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 27/05/2018: 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) 04/2018 رقم المجلس جلسة لحضور بهذا حضرتكم ادعو
 .المجلس قاعة في مساء السادسة الساعة 04/06/2018
 

 :البحث بنود

מענק חד פעמי ش.ج. لبرنامج ثقافي.  60,000ن مفعال هبايس بمبلغ ميزانية غير عادية م .1

 .₪ 60,000ע"ס  2018לאירוע תרבות ברשויות המקומיות 

תקציב בלתי רגיל מהטוטו ش.ج.  388,111من طوطو للملعب بمبلغ  ميزانية غير عادية من .2

 . ₪ 388,111למגרש כדורגל ע"ס 

 ציב בלתי רגיל לפיתוח:תק: 2018للتطوير لسنة غير عادية  ميزانيات .3

  700,000כבישים ش.ج.  700,000 –شوارع ₪  

   243,000 –מגרש סינטטי ش.ج.  243,000ملعب سنتيتي ₪  

  700,000 –כבישים ش.ج.    700,000 –شوارع ₪  

  202,000 –שיפור חזות הכפר   ش.ج. 202,000تحسين واجهة البلد ₪. 

 ةلبناء مدرسة تكنولوجي 2018التطوير لسنة  ميزانية غير عادية من مفعال هبايس ضمن خطة .4

תקציב בלתי רגיל ממפעל הפיס להקמת מבני ش.ج.  7,654,878"نعمت" نحف بمبلغ 

 .₪ 7,654,878טכנולוגי נעמ"ת נחף ע"ס  2018תכנית הפיתוח לשנת  –חינוך 
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תכנית . 35,36قسائم  19131طريق لسيارات حوض  260-0591164خارطة مفصلة رقم  .5

 .35,36חלקות  19131זיקת הנאה למעבר רכב גוש  260-0591164מפורטת 

 :2017סגירת תב"רים לשנת انتهى العمل بها:  2017إغالق ميزانيات غير عادية لسنة  .6

, موديل 2015ترميم مخزن الطوارئ, برنامج حوسبه في المدارس . )389, 398, 425, 426

 , برنامج حوسبة لمركز الموهوبين(.2016موسيقي 

   

 
 

 االحترام فائق مع
 فطوم عمر جمال

 المجلس سكرتير/ عام مدير
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 04/2018محضر جلسة المجلس رقم 

 الساعة السادسة مساءا 04/06/2018من يوم االثنين 

 بحضور:

 رئيس المجلس – السيد عمر إسماعيل

 عضو المجلس المحلي – السيد مفيد سرحان

 عضو المجلس المحلي – قادري السيد عبد القادر

 عضو المجلس المحلي – د سميح أيوبالسي

 نائب قائم بأعمال رئيس المجلس – السيد احمد مطر

 غياب:

 نائب رئيس المجلس المحلي- السيد احمد أيوب

 عضو المجلس المحلي – السيد محمد احمد مصري

 عضو المجلس المحلي السيد جمال أحمد قدوره،

 ، عضو المجلس المحليعبد الحليم سعيد السيد

 عضو المجلس المحلي مروان عبد الغني،المحامي 

 ، عضو المجلس المحليالسيد خالد يحيى عبد الغني

 اشتراك:

 المجلس حاسبم – عبدالكريم فطومالسيد 

 

الساعة السادسة مساءا وذلك بناءا  10/06/2018نظرا لعدم حضور نصاب قانوني تأجل الجلسة ليوم أألحد 

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

)ج( ألمر السلطات 5بند رقم  18.00الساعة  10/06/2018يوم عطله رسميه تؤجل الجلسة ليوم أألحد 

 اإلضافة الثالثة(.-المحلية 

וזאת בהתאם לסעיף  18.00שעה  10/06/2018היות ולא נכח מנין חוקי, הישיבה תדחה ליום ראשון 

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

)ג( לצו המועצות 5סעיף  10/06/2018ויום 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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 مؤجلة 04/2018محضر جلسة المجلس رقم 

 الساعة السادسة مساءا 10/06/2018 االحدمن يوم 

 بحضور:

