
 המועצה המקומית 

 נחף
 

 

 

 ألمجلس ألمحلي 

 ـفـحـن
 

NAHIF LOCAL COUNCIL 
 

 
 693, ص.ب. 20137نحف,                         693, ת.ד. 20137, מיקוד נחף

    04-9985693פקס:      04-9987140טל': 
 6מתוך  1עמוד 

 29/08/2018: التاريخ
  المحلي المجلس رئيس المحترم، إسماعيل عمر السيد حضرة
 المجلس رئيس بأعمال قائم نائب المحترم، مطر محمد احمد السيد حضرة
 المحلي المجلس عضو المحترم، حسين محمد عيسى السيد حضرة
 المحلي المجلس عضو المحترم، سعيد الحليم عبد السيد حضرة
 المحلي المجلس عضو المحترم، الغني عبد مروان المحامي 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
 لمحليا 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
 .اخليد مراقب المحترم، مطر حسني المحامي حضرة

 
 وبعد، احتراما تحية،

 .הזמנה() دعــوة: الموضوع
 

 الساعة 03/09/2018 الموافق ثنيناال يوم وذلك  09/2018 رقم المجلس جلسة لحضور بهذا حضرتكم ادعو
 .المجلس قاعة في السادسة

 :البحث بنود

ישור תקציב אش.ج.  839,030لبرنامج تحديات بمبلغ المعارف وزارة ميزانية غير عادية من إقرار  .1

 .₪ 839,030בלתי רגיל ממשרד החינוך לתכנית אתגרים ע"ס 

אישור  ش.ج.  70,999 بمبلغلبرنامج تثقيف بيئي  جودة البيئةوزارة غير عادية من  ةميزانيإقرار  .2

 להגנת הסביבה לפרויקט חינוך בנושא סביבה ע"סתקציב בלתי רגיל ממשרד 
70,999 ₪.  

 2018, לשנת 2דוח רבעוני, רבעון  .2018نة لس التقرير المالي النصف سنوي .3

ערבות בנקאית لعنقود الشاغور من أجل الحصول على تراكتور للمجلس المحلي. كفالة بنكية  .4
 לאשכול בית הכרם בכדי לקבל טרקטור לשימוש המועצה.

 
 االحترام فائق مع
 

 فطوم عمر جمال
  المجلس سكرتير/ عام مدير
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 09/2018محضر جلسة المجلس رقم 

 (18.00) الساعة السادسة مساءا 03/09/2018من يوم االثنين 

 بحضور:

 رئيس المجلس – السيد عمر إسماعيل

 عضو المجلس المحلي – قادري السيد عبد القادر

 نائب قائم بأعمال رئيس المجلس – السيد احمد مطر

 غياب:

 عضو المجلس المحلي – السيد سميح أيوب

 لس المحليعضو المج – السيد مفيد سرحان

 المجلس المحلي عضو - حسين عيسىالسيد 

 عضو المجلس المحلي – السيد محمد احمد مصري

 عضو المجلس المحلي السيد جمال أحمد قدوره،

 ، عضو المجلس المحليعبد الحليم سعيد السيد

 عضو المجلس المحلي المحامي مروان عبد الغني،

 ، عضو المجلس المحليالسيد خالد يحيى عبد الغني

 

 

( 18.00)مساءا  الساعة السادسة 09/09/2018نظرا لعدم حضور نصاب قانوني تأجل الجلسة ليوم أألحد 

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

)ج( ألمر 5بند رقم " 18.00الساعة  09/09/2018الخميس مساء يوم عطله رسميه تؤجل الجلسة ليوم أألحد 

 (."اإلضافة الثالثة-السلطات المحلية 

וזאת בהתאם לסעיף  18.00שעה  09/09/2018היות 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  09/09/2018חה הישיבה תדחה ליום ראשון ויום חמישי הוא ערב יום מנו

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

 

 18:30أقفلت الجلسة الساعة 

 

 

 سجل : جمال فطوم، مدير عام/ سكرتير المجلس
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 (1مؤجلة ) 09/2018محضر جلسة المجلس رقم 

 (18.00) الساعة السادسة مساءا 09/09/2018 االحدمن يوم 

 بحضور:

 رئيس المجلس – السيد عمر إسماعيل

 عضو المجلس المحلي – قادري السيد عبد القادر

 نائب قائم بأعمال رئيس المجلس – السيد احمد مطر

 عضو المجلس المحلي -السيد سميح أيوب 

 غياب:

 عضو المجلس المحلي – السيد مفيد سرحان

 المجلس المحلي عضو - حسين عيسىالسيد 

 عضو المجلس المحلي – السيد محمد احمد مصري

 عضو المجلس المحلي السيد جمال أحمد قدوره،

 ، عضو المجلس المحليعبد الحليم سعيد السيد

 عضو المجلس المحلي المحامي مروان عبد الغني،

 ، عضو المجلس المحليالسيد خالد يحيى عبد الغني

 

 

( 18.00) مساء الساعة السادسة 12/09/2018 االربعاءني تأجل الجلسة ليوم نظرا لعدم حضور نصاب قانو

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

الساعة  12/09/2018 االربعاءتؤجل الجلسة ليوم  )عيد رأس السنة الهجرية( يوم عطله رسميه الثالثاء

 (."اإلضافة الثالثة-)ج( ألمر السلطات المحلية 5بند رقم " 18.00

וזאת בהתאם לסעיף  18.00שעה  12/09/2018 רביעיהיות ולא נכח מנין חוקי, הישיבה תדחה ליום 

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

 12/09/2018 רביעיהישיבה תדחה ליום  ג ראש השנה ההיג'רית()ח הוא יום מנוחה שלישיויום 

תקנון בדבר ישיבות המועצה והנוהל  -התוספת השלישית –)ג( לצו המועצות המקומיות 5סעיף 

 בהן(.

 

 18:30أقفلت الجلسة الساعة 

 

 

 سجل : جمال فطوم، مدير عام/ سكرتير المجلس
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 (2مؤجلة ) 09/2018محضر جلسة المجلس رقم 

 (18.00) الساعة السادسة مساءا 12/09/2018 االربعاءوم من ي

 بحضور:

 رئيس المجلس – السيد عمر إسماعيل

 عضو المجلس المحلي – قادري السيد عبد القادر

 عضو المجلس المحلي – السيد مفيد سرحان

 نائب قائم بأعمال رئيس المجلس – السيد احمد مطر

 عضو المجلس المحلي -السيد سميح أيوب 

 ب:غيا

 المجلس المحلي عضو - حسين عيسىالسيد 

 عضو المجلس المحلي – السيد محمد احمد مصري

 عضو المجلس المحلي السيد جمال أحمد قدوره،

 ، عضو المجلس المحليعبد الحليم سعيد السيد

 عضو المجلس المحلي المحامي مروان عبد الغني،

 ، عضو المجلس المحليالسيد خالد يحيى عبد الغني

 

 

بواسطة  09/09/2018 االحد لجميع األعضاء مباشرة بعد الجلسة من يوم هاالرسالة التي أرسلت نص)}

 ( بمناسبة عيد رأس السنة الهجرية الن يوم االثنين والثالثاء كان يوم عطلة  SMSالووتس أب و 

المؤجلة لهذا   9/2018لسالم عليكم، نظرا لعدم حضور نصاب قانوني لجلسة المجلس رقم ا

المر السلطات المحلية االضافة الثالثة تؤجل الجلسة ليوم االربعاء  22م وبناء على بند رقم اليو

الساعة السادسة مساء. وبما انه هذا هو التأجيل الثاني لنفس الجلسة   12/09/2018الموافق 

اب نظرا لضيق الوقت -ارسلت هذه الدعوة بالواتس  .يصبح حضور ثلث االعضاء نصاب قانوني

 {جمال فطوم -رأس السنة الهجرية وكل عام والجميع بالف خير وعطلة 

 

االربعاء  لهذا اليومالجلسة  تتأجلالموعد األول المحدد والموعد الثاني نظرا لعدم حضور نصاب قانوني 

 -ألمر السلطات المحلية، اإلضافة الثالثة  22ند وذلك بناءا على ب( 18.00)الساعة السادسة مساء  12/09/2018

وبما انه التأجيل الثاني  ("اإلضافة الثالثة-)ج( ألمر السلطات المحلية 5بند رقم )بخصوص جلسات المجلس. 

