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 :جدول األعمال على 
 

 4104البت في ميزانية المجلس المحلي 

اليومغيراإلعتياديةرقم:مضررئيسالمجلس ،المصادقةعلىميزانية4/4104أهالوسهالبالجميعنبدأجلستنا

.4104المجلسالمحلي

امامكم المطروحة الميزانية عن وشاملة عامة لمحة يعرضويعطي براء ابو هي، الفكرة

ية.وكذلكالمستشارالقضائيامينيمكنهاعطاءالتوضيحاتورأيهمنالناحيةالقانون

اطلبمنكمالصبرليتسنىلناسماعالجميعبصورةمنظمةواعطاءالفرصةلكل–االقتراح

شخصوشخصلتقديمالمالحظاتمعتحديدالفترةالزمنيةلكلمداخلةومنثمننتقللمرحلة

التصويتعلىالميزانية،نورفليتفضل:

جدول:نورجزماوي الى وباإلضافة بداية ، المتواجد والجمهور االعضاء بجميع ارحب ، وسهال أهال

هناكمقدمةحولكيفيةبناءالميزانية،شرحوعرضللنقاطالمهمة االعماللجلسةاليوم

المذكورةفيالميزانيةوبعدهافتحالمجاللألسئلةواإلجابةعلىقدرالمستطاع.

المهنيةهناكبعضالتعديالتال اعذرونيسوفاضطرالستعمالاللغة ليساكثر، تجميلية

–والتكلمبالعبرية.ابدأبشرحمراحلبناءوتحضيرالميزانية
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المرحلة األولى جلسة عقد يتم عادة الميزانية المجلسبشهر ايلوللتحضير محاسب بين

نظراً ولكن  المقبلة( للسنه المجلس وسياسة )برامج االساسية لعرضالخطوط والرئيس

لالنتخاباتوالظروفالمصاحبةلمتعقدهذهالجلسة.

يقومالمحاسب:المرحلة الثانية

 .1 لسنة الميزانية تنفيذ للسنة–استنتاجواستخالصالعبر4102دراسة تقديراتمتوقعة

 .תחזית, אומדנים"مقبلة"ال

ووفقا, التشاورمعرؤساءاالقساموسماعطلباتواحتياجاتكلقسموقسمللسنةالمقبلة .2

مسودة بتحضير يقوم الذي للمحاسب المهنية والرؤيا الخطوات للميزانيةأولىلهذه

 "בניית טיוטה ראשונה לתקציב". 

حاتالتيتتوافقمعرؤيتهوسياستهمناقشتهامعرئيسالمجلسليتسنىلهادخالالتصلي .3

 المستقبلية.

بعدسماعاقتراحاتوتعديالتالرئيسوالبحثبمدىتأثيروصدىهذهالتعديالتعلى .4

)شبه الثانية المسودة تبنى االقسام رؤساء مع وبالتنسيق االقسام في العمل سيرورة

 جاهزة(.

الميزانية)المسودة(تعرضعلىاللجنةالمالية)ل .5 بدورهاهذه جنةاالدارة(التيتناقشها

 وتقرهاويمكنهاادخالالتعديالتالمطروحة.

المناقشة .6 اجل من اليوم جلستنا في ايديكم بين والمتوفرة واالخيرة الثالثة المسودة

 والمصادقةعليها.

جلساتمعرؤساءاالقسامورئيسالمجلس،هناكعواملعديدةاخذتبعين6بعداكثرمن

االلتزامبالقانون،وتوقعاتالمحاسب-"אילוצי חוק" كالقيودالتييفرضهاالقانوناالعتبار

لقدعملنابحذروتشديدعلىتقديرسليموقابلللتنفيذفيمايتعلقفيالمدخوالتمناجلتفادي

"מצב  4102الوصولللعجزوذلكوفقالخبرةالطاقمالمرافقوالوضعالسائدفيالدولةلسنة

فباستطاعة" 2113ינה וביצוע  אומדנים משק במד للسيطرة قابلة عادة المصروفات ،

 .الرئيسوالمحاسبالمصادقةاواالعتراضعليهااذالزماالمرأواإلستغناءعنها

 الصفحة االيسر66في الجانب وفي المدخوالت للصفحة االيمن الجانب في يظهر

4102بالمقارنةمع4104دخوالتلسنة%للم4المصروفات،وهنانالحظانخفاضبنسبة

يقارب يدل4102بالمقارنةمع4104فاتلسنة%للمصرو6.6وكذلكارتفاعما وهذا ،

علىسياسةالتشديدفيبناءالميزانية.

 بناء في االعتبار بعين اخذت اخرى اضافية عوامل لسنةهناك المدخوالتوالمصروفات

:4104

 .4102المصروفاتالفعليةلعام .0

 طلباتواحتياجاترؤساءاالقساملنجاعةوسيرورةالعمل. .4

المنتخب .2 المجلس واعضاء لرئيس المستقبلية الخدماتالرؤيا تقديم على العاملون ون

 نوالمنعكسةعلىالميزانية.يمواطنلل

 رؤيةالمحاسبالمهنية. .4



 من والمكونة للميزانية شاملة 0653325111نظرة ببسيط ليس مبلغ معشاقل بالمقارنة

السلطاتالمحليةاالخرى.
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السابقة:محمدمصري للسنة انخفاضبالمقارنة هناك ذلك من الرغم "בכל זאת יש ירידה משנה  على

 .שעברה"

:نورجزماوي الميزانية البداية في التنفيذ عمليا تقديري بشكل يتبنى لسنة تقديرنا ) كان4102ختلف

شاقل(005266،111كان4102التنفيذالفعليلسنةشاقلولكن01450415111

עומת ל₪ 112,041,111אומדן היה ההתקציב נבנה כאומדן, הביצוע הינו שונה "

 "₪  00,366,111הביצוע  

 يقارب ما ارتفاع 01هناك الميزانية بحجم % للسنةللمصروفات الميزانية مع بالمقارنة

المبلغغيربسيطمناجلالحصولعليه.شاقل(هذه651115111السابقةبقيمة)

