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محضر جلسة المجلس المحلي غير إعتيادية رقم 4104/4
الخميس  4221424104الساعة السادسة مسا ًء
ديوان الرئيس
رئيسالمجلسالمحلي 
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المحاميامينمرجية 
السيدسامرسعد 
السيدةانهارمصاروة 






المستشارالقضائي 
مراقبالمجلس 
مستشارةلمكانةالمرأة 



















على جدول األعمال :

البت في ميزانية المجلس المحلي 4104
مضررئيسالمجلس   : أهالوسهالبالجميعنبدأجلستنااليومغيراإلعتياديةرقم،4104/4المصادقةعلىميزانية
المجلسالمحلي .4104
الفكرة هي ،ابو براء يعرض ويعطي لمحة عامة وشاملة عن الميزانية المطروحة امامكم
وكذلكالمستشارالقضائيامينيمكنهاعطاءالتوضيحاتورأيهمنالناحيةالقانونية .
االقتراح–  اطلبمنكمالصبرليتسنىلناسماعالجميعبصورةمنظمةواعطاءالفرصةلكل
شخصوشخصلتقديمالمالحظاتمعتحديدالفترةالزمنيةلكلمداخلةومنثمننتقللمرحلة
التصويتعلىالميزانية،نورفليتفضل :
نورجزماوي 

 : أهال وسهال  ،ارحب بجميع االعضاء والجمهور المتواجد  ،بداية وباإلضافة الى جدول
االعماللجلسةاليومهناكمقدمةحولكيفيةبناءالميزانية،شرحوعرضللنقاطالمهمة
المذكورةفيالميزانيةوبعدهافتحالمجاللألسئلةواإلجابةعلىقدرالمستطاع. 
هناك بعض التعديالت التجميلية ليساكثر ،اعذروني سوف اضطر الستعمال اللغة المهنية
والتكلمبالعبرية.ابدأبشرحمراحلبناءوتحضيرالميزانية– 
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المرحلة األولى لتحضير الميزانية عادة يتم عقد جلسة بشهر ايلول بين محاسب المجلس
والرئيس لعرض الخطوط االساسية (برامج وسياسة المجلس للسنه المقبلة)  ولكن نظراً
لالنتخاباتوالظروفالمصاحبةلمتعقدهذهالجلسة .
المرحلة الثانيةيقومالمحاسب :
.1
.2
.3
.4
.5
.6

دراسة تنفيذ الميزانية لسنة  4102استنتاج واستخالص العبر – تقديرات متوقعة للسنة
المقبلة"תחזית ,אומדנים".
التشاورمعرؤساءاالقساموسماعطلباتواحتياجاتكلقسموقسمللسنةالمقبلة ,ووفقا
لهذه الخطوات والرؤيا المهنية للمحاسب الذي يقوم بتحضير مسودة أولى للميزانية
"בניית טיוטה ראשונה לתקציב".
مناقشتهامعرئيسالمجلسليتسنىلهادخالالتصليحاتالتيتتوافقمعرؤيتهوسياسته
المستقبلية.
بعدسماعاقتراحاتوتعديالتالرئيسوالبحثبمدىتأثيروصدىهذهالتعديالتعلى
سيرورة العمل في االقسام وبالتنسيق مع رؤساء االقسام تبنى المسودة الثانية (شبه
جاهزة).
هذهالميزانية(المسودة)تعرضعلىاللجنةالمالية(لجنةاالدارة)التيتناقشهابدورها
وتقرهاويمكنهاادخالالتعديالتالمطروحة.
المسودة الثالثة واالخيرة والمتوفرة بين ايديكم في جلستنا اليوم من اجل المناقشة
والمصادقةعليها.

بعداكثرمن 6 جلساتمعرؤساءاالقسامورئيسالمجلس،هناكعواملعديدةاخذتبعين
االعتباركالقيودالتييفرضهاالقانون "אילוצי חוק" -االلتزامبالقانون،وتوقعاتالمحاسب
لقدعملنابحذروتشديدعلىتقديرسليموقابلللتنفيذفيمايتعلقفيالمدخوالتمناجلتفادي
الوصولللعجزوذلكوفقالخبرةالطاقمالمرافقوالوضعالسائدفيالدولةلسنة" 4102מצב
משק במדינה וביצוע אומדנים  ، "2113المصروفات عادة قابلة للسيطرة فباستطاعة
الرئيسوالمحاسبالمصادقةاواالعتراضعليهااذالزماالمرأواإلستغناءعنها.
في الصفحة  66يظهر في الجانب االيمن للصفحة المدخوالت وفي الجانب االيسر
المصروفات،وهنانالحظانخفاضبنسبة%4للمدخوالتلسنة 4104بالمقارنةمع4102
وكذلكارتفاع ما يقارب  6.6 %للمصروفات لسنة  4104بالمقارنة مع  ،4102وهذا يدل
علىسياسةالتشديدفيبناءالميزانية .
هناك عوامل اضافية اخرى اخذت بعين االعتبار في بناء المدخوالت والمصروفات لسنة
 :4104
.0
.4
.2
.4

المصروفاتالفعليةلعام.4102
طلباتواحتياجاترؤساءاالقساملنجاعةوسيرورةالعمل.
الرؤيا المستقبلية لرئيس واعضاء المجلس المنتخبون العاملون على تقديم الخدمات
للمواطنينوالمنعكسةعلىالميزانية.
رؤيةالمحاسبالمهنية.



نظرة شاملة للميزانية والمكونة من  0653325111شاقل مبلغ ليس ببسيط بالمقارنة مع
السلطاتالمحليةاالخرى .
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محمدمصري 

 : على الرغم من ذلك هناك انخفاض بالمقارنة للسنة السابقة "בכל זאת יש ירידה משנה
שעברה".

