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5.12.2020 

 

 بروتوكول جلسة المجلس المحلي

 12/14/ 2020رقم 

 

المحلي  المجلس  في    5.12.2020  الموافقالسبت    يوم  2020/12/14  رقم  العادية  عقدت جلسة 

 في قاعة جلسات المجلس المحلي. ظهرا    الثانيةتمام الساعة 

 

 حضر الجلسة كل من السادة: 

 المجلس رئيس مازن عدوي,  .1

 علي صباح, القائم بأعمال رئيس المجلس المحلي  .2

 محمد دحلة, عضو المجلس  .3

 خالد دحلة, عضو المجلس  .4

 ذياب عدوي, عضو المجلس  .5

  المجلس عضو, عاطف عدوي .6

 حميدي صباح, عضو المجلس  .7

   اياد زرعيني, عضو المجلس .8

 

 

 

 لم يحضر الجلسة: 

 هاني عبيد, عضو المجلس  .1

 المجلس  عضو, وسيم سالمة .2

 عالء هياجنة, عضو المجلس  .3

   عبد الحميد خيرهللا, عضو المجلس .4

 

 

 : الجلسةكما وشارك في 

 ربحي دحلة, سكرتير المجلس  .1

 محمد عدوي, محاسب المجلس  .2

 سامح نصار, مدير البنى التحتية  .3

 المستشار القضائي  هشام مصاروة, .4

 جعفر صباح, مدير المركز الجماهيري  .5

 محاسب المركز الجماهيري  عبد المنعم صباح, .6
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 مرفقه بتسجيل صوتي  الجلسةمالحظه 

 لالستماع  اضغط هنا 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kTc9N3DdsAw&feature=youtu.be   

 

 جدول البحث: 

 , )مرفق طيه(.7/ 2020/11من تاريخ   12/13/ 2020جلسة المجلس المحلي رقم  المصادقة على بروتوكول .1

 , )مرفق طيه(.2019بحث التقرير المالي للمركز الجماهيري لسنة  .2

الف شاقل بتمويل دائرة اراضي اسرائيل    700واضافة مبلغ    5شارع رقم    472تعديل ميزانيه غير عاديه رقم   .3

 الف شاقل لصندوق المجلس المحلي, )مرفق طيه(.  500واعادة مبلغ 

ميزانيه غير عاديه رقم   .4 مبلغ    529تعديل  للرفاه" واضافة  برنامج "من االمن  بتمويل    60من اجل  الف شاقل 

 المن, )مرفق طيه(. وزارة ا

رقم   .5 شارع  مصادره  على  حوض    9المصادقة  االسفل  الجليل  االقليمي  المجلس  نفوذ  منطقة  الغربي  المقطع 

 .  8و 9قسائم   19597

 افتتح رئيس المجلس الجلسة حيث رحب بالحضور. 

 

 جدول البحث: 

بروتوكول .1 على  رقم    المصادقة  المحلي  المجلس  تاريخ    2020/12/13جلسة  )مرفق  2020/11/7من   ,

 طيه(.

 تقرر باإلجماع.  قرار:

 

 , )مرفق طيه(. 2019بحث التقرير المالي للمركز الجماهيري لسنة  .2

الجماهيري المركز  محاسب  صباح,  المنعم  عجز    عبد  عن  تحدث  المرفق  حسب  المالي  التقرير  عرض 

الحديث عن عجز متراكم من السنوات السابقة  2019مقابل سنة    2018الف شاقل سنة    400بالميزانية ب  

 والعجز بسبب العجز المتراكم وزياده ميزانية الرياضة وزياده صرف من تفعيل الحضانات اليومية. 

 كما وتطرق الى الشرح عن باقي التقرير بناء  على البنود المعدة في الميزانية. 

 

 . عن الميزانية اعاله  المجلس وممثلي المركز الجماهيريبين اعضاء دار نقاش 

 

ستنتهي   2020ولكن سنة    2019كان عجز وعجز صغير لسنة  كان عجز    2018في سنة    رئيس المجلس

 بموازنه بما يبعث  الطمأنينة والسرور. 

تنتهي ميزانية    جعفر صباح, مدير المركز الجماهيري للمجلس المحلي على دعمه ووعد ان    2020شكرا 

 . بالميزانيةبدون عجز  

 .2019تم بحث التقرير المالي للمركز الجماهيري لسنة  قرار:

 

https://www.youtube.com/watch?v=kTc9N3DdsAw&feature=youtu.be
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رقم   .3 عاديه  غير  ميزانيه  رقم    472تعديل  مبلغ    5شارع  اراضي    700واضافة  دائرة  بتمويل  الف شاقل 

 الف شاقل لصندوق المجلس المحلي, )مرفق طيه(.  500اسرائيل واعادة مبلغ 

الف شاقل واضافة    500عن الميزانية اعاله حيث ستعاد حصة المجلس المحلي وهي  شرح رئيس المجلس  

 تي من دائرة اراضي اسرائيل وبهذه الميزانية سينتهي العمل بالمشروع. الف شاقل ال  700

 وسنصيف ميزانيه الحقا  من اجل العمل على الدوار بجانب بيت السيد ياسر ابو ذيبه. 

 تقرر باإلجماع.  قرار:

 

رقم   .4 غير عاديه  ميزانيه  مبلغ    529تعديل  واضافة  للرفاه"  االمن  برنامج "من  اجل  الف شاقل    60من 

 بتمويل وزارة االمن, )مرفق طيه(.

   عن الميزانية اعاله. شرح محاسب المجلس

 تقرر باإلجماع.  قرار:

  

 

 8,9قسائم    16597حوض    9المصادقة على التوجه للمجلس االقليمي الجليل االسفل لمصادرة شارع رقم   .5

الجليل   االقليمي  المجلس  نفوذ  منطقة  ضمن  والمتواجد  طرعان  لقرية  االزرق  الخط  لحدود  المحاذي 

 االسفل.

االقليمي  قرار: للمجلس  التوجه  قرار  على  المصادقة  باإلجماع  المذكور    تقرر  الشارع  مقطع  لمصادرة 

 اعاله. 

 

 

 

   _______________                          ________________ 

 ةربحي دحل                                مازن عدوي                 

 سكرتير المجلس                     المجلس  رئيس               


