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 12/17מס'  המועצה ישיבת

 
 

 12/2017 المحلي للمجلس )מן המניין(  عادية جلسة محضر

 
 بت الموافقيوم الس المحلي المجلس مبنى في االجتماعات قاعة في عقدت التي العادية المحلي المجلس جلسة في

 .18:00 الساعة. 23.12.2017
 

 : اسمائهم التالية المحلي المجلس وأعضاء رئيس السادة الجلسة في شارك
 .المحلي المجلس رئيس – طه طه السيد .1
 .المحلي المجلس عضو -قدح محمد السيد .2
 .المحلي المجلس عضو -قدح ياسين عمر السيد .3
 عضو المجلس المحلي. –طه فوزي السيد جمال  .4
 .المحلي المجلس عضو – حاج علي محمد السيد .5
 .حليالم المجلس عضو – زيادنه احمد السيد .6
 .المحلي المجلس عضو -زيدان مازن السيد .7
 .المحلي المجلس عضوة -بشناق حنان السيده .8
 .المحلي المجلس عضو – نصار ايمن السيد .9
 .المحلي المجلس عضو - مراد أنور السيد .10
 عضو المجلس المحلي. –السيد محمد صالح عزام  .11
12.  

 تغيب عن الجلسة:
 .عضو المجلس المحلي –السيد صبري عالم  .1
 .المحلي المجلس عضو -الهيجا ابو محمد السيد .2
 .المحلي المجلس عضو – الحليم عبد كارم السيد .3

 
  

السيد ضائي والمستشار الق -سكرتير المجلس المحلي، السيد تميم عبد الحليم -السيد علي زيدانحضر الجلسة : 
 محاسب المجلس. –عدنان حلومي 

 
 : البحث نقاط

 ₪ . 117,302 مبلغ ادةوزي 456ת.ב.ר  تعديل على المصادقة .1

 .للملعبמטוטו וינר ₪  527,085 مبلغ وزيادة 403ת.ב.ר  تعديل على المصادقة .2

 קרן לשמירה על שטחים פתוחים(.) اسرائيل اراضي صندوق من هبة على المصادقة .3

 .2017 لسنة الثالث الربع المالي التقرير على المصادقة .4

 ה לשכונה המובילה לזוגות הצעירים(.כביש גיש) االسكان وزارة من هبة على المصادقة .5

 .شفاعمرو منطقة الصحي والصرف المياه اتحاد في ادارة عضو تعيين .6

تكلفة الخارطة على حساب اصحاب  59,60,61,62,63قسائم  17561 بلوك في تفصيلية خارطة اعداد .7
 االراضي.

 
 للجلسة: ينداضافة بنرحب بالحضور، وطلب :  طه طه

 .التي تم ارسالها لحضراتكم مع الدعوة للجلسة 11/2017+10سات المصادقة على محضر الجل .1

 .302להסדרת מערכת דרכים דרך מס'  50+51חלקה  17572בגוש اعداد خارطة تفصيلية  .2
 

 .: اطلب مصادقتكم طه طه
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 قرار:
 
 
 
 

 بحث وقرارات :

 الخميس يوم من 17/11 جلسة و 04.11.2017 السبت يوم من 10 /17 رقم الجلسات ضرامح على المصادقة.1
 .طية مرفق 23.11.2017

  
 قرار:

 
 
 
 
 

 ₪ . 117,302 مبلغ وزيادة 456ת.ב.ר  تعديل على المصادقة .2
 

% للمدرسة االعدادية الثالثة مقابل تكييف واراضي صخرية بمبلغ 8حصلنا على مصادقة بنسبة  :عدنان حلومي

ממפעל הפיס ומשרד החניוך וכל  ₪ 6,314,138لكلي المبلغ ا يكونش.ج. من وزارة المعارف، بذلك  117,302
 .זה בשלב א'

 
 قرار: 

 
 

 

 .للملعبמטוטו וינר ₪  527,085 مبلغ وزيادة 403ת.ב.ר ى تعديل المصادقة عل .3

 ، والتكلفة الثانيةטוטו וינרاشتراك من  من التكاليف  85% وهم₪  4,306,185 يصبح المبلغ الكي:  عدنان حلومي