نورجزماوي 

 : الميزانية في البداية تبنى بشكل تقديري عمليا التنفيذ يختلف ( تقديرنا لسنة  4102كان
01450415111شاقلولكنالتنفيذالفعليلسنة4102كان005266،111شاقل) 
"התקציב נבנה כאומדן ,הביצוע הינו שונה האומדן היה  ₪112,041,111לעומת
הביצוע " ₪ 00,366,111
هناك ارتفاع ما يقارب  %01بحجم الميزانية للمصروفات بالمقارنة مع الميزانية للسنة
السابقةبقيمة(651115111شاقل)هذهالمبلغغيربسيطمناجلالحصولعليه .
المدخوالت التي امامنا في الجانب االيمن مكونة من  0653325111شاقل  - %36من هذا
المبلغمصدرهمنالوزاراتالحكومية،وزارةالمعارف،وزارةالرفاهاالجتماعي،وزارة
الداخلية ،وزارة الزراعة وغيرها و  42 %مصدرها من المدخوالت الذاتية التي تجبيها
السلطةالمحليةمنالسكانبقيمة2656665111شاقل.وحسبالرسمالبيانيالذيبينايديكم"
תרשים זרימה" فالجزءاالكبرللمدخوالتالحكوميةخاصفيجهازالتربيةوالتعليمبنسبة
26.60%،هبةالتوزان"מענק איזון" وزارةالداخليةبنسبة%06.14،الرفاهاالجتماعي
%6.03وزاراتاخرى %0.46
وبالنسبة للمدخوالت الذاتية  :فالجزء االكبر من المدخوالت الذاتية خاص باألرنونا وهي
تشكلنسبة44.66%منمجملالمدخوالت .
غالبا المدخوالت الحكومية مضمونة وواضحة ولكن الخطورة االكبر هي في تجنيد
المدخوالتالذاتية"סיכון אפסי" אך הסיכונים בקבלת ההכנסות העצמאיות גדול ביותר.
اعودواكررالمدخوالتالذاتيةهي42%منالمدخوالتككل .

توفيقضعيف 

 : تقصدهذههيالمدخوالتالمتوقعة"צפויות"

نورجزماوي 

 : بالطبع"כמובן"
األرنونا تشكل نسبة  66 %من المدخوالت الذاتية وغيرها بنسبة  40 %المكونة من عدة
مركباتاخرىوكذلكالفوائدوالمياه ...
فيمايتعلقبالمصروفاتفهيمكونةمنقسميناساسيين: 
 .0مصاريفالفعاليات،الخدمات،صيانةوحراسةالتييقومبهاالمجلسالمحلي .
 .4معاشاتادارية،تعليمورفاه.
القسماالولمنهذهالمصروفاتخاصبالفعالياتويساوي 30%( 3654065111شاقل)
والقسمالثانيخاصبالرواتبويساوي40%اي(4152265111شاقل). 
القسم االكبر في المصروفات خاص بالمعارف ويساوي ( 4056235111شاقل)  بتغطية
 %66من وزارة المعارف بقيمة ( 2656665111شاقل) و  04 %بتمويل من ميزانية
المجلسالمحليبقيمة(450405111شاقل) .
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للتذكيرمدخوالتالوزاراتمضمونةכמעט בטוחות ,מיועדות 
بالنسبةلل مدخوالتالذاتية:الجزءاالكبرمتعلقبالضرائبمثلاألرنونا–الفاتورة/الضريبة
السنوية"חיוב שנתי" يساوي 4450365111شاقلوبعداستيعاباالحصاء النهائيلألمالك
"הטמעת סקר נכסים" سنصللفاتورةاوضريبةبقيمة-2124مليونشاقل .
عادة الجباية تقسم لقسمين  :جباية جارية حالية "גבייה שוטפת" ,جباية متأخرة مفروض
جبايتها "הנמצאת בפיגורים" .كمجبينامنالديونالمتراكمة؟ 
الجبايةالجاريةفيسنة 4102كانتمايقارب 652465111مليونشاقلوالجبايةالمتأخرة
حوالي653055111المجموع0456445111شاقل 
للمعلوميةنسبةالجبايةفيالربعاالوللهذاالعام4104 مقارنةمعالربعاالولللسنةالسابقة
انخفضتبنسبة06%وذلكبسبباالنتخابات .
محمدمصري 

 :  16היא יחסית לשנת  2114וכמותית?

نورجزماوي 

:  فيالربعاالوللهذهالسنة 4102جبينا 456115111شاقلبينماالربعاالوللهذاالعامجبينا
250115111شاقل .
للمعلوميةايضافيالربعاالوللهذهالسنةنحنעמדנו בדרישת משרד הפנים ע"מ לקבל
המענק המותנה  ₪ 2,345,111حسباالتفاقيةمعلجنةرؤساءالمجالسالمحليةالعربية .
ميزانية 4104مقارنةمعميزانية 4102خصصنامايقارب 01مليونللجبايةالجاريةو6
مليون شاقل تقريبا للديون المتأخرة بمعنى اخر وبالمقارنة مع  4102هناك ارتفاع بنسبة
%46للجبايةالجارية"שוטף" وارتفاعبنسبة 0%للديونالمتأخرة"פיגורים" ايارتفاع
بمعدل  00 %لجباية األرنونا ،على الرغم من االنخفاض الواضح نسبيا في الربع االول
للجبايةفيهذاالعام .
كما هو معلوم لديكم بفترة االنتخابات انخفضت نسبة الجباية الى ما يقارب النصف تقريبا،
وانا اخبرتكم في الشهر القادم سوف نصحح الفاتورة/الضريبة السنوية بموجب االحصاء
الجديدلألمالك،سوفيكونلديناارتفاع4مليونشاقلهذاتوقعيوقريبجدامنالواقع .
كذلك نتوقع الحصول على تخفيض من الدولة فيما يتعلق باالرنونا كما سبق وشرحنا وقت
المصادقةعلىامراالرنونا هذاالتخفيضمايقارب 03%هذااالمريؤثرويؤديالرتفاع
بنسبةالجبايةوالمدخوالت .
نحن مبدئيا استلمنا العديد من األراء المهنية بهذا الشأن بعضها خطي والبعض االخر عبر
مكالمةهاتفية،سوفتكونهناكجلساتمهنيةقريبةانشاءهللاللمصادقةعلىالتخفيض .
وفيما يتعلق بالمدخوالت/الهبات "מענקים" المبينة في الميزانية كانت وفقا لتعليمات
ومصادقة وزارة الداخلية على مبلغ معروف ومخصص منذ البداية "סכום קבוע מראש"
.₪ 13,201,11
هناكمدخوالتاخرىمنالصرفالصحي"היטלי ביוב"456315111شاقلمايعادل%6
من ديون الصرف الصحي للمجلس ( 40مليون ديون) في السنة السابقة كان 452115111
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نتوقعارتفاعبهذاالجزءمنالمدخوالتسوفنشددبالجبايةفيمايتعلقبالصرفالصحي .
بالنسبةللمصروفاتاكبرجزءعملياخاصبمصروفاتقسمالمعارفوخصصنازيادةما
يقارب04-01%ايمايعادل256115111شاقل،المجلسيمولحوالي4مليونشاقلمن
كلالميزانيةبالمقارنةمعالسنواتاالخيرةفتمويلالمجلسالمحليلقسمالمعارفكانسلبي
"השתתפות שלילית" لكنالسنةوالسنةالسابقةهناكاختالفالموضوعكانواضحوجلي
"בוטה" فيسنواتماقبل ..
محمدمصري 

 : كموفرالمجلسفيالسنةالسابقةفيمايتعلقبالمعارف؟ 

نورجزماوي 

 : مايقارب26مليونمدخوالتو26مليونمصروفات .

