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 11/09/2017التاريخ: 

 رئيس المجلس المحلي  المحترم، عمر إسماعيلحضرة السيد 

 نائب قائم بأعمال رئيس المجلس المحترم، أحمد محمد مطرحضرة السيد 

 نائب رئيس المجلس المحترم، أحمد فايز أيوبحضرة السيد 

 عضو المجلس المحلي المحترم، جمال أحمد قدورهالسيد  حضرة

 عضو المجلس المحلي المحترم، سعيد معبد الحلي السيدحضرة 

 عضو المجلس المحلي المحترم، يعبد الغنمروان حضرة المحامي 

 عضو المجلس المحلي المحترم، محمد أحمد مصريحضرة السيد 

 عضو المجلس المحلي المحترم، يعبد الغنخالد يحيى حضرة السيد 

 عضو المجلس المحلي المحترم، مفيد أحمد سرحانحضرة السيد 

 عضو المجلس المحلي المحترم، عبد القادر علي قادريحضرة السيد 

 عضو المجلس المحلي المحترم، سميح محمد أيوبحضرة السيد 

 محاسب المجلس المحترم، فطوم معبد الكريحضرة السيد 

 المستشار القضائي المحترم، صموئيل دكورالمحامي  حضرة

 ، محاسب مرافقالمحترم صادق دالشةحضرة المحامي 

 مراقب داخلي. المحترم، حسني مطرحضرة المحامي 

 

 وبعد،احتراما  تحية،

 .الموضوع: دعــوة

 

 02/10/2017الموافق  االثنينيوم  وذلك 09/2017رقم )غير عادية(  جلسة المجلسادعو حضرتكم بهذا لحضور 

  في قاعة المجلس المحلي. (30.19) مساءاوالنصف  بعةالساالساعة 

  :د البحثبن

 )مرفق التعديل(  2017إقرار تعديل الميزانية لعام 

 ألي استفسار يمكن التوجه لمحاسب المجلس بساعات العمل الرسمية.

 

 حضوركم هام وضروري.

 مع فائق االحترام

 

عام/سكرتير  مدير- جمال عمر فطوم

 المجلس

  
 نسخه:

 .مسؤول السلطات المحلية في وزارة الداخلية المنطقة الشمالية - السيد وسام فالح
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 09/2017محضر جلسة المجلس رقم 

 مساءاوالنصف  السابعةالساعة  02/10/2017من يوم االثنين 

 بحضور:

 رئيس المجلس – السيد عمر إسماعيل

 المحلي عضو المجلس – قادري السيد عبد القادر

 المحلي عضو المجلس – السيد سميح أيوب

 نائب قائم بأعمال رئيس المجلس – السيد احمد مطر

 غياب:

 المحلي عضو المجلس – السيد مفيد سرحان

 المحلي نائب رئيس المجلس- السيد احمد أيوب

 المحلي عضو المجلس – السيد محمد احمد مصري

 عضو المجلس المحلي قدوره،السيد جمال أحمد 

 عضو المجلس المحلي ،سعيد معبد الحلي السيد

 عضو المجلس المحلي ،يعبد الغنالمحامي مروان 

 عضو المجلس المحلي ،السيد محمد أحمد مصري

 عضو المجلس المحلي ،يعبد الغنالسيد خالد يحيى 

 اشتراك:

 .محاسب المجلسالسيد عبدالكريم فطوم, 

 

 :נושא הדיון() د البحثبن

 )مرفق التعديل(  2017إقرار تعديل الميزانية لعام 

 

 مساءا السابعة والنصفالساعة  08/10/2017أألحد نصاب قانوني تأجل الجلسة ليوم  حضورنظرا لعدم 
بما أن يوم الخميس مساء )بخصوص جلسات المجلس. -اإلضافة الثالثة المحلية، ألمر السلطات  22ند وذلك بناءا على ب

اإلضافة -)ج( ألمر السلطات المحلية 5رقم  بند- 19.30الساعة  08/10/2017 أألحدليوم الجلسة يوم عطله رسميه تؤجل 

 .(الثالثة

לצו  22וזאת בהתאם לסעיף  19.30שעה  08/10/2017 ראשוןהישיבה תדחה ליום  ,מנין חוקי נכחהיות ולא 

