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 2017 אוקטובר 02 שני יום
 09/17מס'  המועצה ישיבת

 

 09/2017 المحلي للمجلس )מן המניין(  عادية جلسة محضر

 
 الموافق م السبتيو المحلي المجلس مبنى في االجتماعات قاعة في عقدت التي العادية المحلي المجلس جلسة في

 .16:30 الساعة 30.09.2017
 

 : اسمائهم التالية المحلي المجلس ضاءوأع رئيس السادة الجلسة في شارك

 .المحلي المجلس رئيس – طه طه السيد .1
 .المحلي المجلس عضو – عزام صالح محمد السيد .2
 .المحلي المجلس عضو – زيادنه احمد السيد .3
 .المحلي المجلس عضو -زيدان مازن السيد .4
 .المحلي المجلس عضو - مراد أنور السيد .5
 .المحلي المجلس عضو -قدح ياسين عمر السيد .6
 .المحلي المجلس عضو – طه جمال السيد .7
 .المحلي المجلس عضو –زيدان مجدي السيد .8
 .المحلي المجلس عضو – حاج علي محمد السيد .9

 
 تغيب عن الجلسة:

 .المحلي المجلس عضو -قدح محمد السيد .1
 .المحلي المجلس عضو – نصار ايمن السيد .2
 .المحلي المجلس عضو -الهيجا ابو محمد السيد .3
 .المحلي المجلس عضو – الحليم عبد كارم دالسي .4
 .المحلي المجلس عضو – عالم صبري السيد .5

 
 والسيد ائيالقض المستشار -الحليم عبد تميم السيد المحلي، المجلس سكرتير -زيدان علي السيد:  الجلسة حضر
 .المجلس محاسب – حلومي عدنان

 
 

 : البحث نقاط
 .طية مرفق -08.08.2017 الثالثاء يوم من 17/08 مرق العادية الجلسة محضر على المصادقة.1

 (.הנגשה) االخوة لمدرسة المعارف وزارة منحة على المصادقة.2

 .للشوارع 2017 لسنة التطوير ميزانية على المصادقة.3

 .2017 لسنة الثاني الربع المالي التقرير على المصادقة.4

 .االخوة مدرسة وسكرتير سينا ابن مدرسة سكرتير امضاء تبديل على المصادقة.5

 .19+18 قسيمة 17571 بلوك في القائم الوضع حسب تفصيلية خارطة اعداد على المصادقة.6

 784 رقم شارع على رئللدوا تفصيلية خارطة تحضير على المصادقة.7

 8+7+6 قسيمة 17564 بلوك عامة لمباني اراضي مصادرة على المصادقة.8

 .الجماهيري المركز في االدارة ألعضاء المصادقة تجديد.9

 
 :للجدول البحث بندين إضافةرحب بالحضور، ويطلب :  طه طه

 مع به بالعمل والبدء الجديدة الميزانية في الدينية المصاريف بند في المصاريف نسبة زيادة على المصادقة .1

 .بواسطة ميزانية الدعم في خمس مساجد الكهرباء فواتير دفع اجل من السنة بداية

 (.גנים)החינוך ממשרד 473' מס. ר.ב.לת ₪ 212,559 زيادة على المصادقة .2
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 قرار:

 
 
 
 
 

 بحث وقرارات :
 

 .طية مرفق -08.08.2017 الثالثاء يوم من 17/08 رقم العادية الجلسة محضر على المصادقة.1

 
 قرار: 
 
 
 
 

 (.הנגשה) االخوة لمدرسة المعارف وزارة منحة على المصادقة .2

 الغزالي، مدرسة: التالية للمدارسהנגשה כללית الف شيكل  330ي على مبلغ لمجلس المحلحصل ا :عدنان حلومي

 .الغزالي ومدرسة سينا ابن مدرسة
 اطلب مصادقتكم  :طه طه 

 
 :قرار

 
 
 

 

 .للشوارع 2017 لسنة التطوير ميزانية على المصادقة.3

وكذلك على مبلغ , ج.ش 1,250.000بلغ بم 2017ميزانية تطوير لسنة  على المجلس المحلي حصل: حلومه عدنان

