبة التحسين,  200التحسين, 

 ه على البند اعاله.اقترح رئيس المجلس المصادق اقتراح:

 اعضاء 7صوت مع االقتراح  قرار:

 امتنع عن التصويت عضو واحد.

   

كصاحب حق التوقيع في حساب البنك  " ج"المصادقه على تعيين السيد ناصر نصار مدير المدرسه االبتدائية  .8

 الخاص بالمدرسه في بنك لئومي فرع طرعان بدل السيد سمير نصار, )مرفق طيه(.

في هذه المناسبه نبارك للسيد ناصر نصار التوفيق والنجاح بادارة المدرسه والمضي قدما في رئيس المجلس: 

المسيره التعليميه ونتمنى للسيد سمير نصار المدير المتقاعد النجاح في المرحله المقبله من حياته ونوجه له الشكر على 

 عطاءه لمدة اكثر من عشرون عاماً في ادارة المدرسه.

 اقترح رئيس المجلس المصادقه على البند اعاله. اقتراح:

 تقرر باالجماع. قرار:

 

 , )مرفق طيه(.2017بحث التقرير المالي للمركز الجماهيري طرعان لسنة  .9

 قام السيد عبد المنعم صباح مدير الحسابات في المركز الجماهيري بتقديم شرح عن التقرير المالي المرفق.

 

 

           ______________            _________________ 

 ةربحي دحل                               عماد دحلة         

 سكرتير المجلس                    المجلس رئيس        
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