 טוטו וינר حصلنا عليها من₪  527,085، س المحليمن المجل 15%

 وتعديله. 403לתב"ר طه طه: اطلب مصادقتكم على اضافة المبلغ 

 قرار:

 

 

 

 קרן לשמירה על שטחים פתוחים(.) اسرائيل اراضي صندوق من هبة على المصادقة .4

رؤيا التخطيطية للمشروع مسار مشي حسب ال إلقامةوهم כולל מע"מ ₪  840,000الهبة بمبلغ : عدنان حلومي

 .נספח א' – امكانية لزيادة المبلغ لفحص רשות הניקוזمع  وسنكون باتصال 

 قرار :

 

 

و جلسة  04.11.2017من يوم السبت  10 /17رقم محاضر الجلسات  على باإلجماع األعضاء صادق

 مرفق طية.  23.11.2017الخميس من يوم  17/11

  
 
 
 
 
 
 
 

 ₪ . 117,302 مبلغ وزيادة 456ת.ב.ר  تعديل على باإلجماع االعضاء صادق
 

קרן לשמירה על ) ₪  840,000بمبلغ  اسرائيل اراضي صندوق من هبة على باإلجماع االعضاء صادق
 שטחים פתוחים(.

 
 

 لجدول البحث. بندين على  اضافة  باإلجماع األعضاء صادق
 
 
 
 
 
 
 

ועדכון  للملعبמטוטו וינר ₪  527,085 مبلغ وزيادة 403ת.ב.ר تعديل  على باإلجماع االعضاء صادق
 בהתאם.
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 .2017 لسنة الثالث الربع المالي التقرير على المصادقة. 5

ادة ابع من زينوهذا ₪  1,494,000وهذا التقرير فيه عجز  2017التقرير المالي الربع الثالث لسنة  عدنان حلومي:
ز ، مجموع العجي االساس في مصروفات التعليم مركب من عجز في الرواتب والفعاليات في المصروفات ف

ئي زيادة في المصروفات ويكون العجز النها بسبب وهذا العجزשכר עובדי חינוך ופעילות חינוך ₪  6,493,000

مجلس على في المقابل حصل ال₪  1,086,000اضافة الى ذلك كان هنالك عجز في الجباية ₪  2,689,000في التعليم 

 هنا فان العجز اكثر في المصروفات. من₪  1,166,000زيادة في الهبة 

% من السنة الماضية. مطلوب منا 1% اقل من 63أي نسبة ₪  12,089,000من اصل ₪  7,565,000الجباية 
ت لك اعفاءاكان هنا السنةفي خالل ان تصل لهذه النسبة ونسد العجز حتى نهاية العام.  % ونامل85الوصول الى 

 لدينا شركة جيدة تنتهي معها االتفاقية حتى نهاية العام.₪  5,984,000بمبلغ 

ي سنة فة اننا معطيات ونطلب المصادقة لتمديد االتفاقية لسنة اضافية خاصسأقوم بإعداد ال: تميم عبد الحليم
 انتخابات.

 
 قرار: 

 
 
 
 
 כביש גישה לשכונה המובילה לזוגות הצעירים(.) السكانا وزارة من هبة على المصادقة.6

המובילה כביש גישה לשכונה  פיתוח וביצועעבור ₪  764,385صادقت وزارة االسكان على مبلغ : طه طه
 الشارع المحاذي لعائلة حلف.לזוגות הצעירים 

 
 قرار:

 

 

 
 .شفاعمرو منطقة الصحي والصرف المياه اتحاد في ادارة عضو تعيين .7

وكون نادر زعبي غير معني باالستمرار ألسباب خاصة وكون   תאגיד סובב שפרעםك اشكالية مع هنال: طه طه 