فيالجانبااليمنمكونةمن %منهذا36-شاقل0653325111المدخوالتالتيامامنا

الرفاهاالجتماعي،وزارة المبلغمصدرهمنالوزاراتالحكومية،وزارةالمعارف،وزارة

وغيرها الزراعة وزارة الداخلية، %42و تجبيهامصدرها التي الذاتية المدخوالت من

"الذيبينايديكمشاقل.وحسبالرسمالبياني2656665111السلطةالمحليةمنالسكانبقيمة

التربيةوالتعليمبنسبةجهازفالجزءاالكبرللمدخوالتالحكوميةخاصفيתרשים זרימה" 

%،الرفاهاالجتماعي06.14وزارةالداخليةبنسبةמענק איזון" ،هبةالتوزان"%26.60

%0.46%وزاراتاخرى6.03

للمدخوالت وبالنسبة الذاتية ف: االكبر الجزء الذاتية المدخوالت األخاصبمن وهيرنونا

.منمجملالمدخوالت%44.66نسبةتشكل

تجنيد في هي االكبر الخطورة ولكن وواضحة مضمونة الحكومية المدخوالت غالبا

 סיכון אפסי" אך הסיכונים בקבלת ההכנסות העצמאיות גדול ביותר."المدخوالتالذاتية

.%منالمدخوالتككل42هياعودواكررالمدخوالتالذاتية

 צפויות"هذههيالمدخوالتالمتوقعة"تقصد:توفيقضعيف

 כמובן"طبع"بال:نورجزماوي

رنونااأل 66تشكلنسبة بنسبة وغيرها منعدة%40منالمدخوالتالذاتية %المكونة

اخرىوكذلكالفوائدوالمياه...ركباتم

:اساسيينفيمايتعلقبالمصروفاتفهيمكونةمنقسمين

مصاريفالفعاليات،الخدمات،صيانةوحراسةالتييقومبهاالمجلسالمحلي. .0

 .معاشاتادارية،تعليمورفاه .4

شاقل(%3654065111)30يساويوخاصبالفعالياتمنهذهالمصروفاتالقسماالول

.شاقل(%4152265111اي)40والقسمالثانيخاصبالرواتبويساوي

 في االكبر )خاصبالمعارفالمصروفاتالقسم 4056235111ويساوي بتغطيةشاقل(

المعارف66 وزارة من )% شاقل(2656665111بقيمة 04و % بتمويل ميزانيةمن

شاقل(.450405111بقيمة)المجلسالمحلي
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חות, מיועדות וכמעט בטللتذكيرمدخوالتالوزاراتمضمونة

الفاتورة/الضريبة–مدخوالتالذاتية:الجزءاالكبرمتعلقبالضرائبمثلاألرنوناللبالنسبة

مالكأللالنهائياستيعاباالحصاءشاقلوبعد4450365111يساويחיוב שנתי" "السنوية

مليونشاقل.24-21سنصللفاتورةاوضريبةبقيمةנכסים"  רסק הטמעת"

 عادة الجباية : لقسمين "تقسم حالية جارية متأخرة", שוטפתגבייה جباية مفروض جباية

كمجبينامنالديونالمتراكمة؟ "הנמצאת בפיגורים". جبايتها

مليونشاقلوالجبايةالمتأخرة652465111مايقاربكانت4102الجبايةالجاريةفيسنة

شاقل0456445111المجموع653055111حوالي

مقارنةمعالربعاالولللسنةالسابقة4104للمعلوميةنسبةالجبايةفيالربعاالوللهذاالعام

%وذلكبسبباالنتخابات.06انخفضتبنسبة

 ?כמותיתו 2114היא יחסית לשנת  16:مصريمحمد

شاقلبينماالربعاالوللهذاالعامجبينا456115111جبينا4102لسنةاالربعاالوللهذهفي:نورجزماوي

شاقل.250115111

עמדנו בדרישת משרד הפנים ע"מ לקבל للمعلوميةايضافيالربعاالوللهذهالسنةنحن

حسباالتفاقيةمعلجنةرؤساءالمجالسالمحليةالعربية.₪  2,345,111 המענק המותנה

6مليونللجبايةالجاريةو01خصصنامايقارب4102مقارنةمعميزانية4104ميزانية

 مع وبالمقارنة اخر بمعنى المتأخرة للديون تقريبا شاقل بنسبة4102مليون ارتفاع هناك

ايارتفاعפיגורים"%للديونالمتأخرة"0بنسبةوارتفاعשוטף""%للجبايةالجارية46

 األ%00بمعدل االول،رنونالجباية الربع في نسبيا االنخفاضالواضح من الرغم على

هذاالعام.فيللجباية

يقاربالنصفتقريبا الىما الجباية االنتخاباتانخفضتنسبة بفترة لديكم هومعلوم ،كما

القا الشهر في اخبرتكم االحصاءوانا بموجب السنوية الفاتورة/الضريبة نصحح سوف دم

.مليونشاقلهذاتوقعيوقريبجدامنالواقع4سوفيكونلديناارتفاع،الجديدلألمالك

وقت سبقوشرحنا كما يتعلقباالرنونا فيما الحصولعلىتخفيضمنالدولة كذلكنتوقع

%هذااالمريؤثرويؤديالرتفاع03هذاالتخفيضمايقاربالمصادقةعلىامراالرنونا

بنسبةالجبايةوالمدخوالت.