 ش.ج. توزع كالتالي: 2,593,000ش.ج. أي المجموع الكلي  1,343,000

 ₪  327,000    שכונה מזרחית 
 ₪  234,000    שכונה מערבית 

 ₪  307,000    ככר אלעאמר 
 ₪  182,000   מיניפיץ שכונה מערבית 
 ₪  200,000   הצללה בבתי ספר וגנים

  ₪ 1,250,000סך  ""מענק רגיל
 

 ₪  269,000   שיפוץ כביש עראבה 
 ₪  407,157   שיפוץ כביש שיך חאמד 

 ₪  300,000   שיפוץ כביש שכונת חלף צפוני
 ₪  366,843  שיפוץ שכונת אלנור )מערבי(

  ₪ 1,343,000 תגבור"מענק "
 

 ₪ 2,593,000סה"כ                                    

 

 08.08.2017 الموافق ثالثاءال يوم من 17/08 قمر العادية الجلسة رمحض  على باإلجماع األعضاء صادق
 طية مرفق

 
 
 
 
 
 

 

 ومدرسة سينا ابن مدرسة الغزالي، مدرسةل (הנגשה) المعارف وزارة منحة على باإلجماع األعضاء صادق

 .الف شيكل 330بمبلغ  الغزالي

 البحث لجدولبندين الاضافة   على باإلجماع األعضاء صادق
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 قرار: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .2017 لسنة الثاني الربع المالي التقرير على المصادقة.4

ش.ج. وهذا مؤشر خطير. هذا العجز  1,207,000عجز مالي بمبلغ  الى يشير    التقرير المالي: عدنان حلومي

ش.ج. أي ما يقارب  3,720,000مبلغ بالفعاليات ش.ج. وعجز في  4,187,000مركب من العجز في الرواتب بمبلغ 

 هذا يلزمنا بشد االحزمة والعمل على تحسين الجباية والمدخوالت. 16%

 مقابل المصروفات؟ ثابته: هل المدخوالت تميم عبد الحليم

 هنالك مدخوالت ثابته مقابل المصروفات.: عدنان حلومي

 .لعجزاف يقاإل ويجب وضع خطة عمليثبت ما قلته لقد امتنعت سابقا عن المصادقة على الميزانية وهذا  محمد حاج:

جز بتاتا كون عيعلي زيدان: انا احيي حرص المحاسب على اظهار العجز ولكن اعتقد ان هنالك امكانية كبيرة ان ال 

 بتحسين الجباية من ناحية وامكانية الحصول على هبات من الناحية االخرى.

ى ف اخرواصحاب وظائ : يجب تعيين طاقم مهني مركب من سكرتير المجلس المحلي ، المحاسب تميم عبد الحليم

 العجز وسده بوضع بدائل. إليقاف

 

 قرار :

 

 

 
 .االخوة مدرسة وسكرتير سينا ابن مدرسة سكرتير امضاء تبديل على المصادقة. 5

مضاء اتبديل  لوجود موظفي جدد في مجال السكرتاريا في المدارس ابن سينا واالخوة اطلب المصادقة على: طه طه
 .واعطاء حق توقيع لسكرتيري المدارس الجدد السكرتاريا

 

 قرار:

 

 

 

ني حسب ما ذكر وتعيين طاقم مه 2017 لسنة الثاني الربع المالي التقرير على باإلجماع االعضاء صادق

 اعاله.
 

