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 09/12/ 2020السبت 

 
 

 11/ 2020/12  رقم  العادية المجلس المحلي بروتوكول جلسه 
 

في    12/ 09/ 2020الموافق    السبت يوم    2020/21/11  رقم  العادية جلسه المجلس المحلي  عقدت  
 في قاعه جلسات المجلس المحلي .  الثانيه ظهرا   الساعةتمام 

 

 : كل من الساده الجلسةحضر 

 , قائم بأعمال رئيس المجلس  علي صباح ( 2          رئيس المجلس المحلي مازن عدوي ,  ( 1

 , عضو المجلس  عالء هياجنه  ( 4    عضو المجلس,   عبد الحميد خيرللا  ( 3

 , عضو المجلس وسيم سالمه ( 6              عضو المجلس  ,  خالد دحله   ( 5

 عضو المجلس  عاطف عدوي,   ( 8     , عضو المجلس   هاني عبيد  ( 7

  , عضو المجلس ذياب عدوي  ( 10   , عضو المجلساياد زرعيني ( 9

 :  الجلسةلم يحضر 

 , عضو المجلس محمد دحله (1

 حميدي صباح, عضو المجلس (2

 :   الجلسة كما وشارك في 

 عرسان صباح, مراقب المجلس (   2 سكرتير المجلس المحلي  , ربحي دحله    (1

 مدير المركز الجماهيريجعفر صباح , (   4  . محمد عدوي, محاسب المجلس   (3

 عدي عدوي, مدير مدينه صحيه (   6  (   زياد حداد , مهندس المجلس5

 لشؤون المرأه سرئيس المجل مستشارهحنان صباح , (8 مي عدوي, مدير قسم المعارف (   سا7
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 مرفقه بتسجيل صوتي.  الجلسةمالحظه 

 لالستماع  اضغط هنا 

 
 11.12.2020 ولجلسة المجلس القسم ال 

Wuj89E38&t=171s-https://www.youtube.com/watch?v=PI  
 

 11.12.2020  جلسة المجلس القسم الثاني
&t=47shttps://www.youtube.com/watch?v=rGosVT2BaLY   

 
 

 :   البحث جدول 

رقم    المصادقة .1 المحلي  المجلس  جلسه  بروتوكول  تاريخ    .10-12/ 2020على  من 

 )مرفق طيه( .   18/ 8/ 2020

للتنظيم والبناء بخصوص   للجنه المحليهכתב שיפוי( المصادقه على كتاب تعهد )  .2

  9,48,49,36,43,41,40,11,7,4القسائم  16635حوض   9مصادره شارع رقم 

 .   41,33القسائم  16637وحوض   28,26,25,23القسائم  16636وحوض  

شاقل من اجل مشروع اقامه    4,829,360على ميزانيه غير عاديه بمبلغ    المصادقة .3

  ند بنك مركنتيل ديسكونت, )مرفق طيه( الواح شمسيه لتوليد الكهرباء بتمويل قرض ع

 . 

طلب  بحث   .4 على  بناء  اليوميه,  الحضانات  في  الشهريه  االشتراكات  رسوم  موضوع 

 عضو المجلس المحامي وسيم سالمه والمحامي هاني عبيد )مرفق طيه(  

 )مرفق طيه( .  2020/2بحث التقرير المالي الربع سنوي رقم  .5

 بحث مستجدات الكورونا في القريه.  .6

 

 حيث رحب بالحضور رئيس المجلس المحلي افتتح الجلسه  

رقم    .1 المحلي  المجلس  جلسه  بروتوكول  على  تاريخ  10-2020/12المصادقة  من   .

 )مرفق طيه( .   18/ 8/ 2020

https://www.youtube.com/watch?v=PI-Wuj89E38&t=171s
https://www.youtube.com/watch?v=rGosVT2BaLY&t=47s
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 تمت المصادقه .  قرار : 

 امتنع عن التصويت االعضاء المتغيبين عن الجلسه السابقه. 