مناأل العديد استلمنا خطيوالبعضاالخرعبرنحنمبدئيا الشأنبعضها بهذا المهنية راء

شاءهللاللمصادقةعلىالتخفيض.مكالمةهاتفية،سوفتكونهناكجلساتمهنيةقريبةان

يتعلق "/بالمدخوالتوفيما لتعليماتمبينالמענקים"الهبات وفقا كانت الميزانية في ة

" البداية معروفومخصصمنذ علىمبلغ الداخلية وزارة סכום קבוע מראש" ومصادقة

13,201,11  .₪ 

%6مايعادلشاقل456315111היטלי ביוב"هناكمدخوالتاخرىمنالصرفالصحي"

السابقةكانفيمليونديون(40منديونالصرفالصحيللمجلس) 452115111السنة
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بالجبايةفيمايتعلقبالصرفالصحي.نتوقعارتفاعبهذاالجزءمنالمدخوالتسوفنشدد

ما زيادة المعارفوخصصنا خاصبمصروفاتقسم بالنسبةللمصروفاتاكبرجزءعمليا

مليونشاقلمن4شاقل،المجلسيمولحوالي256115111ايمايعادل%04-01يقارب

كلالميزانيةبالمقارنةمعالسنواتاالخيرةفتمويلالمجلسالمحليلقسمالمعارفكانسلبي

وجليالسنةوالسنةالسابقةهناكاختالفالموضوعكانواضحلكنהשתתפות שלילית" "

..واتماقبلفيسنבוטה" "

كموفرالمجلسفيالسنةالسابقةفيمايتعلقبالمعارف؟:ريمحمدمص

.مليونمصروفات26مليونمدخوالتو26مايقارب:نورجزماوي

4102سنةاذاًالمجلسلميوفراستثمرفيالتربية:محمدمصري

فيسنةاالستثمارفيالتربيةوالتعليمكانمتدنيفيالسنواتالسابقة:نورجزماوي 4102والتعديلطرأ

وهناكارتفاعمتوقعوزيادةفياالستثمارلهذاالعامفيقسمالمعارف.

سؤاليهلجهازالتربيةوالتعليمتضرركونهلميحصلعلىالميزانيةالمطلوبةفياحدى:احمدملحم

الفتراتوحصلتعليهافيفترةاخرىهلسؤاليواضح؟

011لكنمنالممكناناعطيكمثالالوزارةتخصصاالجابةعليهمركبةجداواضحلكن:نورجزماوي

 من اقل المدرسة ويعطي والمجلسيحول الطالبالواحد مقابل كل011شاقل مقابل شاقل

 חלק מהדברים".سابقا"كانتتحدثالتيمورطالبهذانموذجواحدمنبيناال

اكثرفيجهازالتربيةوالتعليم.شاءهللاسوفنستثمرمرةاخرىهذهالسنةان

 בעיקר על הפרויקטים"فيمايتعلقبالمعارفركزناعلىالمشاريعالتربويةللمدارس"

شاقلمشاريعتربويةلجميعالمدارس2115111

روضاتاإللزاميةوقبلااللزاميةفيالشاقل0015111

ול עצמי"ניהشاقلفياالبتدائياتمنخاللاالدارةالذاتية"6615111

شاقلفيمدرسةالمنار415111

مشاريعتربوية)هناكحاجةماسةفياالستثمارفي–شاقلللمدرسةاالعدادية2315111

خارج فيمدارساعدادية للدراسة خروجطالبنا بالذاتومناجلوقفظاهرة االعدادية

القرية(

لماذا؟"צילהالتوجدميزانيةلمشروع"،الحظت:محمدمصري

انتهتمدةالمشروع.:جزماوينور

كذلكخصصنا

4215111شاقلفيالمدرسةالزراعية،615111،شاقلللمشاريعفيالثانوية031،111

اثناءالعطل.شاقلللمخيماتصيفيةمناجلالحفاظعلىاوالدناواالستثماربهم

و كما مشاريع ادخلنا عنفاخرى بال مدينة وهي للبلد נגע "עיר ללא אלימות""جديدة
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يقارب وتخصيصميزانية בסמים" 6315111ما للنهوضبالشبابشاقل יחידה "ووحدة

 לקידום נוער" 

 איך מחולקות""شاقل6315111كيفوزعالمبلغ:احمدملحم

مكافحة"لبرنامجشاقل0115111شاقللبرنامجمدينةبالعنفو6315111مبلغناخصص:نورجزماوي

 باالمخدرات"، ايضا اهتممنا علىالقراءةمناجللمكتباتالعامة ومواطنينا تشجيعطالبنا

خصصنال عارة، في العامة للمكتبة فرع الكتابوباألخصسوفنفتح مع التواصل تنمية

يتתמיכות" "شاقل6435111 علقفيالمسائلالداعمةوالمشجعةللعديدمنالفئاتلكلما

كذلكحظيقسم،والحركاتالناشطةالمعنيةفيالعطاءوتقديماالقتراحاتواالفكارالبناءة

ضاعفناالميزانيةنزوالعندارادةورغبةاخوناطالببحيثالرياضةباهتماماالدارةالجديدة

لميحظ المركزالجماهيريسابقا الميزانيةحظيبزيادةجهجاه، بالفعالياتالكافيةوفيهذه

ثالثاضعاف،هذاباختصارالتعديالتواالضافاتالمتعلقةبقسمالمعارف.

االجتماعي للرفاه المصروفاتبالنسبة يقارببنسبةزدنا السابقة6ما %مقارنةمعالسنة

االجتماعي،ذلكشاقلو0015111حوالي الرفاه لطلباتقسم بجميعضيحللتووفقا اعتنينا

نقصان دون القسم الطلباتالتيقدمها ما، ايضا وهذا طلبوا مما اكثر العكساضفنا على

حصلبالنسبةلجهازالتربيةوالتعليماستثمرنااكثرمماطلب.

 المتبععادة االجتماعي41معدلليتموفيالسلطاتالمحليةيتم ،%منمصروفاتالرفاه

%منالمصروفات.40بينمانحنمولنا

االجتماعي الرفاه قسم للخدماتالتييقدمها تخصيصللمواطنإضافة ليسببسيطتم مبلغ

 261لمشروع بسمةدرجة مجلس مع باالشتراك المشروع عرعرة.هذا المحلية السلطة

.شاقل3625111المشروعبمبلغوقدرهمولت

%مقارنةمعالسنة442هتماموتخصيصمبلغاضافيبنسبةحظيايضاباالقسم الهندسة

علىالنحوالتالي:هذهالزيادةخصصتالسابقة

شاقل0615111-כח אדם" قوىعاملة"اضافة

شاقل451005111-اعمالومقاوالت

شاقل4115111 -תב"רים" "تطويريةالزانياتمياالشتراكبال

شاقل2115111 –תכנון" تخطيط"

شاقل2115111-تعبيدالشوارعباالضافةللميزانيةالتطويرية

بمبادرةالمجلسالمحليشاقل3115111تعبيدشوارعداخلية

شاقل315111-מוקדי סיכון" شوارعمعرضةللخطر"