               رئيس المجلس – السيد عمر إسماعيل

 عضو المجلس المحلي – السيد مفيد سرحان

 المجلس المحلي عضو – قادري السيد عبد القادر

 عضو المجلس المحلي – السيد سميح أيوب

 نائب قائم بأعمال رئيس المجلس – السيد احمد مطر

 عضو المجلس المحلي – السيد محمد احمد مصري

 غياب

 نائب رئيس المجلس المحلي- السيد احمد أيوب

 عضو المجلس المحلي السيد جمال أحمد قدوره،

 لس المحلي، عضو المجعبد الحليم سعيد السيد

 عضو المجلس المحلي المحامي مروان عبد الغني،

 ، عضو المجلس المحليالسيد خالد يحيى عبد الغني

 اشتراك:

 المجلس حاسبم – عبدالكريم فطومالسيد 

 

מענק חד פעמי ش.ج. لبرنامج ثقافي.  60,000ميزانية غير عادية من مفعال هبايس بمبلغ  .1

 .₪ 60,000ע"ס  2018לאירוע תרבות ברשויות המקומיות 

 תקציב בלתי רגיל לפיתוח:: 2018للتطوير لسنة غير عادية  ميزانيات .2

  700,000כבישים ش.ج.  700,000 –شوارع ₪  

  243,000 –מגרש סינטטי ش.ج.  243,000سنتيتي ملعب ₪  

  700,000 –כבישים ش.ج.    700,000 –شوارع ₪  

  202,000 – שיפור חזות הכפר  ش.ج. 202,000تحسين واجهة البلد ₪. 

 ةلبناء مدرسة تكنولوجي 2018ميزانية غير عادية من مفعال هبايس ضمن خطة التطوير لسنة  .3

תקציב בלתי רגיל ממפעל הפיס להקמת מבני ش.ج.  7,654,878"نعمت" نحف بمبلغ 

 .₪ 7,654,878טכנולוגי נעמ"ת נחף ע"ס  2018תכנית הפיתוח לשנת  –חינוך 

תכנית . 35,36قسائم  19131طريق لسيارات حوض  260-0591164خارطة مفصلة رقم  .4
 .35,36חלקות  19131זיקת הנאה למעבר רכב גוש  260-0591164מפורטת 

: 2017סגירת תב"רים לשנת انتهى العمل بها:  2017إغالق ميزانيات غير عادية لسنة  .5

, موديل 2015حوسبه في المدارس ترميم مخزن الطوارئ, برنامج . )389, 398, 425, 426

 , برنامج حوسبة لمركز الموهوبين(.2016موسيقي 

 ةإضافة في بداية الجلس

 ش.ج. 1,295,261المصادقة على ميزانية غير عاديه من زارة اإلسكان بمبلغ  .6

 ش.ج. 31,147المصادقة على ميزانية غير عادية من وزارة المعارف بمبلغ  .7
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الساعة  10/06/2018الجلسة العادية أجلت الجلسة ليوم أألحد  في موعد نظرا لعدم حضور نصاب قانوني

بخصوص جلسات -ألمر السلطات المحلية، اإلضافة الثالثة  22ند السادسة مساءا وذلك بناءا على ب

 المجلس. 

 

 عمر إسماعيل: )رحب بالجميع وتمنى لهم صوما مقبوال وعيدا سعيد(

 دين لجدول اعمال الجلسة:بن إضافةإقرار في بداية الجلسة اود 
 .ش.ج 1,295,261لغ ببم اإلسكانالمصادقة على ميزانية غير عاديه من زارة  .1
 ش.ج. 31,147المصادقة على ميزانية غير عادية من وزارة المعارف بمبلغ  .2

 القرار:

 أعضاء المجلس الحاضرين يصادقون على إدراج البندين لجدول أعمال الجلسة؟

 

 :1بند رقم 

מענק חד פעמי ش.ج. لبرنامج ثقافي.  60,000ر عادية من مفعال هبايس بمبلغ ميزانية غي

 ₪ 60,000ע"ס  2018לאירוע תרבות ברשויות המקומיות 

 القرار:

الحاضرين تم المصادقة على الميزانية الغير عاديه من مفعال هبايس إلقامة  األعضاءبإجماع 

 من مفعال هبايس. .ش.ج 60,000 لغبمهرجان في نحف في فترة رمضان والعيد السعيد بم

 

 :2بند رقم 

 תקציב בלתי רגיל לפיתוח:: 2018ميزانيات غير عادية للتطوير لسنة 

  700,000כבישים ش.ج.  700,000 –شوارع ₪  

  243,000 –מגרש סינטטי ش.ج.  243,000ملعب سنتيتي ₪  

  700,000 –כבישים ش.ج.    700,000 –شوارع ₪  

  202,000 –שיפור חזות הכפר ش.ج.   000202,تحسين واجهة البلد ₪. 
 