 

للتنظيم والبناء بخصوص   للجنه المحليهכתב שיפוי( )  تعهد   كتاب على  المصادقه .2

  9,48,49,36,43,41,40,11,7,4 القسائم 16635 حوض  9مصادره شارع رقم 

 .   41,33القسائم  16637وحوض   28,26,25,23القسائم  16636وحوض  

الحديث عن شارع في الحي الجنوبي الغربي ولكي نقوم بتنفيذ الشارع حيث ان    رئيس المجلس

ختلفه ولكي نحافظ على الميزانيه نحن بحاجه الى المصادقه على  الميزانيه كلها من الوزارات الم

    37وشارع   35ولحقا  سنقوم بإتخاذ قرار في الشارع    . كتاب تعهد لتنفيذ المشروع

 .   تقرر باإلجماع قرار : 

شاقل من اجل مشروع اقامه    4,829,360على ميزانيه غير عاديه بمبلغ    المصادقة .3

 الواح شمسيه لتوليد الكهرباء بتمويل قرض عند بنك مركنتيل ديسكونت, )مرفق طيه(  

  القرض   ان   وقال  للموضوع   تطرق   ايضا   المجلس   ومحاسب .   المشروع   عن   المجلس   رئيس   شرح

  سينتج   المشروع ,    الكهرباء  توفير   اجل  من   حيوي   مشروع  هو   المشروع,  جدا    صغيره   بفائده

 قريبا  مليون شيكل سنوي من توليد الكهرباء . ت

ودار نقاش بين اعضاء المجلس ورئيس المجلس ومدراء القسام وقام رئيس المجلس ومحاسب  

 وّجه. لمجلس باإلجابه عن التساؤلت الما

 اعضاء .  6صوت مع القتراح    قرار : 

 صوت ضد القتراح لم يعارض احد.  

 اعضاء .  4امتنع عن التصويت          

طلب    بحث .4 على  بناء  اليوميه,  الحضانات  في  الشهريه  االشتراكات  رسوم  موضوع 

 عضو المجلس المحامي وسيم سالمه والمحامي هاني عبيد )مرفق طيه(  

شاقل من الهل هي تكاليف    1,800: الشتراكات الشهريه باهظه , ومبلغ  العضو وسيم سالمه 

 ان الشتراكات في السنوات السابقه كانت اقل من ذلك بكثير. زاهده حيث 
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وطالب العضو وسيم سالمه السماح لألهالي بالدفع مبالغ نقدي حسب القانون. وايضا  الدفع يكون  

 شهري وليس اخذ المبلغ مسبقا . 

 العضو علي صباح : الدفع نقدي غير مجاز به. 

الجماهيري  المركز  مدير  صباح   المجعفر  اليوم  يشغل  :  الجماهيري  ونقوم    3ركز  حضانات 

 قتصاد ومصادق عليه من قبل الحكومه . إلبجبايه المبلغ بناء على سلم اعد من قبل وزاره ا

السيد   وقام  المحلي  المجلس  ورئيس  المحلي  المجلس  اعضاء  بين  بالموضوع  نقاش  ودار  هذا 

 جعفر صباح باإلجابه عن األسئله التي طرحت من قبل اعضاء المجلس . 

نقاش آخر بين رئيس    يجريعلى ان  رئيس المجلس يطلب اعاده النظر بموضوع الجبايه العاليه  

 المجلس ومدير المركز الجماهيري وأصحاب الشأن. 

 

 

 ( . طيه مرفق)  2020/2 رقم   سنوي  الربع المالي التقرير  بحث .5

التقرير   بعرض  وقام  اعاله  المالي  التقرير  عن  بالحديث  المجلس  محاسب  شرحا   قام  وشرحه 

 وافيا . 