 خصصمبلغ عليه وبناء البلد في الشوارع جميع سوفيتم.شاقل0615111إنارة قريبا

تغييرجميعالمصابيحلمصابيحتوفيرية

"وظيفة"لصيانةالمقابرفيعارةوعرعرةتالمقابرخصص

 גינוןمقاوالتالجنائناليسمنضمنهذا:محمدمصري

زيادةالمصروفاتلكنبالمقابلسوفنضطرللجنائناضافةهذاالبندلمقاوالتاممكنمنال:نورجزماوي

لذا،للمقاول حدة على وظيفة تخصيص لفضلنا المقابر وصيانة الهتمام وخصصناكما
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.شاقللشقطريقفيمقبرةعرعرة615111

ماذامععارةالمقبرةبحاجةلتوسعة:محمدمصري

فيالمستقبلممكناالستعانةبتمويلمنوزارةاالديانمناجلتوسعةالمقبرةفيعارة.:نورجزماوي

شاقللبنايةالمجلسالجديدةفيحالةلزماألمر0115111خصصايضا

علىحسابالفائضشاقلمنالمصادرالخاصةبالمجلس351115111يةتطويرشاريعم

فائضفيالميزانيةسنوياً.هناككانوخاللفترةعمليعلىمداراالربعسنيناالخيرة

للجلسة"بروتوكول"اًالأرىتوثيق:محمدمصري

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

المالحظاتوالمداخالت.

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

للتسجيلالحقا.

سجليهذهالمالحظةلوسمحتي.:محمدمصري

سجلت:مضررئيسالمجلس

معالمشيئةسوفنستثمرالفائضفيتطويرالبلد.:نورجزماوي

ارغبوالشاملةللميزانية،شيئاخرومناجلالشفافيةת" יסקירה כללهذهالنظرةالعامة"

يتعلق فيما باليقين الشك لقطع التعليق من بكثير حظيت والتي نقطة على الضوء بتسليط

-بالوظائفالجديدة

 שכר" "االضافيةالوظائفالجديدةوالرواتب:نديممرزوق

":نورجزماوي وتكلفتها الوظيفة نسبة ذكر الوظائفمع علىجميع باطالعكم אחוז משרה, سوفاقوم

هذهالوظائفمازالتشاغرةلمتشغلغالبيةفيمالوتمتالمصادقةعليها، המשרה"ועלות 

حال وفي طلبةبعد من بداية ، اتباعها يجب بسيطة غير مراحل هناك ، تشغيلها اردنا

الداخليةبحيثيجباقناعالوزارةبضرورةمثلهذه المصادقةعلىالوظيفةمنقبلوزارة

 تكالوظائف ان يجب وواردةوالتي ممولة ون المحلي للمجلس الميزانية في نحنحيث

واالعالنعنها،هذهالوظائفامالإشغالملزمونبإدراجهافيالميزانيةبغضالنظراذاتم

.فيمناقصةداخليةوخارجية

 ?איוש משרות לפי מכרזים" هلستكونهذهالوظائفعنطريقالمناقصات":نديممرزوق

طبعا:رئيسالمجلسمضر

:نورجزماوي الوظائف" هذه مثل وجود علىضرورة والموافقة المصادقة אישור נחיצות משרה" بعد

الفحص لجنة تقوم وبعدها للمناقصة بالتقدم للجميع المجال وفتح بمناقصة الخروج يمكننا
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باختياراالشخاصالمناسبة

 הסבה"هليوجدمجال":احمدملحم

 ניוד"هلتقصد"הסבה" الافهمقصدكمنوراء":اوينورجزم

يتمانضرورةالفيالميزانيةليسبةمسجلوظائفالالלא בהכרח יאויש"  פה"מה שנרשם :مضررئيسالمجلس

ولكنفيمالوكانتهناكحاجةلوظيفةماضروريةيجبانتكونممولةفيالميزانيةتنفيذها

علىفرضاناليومسجلتوظيفةمعينةواكتشفتالحقاباننيلستبحاجةلمثلهذه،مسبقا

الحالةيتوجبعلياوالالغاءالوظيفة بوظيفةثانيةاخرىفيهذه الوظيفةوارغببتبديلها

االولىومنثمالعودةلطلبالمصادقةمنجديدعلىالوظيفةالثانية

ولدينامشكلةגבולות שכר מקסימלי" للرواتب"يجباناوضحايضانحنفيالحداالقصى

منناحيةنحنفيالحداالقصىللرواتبومنجهة פנסיה"جديةمنناحيةقضيةالتقاعد"

سيكلفالمجلسالضعف مما الموظفينعلىوشكالخروجللتقاعد من اخرىهناكالعديد

دفعراتباضافيللموظفالبديلللمتقاعد.بسبب

.علىميزانيةالمجلسמעמסה" "هذهالوظائفتشكلثقلمثلحسبنظري:محمدمصري

:مضررئيسالمجلس البلد اهل رفاه في وتساهم تخدم سوف الوظائف هذه بان ارى استثمارانا مقابل فانا

الذي451115111 التطور هل هنا المهم السؤال عالية، وجودة خدمة بتوفير اطمح شاقل

المستقبلية بمعنىاخرتوظيفلتنفيذالرؤيا،مثلهذهالوظائفيحتاجلنطمحاليهفيرؤيتنا

المستودع عن مسؤول  خاصللمجلس مستودع يوفادارة وهل الخدمة سيرورةير سهل

االع المجلسوالبلد في االخرى مال سأا؟ اذا لكن التوظيف، هذا مثل مع فعالنا اذا لتني

ريتوفيتوجبعليألنهلجزمعايفاناالاستطالقادم6سيكونعنديمديرمستودعفيشهر

المستودعاوال علىومنثم مبنية عمليا فالميزانية يمكننيتوظيفمسؤولعنالمستودع،

تخيلاننياحتجتوقعاتوتحضير لبعضهذهاالمورتلالحتياجاتالمتوقعةفيالمستقبل.