محمدمصري 

:  اذاًالمجلسلميوفراستثمرفيالتربيةسنة 4102

نورجزماوي 

:  االستثمارفيالتربيةوالتعليمكانمتدنيفيالسنواتالسابقةوالتعديلطرأفيسنة4102
وهناكارتفاعمتوقعوزيادةفياالستثمارلهذاالعامفيقسمالمعارف .

احمدملحم 

 : سؤاليهلجهازالتربيةوالتعليم تضرركونهلميحصلعلىالميزانيةالمطلوبةفياحدى
الفتراتوحصلتعليهافيفترةاخرىهلسؤاليواضح؟ 

نورجزماوي 

 : واضحلكناالجابةعليهمركبةجدالكنمنالممكناناعطيكمثالالوزارةتخصص011
شاقل مقابل الطالب الواحد والمجلس يحول ويعطي المدرسة اقل من 011شاقل مقابل كل
طالبهذانموذجواحدمنبيناالمورالتيكانتتحدثسابقا"חלק מהדברים".
مرةاخرىهذهالسنةانشاءهللاسوفنستثمراكثرفيجهازالتربيةوالتعليم .
فيمايتعلقبالمعارفركزناعلىالمشاريعالتربويةللمدارس"בעיקר על הפרויקטים"
2115111شاقلمشاريعتربويةلجميعالمدارس 
0015111شاقلفيالروضاتاإللزاميةوقبلااللزامية 
6615111شاقلفياالبتدائياتمنخاللاالدارةالذاتية"ניהול עצמי" 
415111شاقلفيمدرسةالمنار 
 2315111شاقلللمدرسةاالعدادية– مشاريعتربوية(هناكحاجةماسةفياالستثمارفي
االعدادية بالذات ومن اجل وقف ظاهرة خروج طالبنا للدراسة في مدارس اعدادية خارج
القرية) 

محمدمصري 

:  الحظت،التوجدميزانيةلمشروع"צילה"لماذا؟ 

نورجزماوي 

 : انتهتمدةالمشروع .
كذلكخصصنا 
 031،111شاقلللمشاريعفيالثانوية، 615111شاقلفيالمدرسةالزراعية،4215111
شاقلللمخيماتصيفيةمناجلالحفاظعلىاوالدناواالستثماربهماثناءالعطل .
كما وادخلنا مشاريع اخرى جديدة للبلد وهي مدينة بال عنف "עיר ללא אלימות"  "נגע
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בסמים" وتخصيص ميزانية ما يقارب  6315111شاقل ووحدة للنهوض بالشباب "יחידה
לקידום נוער"
احمدملحم 

 : كيفوزعالمبلغ6315111شاقل"איך מחולקות"

نورجزماوي 

 : خصصنامبلغ6315111شاقللبرنامجمدينةبالعنفو 0115111شاقللبرنامج"مكافحة
المخدرات" ،اهتممنا ايضا بالمكتبات العامة من اجل تشجيع طالبنا ومواطنينا على القراءة
ل تنمية التواصل مع الكتاب وباألخص سوف نفتح فرع للمكتبة العامة في عارة ،خصصنا
 6435111شاقل"תמיכות" لكلمايتعلقفي المسائلالداعمةوالمشجعةللعديدمن الفئات
والحركاتالناشطةالمعنيةفيالعطاءوتقديماالقتراحاتواالفكارالبناءة ،كذلكحظيقسم
الرياضةباهتماماالدارةالجديدةبحيثضاعفناالميزانيةنزوالعندارادةورغبةاخوناطالب
جهجاه،المركزالجماهيريسابقالميحظ بالفعالياتالكافيةوفيهذهالميزانيةحظيبزيادة
ثالثاضعاف،هذاباختصارالتعديالتواالضافاتالمتعلقةبقسمالمعارف .
بالنسبة للرفاهاالجتماعي زدنا المصروفات بنسبة ما يقارب  6 %مقارنة مع السنة السابقة
حوالي  0015111شاقل وذلك وفقا لطلبات قسم الرفاه االجتماعي ،للتوضيح اعتنينا بجميع
الطلبات التي قدمها القسم دون نقصان ،على العكس اضفنا اكثر مما طلبوا وهذا ايضا ما
حصلبالنسبةلجهازالتربيةوالتعليماستثمرنااكثرمماطلب .
المتبععادةفيالسلطاتالمحليةيتمتمويل معدل %41منمصروفاتالرفاه االجتماعي،
بينمانحنمولنا40%منالمصروفات .
إضافة للخدمات التي يقدمها قسم الرفاه االجتماعي للمواطن تم تخصيص مبلغ ليس ببسيط
لمشروع  261درجة هذا المشروع باالشتراك مع مجلس بسمة .السلطة المحلية عرعرة
مولتالمشروعبمبلغوقدره3625111شاقل .
قسم الهندسة حظيايضاباالهتماموتخصيصمبلغاضافيبنسبة 442%مقارنةمعالسنة
السابقةهذهالزيادةخصصتعلىالنحوالتالي :
اضافةقوىعاملة"כח אדם" -0615111شاقل 
اعمالومقاوالت-451005111شاقل 
االشتراكبالميزانياتالتطويرية"תב"רים" 4115111 -شاقل 
تخطيط"תכנון" – 2115111شاقل 
تعبيدالشوارعباالضافةللميزانيةالتطويرية-2115111شاقل 
تعبيدشوارعداخلية3115111شاقلبمبادرةالمجلسالمحلي 
شوارعمعرضةللخطر" מוקדי סיכון"-315111شاقل 
إنارة جميع الشوارع في البلد وبناء عليه خصص مبلغ  0615111شاقل .قريبا سوف يتم
تغييرجميعالمصابيحلمصابيحتوفيرية 
المقابرخصصت"وظيفة"لصيانةالمقابرفيعارةوعرعرة 

