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 א01/2018 المحلي للمجلس مؤجلة )מן המניין(  عادية جلسة محضر

 السبت ايوم  المحلي المجلس مبنى في االجتماعات قاعة في عقدت التي العادية المحلي المجلس جلسة في

  15.12.2018 الموافق

 .18:00 الساعة
 

 : ائهماسم التالية المحلي المجلس وأعضاء رئيس السادة الجلسة في شارك
 .المحلي المجلس رئيس – مؤنس عبد الحليم  السيد .1
 .المحلي المجلس عضو – محمد يوسف قدح  السيد .2
 .المحلي المجلس عضو - جمال حوش  السيد .3
 .المحلي المجلس عضو – محمود حسين عبد هللا  السيد .4
 .المحلي المجلس عضوة -محمد صالح عبد الحليم  السيد .5
 .المحلي سالمجل عضو – صبري محمود السيد .6
 .المحلي المجلس عضو -خالد سعيد قدح  السيد .7
 .المحلي المجلس عضو -صالح يوسف طه  السيد .8
 .المحلي المجلس عضو – زكي يوسف مراد  السيد .9

 .المحلي المجلس عضو – زكي عيساوي السيد .10
 .المحلي المجلس عضو – مجدي حوشان  السيد .11
 عضو المجلس المحلي –السيد طه اسعد زيدان  .12
 عضو المجلس المحلي –رائد زيدان السيد  .13
 عضو المجلس المحلي  –السيد مصطفى عرابي  .14
 

 
 .محاسب المجلس –المستشار القضائي والسيد عدنان حلومي  -السيد تميم عبد الحليمحضر الجلسة : 

 
 : البحث نقاط

  המועצה ראש עדכון .1

  المحلي للمجلس العادية الجلسات مواعيد تعيين .2

  المحلي المجلس لجان اعضاء تعيين .3

  الجماهيري المركز ادارة اعضاء تعيين .4

  المياه اتحاد في المحلي المجلس ممثل تعيين .5

  חדשים רים"תב אישור .6

 פעילים לא רים"תב סגירת .7

 
وتمنى لألعضاء المنتخبين التوفيق في اعمالهم من اجل مصلحة رحب بالحضور، :  مؤنس عبد الحليم 

 كفر مندا 
بالمجلس المحلي من ودعى االعضاء إلئتالف شامل بين جميع القوائم والعمل المشترك من اجل العبور  كما

 .الخانقة التي يمر بها  االزمة المالية
 

 עדכון ראש מועצה :  البند االول
قام رئيس المجلس باطالع االعضاء على الوضع المالي للمجلس وعن العجز المالي الذي يقبع به المجلس 

 واوضح لالعضاء عن اسباب العجز كما يلي : كما
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.التعيينات , يعاني المجلس المحلي من زيادة كبيرة في الموظفين حيث قامت االدارة السابقة بتعيين اكثر 1
 مليون شيكل شهريا  1موظف الذين اثقلوا على ميزانية المجلس بمبالغ طائلة تصل الى  100من 

 ومصروفات زائدة(. زيادة في المصروفات ) مشتريات 2
مليون  3مليون مما يلزم المجلس بجباية  14مليون الى  11. قامت االدارة السابقه برفع مبلغ الجباية من 3

 شيكل اضافيه والتي من الصعب جدا جبايتها في ظل االوضاع االقتصادية السيئة للسكان .
 
 

االضافات الماليه للموظفين بشكل غير وزارة الداخلية حذرت الرئيس السابق من التجاوزات في المعاشات و
  قانوني 

 חיוב אישי לראש המועצה " وحذرت من تفعيل قرار " 
 في حال استمريت بدفع هذه المعاشات واالضافات . חיוב אישי " كما وحذرتني شخصيا من امكانية " 

لذلك هناك حاجة ملحة للبدء في خطة اشفاء قاسية بطلب من وزارة الداخلية وسنقوم بااليام القريبة بالبدء 
 بهذه الخطة النقاذ المجلس المحلي من العجز الكبير .

 
 

 تعيين مواعيد الجلسات العادية   الثاني البند
 

 االول من كل شهر  االقتراح ان يكون الموعد الرسمي للجلسات العادية هو يوم االثنين
 

 قرار:

 

 

 

 تعيين,  الجماهيري المركز ادارة اعضاء تعيين,  المحلي المجلس لجان اعضاء تعيين:   5+ 4+  3البند 
 المياه اتحاد في المحلي المجلس ممثل

  

 مؤنس عبد الحليم : اقترح ان نقوم بعمل جلسة ودية لتشكيل اللجان بشكل توافقي 

 اقتراح الدارة المجلس عن تصورنا لتشكيل اللجان اقترح ان نقوم بالتصويت عليه  خالد قدح : قمنا بارسال

 صالح يوسف طه : انا ايضا اطالب بالتصويت على االقتراح الذي ارسلناه 

 قرار أي على التصويت بطلب المخول المجلس رئيس فقط:  الحليم عبد تميم

ع للتصويت للدعوة كي يتسنى لنا دراستها قبل اقتراح او أي موضواطالب بارفاق أي  صالح يوسف طه : 
 الجلسة

 مؤنس عبد الحليم : طلب منطقي , في الجلسات القادمة سيتم ارفاق المواد للدعوة 

محمد قدح : انا اقترح ان نقوم بجلسه خاصه غير رسمية للتوافق على تشكيل اللجان بشكل توافقي بما 
 ن يضمن مشاركة جميع الكتل وحسب ما ينص القانو

 :قرار

 

 

 

 ادية اختيار يوم االثنين االول من كل شهر كموعد للجلسات الععلى  باإلجماع األعضاء صادق

 . 
 
 
 
 
 
 
 

تم االتفاق على تشكيل جلسة غير رسمية للتفاوض بشأن تشكيل اللجان وسيقوم احد اعضاء المعارضه بالرد 
 بالنسبة لموعد الجلسة 
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 אישור תב"רים חדשים  –البند السادس 

 אל"ש )תב"ר להגדלת חוזה גנים מזרחיים ( 280אישור בתוספת عدنان حلومة : 

 אל"ש  )תב"ר בי"ס אפאק (  114.020:       

 ( 531אל"ש )נגישות לקות שמיעה ( )תב"ר מס'  281.090:       

 חט"ב ג תוספת ל₪  1361,976:                

 

         

 

 

 

 סגירת תב"רים לא פעילים البند السابع : 

 

 

 

 

 

 

 

 االحترام مع

 مؤنس طه عبد الحليم
 

 المحلي المجلس رئيس
 

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

 
 
 

 אישור תב"רים חדשים على  باإلجماع األعضاء صادق

 . 
 
 
 
 
 
 
 

 סגירת תב"רים לא פעילים على  باإلجماع األعضاء صادق

 . 
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