فمن إلجراءاتاشدصعوبةوتعقيدا، سيضطرنا فيالميزانيةمما اوواردة تكنممولة ولم

االفضلانتكونلدينارؤيابعيدةالمدىمجهزةومخططلهالتوفيرالعوائقوالوقتمناجل

ممكنماذانتوقعماذاللرؤياوترجمةعبارةعنتطبيقيالنهايةتنفيذهامستقبال.الميزانيةف

.نحتاجان

انتستتكلفعلىهذهالوظائفمنجهةوستقلصهامنجهةاخرىعلىحسابامورثانية:محمدمصري

:مضررئيسالمجلس عمليا خذ أنور االعتبار ابتخصيصبعين شهر لغاية للوظائف اليوم المبلغ هذا مثل

الفرصة6/4104 واعطاء االخرى. المصروفات في المساس دون الكافي الوقت لتوفير

 االمر لزم اذا واعتراضهم مالحظاتهم تقديم في لالعضاء امامكم فرصة للتعديلذهبية

.وفرصةاضافيةللمراقبة

الكالمحلووجميل:محمدمصري

.وصحيحايضاً:رئيسالمجلسمضر

":محمدمصري المخصصللتخطيط المبلغ بزيادة وطالبنا سنةתכנון" سبق ففي صعوبة هناك قلتم انتم

السنةفقط2115111خصصمبلغ4102 شاقلواعطيناكمالفرصة4115111شاقلبينما

دعمكمعنويفقط.،للتصحيحمرتينفيهذهالسنة

ميزانيةلتغطيةالتخطيطللخارطةالهيكليةوالتيستشرفهناكلميكن4102بالنسبةلسنة:مضررئيسالمجلس
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اعليه المفصلة الخرائط تمويل قضية ايضا هناك يكن لم قبلמפורטת ايريسعنبار، من

شاقلايضاومنضمنهامليون056115111والمصادقعلىتمويل ראש הממשלהמשרד 

شاقل الصناعية للمنطقة ، يكن الشوارعهناكلم المواصالتلتخطيط منوزارة ما،دعم

 الموارد هذه جميع لدي تتوفر بينما التخطيط على المبلغ هذا بصرف والوزاراتالفائدة

يوفمناجلالتخطيطالداعمةوالممولة تاحةالفرصةرعلىميزانيةالمجلسالمحليوامما

.ثانيةبحاجةستغاللالمبلغفيمجاالتاخرىال

:محمدمصري الوقت عامل هناك مواجهةנחיצות" "لحظة في لوقتالضرورة المبلغ هذا مثل واحتياج

قضاياهدمالبيوت.

:نورجزماوي التخطيطلسنة فيميزانية المصروفات4102اسمحليمحمد شاقل2115111كانحجم

 ل انخفضت الذي4115111والسنة الرئيسي والسبب اسباب لعدة نزارشاقل ابو ذكره

تمويل على حصلنا التي اخرىهاوالمخططات جهات من نظرت اذا الثاني االمر لتنفيذل،

ביצוע  استغالل4102لسنة لمنصلل615111تم وعلى411،111شاقلفقطحتىاننا

الرغممنذلكخصصناهذاالمبلغالذيهواكبربكثيرمماصرف،كذلكفيحينهلميكنفي

القسموالذيسيتولىهوقسمالهند قوىعاملةلهذا اليوماضفنا سةسوىمهندسواحدبينما

تخطيطليمكنناتعديلالميزانيةوزيادةالمبلغل6،ولغايةشهربدورهجزءمنهذهالتخطيطات

اذالزماالمر.

ليسمنالضروريانتؤثرايريسعنبارليسلهاعالقةبالميزانيةالمخصصةلقسمالهندسة:احمدملحم

 מסביב"علىالمشاريعاالخرى"

شاقللصالح053115111اسمحليوللتوضيحنحنمرصودلنامنمكتبرئيسالدولةمبلغ:مضررئيسالمجلس

حتىاننيلستبحاجةلתכניות מפורטות" " وعرعرة الف211الفأو411فيعارة

عنطريقميزانيةاالمريتملهذااالمر،هذاةمخصصشاقلطالمالديمبلغمليونونصف

ظاهر غير خارجية ةتطويرية العادية. المجلس ميزانية في عمليا شاقل411ابقينا الف

تبنيالتخطيطالمفصلسبقوبحثناهفيالماضيوقلناب،وفيمايتعلقللحاالتاالضطرارية

الحصولعلىالمبلغلتغطيةكلهذهاالملفيالفرصةوربماتتغيرالسياسةلكناليوملدينا

لتغطيةالخرائطالمفصلةبمحاذاةالتخطيطللخارطةالهيكليةنحنفيصددالعملالمصاريف

نيالخرائطالمفصلة.بمعرئيسالمكتبالسيدايمنسيفالذيوعدبت

411،111فقطبينمانحنخصصنا645111واستغلمنه2115111تذكرواكانهناكمبلغ:غازيقاسم

كلهذاالنقاش.هذاالبنداليستدعي،شاءهللاانكمتستغلونهاوان

":احمدملحم الجاهزية تتطلب التي االمور نعرض ערוך" نحن المجلس قبل خطمن مشروع مثل

تقرير استلمنا فكرة على  عارة وادي احراش ا الكهرباء، حوالى قبلوا من03انهم %

النعلمماذاينتظرناغداُ؟االعتراضات،قضيةالشارع

هناكقضيةتسميةالشوارعوالتيلمتذكرفيالميزانية.:نديممرزوق

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

لقسمالهندسة.4المفروضاضافة

مليونشاقلنحن2يقارببعداذنكالتخلطشعبانبرمضانفقسمالهندسةحصلعلىما:مضررئيسالمجلس

ال.نتحدثعن يستغلوربما التخطيطوالذيربما يخصقضية صغيرجدا انتحتىبند

ليستلديكالرؤياكيفيمكنانتستغلمثلهذاالمبلغ.