محمدمصري 

 : هذااليسمنضمنمقاوالتالجنائنגינון

نورجزماوي 

 : منالممكناضافةهذاالبندلمقاوالتالجنائنلكنبالمقابلسوفنضطرلزيادةالمصروفات
للمقاول ،لذا فضلنا تخصيص وظيفة على حدة لالهتمام وصيانة المقابر كما وخصصنا
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615111شاقللشقطريقفيمقبرةعرعرة .
محمدمصري 

 : ماذامععارةالمقبرةبحاجةلتوسعة 

نورجزماوي 

:  فيالمستقبلممكناالستعانةبتمويلمنوزارةاالديانمناجلتوسعةالمقبرةفيعارة .
خصصايضا0115111شاقللبنايةالمجلسالجديدةفيحالةلزماألمر 
مشاريع  تطويرية  351115111شاقلمنالمصادرالخاصةبالمجلسعلىحسابالفائض
علىمداراالربعسنيناالخيرةوخاللفترةعمليكانهناكفائضفيالميزانيةسنوياً. 

محمدمصري 

:  الأرىتوثيقا ًللجلسة"بروتوكول" 

نورومضر 

:  هذه المعطيات موجودة وموثقة سوف يتم تسجيلها في المحضر الحقا  ،حاليا يتم كتابة
المالحظاتوالمداخالت .

أمين 

 : ال يوجد داعي لتسجيل الكل في الوقت الحالي خاصة جميع هذه المعطيات موثقة وقابلة
للتسجيلالحقا .

محمدمصري 

 : سجليهذهالمالحظةلوسمحتي .

مضررئيسالمجلس   : سجلت 
نورجزماوي 

 : معالمشيئةسوفنستثمرالفائضفيتطويرالبلد .
هذهالنظرةالعامة"סקירה כללית" والشاملةللميزانية،شيئاخرومناجلالشفافية ارغب
بتسليط الضوء على نقطة والتي حظيت بكثير من التعليق لقطع الشك باليقين فيما يتعلق
بالوظائفالجديدة -

نديممرزوق 

:  الوظائفالجديدةوالرواتباالضافية"שכר"

نورجزماوي 

 : سوف اقوم باطالعكم على جميع الوظائف مع ذكر نسبة الوظيفة وتكلفتها "אחוז משרה,
ועלות המשרה" فيمالوتمتالمصادقةعليها،غالبية هذهالوظائفمازالتشاغرةلمتشغل
بعد وفي حالة  اردنا تشغيلها  ،هناك مراحل غير بسيطة يجب اتباعها  ،بداية من طلب
المصادقةعلىالوظيفةمنقبلوزارة الداخليةبحيثيجباقناعالوزارةبضرورةمثلهذه
الوظائف والتي يجب ان تكون ممولة وواردة  في الميزانية للمجلس المحلي حيث نحن
ملزمونبإدراجهافيالميزانيةبغضالنظراذاتمإشغالهذهالوظائفامال،واالعالنعنها
فيمناقصةداخليةوخارجية .

نديممرزوق 

 : هلستكونهذهالوظائفعنطريقالمناقصات" איוש משרות לפי מכרזים"?

مضررئيسالمجلس   : طبعا 
نورجزماوي 

 : بعد المصادقة والموافقة على ضرورة وجود مثل هذه الوظائف" אישור נחיצות משרה"
يمكننا الخروج بمناقصة وفتح المجال للجميع بالتقدم للمناقصة وبعدها تقوم لجنة الفحص
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باختياراالشخاصالمناسبة 
احمدملحم 

:  هليوجدمجال"הסבה"

نورجزماوي 

 : الافهمقصدكمنوراء"הסבה" هلتقصد"ניוד"

مضررئيسالمجلس   : "מה שנרשם פה לא בהכרח יאויש" الوظائفالمسجلةفيالميزانيةليسبالضرورةانيتم
تنفيذها ولكنفيمالوكانتهناكحاجةلوظيفةماضروريةيجبانتكونممولةفيالميزانية
مسبقا، علىفرضاناليومسجلتوظيفةمعينةواكتشفتالحقاباننيلستبحاجةلمثلهذه
الوظيفةوارغببتبديلهابوظيفةثانيةاخرىفيهذهالحالةيتوجبعلياوالالغاءالوظيفة
االولىومنثمالعودةلطلبالمصادقةمنجديدعلىالوظيفةالثانية 
يجباناوضحايضانحنفيالحداالقصىللرواتب"גבולות שכר מקסימלי" ولدينامشكلة
جديةمنناحيةقضيةالتقاعد"פנסיה" منناحيةنحنفيالحداالقصىللرواتبومنجهة
اخرى هناك العديد من الموظفين على وشك الخروج للتقاعد مما سيكلف المجلس الضعف
بسببدفعراتباضافيللموظفالبديلللمتقاعد .
محمدمصري 

 : حسبنظريمثلهذهالوظائفتشكلثقل"מעמסה" علىميزانيةالمجلس .

مضررئيسالمجلس   : انا ارى بان هذه الوظائف سوف تخدم وتساهم في رفاه اهل البلد فانا مقابل استثمار
 451115111 شاقل اطمح بتوفير خدمة وجودة عالية ،السؤال المهم هنا هل التطور الذي
نطمحاليهفيرؤيتناالمستقبليةيحتاجلمثلهذهالوظائفلتنفيذالرؤيا،بمعنىاخرتوظيف
مسؤول عن المستودع  ادارة مستودع خاص للمجلس هل يوفر الخدمة ويسهل سيرورة
االعمال االخرى في المجلس والبلد ؟ انا مع مثل هذا التوظيف ،لكن اذا سألتني اذا فعال
سيكونعنديمديرمستودعفيشهر  6القادمفاناالاستطيعالجزم ألنهيتوجبعليتوفير
المستودع اوال ومن ثم يمكنني توظيف مسؤول عن المستودع ،فالميزانية عمليا مبنية على
توقعاتوتحضيرلالحتياجاتالمتوقعةفيالمستقبل.تخيلاننياحتجت لبعضهذهاالمور
ولم تكن ممولة او واردة في الميزانية مما سيضطرنا إلجراءات اشد صعوبة وتعقيدا ،فمن
االفضلانتكونلدينارؤيابعيدةالمدىمجهزةومخططلهالتوفيرالعوائقوالوقتمناجل
تنفيذهامستقبال.الميزانيةفيالنهايةعبارةعنتطبيق وترجمة للرؤياماذانتوقعماذاممكن
اننحتاج .
محمدمصري 