 التقرير كامال . عبد الحميد خير للا : اطلب ارسال 

 

 . القريه  في الكورونا  مستجدات  بحث .6

حيث اصيب من السبوع المنصرم لغايه    : انا جدا قلق من المستجدات الموجوده   رئيس المجلس 

مصاب. كنا بلده خضراء ولكن على هذا الموجه ل يوجد أي التزام ونحن    30اليوم اكثر من  

 حمر اذا استمر الوضع على ما هو عليه . بإتجاه األ

الم بمتابعه  نقوم  المحلي  بالمجلس  يومي    عوض ونحن  اجتماع  وهناك  يومي  إلتخاذ    عقد ي  بشكل 

 القرارات ومتابعه المرضى والتواصل معهم . 

 وقام رئيس المجلس بعرض مستجدات األمور حسب المدارس وعدد المعزولين والمصابين . 

 ودار نقاش بين اعضاء المجلس ورئيس المجلس مع مدراء المدارس عبر) الزوم (. 
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ف معين ورغم ذلك نحن مستمرون بعمليه التعليم وهناك غياب  : هناك خو  المديره روز شعبان

لبعض الطالب نتيجه الخوف ومع ذلك نحن نعمل بناء على التوصيات الصادره من قبل وزاره  

 الصحه . 

عدوي  علي  التدريس    المدير  عمليه  في  جمه  صعوبه  هناك  وقال  للموضوع  تطرق  ايضا    :

ه. وقال التعليم في المدرسه افضل من التعليم عن  بالمدرسه رغم التزامنا بتوصيات وزاره الصح 

 ب عد. 

المدرسه    المدير وائل دحله نسبه اإلصابات عنده في  بأن  الموضوع وذكر  ايضا  تحدث عن   :

 كثيره جدا  وهناك ايضا  عزل للطالب والمعلمين. 

الثانويه المدرسه  مدير  عمر  ذياب  مأكده    المدير  حالتين  عن  الحديث  حسب :  بالعمل    وقمنا 

 تعليمات وزاره الصحه . 

وأيضا   : هناك عدد كبير من الطالب تواجدوا بالبيت  لم يصلوا المدرسه.    المدير ناصر نصار

12  . الصحي  بالحجر  متواجدون  ومعلم  نمنع  معلمه  لكي  المدارس  تعطيل  علينا  رأيي  حسب 

 انتشار اكبر . 

ضل التغيب عن المدرسه .  : تحدثت عن عدد الطالب الكبير الذي ف  المديره ناريمان ابو جبل 

 بسبب الخوف من الكورونا. 

طالب. وذلك نتيجه    110: اليوم عدد الطالب الذين لم يصلوا الى المدرسه    المديره ناديه دحله

 للخوف والهلع. 

. نحن جاهزون بالتعلم عن ب عد في حاله    : اليوم كانت نسبه الغياب عاليه  المديره دعاء عدوي 

 اغالق . 

:  الصحه اهم من التعليم والطالب نفسه غير مركز بسبب حاله الخوف والهلع .    لجنه األولياء

 اطلب من الجميع اتخاذ قرار باإلغالق لغايه اسبوعين لكي نحد من الظاهره. 

النقاش   السيد سامي بدر عدوايضا  شارك في  المعارف  المدارس على جهوزيه  :  ي مدير قسم 

 للتعليم عن ب عد وغالبيه الطاقم التعليميه ل يقومون بعملهم إلنشغالهم بموضوع الكورونا . 

آرائهم الشخصيه وطالب غالبيه اعضاء المجلس    ابالنقاش وأبدو  اعضاء المجلس المحلي شاركوأ

 بتعطيل المدارس لمده اسبوعين على األقل لمنع انتشار المرض . 
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ال منه:    مجلسرئيس  الهروب  وليس  األمر  نواجه  ان  تسكير  علينا  قرار  بإتخاذ  التأني  علينا   .

 بالنسبه للهلع والخوف فهذا امر طبيعي بهذه الحاله واذا كان القرار قطري فليكن .    المدارس .

 علينا التروي قليال  حتى اتخاذ قرار وزاري بهذا الموضوع . ونسأل السالم واألمان للجميع .  

 

 

  

 ____________________     ___________________ 

 ربحي دحله       مازن عدوي              

  سكرتير المجلس المحلي      رئيس المجلس المحلي      

 