 .يصبح حضور ثلث األعضاء نصاب قانوني

 

 عمر إسماعيل: 

)رحب بالجميع وتمنى لهم سنة هجرية سعيدة مليئة بالنجاحات( قبل بداية الجلسة وبحث البنود التي على 

لسة أود المصادقه على إضافة بندين إلقرار ميزانيات غير عادية حصلنا عليها بعد إرسال جدول أعمال الج

 الدعوة األولى:

 2019-2018موديل موسيقي للسنة الدراسية إقرار ميزانية غير عادية من وزارة المعارف لبرنامج  .1

 .ش.ج 200,000وميزانية أخرى بمبلغ ش.ج.  93,995بمبلغ 

 ش.ج. 139,919بمبلغ المواصالت واألمان على الطرقات ية من وزارة إقرار ميزانية غير عاد  .2

 ش.ج. 155,465ليصبح المبلغ اإلجمالي  %10يضاف اليها اشتراك المجلس بقيمة 

 

 القرار: 

 الجلسة الحالية؟بإجماع األعضاء الحاضرين تم المصادقة على إضافة البندين لجدول أعمال 
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 :1بند رقم 

ش.ج.  839,030ية من وزارة المعارف لبرنامج تحديات بمبلغ إقرار ميزانية غير عاد

 839,030אישור תקציב בלתי רגיל ממשרד החינוך לתכנית אתגרים ע"ס 
₪. 

 

 القرار:

وسماع شرح الرئيس عن برنامج تحديات تم المصادقة باجماع الحاضرين بعد التداول بين األعضاء 

لبرنامج تحديات بمبلغ من وزارة المعارف غير عادية الاألعضاء الحاضرين على الميزانية 
 ش.ج. 839,030

 

 :2بند رقم 

ش.ج.   70,999إقرار ميزانية غير عادية من وزارة جودة البيئة لبرنامج تثقيف بيئي بمبلغ 

אישור תקציב בלתי רגיל ממשרד להגנת הסביבה לפרויקט חינוך בנושא 
 ₪ 70,999סביבה ע"ס 

 

 القرار:

غير التم المصادقة باجماع األعضاء الحاضرين على الميزانية الحاضرين اء بعد التداول بين األعض
 ش.ج.   70,999 بمبلغلبرنامج تثقيف بيئي  جودة البيئةعادية من وزارة 

 

 : 3بند رقم 

 2018, לשנת 2. דוח רבעוני, רבעון 2018لسنة  التقرير المالي النصف سنوي

 

 عبدالكريم فطوم: 

ير تطرح في جلسه مجلس من اجل قار( وهذه التسنةثالثه اشهر )أي كل ربع  التقارير الماليه تعد كل

)نصف سنوي(  30.06.2018 بناء على تقرير .لمجلسلاطالع المجلس على الوضع المالي العام 

أيضا التوقع العام والمدخول  بها البنود مفصلالمدخوالت والمصروفات. بنود مركز بها كل  4صفحه 

اشهر  ةمليون شيكل لست 4عامه كانت التوقعات جبايه الرنونا مثال على ذلك: اال .رفتره التقريلالفعلي 

ي اقل من المتوقع. المدخوالت من وزاره المعارف كان أ مليون شيكل 3.5بينما الجبايه الفعليه كانت 

ي مليون شيكل تقريبا أي زياده حوال 19.5مليون شيكل ولكن فعليا حصلنا على  17.5التوقع مدخوالت 

مليون شيكل, وذلك بسبب ادخال فعاليات جديده وبرامج اقرتها الوزاره. وزاره الرفاه االجتماعي  2

مليون شيكل كان زياده  4.34مليون شيكل بينما المدخول الفعلي كان  3.73حوالي مدخول كانت التوقع 

مجموع  ر. يبالتقر وغيرها كما مفصل زياده في الهبه العامه من وزاره الداخليه مليون. 0.61حوالي 

شيكل مليون  39.73 مليون شيكل ولكن فعليا حصلنا على 37.22حسب التوقعات  المدخوالت اإلجمالي

