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 المحلي  المجلس جلسة بروتوكول

  2022/21/2 رقم
 

 ظهرا   :3014 الساعة تمام  في  15.1.2022 الموافق سبتال  يوم  2022/12/2 رقم العادية المحلي المجلس جلسة عقدت

 .المحلي المجلس جلسات قاعة في
 

 :السادة من كل الجلسة حضر

 المجلس  رئيس ،عدوي مازن .1

 المحلي المجلس رئيس بأعمال القائم  ،دحلة محمد .2

 المجلس  عضو ،صباحانور  .3

 المجلس  عضو ،عدوي ذياب .4

 المجلس  عضو ،عدوي عاطف .5

 المجلس  عضو ،دحلة خالد .6

 المجلس  عضو ،زرعيني أمجد .7

 المجلس  عضو ،عبيد  هاني .8

 المجلس  عضو ،سالمة وسيم  .9

   المجلس عضو ،خير هللا الحميد عبد .10

 المجلس  عضو ،هياجنة عالء .11

 ( أخرا  دخل مت) المجلس عضو ،عدوي ذياب .12
 

 

 :الجلسة يحضر لم

 المجلس عضو ،صباح  حميدي .1

 
 

 :الجلسة في وشارك كما

 المجلس  سكرتير ،دحلة ربحي .1

 المجلس  محاسب ،عدوي محمد .2

 القضائي المستشار ،مصاروة  هشام  المحامي .3

 مراقب المجلس صباح،عرسان  .4

 مهندس  سالمه،اسعد   .5
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 . صوتي بتسجيل مرفقه الجلسة مالحظه

   :هنا اضغط لالستماع
https://www.youtube.com/watch?v=11aoQoD9mxk 

 
 

 جدول البحث: 

وبروتوكول جلسة    11.12.2021من تاريخ    2021/12/12المصادقة على بروتوكول جلسة المجلس المحلي رقم   .1

 , )مرفق طيه(.1.1.2022من تاريخ  1/12/2022المجلس رقم  

بمبلغ   .2 عادية  غير  ميزانية  المركز    562,518اقرار  لمبنى  ثاني  طابق  بناء  اجل  من  االسكان  وزارة  بتمويل  شاقل 

 فق طيه(. )مر  الجماهيري،

بمبلغ   .3 ميزانية غير عادية  القاعة    690,522اقرار  ترميم  اجل  بتمويل    138,104مبلغ    الرياضية،شاقل من  شاقل 

 )مرفق طيه(.  والرياضة،شاقل بتمويل وزارة العلوم  552,418صندوق االعمال غير المحددة ومبلغ 

شاقل بتمويل    180,000لغرفة اللياقة مبلغ  شاقل من اجل اقتناء عتاد    236,270اقرار ميزانية غير عادية بمبلغ   .4

 )مرفق طيه(.  المحددة،شاقل بتمويل صندوق االعمال غير  56,270ومبلغ وزارة العلوم والرياضة 

( بتمويل وزارة  נאמני קורונהشاقل من اجل تشغيل معتمدي كورونا )  156,567اقرار ميزانية غير عادية بمبلغ   .5

 )مرفق طية(.  االمن،

شاقل بتمويل    76,502مبلغ    االطفال،شاقل من اجل اقتناء جاليات لرياض    82,423اقرار ميزانية غير عادية بمبلغ   .6

 )مرفق طيه(.  المحددة، شاقل بتمويل صندوق االعمال غير  5,921وزارة حماية البيئة ومبلغ 

  الداخلية، شاقل بتمويل وزارة    850,000واضافة مبلغ    11شق وتعبيد شارع    546تعديل ميزانية غير عادية رقم   .7

 )مرفق طيه(. 