 يـلـمحـرة الـرعـلس عـجـم

 

 המועצה המקומית ערערה
 לשכת ראש המועצה رئيس المجلسديوان 

 370-0137430טלפון:  0137430-370تلفون : 

 31 – 5060636פקס :  5060636-31فاكس : 

 03305מיקוד :  60003منطقة : 

 

43 
 

نحدداسمالمشروعنحنحتىاالنلمالتطويريةللمشاريعمليونشاقل3نحنعندمارصدنا:نورجزماوي

حاجةخاللالسنةحتياجاتالتينراهاوحسباالالحقا رأينا تحديدمثالاذا مشروعيمكننا

.بعدمليونشاقل3انالماحدداينسوفاستغلهذهفهدم،هددةبالللبيوتالمتطويري

كيفانتاالنتضع،حنندعمبشكلمعنويقبلشهرينابونزارصرحبلسانهنسامحني:محمدمصري

النقاطعلىالحروف؟

:مضررئيسالمجلس اليوم المجلس يتبنى المفروضان من هل سؤالي فوري وبشكل مفصل للشخصتخطيط

مليونلكذا01للتخطيطالواحدوربمايصللالفشاقل011الذييكلفالمجلسالواحد

امور واترك مفصلة، خاصةا تخطيطات بأوالدنا تتعلق واخرى عروضانه لدينا متوفرة

؟؟؟وبشكلمنظموبدائلاخرىلتبنىمثلهذهالمصروفاتوالتخطيطات

  גורף"באופן مليونشاقلفيالوظائف"4استثمارهناكانامنناحيةأخرى:محمدمصري

اطلباستراحةللصالةقبلالتطرقلموضوعالرواتب.:نورجزماوي

 دقيقة03:استراحة

وبعدهانعطيالفرصةلألسئلةوالمالحظات.نورإعرضماتبقىلديكا مخاطب:مضررئيسالمجلس

فيالميزانيةفهيكالتالي"מתוקצבות" بالنسبةللوظائفالمذكورةوالممولة:نورجزماوي

ةتكلفةسنويحجمالوظيفةالوظيفة סטטוס

شاقل0415111011%  מנהלת לשכהالديوان/مديرة מאוישת

شاقل415111%011  דובר מועצהالناطقباسمالمجلسالمحلي/ 11.16החל מ 

شاقل365111%43  תלונות ציבורمسؤولعنشكاويالجمهور/ 11.16החל מ 

شاقل403،111%011 מזכיר מועצהسكرتيرالمجلسالمحلي/ 11.15החל מ 

شاقل41،111 % 111 ארכיבן"مسؤولعناالرشيف" 11.16החל מ 

شاقل415111%011 מזכירה לגזברسكرتيرةللمحاسب/ 11.16החל מ 

شاقل325111 % 111 פקידת קבלה"موظفةاستقبال" 11.16החל מ 

شاقل415111 % 111 מחסנאי רכש"مسؤولعنالمستودع" 11.16החל מ 

شاقل0315111%411  ₪ 511,111ולחסוך  עומדים להוציא חברת גביהموظفجباية 11.15החל מ 

شاقل635111%011جبايةمدير 11.15החל מ 

شاقل005111 % 111 אדריכל נוף/مهندسمناظرطبيعية11.16החל מ 
شاقل615111%011 ושרתים אחראי עובדים בעיקר הסעות/مسؤولعنالموظفين עוד לא אויש  11.14 החל מ

شاقل615111%011(לא מאוישת)مسؤولعنصيانةالمقابر  11.14החל מ 

شاقل465111 % 111 תגבור מחלקת אחזקה()عاملصيانة 11.16החל מ 

شاقل615111%31ممولةمنوزارةاالمنالداخليمديربرنامجمدينةبالعنف 11.11החל מ 

شاقل415111%31לא מאוישת مديربرنامجمكافحةالمخدرات  11.11החל מ 

شاقل0165111%011مديروحدةالنهوضبالشباب  11.11החל מ 

شاقل235111%60 ם בית מועדונית חדשהאجديدديويمةعلىنقي  11.16החל מ 
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شاقل625111%011 מתנ"סאב בית معلىالمركزالجماهيرقي  11.11החל מ 

%63 ספרןعاملمكتبة/ 11.16החל מ 

% 25 עובדת ניקיון ספרייה ציבורית/عاملنظافةللمكتبةالعامة 11.16החל מ 

%61 עוזר מהנדס "תגבור"مساعدللمهندس/ החל מ 

%31 קב"ט הגדלת משרהضابطأمن/ 11.15החל מ 

%031باستثناءمديرالوحدةعاملةوحدةالنهوضبالشبابقوى לא מאוישות

%31زيادةبالوظيفة-المركزالجماهيريعارة לא מאוישות

%31 אב בית מתנ"סمعلىالمركزالجماهيريعارةقي  לא מאוישות

%00+قيمةعلىالبيتالدافئعاملةاجتماعيةقسمالرفاهاالجتماعي לא מאוישות

%011عاملنظافةاضافيلبنايةالمجلسالمحلي לא מאוישות

 
او مستغلة وليسبالضرورة الميزانية في وواردة اخذتبالحسبان الوظائفالتي هي هذه

 " الذيתוקצבו לא בהכרח אוישו" جارية ليستالراتبالصافي الوظيفة تكلفة للتنوير

(%مصاريفمصاحبةللراتب23-21يتقاضاهاالموظفوانماهناك)

مشكور:مضررئيسالمجلس بعد ، لسنةعلىالعاالط نورويعطيكالعافية 4104الميزانية اقترحاوالالنظام

التعليقاوالسؤال:اطلباسماءمنيرغبفيوتحديدمدةزمنيةلكلمداخلة

.عبدهللا6.امير3.مصطفىابوهالل4.احمدملحم2.محمدمصري4غازي .0

دقائقلكلمداخلةابوفتحيفليتفضل:6ارجوااليجازب

بهذه:غازيقاسم جدا سعيد انا واعتاوال نقطتينالجلسة ذكر اود عليه. متعوب الميزانية مبنى ان قد

والتعليممهمتين: التربية رئيسلجنة بصفتي فانا الميزانية بناء في التشاور قضية االولى

واعضاءاالدارةالمجلس،مديرقسمالمعارف،محاسبالمجلسجلستعدةمراتمعرئيس

 انظربتشاورنا مناالجاباتانا علىالعديد وحصلنا مالحظاتنا الزيادةإقدمنا يجابلقضية

للسنواتالقادمة،المعارفلهذهالسنهلكنابقىاطمحواطمعبالمزيدالموجودةفيميزانية

 لدينا كان "תקנים"%مالكات62اذا امابالمئة41فعمليا والتعليم، التربية تخصجهاز

هذا على ومبنية  مستقبلية لسياسة ترجمة عن عبارة الميزانية ان اعتقد فانا الثانية النقطة