 : انتستتكلفعلىهذهالوظائفمنجهةوستقلصهامنجهةاخرىعلىحسابامورثانية 

مضررئيسالمجلس  :  نور عمليا أخذ بعين االعتبار تخصيص مثل هذا المبلغ اليوم للوظائف لغاية شهر اب
 4104/6لتوفير الوقت الكافي دون المساس في المصروفات االخرى .واعطاء الفرصة
لالعضاء في تقديم مالحظاتهم واعتراضهم اذا لزم االمر امامكم فرصة ذهبية للتعديل
وفرصةاضافيةللمراقبة .
محمدمصري 

 : الكالمحلووجميل 

مضررئيسالمجلس   : وصحيحايضا ً .
محمدمصري 

 : سبق وطالبنا بزيادة المبلغ المخصص للتخطيط "תכנון" انتم قلتم هناك صعوبة ففي سنة
 4102خصصمبلغ 2115111شاقلبينماالسنةفقط 4115111شاقلواعطيناكمالفرصة
للتصحيحمرتينفيهذهالسنة،دعمكمعنويفقط .

مضررئيسالمجلس   : بالنسبةلسنة 4102لميكنهناكميزانيةلتغطيةالتخطيطللخارطةالهيكليةوالتيستشرف
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عليها  ايريس عنبار ،لم يكن هناك ايضا قضية تمويل الخرائط المفصلة מפורטת من قبل
משרד ראש הממשלה والمصادقعلىتمويل 056115111شاقلايضاومنضمنهامليون
شاقل للمنطقة الصناعية  ،لم يكن هناك دعم من وزارة المواصالت لتخطيط الشوارع ،ما
الفائدة بصرف هذا المبلغ على التخطيط بينما تتوفر لدي جميع هذه الموارد والوزارات
الداعمةوالممولةمناجلالتخطيطممايوفرعلىميزانيةالمجلس المحليواتاحةالفرصة
الستغاللالمبلغفيمجاالتاخرىثانيةبحاجة .
محمدمصري 

 : لحظة هناك عامل الوقت "נחיצות" واحتياج مثل هذا المبلغ لوقت الضرورة في مواجهة
قضاياهدمالبيوت. 

نورجزماوي 

 : اسمح لي محمد في ميزانية التخطيط لسنة  4102كان حجم المصروفات  2115111شاقل
والسنة انخفضت ل  4115111شاقل لعدة اسباب والسبب الرئيسي الذي ذكره ابو نزار
والمخططات التي حصلنا على تمويلها من جهات اخرى ،االمر الثاني اذا نظرت للتنفيذ
ביצוע لسنة  4102تم استغالل  615111شاقلفقطحتى اننا لم نصل ل  411،111وعلى
الرغممنذلكخصصناهذاالمبلغالذيهواكبربكثيرمماصرف،كذلكفيحينهلميكنفي
قسمالهند سةسوىمهندسواحدبينمااليوماضفناقوىعاملةلهذاالقسموالذيسيتولىهو
بدورهجزءمنهذهالتخطيطات،ولغايةشهر6يمكنناتعديلالميزانيةوزيادةالمبلغللتخطيط
اذالزماالمر .

احمدملحم 

 : ايريسعنبارليسلهاعالقةبالميزانيةالمخصصةلقسمالهندسةليسمنالضروريانتؤثر
علىالمشاريعاالخرى"מסביב"

مضررئيسالمجلس   : اسمحليوللتوضيحنحنمرصودلنامنمكتبرئيسالدولةمبلغ053115111شاقللصالح
"תכניות מפורטות" في عارة وعرعرة حتى انني لست بحاجة ل  411الف أو  211الف
طالمالديمبلغمليونونصفشاقلمخصصة لهذااالمر،هذا االمريتمعنطريقميزانية
تطويرية خارجية غير ظاهرة في ميزانية المجلس العادية .عمليا ابقينا  411الف شاقل
للحاالتاالضطرارية،وفيمايتعلق بتبنيالتخطيطالمفصلسبقوبحثناهفيالماضيوقلنا
ربماتتغيرالسياسةلكناليوملديناالفرصةواالملفيالحصولعلىالمبلغلتغطيةكلهذه
المصاريف لتغطيةالخرائطالمفصلةبمحاذاةالتخطيطللخارطةالهيكليةنحنفيصددالعمل
معرئيسالمكتبالسيدايمنسيفالذيوعدبتبنيالخرائطالمفصلة .
غازيقاسم 

 : تذكرواكانهناكمبلغ 2115111واستغلمنه 645111فقطبينمانحنخصصنا 411،111
وانشاءهللاانكمتستغلونها،هذاالبنداليستدعيكلهذاالنقاش .

احمدملحم 

 : نحن نعرض االمور التي تتطلب الجاهزية "ערוך" من قبل المجلس مثل مشروع خط
الكهرباء ،احراش وادي عارة  على فكرة استلمنا تقريرا انهم قبلوا حوالى  03 %من
االعتراضات،قضيةالشارعالنعلمماذاينتظرناغداُ؟ 

نديممرزوق 

 : هناكقضيةتسميةالشوارعوالتيلمتذكرفيالميزانية .

احمدملحم 

 : هذه المشاريع تستحق اكثر بكثير ،اليوم رشاد ال يستطيع تولى االمر بمفرده كان من
المفروضاضافة4لقسمالهندسة .