 .ןחבר דירקטוריו اقترح تعيين السيد على طهو  לתאגיד عام مديران هناك تعيين 

  : اقترح تعييني كعضو مجلس محلي وانا ارغب بذلك.انور مراد

 لهذه الوظيفة. يمنع تعيين عضو مجلس محلي:  طه طه

 : هل هنالك معايير لهذه الوظيفة.محمد علي حاج

 : انا لم افحص الموضوع.تميم عبد الحليم

 : انت تتكلم عن شهادات وما هي المؤهالت التي يمتلكها علي طه ، نحن ال نرغب ان ندخل بهذا النقاش.محمد قدح

 مشاكل وال مكان حاليا للدخول فيها.תאגיד : موضوع عمر قدح

حسب القانون ممكن ان يكون عضو مجلس او موظف بحيث לחוק התאגיד והביוב  60+61: بند م عبد الحليمتمي
 يكون عدد الخارجين اقل من الثلث.

 : قرار

 

 
عن عدد االعضاء الخارجين ويتم عقد  תאגידالبت في الموضوع حتى يتم فحص الموضوع مع  تأجيليتم 

 ى تعيين عضو بموجب ذلك.جلسة تلفونية عل

 

 

  כביש גישה לשכונה המובילה לזוגות הצעירים(.) االسكان وزارة من هبةصادق االعضاء باإلجماع على 

 נספח ג'.
 
 

 נספח ב'. – 2017 لسنة الثالث الربع المالي لتقريرا علىصادق االعضاء باإلجماع 
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 .االراضي اصحاب حساب على الخارطة تكلفة 59,60,61,62,63 قسائم 17561 بلوك في تفصيلية خارطة اعداد .8

إلضافة اراضيهم للخارطة من ال حوشان واخرين في منطقة صمه اصحاب اراضي هذه الخارطة من قبل طه طه : 
هذه مبادرة خاصة وعلى حساب תכנית כוללנית الهيكلية، نحن في صدد اضافة اراضي ضمن خارطة شمولية 

 اصحاب االراضي.

ادقة افضل من الناحية ذه الخارطة الثالثة واالهالي يتوجهون للمجلس المحلي الن امكانية المصه تميم عبد الحليم:
اتيجي بعيد المدى ولكي ال يكون تضارب مع الخرائط تناقض مع التخطيط االستريولكن هذا  قانوني ال مانعالقانونية،

ايضا فحص الموضوع مهنيا من قبل طرف مهني مثل مهندس المجلس وמכתב שיפוי يجب ان يكون االخرى ، 

 لوائية.لالمحلي او اللجنة ا

 פרטי.اجة لتدخل المجلس المحلي في تخطيط : ال حمحمد حاج

 :قرارصادق مع  

 בכפוף למכתב שיפוי ועל חשבונם. طه طه، مازن زيدان، انور مراد، احمد زيادنه، محمد عزام، حنان بشناق

 :امتنع على القرار

 محمد قدح، محمد حاج.

 قرار:

 

 

 

 .302' מס דרך רכיםד מערכת להסדרת 50+51 חלקה 17572 בגוש تفصيلية خارطة اعداد .9

ولحل مشاكل لبيوت לפי מצב קיים هذه الخارطة إلعادة ترتيب الشوارع والحفاظ على الوضع القائم :  طه طه
 قائمة وغير مرخصة.

 قرار :

 

 

 

 

 .19:00:  الساعة الجلسة أغلقت

 االحترام مع

 زيدان خضر ليع                                                                                    طه فوزي طه      
                                                               

 المحلي المجلس كرتيرس                                                                            المحلي المجلس رئيس
 

 : نسخ
 .المحلي المجلس اعضاء السادة .1
 .المرافق المحاسب .2
 .القضائي المستشار .3
 .الجلسات ملف .4

 דרכים מערכת להסדרת 50+51 חלקה 17572 בגוש تفصيلية خارطة اعدادعلى صادق االعضاء باإلجماع 
 .302' מס דרך

 

 

 59,60,61,62,63 قسائم 17561 بلوك فيباغلبية االصوات على اعداد خارطة تفصيلية صادق االعضاء 
 .בכפוף למכתב שיפוי االراضي اصحاب حساب على الخارطة تكلفة
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