ناهافياالستثماربعديدمنالمجاالتالشوارع،الصرفالصحي،والتيرأيחזון" االساس"

يتعلقبالوظائفالتيتشكلنقطةنقاشاوجدلبمدى التخطيط،والكثيراوافقالبعضفيما

القضيةاوالالمالكيجبان فيهذه الوظائففموقفيواضحجدا حاجةالمجلسلمثلهذه

يكون والبلد، للسلطة بالنفع يكونهناكضروريويعود عندما واطلبمنجميعاالعضاء

يكو ان المالكات الوظائفاو هذه لمثل اشغالحاجة وقت ومصداقية شفافية هناك هذهن

الجميعلوضعالشخصالوظائفعنطريقمناقصةلفسح المناسبفيالمكانالمجالامام

المجلسالمحليفياالح معاعطاءالمساحةإلدارة تياطواخذالتدابيرالمناسب،بالشكانا

لتنفيذرؤيتهالمستقبلية.انامناالعضاءالمتواجدبشكلدائمفيالمجلسالمحليفمنالواضح

يحتمال ال امرين قسمهناك في العاملة القوى وزيادة لسكرتيرة، المحاسب حاجة النقاش

القانونفهذهالهندسةفحسبالمعطياتالموجودةلديناووفقالمتطلباتوالقيودالتييفرضها

وتطفوعلىظهرقرؤيةالمجلسالمحليالذيبدأتتالميزانيةالمطروحةتساعدعلىتحقي

تعبيد المحلي، المجلس بها قام التي االخيرة الالمنهجية والنشاطات الفعاليات مثل السطح

اديةالعديدمنالشوارعفيعارةوعرعرة،االستثمارفيالملعبوالتخطيطلبناءمدرسةاعد

االمورتعطياجاباتشافية فهذه فيعارة دارةوواضحةتعكسالرؤيةالمستقبليةإلجديدة

للرسالة وننظر الهامشية الصغيرة النقاط عند نقف ال ان الجميع وادعو المحلي المجلس
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الكبيرةالجديةالتيتستحقفعالكلمةتقييموتقديرلمناعدهذهالميزانية.

مشكور،محمدفليتفضل:مضررئيسالمجلس

تحتاج:محمدمصري الميزانية هذه راينا حسب الميزانية، على كثيرا تعب الذي نور الحاج اشكر اوال

ينتنسمةفيالبلد41،111مثالنحنعلىوشكالوصولل،لتحسينوتعديلفينقاطمعينة

3،تخطيطاستراتيجيللمستقبل)ينلمدينةتاالستعدادوتحضيرالبلدلذاعليناعارةوعرعرة

تعيين سنوات(،منجهةثانيةارىبالتوظيفاتثقلعلىميزانيةالمجلسالمحلي،سهلجدا

4موظفولكنمنالصعبجدافصلموظفوكلرئيسيعلمويدركالصعوبةفيذلك)

 السنة في 3مليون واخيرا01= اوال مدروسة تكون ان يجب وظيفة كل شاقل( مليون

مليونشاقلمبلغغيربسيط01 יתמודדו"الملزمونبتنفيذالميزانية"الرئيسالمحاسبهم

فيقسم االستثمار مثل اليها وبحاجة هناكوظائفضرورية اكيد علىتصويتنا يؤثر مما

الهندسةولكنحسبرأيهناكايضاتوظيفاتسياسية"علىبالطةواضحةومبينة"فيجب

الاكثر.سبقوطلبتتخصيصسفرياتلطالبانيكونالحافزلهذه الوظائفالحاجةلها

للخطور الطالبعندعبورهعارةنظرا التييواجهها طنمنمؤخرادهسموا63لشارعة

عبر ولقيحتفهعندما الثانويةمزدحمالشعارة ةاقترحبناءدورثانيارع،كذلكالمدرسة

 التكنولوجية المدرسة .سابقا.فوق ارتفاع هناك التربية2صحيح جهاز في شاقل مليون

 توزع كيف لكن التطوير؟والتعليم ام الرواتب والمدارس؟على المباني اطالبفي كذلك

ليست التي التوظيفات من هو استيائنا عام بشكل الشبيبة المخصصلوحدة المبلغ بزيادة

بمكانهاولسنابحاجةلها.

بوانسفليتفضلشكراُ،ا:مضررئيسالمجلس

دراسة:احمدملحم في المعرفة تنقصنا جدد اعضاء كوننا نور جلستمع البارحة انا العافية، يعطيكم

النقاطضميزانيةبهذاالحجم،انتماالدارةجلستمودرستمالميزانيةاكثرمنمرةهناكبع

كيفاصوتعلىامورغيرمفهومةليليستדילמה"  "كنتبحاجةلفهمهاكنتفيصراع

،لكنعندمااستشرتمعروفةנורמה" لديمشكلةمعالتوظيفاتسواءاكانتسياسيةامال"

شاءهللاالسنةالقادمةتكونلدينانورالذيوضحوشرحليبعضالنقاطوايدنيببعضها،ان

قاطالتييجباناشيراليهافقسمالخبرةالكافيةلدراسةالميزانيةبعمقفاناوجدتبعضالن

للت بحاجة مواطنالهندسة نتحدثعن لم فنحن غيرطوير بشكل بيته وبنى خالفالقانون

قانونيلكنهناكحاالتمثلدارالحنونوغيرهاورأيناكيفتجندتدولةباكملهامناجل

 שטח ציבורי""بالذيخالفالقانونوبنىגלנט( ترخيصبيتجارنا)

ذاكيهودي:مصطفىابوهالل

قسيمة:احمدملحم توفير او تنظيم طريق عن البناء في يرغب لمن حلول وايجاد التفكير الممكن من

اطالببالجاهزيةسياسياذلكللمحتاجفالتخطيطشيئاساسيللبلدالاعلمكيفينعكس ،انا

ت،استيراتيجيةللمدىالبعيداالستعانةبمستشارينلبناءخطة4121والتخطيطلسنة جبلذا

ناالستعانةبنماذجمنالوسطاليهوديالمشابهةلقريةكدراسةوافيةلتطويرقسمالهندسةمم

توقعترؤيةبندلتمويلفرعاخرللمجلسناحيةعددالسكانوالمسطحوغيره.عرعرهمن

التسهيلمروريةمنجهةوالمحليفيعارةلتقديمالخدماتالهاليعارةوتحاشيالحوادثال

جلسوأليمؤسسةاخرىوظيفةمهمةواساسيةللمאפסנאותعلىالمواطنمنجهةاخرى.