היות ויום חמישי הוא )תקנון בדבר ישיבות המועצה והנוהל בהן.  -השלישית התוספת –המועצות המקומיות 

)ג( לצו המועצות 5 בהתאם לסעיף 19.30שעה  08/10/2017 הישיבה תדחה ליום ראשוןמנוחה יום ערב 

 (.תקנון בדבר ישיבות המועצה והנוהל בהן -התוספת השלישית –המקומיות 

 

 19:45أقفلت الجلسة الساعة 

 

  المحضر: جمال فطوم، مدير عام/ سكرتير المجلسسجل 
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 09/2017محضر جلسة المجلس رقم 

 مساءاوالنصف  السابعةالساعة  08/10/2017من يوم االثنين 

 بحضور:

 رئيس المجلس – السيد عمر إسماعيل

 المحلي عضو المجلس – قادري السيد عبد القادر

 المحلي عضو المجلس – السيد سميح أيوب

 نائب قائم بأعمال رئيس المجلس – احمد مطرالسيد 

 عضو المجلس. –السيد مفيد سرحان 

 غياب:

 المحلي نائب رئيس المجلس- السيد احمد أيوب

 المحلي عضو المجلس – السيد محمد احمد مصري

 عضو المجلس المحلي قدوره،السيد جمال أحمد 

 عضو المجلس المحلي ،سعيد معبد الحلي السيد

 عضو المجلس المحلي ،يعبد الغنالمحامي مروان 

 عضو المجلس المحلي ،يعبد الغنالسيد خالد يحيى 

  :د البحثبن

 )مرفق التعديل(  2017إقرار تعديل الميزانية لعام 

 

الساعة  08/10/2017أألحد تأجلت الجلسة ليوم  02/10/2017يوم من نصاب قانوني في الجلسة  حضورنظرا لعدم 

بخصوص جلسات المجلس. )بما -ألمر السلطات المحلية، اإلضافة الثالثة  22ند وذلك بناءا على ب مساءاوالنصف  السابعة

)ج( ألمر 5بند رقم - 19.30الساعة  08/10/2017الجلسة ليوم أألحد الخميس مساء يوم عطله رسميه أجلت  أن يوم

نصاب قانوني تأجل الجلسة ليوم وبما أن في الجلسة المؤجلة لم يكن اإلضافة الثالثة(. -السلطات المحلية 

  3019.الساعة  10/10/2017الثالثاء 
 19.30שעה  08/10/2017, הישיבה נדחתה ליום ראשון 02/10/2017היות ולא נכח מנין חוקי בישיבת המליאה ביום 

תקנון בדבר ישיבות המועצה והנוהל בהן.  -התוספת השלישית –לצו המועצות המקומיות  22וזאת בהתאם לסעיף 

)ג( 5בהתאם לסעיף  19.30שעה  08/10/2017)היות ויום חמישי הוא ערב יום מנוחה הישיבה תדחה ליום ראשון 

היות ובישיבה מיום תקנון בדבר ישיבות המועצה והנוהל בהן(.  -התוספת השלישית –לצו המועצות המקומיות 

 .30.19שעה  10/10/2017לא נכח מנין חוקי הישיבה תדחה ליום שלישי  08/10/2017
 

צו המועצות המקומיות )א(, תוספת שלישית, תקנון בדבר ישיבות המועצה והנוהל בהן, פרק שישי: ]

. באין מנין חוקי: )א( לא היה מנין חוקי בישיבת המועצה, תידחה הישיבה 22מנין המשתתפים, סעיף 

תידחה הישיבה שוב ליומיים; במועד זה יהווה שליש  –יה גם במועד זה מנין חוקי לשלושה ימים; לא ה

 מחברי המועצה מנין חוקי לכל ענין שנכלל בסדר היום של הישיבה.