مضررئيسالمجلس   : بعداذنكالتخلطشعبانبرمضانفقسمالهندسةحصلعلىمايقارب 2مليونشاقلنحن
نتحدث عن  بند صغير جدا يخص قضية التخطيط والذي ربما يستغل وربما ال .انت حتى
ليستلديكالرؤياكيفيمكنانتستغلمثلهذاالمبلغ .
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نورجزماوي 

 : نحنعندمارصدنا 3مليونشاقلللمشاريعالتطويرية نحنحتىاالنلمنحدداسمالمشروع
الحقا وحسباالحتياجاتالتينراها خاللالسنةمثالاذا رأيناحاجةيمكنناتحديد مشروع
تطويريللبيوتالمهددةبالهدم،فانالماحدداينسوفاستغلهذه3مليونشاقلبعد .

محمدمصري 

 : سامحنيقبلشهرينابونزارصرحبلسانهنحنندعمبشكلمعنوي ،كيفانتاالنتضع
النقاطعلىالحروف؟ 

مضررئيسالمجلس  :  سؤالي هل من المفروض ان يتبنى المجلس اليوم وبشكل فوري تخطيط مفصل للشخص
الواحدالذييكلفالمجلس 011الفشاقل للتخطيطالواحدوربمايصلل 01مليونلكذا
تخطيطات مفصلة ،واترك امورا اخرى تتعلق بأوالدنا خاصة وانه متوفرة لدينا عروض
وبدائلاخرىلتبنىمثلهذهالمصروفاتوالتخطيطاتوبشكلمنظم؟؟؟ 
محمدمصري 

 : منناحيةأخرىاناهناكاستثمار4مليونشاقلفيالوظائف"באופן גורף"

نورجزماوي 

 : اطلباستراحةللصالةقبلالتطرقلموضوعالرواتب. 

استراحة 

 : 03دقيقة

مضررئيسالمجلس  :  مخاطبانورإعرضماتبقىلديكوبعدهانعطيالفرصةلألسئلةوالمالحظات .
نورجزماوي 
סטטוס
מאוישת
החל מ 11.16
החל מ 11.16
החל מ 11.15
החל מ 11.16
החל מ 11.16
החל מ 11.16
החל מ 11.16
החל מ 11.15
החל מ 11.15
החל מ  11.16
החל מ  11.14עוד לא אויש

החל מ 11.14
החל מ 11.16
החל מ 11.11
החל מ 11.11
החל מ 11.11
החל מ 11.16

 : بالنسبةللوظائفالمذكورةوالممولة "מתוקצבות"فيالميزانيةفهيكالتالي 















الوظيفة 
مديرةالديوان/מנהלת לשכה
الناطقباسمالمجلسالمحلي/דובר מועצה
مسؤولعنشكاويالجمهور/תלונות ציבור
سكرتيرالمجلسالمحلي/מזכיר מועצה
مسؤولعناالرشيف"ארכיבן"
سكرتيرةللمحاسب/מזכירה לגזבר
موظفةاستقبال"פקידת קבלה"
مسؤولعنالمستودع"מחסנאי רכש"
موظفجبايةעומדים להוציא חברת גביה ולחסוך ₪ 511,111
مديرجباية 
مهندسمناظرطبيعية/אדריכל נוף
مسؤولعنالموظفين/אחראי עובדים בעיקר הסעות ושרתים
مسؤولعنصيانةالمقابر(לא מאוישת) 
عاملصيانة(תגבור מחלקת אחזקה)


 مديربرنامجمدينةبالعنفممولةمنوزارةاالمنالداخلي 
 مديربرنامجمكافحةالمخدرات לא מאוישת 
مديروحدةالنهوضبالشباب 
 قيمةعلىنويديجديدאם בית מועדונית חדשה
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حجمالوظيفة 

 %011
011 %
43 %
011 %
% 111
011 %
% 111
% 111
411 %
011 %
% 111
011 %
011 %
% 111
31 %
31 %
011 %
60 %

تكلفةسنوية 

0415111شاقل 
415111شاقل 
365111شاقل 
403،111شاقل 
41،111شاقل 
415111شاقل 
325111شاقل 
415111شاقل 
0315111شاقل 
635111شاقل 
005111شاقل 
615111شاقل 
615111شاقل 
465111شاقل 
615111شاقل 
415111شاقل 
0165111شاقل 
235111شاقل 
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החל מ 11.11
החל מ 11.16
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החל מ 11.15
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לא מאוישות
לא מאוישות
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011 %
63 %
 25 %
61 %
31 %
031 %
31 %
31 %
00 %
011 %

625111شاقل 










 قيمعلىالمركزالجماهيرאב בית מתנ"ס
 عاملمكتبة/ספרן
 عاملنظافةللمكتبةالعامة/עובדת ניקיון ספרייה ציבורית
 مساعدللمهندس/עוזר מהנדס "תגבור"
 ضابطأمن/קב"ט הגדלת משרה
 قوىعاملةوحدةالنهوضبالشبابباستثناءمديرالوحدة 
 المركزالجماهيريعارة-زيادةبالوظيفة 
 قيمعلىالمركزالجماهيريعارةאב בית מתנ"ס
 عاملةاجتماعيةقسمالرفاهاالجتماعي+قيمةعلىالبيتالدافئ 
 عاملنظافةاضافيلبنايةالمجلسالمحلي 
 هذه هي الوظائف التي اخذت بالحسبان وواردة في الميزانية وليس بالضرورة مستغلة او
جارية " תוקצבו לא בהכרח אוישו" للتنوير تكلفة الوظيفة ليست الراتب الصافي الذي
يتقاضاهاالموظفوانماهناك()23-21%مصاريفمصاحبةللراتب 

مضررئيسالمجلس   : مشكور نور ويعطيك العافية  ،بعد االطالع على الميزانية لسنة  4104 اقترح اوال النظام
وتحديدمدةزمنيةلكلمداخلةاطلباسماءمنيرغبفيالتعليقاوالسؤال :
 .0غازي.4محمدمصري.2احمدملحم.4مصطفىابوهالل.3امير.6عبدهللا 
ارجوااليجازب6دقائقلكلمداخلةابوفتحيفليتفضل :
غازيقاسم 