رقم   .8 التفصيلية  الخارطة  ومقدم  معد  المحلي  المجلس  كون  على  شارع    251- 1049402المصادقة  مفرق  لتنظيم 

- 43,    14,  6-8قسم من قسائم    16637حوض    ,52-53قسم من قسائم   16632الطبراني وشارع ابن سينا بحوض  

 . 46, 10-42قسم من قسائم  16646, حوض 42

قسيمه  16632بحوض    251- 0972299المصادقة على كون المجلس المحلي معد ومقدم الخارطة التفصيلية رقم   .9

 . 57, 25, 36, 55, 7-8,  15-16وقسم من قسائم  32

 تعديل تركيبة لجان المجلس المحلي.  .10

 )مرفق طية(. التخفيضات، شاقل بموجب توصيات لجنة  5,408,490ون بمبلغ اقرار شطب دي .11

 

 افتتح رئيس المجلس الجلسة حيث رحب الحضور. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=11aoQoD9mxk
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 جدول البحث: 

 , )مرفق طيه(. 11.12.2021من تاريخ  2021/12/12المصادقة على بروتوكول جلسة المجلس المحلي رقم  .1

 من البروتوكول.  3  ةيطلب ادراج اسماء االعضاء الذين صوتوا مع االقتراح الثاني بصفح  خير هللاالعضو عبد الحميد  

 عبد الحميد خيرهللا والعضو عالء هياجنة. عضو وهم ال

 تقرر باإلجماع.  قرار:

 

 , )مرفق طيه(. 1.1.2022من تاريخ  1/12/2022بروتوكول جلسة المجلس رقم  المصادقة على  

 تقرر باإلجماع ومن تغيب عن الجلسة اعاله لم يصوت. قرار:

 

 )دخل العضو ذياب عدوي(

 

شاقل بتمويل وزارة االسكان من اجل بناء طابق ثاني لمبنى المركز    562,518اقرار ميزانية غير عادية بمبلغ   .2

 )مرفق طيه(.   الجماهيري،

المجلس:   تمت  رئيس  المركز   المصادقةلقد  بناية  اكمال  لنا  يتسنى  لكي  االسكان  وزارة  قبل  من  الميزانية  على 

 . الجماهيري

 تقرر باإلجماع.  قرار:

 

شاقل بتمويل    138,104مبلغ    الرياضية،شاقل من اجل ترميم القاعة    690,522اقرار ميزانية غير عادية بمبلغ   .3

 )مرفق طيه(.  والرياضة،شاقل بتمويل وزارة العلوم  552,418صندوق االعمال غير المحددة ومبلغ 

وتمت الموافقة على الطلب من قبل الوزارة شرط تقديم مبلغ    والرياضةقدمنا طلب لوزارة العلوم  محاسب المجلس:  

 من المجلس بناًء على البند المطروح.

 تقرر باإلجماع.  قرار:

 

شاقل بتمويل    180,000شاقل من اجل اقتناء عتاد لغرفة اللياقة مبلغ    236,270اقرار ميزانية غير عادية بمبلغ   .4

 )مرفق طيه(.  المحددة،شاقل بتمويل صندوق االعمال غير  56,270ومبلغ وزارة العلوم والرياضة 

 عن الميزانية اعاله. شرح رئيس المجلس 

 تقرر باإلجماع.  قرار:

 

( بتمويل وزارة  נאמני קורונהشاقل من اجل تشغيل معتمدي كورونا )   156,567اقرار ميزانية غير عادية بمبلغ   .5

 )مرفق طية(.  االمن،

 تقرر باإلجماع.  قرار:

 

بمبلغ   .6 عادية  ميزانية غير  لرياض    82,423اقرار  اقتناء جاليات  اجل  من  شاقل    76,502مبلغ    االطفال،شاقل 

 )مرفق طيه(.  المحددة،شاقل بتمويل صندوق االعمال غير   5,921بتمويل وزارة حماية البيئة ومبلغ 

 تقرر باإلجماع.  قرار:
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  الداخلية، شاقل بتمويل وزارة   850,000واضافة مبلغ    11شق وتعبيد شارع    546تعديل ميزانية غير عادية رقم  .7

 . )مرفق طيه(

 يكتمل تمويل المشروع.  11بالمصادقة على الميزانية الموجودة للشارع رقم رئيس المجلس: 