 

  :حسب التوزيع التالي 2017وميزانيات التطوير لسنة  لغامبال على باإلجماع االعضاء صادق
  ₪ 327,000     מזרחית שכונה
  ₪ 234,000     מערבית שכונה

  ₪ 307,000     אלעאמר ככר
  ₪ 182,000    מערבית שכונה מיניפיץ
  ₪ 200,000   וגנים ספר בבתי הצללה

  1,250,000₪ "רגיל מענק"
 

  ₪ 269,000    עראבה כביש שיפוץ
  ₪ 407,157    חאמד שיך כביש שיפוץ
  ₪  300,00   צפוני חלף שכונת כביש שיפוץ
  ₪ 366,843  (מערבי) אלנור שכונת שיפוץ

  ₪ 1,343,000" תגבור מענק"     
     

 ₪ 2,593,000 כ"סה                                   

رقم وية ه زيدان محمد للسيد مامون سينا ابن اعطاء حق التوقيع في مدرسة علىصادق االعضاء باإلجماع 

 .االخوة مدرسةل 26249797هوية رقم والسيد مصطفى خاليله  28229086
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 .19+18ة قسيم 17571 بلوك في القائم الوضع حسب تفصيلية خارطة اعداد على المصادقة.6

 : قرار

 

   

 

 

 .784 رقم شارع على رئللدوا تفصيلية خارطة تحضير على المصادقة.7

،ومحطة باز المعاصرالرئيسي قرب مشتل ابو سيف،  ضرورية في الشارع: هذه الخارطة لتخطيط  دوائر طه طه
 زياد زيدان.

 قرار:

 

 

 

 

 .6+7+8 قسيمة 17564 بلوك عامة لمباني اراضي مصادرة على المصادقة.8 

وهذه المباني  ומרכז יום סיעודי ,מגרש סנטטי שכונתי למע"ס מרכז סחב"ק, باإلضافةقام سي:  طه طه

 .בוריכשטח ציضرورية وهذه االراضي مخصصة 

 قرار :

 

 

 

 

 .الجماهيري المركز في االدارة ألعضاء المصادقة تجديد.9

 قرار:

 

 

 

 

     مع به بالعمل والبدء الجديدة الميزانية في الدينية المصاريف بند في المصاريف نسبة زيادة على المصادقة.10

 .في خمس مساجد الكهرباء فواتير دفع اجل من السنة بداية    

في المساجد هذا االقتراح تم تقديمه من السيد تكاليف الكهرباء ل مبالغ في ميزانية الدعم ة تخصيص: اضاف طه طه

 عمر ياسين قدح ممثل قائمة العدالة.

 قسيمة 17571 بلوك في القائم الوضع حسب تفصيلية خارطة اعدادعلى  صادق االعضاء باإلجماع

 וי לבעלים של הקרקע.פלחתימת יוזם התוכנית על כתב שיכפוף 18+19

 امتنع عن التصويت محمد حاج.

 

 

 

 

 

 

 

 

 .784 رقم شارع لىع إلقامة دوائر تفصيلية خارطة تحضيرع على باإلجما االعضاء صادق

 .6+7+8 قسيمة 17564 بلوك عامة لمباني اراضي مصادرةصادق االعضاء باإلجماع على 

وهما كاعضاء ادارة في المركز الجماهيري  عضوين من المجلس المحلي بإضافةصادق االعضاء باإلجماع 
)مرفق طية قائمة بأسماء االدارةورئيس  باإلضافة لتجديد المصادقة على قائمةومازن زيدان  محمد حسين حاج

 الجماهيري المركز في اعضاء االدارة(
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 قرار :

 

 

 

 

 (.שכונה מזרחית  גנים)החינוך ממשרד 473' מס. ר.ב.לת ₪ 212,559 زيادة على المصادقة .11

 لشراء اجهزة.₪  52000هذا المبلغ من : عدنان حلومي

 

 قرار:

 

 

 

 

 .18:00:  الساعة الجلسة أغلقت

 

 االحترام مع

 

 زيدان خضر يعل                                                                                    طه فوزي طه      
                                                               

 المحلي المجلس يرسكرت                                                                            المحلي المجلس رئيس
 
 
 
 

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

 
 
 
 

 وميزانية  الجديدة الميزانية في الدينية المصاريف بند في المصاريف نسبة زيادة علىصادق االعضاء باإلجماع 
مساجد خمس في الكهرباء فواتير دفع اجل من السنة بداية مع به بالعمل والبدء الدعم  

  ( מזרחית שכונה גנים)החינוך ממשרד 473' מס. ר.ב.לת ₪ 212,559 زيادةعلى  صادق االعضاء باإلجماع