 القرار:
يصادقون على الميزانية الغير عادية للتطوير أعضاء المجلس الحاضرين  عضاءبين األبعد التداول 

 .ش.ج 700,000رع اشو. ش.ج 243,000ش.ج , ملعب سنتيتي  700000شوارع  :2018لسنة 

  .ش.ج 202,000تحسين واجهه البلد 

 
 :3بند رقم 

 ةلبناء مدرسة تكنولوجي 2018يزانية غير عادية من مفعال هبايس ضمن خطة التطوير لسنة م

תקציב בלתי רגיל ממפעל הפיס להקמת מבני ش.ج.  7,654,878"نعمت" نحف بمبلغ 

 ₪ 7,654,878טכנולוגי נעמ"ת נחף ע"ס  2018תכנית הפיתוח לשנת  –חינוך 
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 :إسماعيلعمر 
 األمورحتى تكون  نحف،ة غير عاديه لبناء مدرسة تكنولوجيه في وزارة المعارف خصصت ميزاني

 بملكية المجلس المحلي وكذلك الترخيص سيكون باسم المجلس. واألرضبناية المدرسة  واضحة،
هذه الميزانية  خرائط،ان ال توجد  ةلغاي ،10جزء من قسيمة  19125في حوض المقترح الموقع 

 .األقلالى سته سنوات على  أربعةخالل ميزانية اوليه وبناء المدرسة سيتم 
 محمد مصري:

 المدرسة.هل سيكون هناك اتفاق على تفعيل 
 :إسماعيلعمر 

سيتم البدء  الميزانيةعلى  المصادقةبعد  .كليا. حصلنا على ميزانية واضحةلغاية االن غير  األمور
 وغيرها.هناك اتفاقيات  القانونية سيكون واالستشارةبتخطيط المبنى وبناء على توجيهات الوزارة 

 .وبما ينص عليه القانون عمل بناء على مصلحة المجلس والبلد فقطنس
 

 القرار:
على الميزانية الغير عادية من وزارة المعارف  المصادقةالحاضرين تم  األعضاءبعد التداول بين 

 ش.ج.  7,654,878لبناء مدرسة تكنولوجيه بمبلغ 

 

 :4 بند رقم
תכנית . 35,36قسائم  19131طريق لسيارات حوض  260-9116405خارطة مفصلة رقم 

 35,36חלקות  19131זיקת הנאה למעבר רכב גוש  0591164-260מפורטת 
 

 القرار:
لجنة بالخارطه  إيداعتم المصادقه على  األعضاءبعد االطالع على الخارطه والتداول بين 

 التنظيم المحليه للمصادقه على التغيير المقترح.
 
 

 :5قم بند ر
: 2017סגירת תב"רים לשנת انتهى العمل بها:  2017إغالق ميزانيات غير عادية لسنة 

, موديل 2015ترميم مخزن الطوارئ, برنامج حوسبه في المدارس . )389, 398, 425, 426

 , برنامج حوسبة لمركز الموهوبين(2016موسيقي 
 

 القرار:
على اغالقها في قسم  المصادقةاالعمال ويجب هذه ميزانيات غير عاديه حصلنا عليها وتم تنفيذ 

الميزانيات الغير عاديه التي تم انتهاء  إغالقالمجلس الحاضرين يصادقون على  أعضاء الحسابات.

  .واستغاللهاالعمل بها 

 

 : مضاف- 6 بند رقم

 ش.ج 261,295,1بميلغ  اإلسكانعلى ميزانية غير عاديه من زارة  المصادقة

 
 القرار:

 اإلسكانالحاضرين تم المصادقه على الميزانيه الغير عاديه من وزارة  عضاءاألباجماع 
 ش.ج. 1,295,261بمبلغ 
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 مضاف: 7 بند رقم

 ش.ج . 31147على ميزانية غير عادية من وزارة المعارف بمبلغ  المصادقة

 
 

 القرار:
المعارف الحاضرين تم المصادقه على الميزانية الغير عادية من وزارة  األعضاءباجماع 

 .ش.ج 31,147لطالب ذوي االحتياجات الخاصه بمبلغ 

 
 
 
 
 

 
 

 عمر إسماعيل
 رئيس المجلس

 جمال فطوم 
 مدير عام/سكرتير

 
 


