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   3/5102 رقم تعياديةةاإلجلسة المجلس المحلي محضر 

 ة مسدًء بعالسدتعة السد 1131.30105االحد 

 يةوان الرئاس

 

 :الحضور        :المشيركان

 عام المجلسمدير  السيدة رويدة يونس  رئيس المجلس المحلي السيد مضر يونس

 محاسب المجلس السيد نور جزماوي  قائم بأعمال الرئيس السيد توفيق ضعيف

 المستشار القضائي المحامي امين مرجية  نائب الرئيس السيد اياد مسعود

    نائب الرئيس  السيد غازي قاسم

    عضو السيد مصطفى ابو هالل

      عضو  السيد طالب جهجاه

      عضو السيد احمد ملحم 

    عضو محمد مصري السيد

    ضوع السيد امير مرعي

    ضوع السيد نديم مرزوق

    عضو السيد فرج عقل

    عضو المحامي مقداد شيخ عبد

    عضو السيد عبد هللا جزماوي

    عضو السيد نادر يونس
 
 

 
 تغيب عن الجلسة :

 السيد سامر سعد 
 مراقب المجلس

 مصاروةالسيدة انهار 
 مستئارة لمكانة المرأة 

 

 :جدول األتعمدل تعلى 
 
 1/5112المصادقة على محضر الجلسة االعتيادية  .1

 5/5112المصادقة على محضر الجلسة االعتيادية  .5

 1/5112المصادقة على محضر الجلسة غير االعتيادية  .3

 .منذ سنوات عديدة انتهت مدة صالحيتها تطويريةاغالق ميزانيات  .4
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قبل البدء بجلستنا االعتيادية هناك مالحظة لالخ محمد  بحيث اقترح  ،يعطيكم العافية : المجلسمضر رئيس 

ساعة قبل موعد الجلسة ليتسنى لهم  44مدة اطول من ارسال المحاضر لالعضاء 

 مراجعتها من اجل التصويت والمصادقة عليها.

خاص باستطالع ومسح بند هناك باالضافة : في احدى الجلسات المرفقة للمصادقة  : محمد مصري

سطرين  دون التطرق ب ، اكتفيتمتحت اسم بند محمد مصري סקר נכסים() عقاراتال

  الذي قدمه ابو براء )نور(. والتوضيح لشرحل

وتمت طباعتها  –للتوضيح: الجلسة التي تتحدث عنها حضرها ولخصها المحاسب نور  : سامية 

 صا للنقاط والقرارات. خ  ل  وفقا للمسودة التي قدمها المحاسب م  

 اقترح تأجيل التصويت  : محمد مصري

المصادقة اقترح  ،من موعد الجلسةساعة  54ارسال المحاضر فقط قبل حقا تم كان اذا  : غازي قاسم

 عليها في الجلسة القادمة.

هناك مشاريع تطويرية بحاجة للمصادقة عليها، سائال المستشار القضائي هل يمكننا  : مضر رئيس المجلس

 ؟ على هذه المشاريعاالن تأجيل المصادقة ومباشرة العمل 

، ال يمكن الحصول على مصادقة الوزارة على المشاريع التطويرية يجب المصادقة أوال : امين

 دون تقديم محاضر الجلسات. 

على المحك مشروع التخطيط المفصل للمناطق المهددة بالهدم، مالحظة محمد قد  : مضر رئيس المجلس

لت لذا اقترح التصويت على المحاضر كل شخص بحسب تمكنه من معاينة  س ج 

 ومراجعة المحاضر.

