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 28/03/2018: التاريخ
  المحلي المجلس رئيس المحترم، إسماعيل عمر السيد حضرة
 المجلس رئيس بأعمال قائم نائب المحترم، مطر محمد احمد السيد حضرة
 المجلس رئيس نائب المحترم، أيوب فايز احمد المحامي حضرة
 المحلي المجلس عضو المحترم، سعيد الحليم عبد السيد حضرة
 المحلي المجلس عضو المحترم، الغني عبد روانم السيد حضرة
 المحلي المجلس عضو المحترم، قدوره أحمد جمال السيد حضرة
 المحلي المجلس عضو المحترم، مصري أحمد محمد السيد حضرة
 المحلي المجلس عضو المحترم، الغني عبد يحيى خالد السيد حضرة
 محليال المجلس عضو المحترم، سرحان أحمد مفيد السيد حضرة
 المحلي المجلس عضو المحترم، قادري علي القادر عبد السيد حضرة
 المحلي المجلس عضو المحترم، أيوب محمد سميح السيد حضرة
 المجلس محاسب المحترم، فطوم الكريم عبد السيد حضرة
 القضائي المستشار المحترم، دكور صموئيل المحامي حضرة
 .خليدا مراقب المحترم، مطر حسني المحامي حضرة
 مرافق محاسب المحترم، دالشة صادق المحامي حضرة

 
 وبعد، احتراما تحية،

 .הזמנה() دعــوة: الموضوع
 

 الموافق االثنين يوم وذلك( عادية) 03/2018 رقم المجلس جلسة لحضور بهذا حضرتكم ادعو
 .المجلس قاعة في مساء السادسة الساعة 02/04/2018
 

 :البحث بنود

 1,527,298: بمبلغ الشاملة سينا ابن مدرسة في بناء إلضافة المعارف وزارة من عادية غير لميزانية زيادة .1
אישור תוספת לתקציב בלתי רגיל ממשרד . ج.ش 5,531,648 االجمالية الميزانية لتصبح. ج.ش

סה"כ התקציב לאחר  ₪ 1,527,298החינוך לבנית תוספת בבית ספר מקיף אבן סינא ע"ס 
 .₪ 5,531,648התוספת 

המתנ"ס שבהקמה בשיתוף עם החברה : الجماهيرية المراكز شركة مع بالتعاون الجماهيري مركزال .2

 למתנ"סים:

אישור נציגי המועצה בהנהלת המתנ"ס . الجماهيري المركز إدارة في المجلس ممثلي إقرار .أ
 שיוקם.

 אישור התקנות של המתנ"ס . الجماهيري المركز إلدارة الجمعية دستور على المصادقة .ب
 الجماهيري والمركز الجماهيرية المراكز شركة ،المحلي المجلس بين االتفاقية توقيع على مصادقةال .ت

 ،החברה למתנ"סים ،אישור החתימה על הסכם בין המועצה המקומית( عثماني جمعية)
 והעמותה/המתנ"ס. 

 
 
 

 االحترام فائق مع
 فطوم عمر جمال

 المجلس سكرتير/ عام مدير
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 03/2018قم محضر جلسة المجلس ر

 الساعة السادسة مساءا 02/04/2018من يوم االثنين 

 بحضور:

 رئيس المجلس – السيد عمر إسماعيل

 المحلي عضو المجلس – السيد مفيد سرحان

 المحلي عضو المجلس – قادري السيد عبد القادر

 المحلي عضو المجلس – السيد سميح أيوب

 لسنائب قائم بأعمال رئيس المج – السيد احمد مطر

 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 

 محليعضو المجلس ال ،يعبد الغنالسيد خالد يحيى 

 اشتراك:

 مهندس المجلس – السيد محمد رافع مصري

 

الساعة السادسة مساءا وذلك بناءا  08/04/2018نظرا لعدم حضور نصاب قانوني تأجل الجلسة ليوم أألحد 

بخصوص جلسات المجلس. )بما أن يوم الخميس مساء -ألمر السلطات المحلية، اإلضافة الثالثة  22ند على ب

)ج( ألمر السلطات 5بند رقم  18.00الساعة  08/04/2018الجلسة ليوم أألحد  يوم عطله رسميه تؤجل

 اإلضافة الثالثة(.-المحلية 

וזאת בהתאם לסעיף  18.00שעה  08/04/2018היות ולא נכח מנין חוקי, הישיבה תדחה ליום ראשון 

הן. )היות תקנון בדבר ישיבות המועצה והנוהל ב -התוספת השלישית –לצו המועצות המקומיות  22

)ג( לצו המועצות 5סעיף  08/04/2018ויום חמישי הוא ערב יום מנוחה הישיבה תדחה ליום ראשון 

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

 

 18:25أقفلت الجلسة الساعة 

 