 مليون شيكل.  2.5أي زياده حوالي 

 المصروفات: الزياده في المصروفات كان نتيجه الزياده في المدخوالت مع الحفاظ على موازنه عامه

  .مليون 39.64مجموع المصروفات الفعلي كان  .ب التقريرحس تلفهخفي البنود الم كما مبين

اقتراح الميزانيه الذي صودق عليه في بدايه العام سيتم تعديله بناء على المدخوالت والمصروفات 

 عضاء في جلسه قادمه. الفعليه وسيتم عرض اقتراح التعديل على األ

 الف شيكل.  91ائض مالي حوالي ف سنوي انهينا الفتره بفنصبشكل عام وبناء على التقرير ال

الى منع أي خروقات في بنود الميزانيه, واي طلبيه قبل  تأتصور ان االداره الماليه السليمه المتبعه اد

 إصدارها تفحص بشكل قانوني وسليم. 

استفسار او أي فحص الي بند في الميزانيه يمكنه التوجه للقسم وفحص كل ما عضو اذا كان لدي أي 

 ن أي بند في المدخوالت والمصروفات. عل على تفسير شامل يحصسو ءيشا
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 . ؟شمل جميع العاملين وكذلك المتقاعدينت: الرواتب في التقرير  عبد القادر قادري

 عبد الكريم فطوم :  

تقاعدين في الميزانيه ميمكن فحص نسبه ال .ويشمل المتقاعدينمن المجلس اتب من يتقاضى ر يشمل كل

ممتاز جدا ال يوجد الوضع بشكل عام . وجد تفصيل في جميع المستويات واالقسامي .في قسم الرواتب

 جابات مفصله. إيمكن التوجه للقسم والحصول على الستفسارات وتفاصيل  .عجز مالي

 

 

 :4بند رقم 

ערבות كفالة بنكية لعنقود الشاغور من أجل الحصول على تراكتور للمجلس المحلي. 
 כדי לקבל טרקטור לשימוש המועצהבנקאית לאשכול בית הכרם ב

 

 القرار:

أخيرا تم االنتهاء من اإلجراءات للحصول على تراكتور عن طريق عنقود الشاغور, ومن أجل 

الحصول عليه يجب إيداع كفالة بنكية. ومن أجل الحصول عليها يجب إقرار ذلك في جلسة مجلس. 

مة يدقون الحصول على كفالة بنكية بقبعد التداول بين األعضاء الحاضرين, األعضاء يقرون ويصا

. صيغة الكفالة مرفقه لالتفاقية ملحق 18.6من قيمة التراكتور كما هو مبين باالتفاقية بند رقم  20%

  בנוסח המצורף כנספח ב' להסכם עם האשכול(. 18.6סעיף ب. )

 

 :5بند رقم 

 2019-2018للسنة الدراسية إقرار ميزانية غير عادية من وزارة المعارف لبرنامج موديل موسيقي 

 ش.ج. 200,000ش.ج. وميزانية أخرى بمبلغ  93,995بمبلغ 

 

 القرار:

 غير عادية منالبعد التداول بين األعضاء تم المصادقة باجماع األعضاء الحاضرين على الميزانية 

ش.ج.  93,995بمبلغ  2019-2018وزارة المعارف لبرنامج موديل موسيقي للسنة الدراسية 

 ش.ج. 200,000انية أخرى بمبلغ وميز

 

 :6بند رقم 

ش.ج.  139,919إقرار ميزانية غير عادية من وزارة المواصالت واألمان على الطرقات بمبلغ  

 ش.ج. 155,465ليصبح المبلغ اإلجمالي  %10يضاف اليها اشتراك المجلس بقيمة 

 

 القرار:

غير عادية من الحاضرين على الميزانية بعد التداول بين األعضاء تم المصادقة باجماع األعضاء ال
ش.ج. يضاف اليها اشتراك المجلس بقيمة  139,919وزارة المواصالت واألمان على الطرقات بمبلغ 

   .ش.ج 155,465ليصبح المبلغ اإلجمالي  10%

 

 

 سجل : جمال فطوم، مدير عام/ سكرتير المجلس
 

 
 עומר אסמאעיל
 ראש המועצה

 ג'מאל פטום 
 מנכ"ל המועצה

 


