10.10.2018
بروتوكول جلسة المجلس المحلي
رقم 13/11/2018
عقدت جلسة المجلس المحلي العادية رقم  13/11/2018يوم االربعاء الموافق  10.10.2018في تمام الساعة
السادسه مسا ًء في قاعة جلسات المجلس المحلي.
حضر الجلسة كل من السادة:
 .1عماد دحلة ,رئيس المجلس المحلي
 .2وسيم سالمه ,عضو المجلس ونائب الرئيس
 .3نظمي نصار ,عضو المجلس ونائب الرئيس
 .4عبد الحميد خيرهللا ,عضو المجلس
 .5زياد سمعان ,عضو المجلس
 .6محمد نصار ,عضو المجلس
 .7علي ابو جبل  ,عضو المجلس
 .8هاني عبيد ,عضو المجلس
 .9عاطف عدوي ,عضو المجلس (دخل متأخراً)
 .10سليمان غبن ,عضو المجلس ونائب الرئيس (دخل متأخراً)

لم يحضر الجلسه:
 .1اياد نصار ,عضو المجلس
 .2زاهي غبن ,عضو المجلس
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كما وشارك في الجلسه:
محمد عدوي ,محاسب المجلس
عالء دحله ,المستشار القضائي
محمد عدوي ,محاسب المجلس
زياد حداد ,مهندس المجلس
عرسان صباح ,مراقب المجلس
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مالحظه الجلسه مرفقه بتسجيل صوتي.
لالستماع اضغط هنا.
https://www.youtube.com/watch?v=KhTvV20b8X8&feature=youtu.be

جدول البحث:
 .1المصادقة على بروتوكول جلسة المجلس رقم  11/11/2018من تاريخ  15.8.2018وجلسه رقم  12/11/2018من
تاريخ ( ,29.8.2018مرفق طيه).
 .2تعديل ميزانيه غير عاديه رقم  376بناء روضات اطفال بجانب المدرسه الثانويه واضافة مبلغ  212560شاقل بتمويل
وزارة التربيه والتعليم( ,مرفق طيه).
 .3تعديل ميزانيه غير عاديه رقم  377بناء روضات اطفال في الحي الشرقي واضافة مبلغ  469الف شاقل بتمويل 200
الف شاقل من صندوق اعمال التطوير و  269الف شاقل من صندوق االعمال غير المحدده.
 .4اقرار ميزانيه غير عاديه بمبلغ  126,793شاقل لمشروع الموسيقى في المدرسه االبتدائيه د بتمويل  96,793شاقل من
وزارة التربيه والتعليم ومبلغ  30الف شاقل من صندوق فائض الميزانيه العاديه( ,مرفق طيه).
 .5المصادقه على تحرير موافقه مشروطه من قبل المجلس المحلي موجه لسلطة اراضي اسرائيل العطاء االمكانيه
للمواطن فايز غبن للتعاقد مع سلطة اراضي اسرائيل الستئجار القسيمه  16حوض  16637بمساحة  395متر مربع,
(مرفق طيه).
 .6تسمية شارع رقم  53المؤدي لحي القسائم شرقا ً الواقع في بلوك  16610قسيمه  4في الجانب الغربي الرض الوقف باسم
" شارع الوقف".