 1/5112المصادقة على محضر الجلسة اإلعتيادية  : البند األول

 االتعضدء )محمد بدسيثندء 0/0105تعلى محضر الجلسة االتعياديةة  بدألغلباةالموافقة  : القرار

 امينع من اليصوةت3 جزمدوي( تعبد هللا)(  إتعيراض ومرزوق ، ندةممصري

 5/5112المصادقة على محضر الجلسة اإلعتيادية  : البند الثاني 

 االتعضدء )محمدبدسيثندء  0/0105تعلى محضر الجلسة االتعياديةة ألغلباة الموافقة بد : القرار
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 مينع من اليصوةت3إ (جزمدوي تعبد هللا)(  إتعيراض ومرزوق ، ندةممصري

 1/5112المصادقة على محضر الجلسة غير اإلعتيادية  : البند الثالث

بدسيثندء االتعضدء  0/0105تعلى محضر الجلسة غار االتعياديةة  ألغلباةالموافقة بد : القرار

 مينع من اليصوةت3إ (جزمدوي تعبد هللا)و(  إتعيراض مرزوق ، ندةممصري )محمد

 ابو براء فليتفضل وليتحدث عن الميزانيات غير العادية : مضر رئيس المجلس

 منذ سنوات عديدة.انتهت مدة صالحيتها اغالق ميزانيات تطويرية  : البند الرابع

 انتهت مدة صالحيتهابكافة الميزانيات غير العادية التي التي امامكم قائمة قمنا بإعداد ال : نور جزماوي

مقاطعا، بعثت طلب بتأجيل البت في هذا البند الحقا وتخصيص هذه الجلسة فقط للبت  : احمد ملحم

 أجد صعوبة في البت باألمرين معا.  5112بميزانية المجلس المحلي العادية 

لذا ، גרידא(هذه الجلسة يجب ان تكون فقط للميزانية العادية  ) بصراحة القانون واضح : محمد مصري

 :ب من امين التوضيحاطل

الجلسة المعدة للبت فيما بعد  ،3/5112رقم عتيادية الااخرى: جلسة ضمن  حاليا نحن : رويدة يونس

 المحلي. في الميزانية العادية للمجلس

طالما رأينا انه ، 12.13.5112كان من المفروض عقد الجلسة االعتيادية يوم الخميس  : مضر رئيس المجلس

اليوم فكرة عقد جلستين بنفس فقد جاءت ،  14.13.5112قررنا عقد جلسة اخرى في 

 قصيرة.الفترة خالل هذه التوفير عناء االجتماع مرتين ل

 جلسة الميزانية يجب ان تأخذ حقها. : احمد ملحم

 بالتأكيد، بالنسبة للميزانيات غير العادية فهي منتهية الصالحية منذ مدة وبحاجة لشطبها : المجلسمضر رئيس 

وضح اهمية البت تاالمر متعلق بك فل :، موجها كالمه للمحاسبمهنية من ناحية حسابات

 .االنفي هذا البند 

، وهناك ميزانيات غير 5114تقرير للمراقب فيما يتعلق بسنة التقديم  صدىنحن في  : نور جزماوي

من الناحية المهنية )حسابات( وتوفير االشكاليات عادية منتهية الصالحية يجب شطبها 

ها ونتائجها معروفة لذا من الضروري تمع المراقب، وباألخص بعد انتهاء مدة صالحي
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הדיווח בפני משרד נוהל  – לסגור את התב"ר(כעת מן הסדר ומן הצורך شطبها) 

למה עדיין לא נסגר  :חייב לחזור ולהסביראני כל עוד התב"ר לא סגור הפנים, 

 .?התב"ר

 אז לסגור אותו וגמרנו. ?,חזור על אותו הליך כל עוד שהתב"ר לא פעילללמה 

سنوات على االقل التي يجب شطبها  0مشروع تطويري منذ  01-01لدينا ما يقارب 

 . 5115منذ سنة 

مضمون اغالق او شطب مثل هذه المشاريع هو: اذا كان لدينا عجز ما يجب علينا 

قديم التوضيح واالسباب وفيما لو كان لدينا فائض يجب استغالله ونقله لصالح تغطيته وت

 خرى.المشاريع اال

לתקציב  יחסית אפסית השלכה נההי םכפניבש רים"התב סגירתבגין  כהההשל

שימוש וה₪ אלף  000, מדובר ב ₪ מיליון  101בסך  היום ושהולכים לאשר אות

 ?מה אנו הולכים לעשותוהערות  רשום מהתב"רים כל אחד ואחדבצד בהן מותנה, 

ואם ישנו גרעון איך אפשר  מה אנו אמורים לעשות בו? ,עודף נובמידה ויש

 ?לכסות אותו

الف شاقل  120الفائض الواضح امامنا هو المشروع التطويري والمتعلق بالصفوف  : جزماوي عبد هللا