 تقرر باإلجماع.  قرار:

 

لتنظيم مفرق شارع    251-1049402ومقدم الخارطة التفصيلية رقم  المصادقة على كون المجلس المحلي معد   .8

,    14,  6-8قسم من قسائم    16637, حوض  52-53قسم من قسائم    16632الطبراني وشارع ابن سينا بحوض  

 . 46,  10-42قسم من قسائم  16646, حوض 43-42

 الجلسة القادمة. اقترح رئيس المجلس ارجاء البت والبحث بالبند اعاله في  اقتراح:

 تقرر باإلجماع.  قرار:

 

قسيمه  16632بحوض    251-0972299المصادقة على كون المجلس المحلي معد ومقدم الخارطة التفصيلية رقم   .9

 . 57, 25, 36, 55, 7-8,  15-16وقسم من قسائم  32

والهدف هو توسيع شارع شرح عن الخارطة التفصيلية اعاله امام اعضاء المجلس المحلي المهندس اسعد سالمه:  

متر وايضاً شرح عن التغييرات المقترحة بناًء على الخارطة المطروحة وايضاً لتوسيع    13متر الى    8من    5رقم  

 الذي ذكر اعاله.  5باإلضافة الى شارع رقم   1شارع رقم 

االرض مقابل من اجل توسيع الشارع والجيران هناك يستطيعون شراء  ان هذه الخارطة معدة  صرح رئيس المجلس  

 من دائرة اراضي اسرائيل. بيتهم 

 اقترح رئيس المجلس المصادقة على البند اعاله.  اقتراح:

 تقرر باإلجماع.  قرار:

 

 تعديل تركيبة لجان المجلس المحلي.  .10

 اقترح رئيس المجلس تعديل تركيبة لجان المجلس كالتالي:  

 المستقيلالعضو انور صباح مكان العضو علي صباح  لجنة االداره: 

 زرعيني مكان العضو اياد زرعيني المستقيل  أمجدالعضو  

 زرعيني مكان العضو اياد زرعيني المستقيل  أمجد العضو لجنة التسمية:  

 زرعيني مكان العضو اياد زرعيني المستقيل  أمجد العضو لجنة المناقصات: 

 تقيل زرعيني مكان العضو اياد زرعيني المس أمجدالعضو لجنة مكافحة المخدرات:  

 العضو اياد زرعيني المستقيل  مكانللجنة رئيساً  زرعيني  أمجدالعضو  لجنة المعارف: 

 العضو علي صباح المستقيل  مكانعضواً  العضو انور صباح

 زرعيني مكان العضو اياد زرعيني المستقيل  أمجدالعضو لجنة الرياضه: 

 

 

 

 



 

5 

 

 

 

 

 

 

 )مرفق طية(. التخفيضات، شاقل بموجب توصيات لجنة  5,408,490اقرار شطب ديون بمبلغ  .11

شاقل غالبية المدانين متوفيين    5,408,490لجنة التخفيضات اجتمعت وقررت شطب الديون بمبلغ    محاسب المجلس: 

فمن المفضل شطب الديون الن جبايتها غير ممكنه وقمنا ايضا  ولقد قمنا ايضا  بفحص الموضوع  وهي قديمة جدا   

 .من قبل شخص مختص ووزارة الداخلية تشجع شطب هذه الديون الن جبايتها مستحيلة

او    أخرىوهنالك قائمة  السابق  في  القائمة اختيرت بشكل موضوعي وقمنا ايضا  بشطب ديون   رئيس المجلس:

 سيتم اعدادها. أكثر

 . شاقل بموجب توصيات لجنة التخفيضات 5,408,490شطب ديون بمبلغ  اقتراح: اقترح رئيس المجلس 

 تقرر باإلجماع.  قرار:

 

 

 

 
     _______________                        ________________ 

 دحلة ربحي                             عدوي مازن                 

 المجلس  سكرتير                    المجلس  رئيس               