 

 سجل المحضر: جمال فطوم، مدير عام/ سكرتير المجلس
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 03-04-2018التاريخ: 

 رئيس المجلس المحلي  المحترم، عمر إسماعيلحضرة السيد 

 نائب قائم بأعمال رئيس المجلس المحترم،احمد محمد مطر  السيدحضرة 

 نائب رئيس المجلس المحترم،احمد فايز أيوب  السيدحضرة 

 عضو المجلس المحلي المحترم،عبد الحليم سعيد حضرة السيد 

 عضو المجلس المحلي المحترم،ي مروان عبد الغن المحاميحضرة 

 عضو المجلس المحلي المحترم، جمال أحمد قدورهحضرة السيد 

 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 قادرييد حضرة الس

 عضو المجلس المحلي المحترم، سميح محمد أيوبحضرة السيد 

 محاسب المجلس المحترم، فطوم معبد الكريحضرة السيد 

 المستشار القضائي المحترم، صموئيل دكورحضرة المحامي 

 مراقب داخلي. المحترم، حسني مطرحضرة المحامي 

 مرافق محاسب المحترم، دالشة صادق حاميالم حضرة
 مهندس المجلس – محمد رافع مصري السيد حضرة

 

 وبعد،احتراما  تحية،

 .הזמנה(الموضوع: دعــوة )
 

 جلسة لحضور بهذا حضرتكم ادعوبناءا على عدم حضور نصاب قانوني بموعد الجلسة, 

 في مساءا السادسة الساعة 08/04/1820 الموافق أألحد يوم وذلك 03/2018 رقم المؤجلة المجلس

 بخصوص الثالثة اإلضافة المحلية، السلطات ألمر 22 رقم بند استنادا على المحلي المجلس قاعة

 .  المجلس جلسات

 كما مبين بالدعوة السابقة المرفقة.  البحث بنود
 

 حضوركم هام وضروري.
 

 مع فائق االحترام
 

 جمال عمر فطوم
 مدير عام/سكرتير المجلس
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 (1) مؤجله 3/2018 رقم المجلس جلسة رمحض
 مساء السادسة الساعة 8/4/2018 االحد يوم من

 المحلي المجلس االجتماعات قاعة في
 :بحضور

 المجلس رئيس – إسماعيل عمر السيد
 المجلس رئيس بأعمال قائم نائب – مطر احمد السيد
 المجلس عضو – قادري القادر عبد السيد
 المجلس عضو – أيوب سميح السيد
 المجلس عضو – سرحان مفيد السيد
 المجلس عضو – مصري احمد محمد السيد

 :غياب
 المجلس عضو – الغني عبد مروان المحامي

 المجلس عضو – سعيد الحليم عبد السيد
 المجلس عضو– أيوب احمد السيد
 المجلس عضو- قدوره جمال السيد
 المجلس عضو – الغني عبد خالد السيد

 :اشتراك
 المجلس مهندس – مصري مدمح السيد

 
 :البحث بنود

 

: بمبلغ الشاملة سينا ابن مدرسة في بناء إلضافة المعارف وزارة من عادية غير لميزانية زيادة .1

 . ج.ش 5,531,648 االجمالية الميزانية لتصبح. ج.ش 1,527,298
אישור תוספת לתקציב בלתי רגיל ממשרד החינוך לבנית תוספת בבית ספר מקיף אבן 

 .₪ 5,531,648סה"כ התקציב לאחר התוספת  ₪ 1,527,298א ע"ס סינ

 : الجماهيرية المراكز شركة مع بالتعاون الجماهيري المركز .2
 המתנ"ס שבהקמה בשיתוף עם החברה למתנ"סים:

 . الجماهيري المركز إدارة في المجلس ممثلي إقرار .أ
 אישור נציגי המועצה בהנהלת המתנ"ס שיוקם.

 . الجماهيري المركز إلدارة الجمعية دستور على المصادقة .ب
 של המתנ"ס  ןאישור התקנו

 والمركز الجماهيرية المراكز شركة المحلي، المجلس بين االتفاقية توقيع على المصادقة .ت

 ( ةعثماني جمعية) الجماهيري

 ،החברה למתנ"סים ،אישור החתימה על הסכם בין המועצה המקומית
 והעמותה/המתנ"ס. 
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 : 1 رقم بند

: بمبلغ الشاملة سينا ابن مدرسة في بناء إلضافة المعارف وزارة من عادية غير لميزانية ادةزي

 . ج.ش 5,531,648 االجمالية الميزانية لتصبح. ج.ش 1,527,298

אישור תוספת לתקציב בלתי רגיל ממשרד החינוך לבנית תוספת בבית ספר מקיף אבן 

 .₪ 5,531,648פת סה"כ התקציב לאחר התוס ₪ 1,527,298סינא ע"ס 

 :إسماعيل عمر

 ابن لمدرسة بناء إلضافة المعارف وزارة من عادية غير ميزانية على المصادقة تم سابقه جلسة في