ااتحتةكبير المتطلج من والشراء.لكثير البيع في يتعلق فيما وحدةبات نظري ولفت كما

 المرأة بمكانة الموظفالنهوض عليها". "بالش الغاءها او فيها االستثمار اما يناقترح

مايقاربקה בשכר" ישחمؤخرايتحدثونعنتقلصفياالجور"פנסיונרים" المتقاعدين"

البلد.بالمئة،اعتقديجباعطاءهمالمزيدمن03-01 ويعطيكماالهتمامخاصةانهمخدموا

العافية.
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يخليك،ابوسميرفليتفضل:مضررئيسالمجلس

: معظم درست انا جميعا، العافية برأييعطيكم دقيقيالميزانية جداً، ممتازة جداًةالميزانية

 للتصحيح.شاملوواضح، مثلمدرسةطهحسينوالتيبحاجةهناكبعضالنقاطبحاجة ،

لميزانيةتكفيلحلالمشاكلالكثيرةمنجهةالمبنىوالكهرباء،تسييجوغيرهاالنقطةالثانية

بدالمن465111،ارتفاعطفيفلميزانيةالمرأةسبقنيفيهاابوانسفيمايتعلقبمكانةالمرأة

"بقة"نحنبدوننساءالنسوىشيئا فيالسنةالسا415111

قليلال:مضررئيسالمجلس أنهارتحدثتمعيمنذ فياجراءتعديلفيشهربسيدة الخصوصووعدتها 6هذا

القادموفقاللبرامجوالخططالمقترحةوالفرصالمتاحةلذلك.

المدرسةاالعداديةوالثانويةبحاجةلتسليطالضوءعليهنفمنناحيةاالدارةهناكالكثيرمن: مصطفىابوهالل

لتوجيه،املايجادطريقةليجبالمشاكلالتييجبحلهاوتخطيهامنجهةاالدارةوالمعلمين

واحدةمعالميزانية.اننكونيدا 

ويعطيكالعافية،اخاميرفليتفضلباركهللافيك:مضررئيسالمجلس

:اميرمرعي في لي اولى وحاجةالكتجربة وأرىضرورة كما ممتازة اجدها المجلس، لميزانية دراسة

ماهياالجراءاتلتعديلالميزانيةللوظائفالمذكورةباختصاراودمعرفة

طرقلتعديلالميزانية:األولى2هناك:نورجزماوي

תעצר املاننضعلهاحد"،اناانتقاديعلىجزءكبيرمنالوظائفوالتيلسنابحاجةلها:جزماويعبدهللا

فتحفرعللمجلسالمحليلتقديمالخدماتالهاليعارة،انااتواجدكثيرافيانامعماتكملش"

משמר אזרח" ".بحاجةلتكبيرالميزانيةالخاصةفيالملعبالذيملعبكرةالقدمفيعرعره

.شاقللسنابحاجةلذلك0315111هناك

 ע"פ חוק אך לא ינוצלهذااالمرالزاميبموجبالقانونولكنلنيستغل:نورجزماوي

.هذاكلشيئ:عبدهللاجزماوي

مشكورأخعبدهللا،اطلبمننوراالجابةعلىسؤالاالخامير:مضررئيسالمجلس

: نورجزماوي الميزانية لتعديل طريقة عاسهل عادة اخر لبند ما بند من معين مبلغ نقل نعطيهي ندما

هذهالمبالغلصالحبنداخرنقلتستغللذايتم.هناكبنودالاالخرافضليةواولويةلبندعلى

تعديلالميزانية،علىمدارالسنةومنلبعدمصادقةاعضاءالمجلسبالطبعمنخاللجلسة

المتطلباتوسيراالموربشكلفعليربمايتطلباالمراجراءتعديلعلىالمدخوالتخالل

واالمكانيةالثالثةهيدعماحدىالمؤسساتاوالوزاراتالحكوميةخاللالسنةلبعضالبنود

للميزانية.والتيتتطلبتعديال

اسمحواليبسؤالين.:محمدمصري

تكرمعينك:مضررئيسالمجلس

للجنةاالستئناف،فيحالةاجتمعتيتوجبالدفعلألعضاءلماذا؟االحظتلميخصصمبلغ:دمصريمحم

؟"تسيال"وماذابخصوص

نحنفعاللمنخصصميزانيةللجنةاالستئنافألنهاليوجداحتمالالجتماعاللجنةفيالوقت:نورجزماوي
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واحد طلب سوى يوجد ال القريب تستدعي اخرى طلبات هناك كان اعضاءواذا اجتماع

انتهت"تسيال"وبالنسبةلمشروع.وقتالتعديلعلىالميزانيةفانذلكممكنااللجنةوتمويلها

المدةالزمنيةالمحددةله.

4104والمصادقةعلىالميزانيةاذاًيعطيكمالعافية،اطلبمنكمالتصويت:مضررئيسالمجلس

 : 4104عضو على ميزانية  04مصادقة : القرار

توفيق مرعي، أمير طالبجهجاه، عبد، شيخ مقداد ملحم، احمد مسعود، اياد عقل، فرج

ضعيف،عبدهللاجزماوي،غازيقاسم،نادريونس،مصطفىابوهالل،مضريونس

اعتراضعضوين:محمدمصري،ونديممرزوق. 





41:46اغلقتالجلسةفيتمامالساعة







المحاميمضريونسنورجزماوي

رئيسالمجلسالمحليقائمباعمالسكرتيرالمجلس

















كبهاإعداد:سامية

مديرةديوانالرئيس