رئيس المجلس يطلب اضافة  4بنود الى جدول اعمال المجلس:
أ .تعديل ميزانيه غير عاديه رقم  469صيانة وتعبيد شوارع داخليه واضافة مبلغ  726957شاقل من
وزارة االسكان (ישן מול חדש) واعادة مبلغ  300الف شاقل لصندوق اعمال التطوير.
ب .تعديل ميزانيه غير عاديه رقم  436اقامة ملعب عشب اصطناعي وزيادة مبلغ  300الف شاقل من
صندوق اعمال التطوير.
ج .تعديل ميزانيه غير عاديه رقم  472شارع رقم  5اضافة مبلغ  1700,000شاقل من تسديد قرض
المالكون من اتحاد مياهكم.
د .المصادقه على كون المجلس المحلي المعد والمعد للخارطه التفصيليه رقم  251 -0634741في منطقة
كرم الخنوص من الحي الشرقي ,للمخطط نزيه خوري.
قرار :صوت مع االقتراح  6اعضاء
امتنع عن التصويت عضوي المجلس محمد نصار وعلي ابو جبل.
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افتتح رئيس المجلس الجلسه ورحب بالحضور وقال بودي ان اشكر جميع اعضاء المجلس على هذه الدورة
الموفقه جدا ً وخاصةً اعضاء االئتالف الذين ادوا دور مهني وكبير من خالل جلسات موضوعيه اقرت بها
ميزانيات وقرارات في جميع المجاالت ومنها التربيه والتعليم والبنى التحتيه والتخطيط وقرارات مصيريه
كقرار منع اقامة مستوطنة شيبولت على اراضي طرعان التاريخيه في الجبل ,هذه دورة مشرفه وبيضاء في
تاريخ المجلس المحلي وتمت جميع جلسات الدورة ولم تلغى أي جلسه وهذا امر مشرف جدا ً نشكر الجميع باسم
اهالي طرعان على هذا االداء المميز والمحترم.
(دخل الى الجلسه العضو سليمان غبن)
جدول البحث:
 .1المصادقة على بروتوكول جلسة المجلس رقم  11/11/2018من تاريخ  15.8.2018وجلسه رقم 12/11/2018
من تاريخ ( ,29.8.2018مرفق طيه).
قرار :تقرر باالجماع.
 .2تعديل ميزانيه غير عاديه رقم  376بناء روضات اطفال بجانب المدرسه الثانويه واضافة مبلغ  212560شاقل
بتمويل وزارة التربيه والتعليم( ,مرفق طيه).
قرار :تقرر باالجماع.
 .3تعديل ميزانيه غير عاديه رقم  377بناء روضات اطفال في الحي الشرقي واضافة مبلغ  469الف شاقل بتمويل
 200الف شاقل من صندوق اعمال التطوير و  269الف شاقل من صندوق االعمال غير المحدده.
رئيس المجلس بعد االنتهاء بالعمل بالروضات هناك نقص بالميزانيه المرصوده.
قرار :تقرر باالجماع.
 .4اقرار ميزانيه غير عاديه بمبلغ  126,793شاقل لمشروع الموسيقى في المدرسه االبتدائيه د بتمويل 96,793
شاقل من وزارة التربيه والتعليم ومبلغ  30الف شاقل من صندوق فائض الميزانيه العاديه( ,مرفق طيه).
هذه الميزانيه معده للمدرسه االبتدائيه "د" للسنه الثالثه على التوالي.
قرار :تقرر باالجماع.
 .5المصادقه على تحرير موافقه مشروطه من قبل المجلس المحلي موجه لسلطة اراضي اسرائيل العطاء االمكانيه
للمواطن فايز غبن للتعاقد مع سلطة اراضي اسرائيل الستئجار القسيمه  16حوض  16637بمساحة  395متر
مربع( ,مرفق طيه).
قرار :تقرر باالجماع.
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 .6تسمية شارع رقم  53المؤدي لحي القسائم شرقا ً الواقع في بلوك  16610قسيمه  4في الجانب الغربي الرض
الوقف باسم " شارع الوقف".

قرار :صوت مع االقتراح  7اعضاء
امتنع عن التصويت  3اعضاء (عاطف عدوي ,محمد نصار ,علي ابو جبل).
 .7تعديل ميزانيه غير عاديه رقم  469صيانة وتعبيد شوارع داخليه واضافة مبلغ  726957شاقل من وزارة
االسكان (ישן מול חדש) واعادة مبلغ  300الف شاقل لصندوق اعمال التطوير.
رئيس المجلس هذه الميزانيه من قبل وزارة االسكان (ישן מול חדש).
قرار :تقرر باالجماع.

 .8تعديل ميزانيه غير عاديه رقم  436اقامة ملعب عشب اصطناعي وزيادة مبلغ  300الف شاقل من صندوق
اعمال التطوير.
رئيس المجلس الحديث يدور عن الملعب المحاذي للمنتزة الشرقي بجانب الكساره.
قرار :تقرر باالجماع.

 .9تعديل ميزانيه غير عاديه رقم  472شارع رقم  5اضافة مبلغ  1700,000شاقل من تسديد قرض المالكون
من اتحاد مياهكم.
قرار :تقرر باالجماع.

 .10المصادقه على كون المجلس المحلي المعد والمعد للخارطه التفصيليه رقم  251 -0634741في منطقة
كرم الخنوص من الحي الشرقي ,للمخطط نزيه خوري.
قرار :تقرر باالجماع.

________________
ربحي دحلة
سكرتير المجلس

________________
عماد دحلة
رئيس المجلس
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