
 

11.9.2021

بروتوكول جلسة المجلس المحلي
     9  /2021/12  رقم 

 في تم�ام11.9.2021ي��وم الس�بت المواف�ق�       2021/12/9   رقم العاديةعق��دت جلس�ة المجلس المحلي 
 ظهراً في قاعة جلسات المجلس المحلي.14:00الساعة 

حضر الجلسة كل من السادة:
رئيس المجلسمازن عدوي, .1
علي صباح, القائم بأعمال رئيس المجلس المحلي.2
محمد دحلة, عضو المجلس ونائب رئيس المجلس.3
 عبد الحميد خيرهللا, عضو المجلس.4
خالد دحلة, عضو المجلس.5
اياد زرعيني, عضو المجلس.6
المجلس عضو, عاطف عدوي.7

لم يحضر الجلسة:
ذياب عدوي, عضو المجلس.1
وسيم سالمة, عضو المجلس.2
حميدي صباح, عضو المجلس.3
هاني عبيد, عضو المجلس.4
عالء هياجنة, عضو المجلس.5

كما وشارك في الجلسة:
ربحي دحلة, سكرتير المجلس.1
محمد عدوي, محاسب المجلس.2
المحامي هشام مصاروة, المستشار القضائي.3
زياد حداد, مهندس المجلس.4
عرسان صباح, مراقب المجلس.5
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مالحظه الجلسة مرفقه بتسجيل صوتي. 
 لالستماع  اضغط هنا

https://www.youtube.com/watch?v=tTBhqYGxFHE

افتتح رئيس المجلس الجلسة حيث رحب بالحضور.

جدول البحث:
,14.8.2021 من ت;;;اريخ 8.12.2021المص;;;ادقة على بروتوك;;;ول جلس;;;ة المجلس المحلي رقم .1

)مرفق طيه(.
 شاقل من سلطة اراض;;ي اس;;رائيل, من اج;;ل2773458المصادقة على ميزانية غير عادية بمبلغ .2

,  )مرفق طيه(.11فتح وشق شارع رقم 

رئيس المجلس العضو اياد زرعيني يطلب اضافة بند الى جدول اعمال جلسة المجلس:
تبديل يوم العطلة األسبوعية في المدرسة الثانوية.أ.

 تمت المصادقة باإلجماع.قرار:

افتتح رئيس المجلس الجلسة حيث رحب بالحضور.

جدول البحث:

,14.8.2021 من ت;;;اريخ 8.12.2021المص;;;ادقة على بروتوك;;;ول جلس;;;ة المجلس المحلي رقم .1
)مرفق طيه(.

العضو عبد الحميد خيرهللا نوه الى عدم تسجيل اسم العضو ذياب عدوي في البروتوكول السابق.�
سنفحص الموضوع.

 تمت المصادقة على بروتوكول جلسة المجلس المحلي.قرار:

 ش;اقل من س;لطة اراض;ي اس;رائيل, من اج;ل2773458المصادقة على ميزانية غير عادية بمبل;غ .2
,  )مرفق طيه(.11فتح وشق شارع رقم 

شرح رئيس المجلس المحلي عن الميزانية اعاله.
ق;;ال رئيس المجلستم فحص الموضوع العضو ذياب عدوي وتبين ان��ه تغيب عن الجلس��ة الس��ابقة. 

بان الميزانية ال تكفي إلنهاء المشروع لذلك سنقوم برصد الميزانية الناقصة الحقاً.
اقترح رئيس المجلس المصادقة على البند اعاله  اقتراح:

 تقرر باإلجماع المصادقة على الميزانية اعاله.قرار:
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https://www.youtube.com/watch?v=tTBhqYGxFHE


اقتراح تغيير العطلة األس;بوعية في المدرس;ة الثانوي;ة من ي;وم الس;بت الى ي;وم االح;د, )بن;اًء على.3
اقتراح العضو اياد زرعيني(.

 اقتراحي جاء دون المس بقدسية يوم االحد, اقتراحي جاء بس��بب المش��اكل ال��تيالعضو اياد زرعيني,
نصادفها في المدرسة الثانوية ايام السبت, اضف الى ذلك االزدحامات المروري��ة ي��وم الس��بت بس��بب
عطل��ة االه��ل والعم��ال, ل��ذلك علين��ا بحث ه��ذا الموض��وع بجدي��ه م��ع االخ��ذ بعين االعتب��ار مص��لحة

الطالب.
 التغيير خالل العام الدراسي� ص��عب ج��داً بس��بب التزام��ات المعلمين وااله��الي�العضو عاطف عدوي,

االن التغيير صعب جداً.
ًالعضو عبد الحميد خيرهللا,  علينا االخذ بالحسبان بان البرنامج معد حس��ب االلتزام��ات وص��عب ج��دا

التغيير خالل السنة الدراسية الحالية يمكننا دراسة الموضوع� الحقاً.
 الرأي هو صحيح الموضوع ليس يوم احد او جمع��ه ولكن المش��اكل جميعه��ا تح��دثرئيس المجلس:

في ايام السبت وكنت ص�احب فك�رة تغي�ير ي�وم الس�بت بي�وم� االح�د في ال�دورة الس�ابقة وك�انت نفس
الخلفية مشاكل بين عائالت طرعان ولكن وجدنا معارضه من قب��ل نقاب��ة المعلمين ووزارة المع��ارف
بسبب كون طرعان بلد مختلطة والمدرسة الثانوية مختلطه, ل��ذلك قب��ل اتخ��اذ أي ق��رار� علين��ا اج��راء
مسح بعد االتصال مع ادارة المدرسة الثانوية ومعرفة عدد المعلمين وعدد الطالب غير المسلمين في
المدرسة الثانوية والحقاً سنقوم باالجتماع� التخاذ قرار مشترك مع ادارة المدرس��ة والمعلمين ووزارة

المعارف� ونقابة المعلمين.
اقترح رئيس المجلس تأجيل البت بالموضوع لغاية التشاور مع الجهات االخرى الم;;ذكورة اقتراح:
اعاله.
. تقرر باإلجماعقرار:

_______________                        ________________
ربحي دحلة                                         مازن عدوي 
              سكرتير المجلس                 رئيس المجلس
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