 ؟توجيه هذا الفائضيمكن الى اين 

ف شاقل ال 421سجلت لكم بجانب كل مشروع اين؟ المدخوالت لهذا المشروع كانت  : نور جزماوي

وهكذا توفر لدينا فائض بقيمة  ،الف شاقل 594والمبلغ الذي صرف على المشروع كان 

  -مبالغ دون استغاللها وصرفهارد الحصول على اغير ومن جهتي الف شاقل.  120

هنا صرفنا المبلغ المتبقي او الفائض ضمن المصاريف الجارية وليس على المشروع 

כאן שהוצאתי אותו  ענייןה ,כסף ולא הוצאתי אותו תיאין דבר שקבלنفسه. 

. מבחינת רישום צריך להחזיר אותו לשם, בתקציב השוטף ולא בתב"ר עצמו

 בשנים קודמות לא בשנה הנוכחית.מדובר ובמיוחד  למקור )תקציבי תב"רים(

ال توجد ايها اشكالية كما ترون امامكم هناك موازنة في المدخوالت والمصروفات 

فذت وبالنسبة للمشاريع التي لم مشاريع قد ن  ، معظم ال(ללא בעיות תב"רים מאוזנים)

ال يمكن  5115تنفذ يظهر بجانبها صفر مصروفات، هذه المشاريع قديمة منذ سنة 



 يـلـمحـرة الـرعـلس عـجـم

 

 המועצה המקומית ערערה
 לשכת ראש המועצה رئيس المجلسديوان 

 370-0137430טלפון:  0137430-370تلفون : 

 31 – 5060636פקס :  5060636-31فاكس : 

 03305מיקוד :  60003منطقة : 

 

6 
 

 تحديثها. 

االهم ال يوجد لدينا عجز في هذه الميزانيات باستثناء مشروع تطويري واحد الذي 

نسبة زهيدة مقارنة  ،الف شاقل فقط 13خصص للطرق الزراعية كان هناك عجز بقيمة 

 مع مجمل المبلغ المخصص.

 عملية الشطب او االغالق هي عملية حسابية من اجل التسجيل ال غير.

 اطلب مصادقتكم من اجل اغالق هذه الميزانيات غير العادية وفقا للقائمة التي امامكم.

 هل من مالحظات؟ : مضر رئيس المجلس

 .مالحظاتيصدقني لو فهمت لقدمت  : احمد ملحم

لم سنة، واللواء يشدد طالما  15منذ غير مستغلة ات يالقانون ينص على اغالق ميزان : نور جزماوي

تستغل الميزانية على مدار السنتين يجب شرح االسباب وفيما لم يتم اقناعهم، انت ملزم 

م باغالق هذه الميزانية. وجميع الميزانيات التي امامكم ال يوجد اي عذر او سبب لعد

 (אותם גורסללא  סיבה שום ןאי) .اغالقها

 اذا لماذا لم يتم اغالقها كل سنتين؟ : احمد ملحم

كان لدينا عجز  11.5119اغلقت العديد من هذه الميزانيات وفي شهر  5114منذ سنة  : نور جزماوي

 .التي قمنا بتغطيتها جميعاغير العادية وات ميزانيالما يتعلق بفيشاقل مليون  11

 من اين يتم تغطية العجز؟ هل من الفائض ؟ : هللا جزماوي عبد

 من الفائض المتبقي لميزانيات غير عادية وبعضها من الفائض المتراكم. : نور جزماوي

 غار العديةة واليي انيهت مدة صالحادتهدمازانادت الالموافقة بدالجمدع تعلى اغالق  : القرار

 סגירת תבר"ים לפי הטבלה המצ"ב.מאשרים פה אחד,  منذ سنوات تعدةدة3

 .19:30اغلقت الجلسة : 

 المحامي مضر يونس  رويدة يونس

 رئيس المجلس المحلي  مدير عام المجلس
   

  إعداد : سامية كبها 

  مديرة ديوان الرئيس 
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