 البعدمثل  ،البناء ميزانيات لحساب الوزارة معايير على وبناء شيكل مليون 4 حوالي بمبلغ الشاملة سينا

 .ج.ش 1,527,298 بمبلغ الميزانية إضافة على احصلن وغيرها االرتفاعات والمنحدرات ،الجغرافي

 :القرار

 إضافة المعارف وزارة من عادية الغير الميزانية على المصادقة تم الحاضرين األعضاء بإجماع

 .ج.ش 5,531,648 الميزانية مجمل ليصبح ج. .ش 1,527,298 بمبلغ السابقة عاديه الغير للميزانية

קציב הבלתי רגיל ממשרד החינוך חברי המליאה הנוכחים מאשרים את הת

וסה"כ התקציב לאחר התוספת  ₪ 1,527,298תוספת לתקציב ע"ס 

5,531,648 ₪ . 

 

 :2 رقم بند

 : الجماهيرية المراكز شركة مع بالتعاونالذي سيقام  الجماهيري المركز

 המתנ"ס שבהקמה בשיתוף עם החברה למתנ"סים:

 . سيقام الذي يريالجماه المركز إدارة في المجلس ممثلي إقرار .أ

 אישור נציגי המועצה בהנהלת המתנ"ס שיוקם.

 . الجماهيري المركز إلدارة الجمعية دستور على المصادقة .ب

 של המתנ"ס  ןאישור התקנו

 الجماهيري والمركز الجماهيرية المراكز شركة المحلي، المجلس بين االتفاقية توقيع على المصادقة .ت

 ( عثماني جمعية)

 ،החברה למתנ"סים ،הסכם בין המועצה המקומיתאישור החתימה על 

 והעמותה/המתנ"ס
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 :القرار

 لتفعيل نحف في جماهيري مركز إقامة مراحل في الجماهيرية المراكز شركة مع بالتعاون المحلي المجلس

 .نحف في وغيرها واجتماعيه منهجيه ال وفعاليات نشاطات

 مركز إقامة على المصادقة إقرار تم 5/2017 رقم جلسة 11/6/2017 يوم من سابقه مجلس جلسة في

 المراكز شركة مع شراكة على والمصادقة المركز لتفعيل عثمانية جمعيه تسجيل على والمصادقة ،جماهيري

 ممثلي إقرار اليوم والمطلوب الجماهيري المركز تفعيل اجل من المطلوبة الوثائق كل تحضير وتم الجماهيرية

 االتفاقية توقيع على والمصادقة الجمعية دستور على والمصادقة هيريالجما المركز إدارة في المجلس

 (للدعوة ارفقوا واالتفاقية )الدستور

 :لمصادقها تم الحاضرين األعضاء بين التداول بعد

 عمر السادة وهم الجماهيري المركز إدارة في المجلس يصادقون على ممثليأعضاء المجلس  .1

 عضو- أيوب سميح السيد ،المجلس يسرئ نائب- مطر احمد السيد ،المجلس يسرئ – إسماعيل

 بالتنسيق اختيارهم تمي المجلس موظفي من موظفين إضافة وكذلك الرياضة لجنة ئيسرو المجلس

   .وممثل للجمهور مصالح تضارب هناك كوني ال بحيث الشركة إدارة مع

ומר והם מר ע נציגי המועצה בהנהלת המתנ"ס שיוקם מליאת המועצה מאשרים את 

חבר  –סגן מ"מ יו"ר, מר סמיח איוב  –ראש המועצה, מר אחמד מטר  –אסמאעיל 

המועצה ויו"ר ועדת הספורט במועצה, וכן שני פקידים מהמועצה שלא ימצאו בניגוד 

 .עניינים עם המתנ"ס ונציג ציבור

  .ضاءاألع على وزع الذي المركز دارةإل الجمعية دستور علىأعضاء المجلس الحاضرين يصادقون  (2

 .שנשלח לחברי המליאה חברי המליאה מאשרים את התקנון של המתנ"ס

 المراكز شركة ،المحلي المجلس بين االتفاقية توقيع علىأعضاء المجلس الحاضرين يصادقون  (3

  (.يةعثمان جمعية) قاميس يذال الجماهيري والمركز الجماهيرية

קומית, החברה חברי המליאה מאשרים את החתימה על ההסכם בין המועצה המ

 . שיוקם למתנ"סים והעמותה/המתנ"ס

 المجلس سكرتير/ عام مدير فطوم جمال: المحضر سجل
 

 

 عمر إسماعيل
 رئيس المجلس

 جمال فطوم 
 مدير عام/سكرتير

 