 : اوال انا سعيد جدا بهذه الجلسة واعتقد ان مبنى الميزانية متعوب عليه .اود ذكر نقطتين
مهمتين : االولى قضية التشاور في بناء الميزانية فانا بصفتي رئيس لجنة التربية والتعليم
جلستعدةمراتمعرئيسالمجلس،مديرقسمالمعارف،محاسبالمجلسواعضاءاالدارة
تشاورنا قدمنا مالحظاتنا وحصلنا على العديد من االجابات انا انظر بإيجاب لقضية الزيادة
الموجودةفيميزانية المعارفلهذهالسنهلكنابقىاطمحواطمعبالمزيد للسنواتالقادمة،
اذا كان لدينا  62 %مالكات"תקנים" فعمليا  41بالمئة تخص جهاز التربية والتعليم ،اما
النقطة الثانية فانا اعتقد ان الميزانية عبارة عن ترجمة لسياسة مستقبلية  ومبنية على هذا
االساس"חזון" والتيرأيناهافياالستثماربعديدمنالمجاالتالشوارع،الصرفالصحي،
التخطيط،والكثيراوافقالبعضفيمايتعلقبالوظائفالتيتشكلنقطةنقاشاوجدلبمدى
حاجةالمجلسلمثلهذهالوظائففموقفيواضحجدافيهذهالقضيةاوالالمالكيجبان
يكون ضروري ويعود بالنفع للسلطة والبلد ،واطلب من جميع االعضاء عندما يكون هناك
حاجة لمثل هذه الوظائف او المالكات ان يكون هناك شفافية ومصداقية وقت اشغال هذه
الوظائفعنطريقمناقصةلفسح المجالامامالجميعلوضعالشخص المناسبفيالمكان
المناسب،بالشكانامعاعطاءالمساحةإلدارةالمجلسالمحليفياالحتياطواخذالتدابير
لتنفيذرؤيتهالمستقبلية.انامناالعضاءالمتواجدبشكلدائمفيالمجلسالمحليفمنالواضح
هناك امرين ال يحتمال  النقاش حاجة المحاسب لسكرتيرة ،وزيادة القوى العاملة في قسم
الهندسةفحسبالمعطياتالموجودةلديناووفقالمتطلباتوالقيودالتييفرضها القانونفهذه
الميزانيةالمطروحةتساعدعلىتحقيقرؤيةالمجلسالمحليالذيبدأتتظهروتطفوعلى
السطح مثل الفعاليات والنشاطات الالمنهجية االخيرة التي قام بها المجلس المحلي ،تعبيد
العديدمنالشوارعفيعارةوعرعرة،االستثمارفيالملعبوالتخطيطلبناءمدرسةاعدادية
جديدةفيعارةفهذهاالمور تعطياجاباتشافيةوواضحةتعكسالرؤيةالمستقبليةإلدارة
المجلس المحلي وادعو الجميع ان ال نقف عند النقاط الصغيرة الهامشية وننظر للرسالة
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الكبيرةالجديةالتيتستحقفعالكلمةتقييموتقديرلمناعدهذهالميزانية .
مضررئيسالمجلس   : مشكور،محمدفليتفضل 
 : اوال اشكر الحاج نور الذي تعب كثيرا على الميزانية ،حسب راينا هذه الميزانية تحتاج
محمدمصري 
لتحسينوتعديلفينقاطمعينة ،مثالنحنعلىوشكالوصولل 41،111نسمةفيالبلدتين
عارةوعرعرةلذاعلينااالستعدادوتحضيرالبلدتينلمدينة،تخطيطاستراتيجيللمستقبل(3
سنوات)،منجهةثانيةارىبالتوظيفاتثقلعلىميزانيةالمجلسالمحلي،سهلجداتعيين
موظفولكنمنالصعبجدافصلموظفوكلرئيسيعلمويدركالصعوبةفيذلك(4
مليون في السنة  3=  01مليون شاقل) كل وظيفة يجب ان تكون مدروسة اوال واخيرا
الرئيسالمحاسبهمالملزمونبتنفيذالميزانية"יתמודדו"  01مليونشاقلمبلغغيربسيط
مما يؤثر على تصويتنا اكيد هناك وظائف ضرورية وبحاجة اليها مثل االستثمار في قسم
الهندسةولكنحسبرأيهناكايضاتوظيفاتسياسية"علىبالطةواضحةومبينة"فيجب
انيكونالحافزلهذه الوظائفالحاجةلهاالاكثر.سبقوطلبتتخصيصسفرياتلطالب
عارةنظراللخطورةالتييواجههاالطالبعندعبوره لشارع 63مؤخرادهسمواطنمن
عارةولقيحتفهعندماعبر الشارع،كذلكالمدرسةالثانويةمزدحمةاقترحبناءدورثاني
فوق المدرسة التكنولوجية .سابقا .صحيح هناك ارتفاع  2مليون شاقل في جهاز التربية
والتعليم لكن كيف توزع ؟على الرواتب ام التطوير في المباني والمدارس؟ كذلك اطالب
بزيادة المبلغ المخصص لوحدة الشبيبة بشكل عام استيائنا هو من التوظيفات التي ليست
بمكانهاولسنابحاجةلها .
مضررئيسالمجلس   : شكراُ،ابوانسفليتفضل 
احمدملحم 

 : يعطيكم العافية ،انا البارحة جلست مع نور كوننا اعضاء جدد تنقصنا المعرفة في دراسة
ميزانيةبهذاالحجم،انتماالدارةجلستمودرستمالميزانيةاكثرمنمرةهناكبعض النقاط
كنتبحاجةلفهمهاكنتفيصراع "דילמה" كيفاصوتعلىامورغيرمفهومةليليست
لديمشكلةمعالتوظيفاتسواءاكانتسياسيةامال"נורמה" معروفة،لكنعندمااستشرت
نورالذيوضحوشرحليبعضالنقاطوايدنيببعضها،انشاءهللاالسنةالقادمةتكونلدينا
الخبرةالكافيةلدراسةالميزانيةبعمقفاناوجدتبعضالنقاطالتييجباناشيراليهافقسم
الهندسة بحاجة للتطوير فنحن لم نتحدث عن مواطن خالف القانون وبنى بيته بشكل غير
قانونيلكنهناكحاالتمثلدارالحنونوغيرهاورأيناكيفتجندتدولةباكملهامناجل
ترخيصبيتجارنا(גלנט) الذيخالفالقانونوبنىب"שטח ציבורי"