)ג( לענין ימי השבוע ושעות הישיבה יחולו גם על ישיבה נדחית לפי סעיף -)א( ו5)ב( הוראות סעיף 

 זה.[

 

 

 19:45أقفلت الجلسة الساعة 

 

  سجل المحضر: جمال فطوم، مدير عام/ سكرتير المجلس
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 مؤجلة غير عادية() 9/2017محضر جلسة المجلس رقم 

 مساءا  السابعة الساعة 10/10/2017من يوم 

 في قاعة المجلس
 بحضور:

 رئيس المجلس –السيد عمر إسماعيل 
 عضو لمجلس –السيد عبد القادر قادري 

 عضو المجلس –السيد سميج أيوب 
 عضو المجلس –السيد مفيد سرحان 

 رئيس المجلسقائم بأعمال نائب  –السيد احمد مطر  
 غياب:

 عضو المجلس –السيد جمال قدوره 
 عضو المجلس –مروان عبد الغني  المحامي

 عضو المجلس –السيد عبد الحليم سعيد 
 عضو المجلس –السيد محمد مصري 

 المجلسنائب رئيس  –السيد احمد أيوب 
 عضو المجلس – يعبد الغنالد السيد خ

 اشتراك:
 محاسب المجلس –السيد عبد الكريم فطوم 

 مهندس المجلس –السيد محمد مصري 
 المجلس مدير عام –السيد جمال فطوم 

 
 :بند البحث

 تم ارسال التعديل لجميع األعضاء. – 2017إقرار تعديل الميزانية لعام 

 
 الثالثة، اإلضافة المحلية،السلطات  ألمر 22بناء على بند رقم  المؤجلة الثانية،الثانية  الجلسةهذه هي 

 .الجلسة إلقامةاألعضاء يصبح نصاب قانوني  فإن ثلث المجلس،بخصوص جلسات 

عدم  أعضاء 6 اختارولكن  2/10/2017يوم لاألولى  العادية للجلسةأعضاء المجلس المحلي تم دعوتهم 

عدم  أعضاء 6كذلك اختار  8/10/2017 المؤجل ليوم يدوعند دعوتهم للموعد الجد للجلسة.الحضور 

 .ويصبح ثلث االعضاء نصاب قانوني هو الموعد الثالثاليوم الحضور 
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 :بند البحث

 تم ارسال التعديل لجميع األعضاء. – 2017إقرار تعديل الميزانية لعام 

 
 عمر إسماعيل:

اخلية من وزارة الد العامةتعديل الميزانية جاء نتيجة تغيرات حدثت خالل هذه الفترة ومنها زيادة في الهبة 

ش.ج وبناء عليه أجرينا تعديالت على بنود  ألف 2,987( حيث حصلنا على زيادة بمبلغ מענקי איזון)

 الميزانية.

 عبد الكريم فطوم:

لميزانية ا العامة.هناك تقليصات في المصروفات  العامة كانقبل الحصول على الفارق في ميزانية الهبه 

 ות(עצמי) للمجلسالذاتية ش.ج. نتيجة التعديالت ومنها تقليص المدخوالت  ألف 72,543األساسية كانت 

وزيادة مساحة  المفصلةعلى الخرائط  المصادقةش.ج. حيث توقعنا قبل بداية السنة  ألف 1,124بمبلغ 

التعديالت الحصول من البناء وهذا يؤدي الى زيادة الدخل والذي حصل انه لم يصادق على الخرائط. 

قليصات الت الزيادة النهائية بعد. العامةعلى زيادة في ميزانية المعارف والرفاه االجتماعي وبعض البرامج 

 ألف 73,313الميزانية بعد التعديل  وبناءا عليه تصبح ألف ش.ج. 770العامة في المدخوالت تصبح 

. ارفق ووزع التعديل لجميع الجديدةأيضا على المصاريف بناءا على المدخوالت  إثروهذا  .ش.ج

 األعضاء.

 القرار:

بعد التداول بين األعضاء الحاضرين واالستفسارات وشرح رئيس المجلس والمحاسب تم إقرار التعديالت 

الف ش.ج. أعضاء المجلس الحاضرون يقرون  73,313لتصبح  2017لعام في الميزانية العامة لعام 

 التعديل في الميزانية العامة. 

 

 20:00أقفلت الجلسة الساعة 

  مدير عام/ سكرتير المجلسسجل المحضر: جمال فطوم، 
 
 
 

 عمر إسماعيل
 رئيس المجلس

 جمال فطوم 
 مدير عام/سكرتير

 
 

 