مصطفىابوهالل 

 : ذاكيهودي 

احمدملحم 

 : من الممكن التفكير وايجاد حلول لمن يرغب في البناء عن طريق تنظيم او توفير قسيمة
للمحتاجفالتخطيطشيئاساسيللبلدالاعلمكيفينعكسذلكسياسيا،انااطالببالجاهزية
والتخطيطلسنة 4121االستعانةبمستشارينلبناءخطةاستيراتيجيةللمدىالبعيد ،لذاتجب
دراسةوافيةلتطويرقسمالهندسةممكناالستعانةبنماذجمنالوسطاليهوديالمشابهةلقرية
عرعرهمن ناحيةعددالسكانوالمسطحوغيره .توقعترؤيةبندلتمويلفرعاخرللمجلس
المحليفيعارةلتقديمالخدماتالهاليعارةوتحاشيالحوادثالمروريةمنجهةوالتسهيل
علىالمواطنمنجهةاخرى.אפסנאותوظيفةمهمةواساسيةللمجلسوأليمؤسسةاخرى
كبيرة تحتاج الكثير من المتطلبات فيما يتعلق في البيع والشراء .كما ولفت نظري وحدة
النهوض بمكانة المرأة اقترح اما االستثمار فيها او الغاءها "بالش عليها" .الموظفين
المتقاعدين"פנסיונרים" مؤخرايتحدثونعنتقلصفياالجور"שחיקה בשכר" مايقارب
 -01 03بالمئة،اعتقديجباعطاءهمالمزيدمن االهتمامخاصةانهمخدمواالبلد .ويعطيكم
العافية .
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مضررئيسالمجلس   : يخليك،ابوسميرفليتفضل 


 : يعطيكم العافية جميعا ،انا درست معظم الميزانية برأيي الميزانية ممتازة جداً ،دقيقة جداً
واضح ،وشامل .هناك بعض النقاط بحاجة للتصحيح ،مثل مدرسة طه حسين والتي بحاجة
لميزانيةتكفيلحلالمشاكلالكثيرةمنجهةالمبنىوالكهرباء،تسييجوغيرهاالنقطةالثانية
سبقنيفيهاابوانسفيمايتعلقبمكانةالمرأة،ارتفاعطفيفلميزانيةالمرأة465111بدالمن
415111فيالسنةالسابقة"نحنبدوننساءالنسوىشيئا" 

مضررئيسالمجلس   : السيدة أنهار تحدثت معي منذ قليل  ب هذا الخصوص ووعدتها في اجراء تعديل في شهر 6
القادموفقاللبرامجوالخططالمقترحةوالفرصالمتاحةلذلك .
مصطفىابوهالل

 : المدرسةاالعداديةوالثانويةبحاجةلتسليطالضوءعليهنفمنناحيةاالدارةهناكالكثيرمن
المشاكلالتييجبحلهاوتخطيهامنجهةاالدارةوالمعلمينيجبايجادطريقةللتوجيه،امل
اننكونيداواحدةمعالميزانية .

مضررئيسالمجلس   : باركهللافيكويعطيكالعافية،اخاميرفليتفضل 
اميرمرعي 

 : كتجربة اولى لي في الدراسة لميزانية المجلس ،اجدها ممتازة كما وأرى ضرورة وحاجة
للوظائفالمذكورةباختصاراودمعرفةماهياالجراءاتلتعديلالميزانية 

نورجزماوي 

 : هناك2طرقلتعديلالميزانية:األولى 

عبدهللاجزماوي 

 : اناانتقاديعلىجزءكبيرمنالوظائفوالتيلسنابحاجةلها ،املاننضعلهاحد"תעצר
ماتكملش"انامعفتحفرعللمجلسالمحليلتقديمالخدماتالهاليعارة،انااتواجدكثيرافي
ملعبكرةالقدمفيعرعرهالذيبحاجةلتكبيرالميزانيةالخاصةفيالملعب."משמר אזרח"
هناك0315111شاقللسنابحاجةلذلك .

نورجزماوي 

 : هذااالمرالزاميبموجبالقانونولكنلنيستغلע"פ חוק אך לא ינוצל

عبدهللاجزماوي 

 : هذاكلشيئ .

مضررئيسالمجلس   : مشكورأخعبدهللا،اطلبمننوراالجابةعلىسؤالاالخامير 
نورجزماوي

 : اسهل طريقة لتعديل الميزانية  هي نقل مبلغ معين من بند ما لبند اخر عادة عندما نعطي
افضليةواولويةلبندعلى االخر.هناكبنودال تستغللذايتمنقلهذهالمبالغلصالحبنداخر
بعدمصادقةاعضاءالمجلسبالطبعمنخاللجلسةلتعديلالميزانية،علىمدارالسنةومن
خالل المتطلباتوسيراالموربشكلفعليربمايتطلباالمراجراءتعديلعلىالمدخوالت
واالمكانيةالثالثةهيدعماحدىالمؤسساتاوالوزاراتالحكوميةخاللالسنةلبعضالبنود
والتيتتطلبتعديالللميزانية .

محمدمصري 

:  اسمحواليبسؤالين .

مضررئيسالمجلس   : تكرمعينك 
محمدمصري 

:  الحظتلميخصصمبلغا للجنةاالستئناف،فيحالةاجتمعتيتوجبالدفعلألعضاءلماذا؟
وماذابخصوص"تسيال"؟ 

نورجزماوي 

 : نحنفعاللمنخصصميزانيةللجنةاالستئنافألنهاليوجداحتمالالجتماعاللجنةفيالوقت
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القريب ال يوجد سوى طلب واحد واذا كان هناك طلبات اخرى تستدعي اجتماع اعضاء
اللجنةوتمويلهافانذلكممكناوقتالتعديلعلىالميزانية .وبالنسبةلمشروع"تسيال"انتهت
المدةالزمنيةالمحددةله .
مضررئيسالمجلس  :  اذاًيعطيكمالعافية،اطلبمنكمالتصويتوالمصادقةعلىالميزانية 4104
:  مصادقة  04عضو على ميزانية : 4104

القرار

فرج عقل ،اياد مسعود ،احمد ملحم ،مقداد شيخ عبد ،طالب جهجاه ،أمير مرعي ،توفيق
ضعيف،عبدهللاجزماوي،غازيقاسم،نادريونس،مصطفىابوهالل،مضريونس 
 اعتراضعضوين:محمدمصري،ونديممرزوق .


اغلقتالجلسةفيتمامالساعة 41:46



نورجزماوي 
قائمباعمالسكرتيرالمجلس 









المحاميمضريونس 
رئيسالمجلسالمحلي 








إعداد:ساميةكبها 
مديرةديوانالرئيس 
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