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  2013/3/4 
    

 2013/2رقم  عاديه غٍر جلسة محضر
 

  ٌَٛ ِغبء  ِٓ اٌغبدعخ اٌغبػخ, 2013/2 سلُ اٌؼبدٌٗ غٍش جٍغتٗ عخٍٕٓ فً اٌجٍذي اٌّجٍظ ػمذ

:- ًٌٍ ِب ٌجحث ٚرٌه  2013/3/4 اٌّٛافك االثٍٕٓ 

 :  انجحش يواضٍع

 

 :اقرار  ميزانيات غير عادية كما يلي .1

مرحلة , (ابن خلدون )ج من وزارة المعارف لبناء مدرسة اعدادية ثالثة . ش10,760,445مبلغ  1.1
. ب+أ

 . ج من وزارة الداخلية الكمال بناية البلدية. ش2,027,000مبلغ  1.2

اضافة ) 978775 بساتين رقم مؤسسة 3من وزارة المعارف الكمال بناء . ج. ش785,160مبلغ  1.3
 . 7,72,71قسائم , 19318بلوك , (.ج. ش2,272,421 بمبلغ 337لميزانية غير عادية 

 .من وزارة الداخلية لترميم بناية البلدية . ج. ش400,000مبلغ  1.4

 : اٌتبًٌ اٌتمغٍُ حغت ٘جبٌظ ِفؼبي ِٓ ج.ػ 2,397,160 ِجٍغ  1.5

.  ج.ظ 400,000 يجهغ:  ضٍُب اثٍ يذرضخ رريٍى
.  ج.ظ 300,000 يجهغ: انحالٌ يذرضخ رريٍى
.  ج.ظ 300,000 يجهغ: حطٍٍ طه يذرضخ رريٍى
.  ج.ظ 350,000 يجهغ: طرثٍه جًبل يذرضخ رريٍى
.  ج.ظ 350,000 يجهغ: انظفب وادي يذرضخ رريى

.  ج.ظ 200,000 يجهغ: انطالو يذرضخ رريٍى
.  ج.ظ 200,000 يجهغ: انُجبح يذرضخ رريٍى
.  ج.ظ 69,920: انحالٌ نًذرضخ حواضٍت شراء
.  ج.ظ 69,920: انظفب نًذرضخ حواضٍت شراء
.  ج.ظ 17,480: انُور نًذرضخ حواضٍت شراء
.  ج.ظ 69,920: طرثٍه جًبل نًذرضخ حواضٍت شراء
.  ج.ظ 69,920: انجٍبٌ نًذرضخ حواضٍت شراء

 
.  انورود حً فً انطفونخ جٍم نًركس أصبس نشراء هجبٌص يفعبل يٍ. ج.ظ 450,000 يجهغ 1.6
% 40. + ج.ظ 93,600 االقهًًٍ انزعبوٌ وزارح يٍ% 60 )اقهًٍٍخ ررثوٌخ نفعبنٍبد. ج.ظ 156,000 يجهغ 1.7

 (. ج.ظ 62,400 انجهذٌخ حطبة عهى

 . عًونخ كبعبدح انًحهٍخ نهطهطبد االقزظبدٌخ انشركخ أرثبح يٍ. ج.ظ 83,688 يجهغ 1.8

 . وقبئٍخ وفعبنٍبد ألعًبل انطرق عهى نأليبٌ انوطٍُخ انطهطخ يٍ ج.ظ 42,000 يجهغ 1.9

 . انطواريء نًركس يعذاد نشراء انذاخهٍخ وزارح يٍ 10,000 يجهغ  1.10

 + انًواطالد وزارح يٍ ج.ظ 401,866% = 85 )نهجبطبد يحطبد اقبيخ نزًوٌم ج.ظ 472,784 يجهغ  1.11
 (.انجهذٌخ حطبة عهى ج.ظ %70,918 = 15
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,  118 قطًٍخ عهى( מרכז לחיים עצמאיים) انًطزقهخ نهحٍبح يركس إلقبيخ أرع رخظٍض عهى انًظبدقخ. 2
.  19291 ثهوك     

 
  ج.ظ 14 + أ.ق.ع .قجم )ششرٌبًا  انًرثع نهًزر. ج.ظ 14: انجهذٌخ قجم يٍ نهًجبًَ اضزئجبر َطعٍرح اقرار. 3

(.  أ.ق.ع قجم. )ضُوٌبًا  نهطبحبد انًرثع نهًزر    
.   انًرأح نًكبَخ انجهذٌخ رئٍص كًطزشبرح خالٌهخ وفٍقخ انطٍذح عًم اَشبء. 4

 

: اٌحضٛس 

فضًٍ صثٍذاد , ػضٛ- ٌطفً خالٌٍخ , لبئُ ثبػّبي سئٍظ اٌجٍذٌخ- فبسٚق صثٍذاد, سئٍظ اٌجٍذٌخ-  ِبصْ غٕبٌُ 

,  ػضٛ–آٍِ طشثٍخ , ػضٛ- ِحّٛد اثٛسٌب, ٔبئت سئٍظ اٌجٍذٌخ- خبٌذ خالٌٍخ,  ػضٛ- وّبي اثٌٛٛٔظ,  ػضٛ–

. ػضٛ- ِحّذ اثٛسٌب, ػضٛ- ٚفٍك حّضح

 

. حغٓ عٍذ احّذ, ِحّذ طشثٍخ , ِذٌٓ اثٛطبٌح, حٕب حٕب, احّذ ثذاسٔخ, حغٓ شحبدح : انغٍبة

 

. ِشًٍ غٕطٛط,  لبعُ اثٛسٌب  :اشزرك

 

 18:06ٌٚحظٛي إٌظبة اٌمبًٔٛٔ افتتح سئٍظ اٌجٍذٌخ اٌجٍغخ اٌغبػخ 

 

: رئٍص انجهذٌخ

 :  1انًوضوع رقى 

 

 :اقرار  ميزانيات غير عادية كما يلي .2

مرحلة , (ابن خلدون )ج من وزارة المعارف لبناء مدرسة اعدادية ثالثة . ش10,760,445مبلغ  2.1
. ب+أ

 . ج من وزارة الداخلية الكمال بناية البلدية. ش2,027,000مبلغ  2.2

اضافة ) 978775 بساتين رقم مؤسسة 3من وزارة المعارف الكمال بناء . ج. ش785,160مبلغ  2.3
 . 7,72,71قسائم , 19318بلوك , (.ج. ش2,272,421 بمبلغ 337لميزانية غير عادية 

 .من وزارة الداخلية لترميم بناية البلدية . ج. ش400,000مبلغ  2.4

 : اٌتبًٌ اٌتمغٍُ حغت ٘جبٌظ ِفؼبي ِٓ ج.ػ 2,397,160 ِجٍغ  2.5

.  ج.ظ 400,000 يجهغ:  ضٍُب اثٍ يذرضخ رريٍى
.  ج.ظ 300,000 يجهغ: انحالٌ يذرضخ رريٍى
.  ج.ظ 300,000 يجهغ: حطٍٍ طه يذرضخ رريٍى
.  ج.ظ 350,000 يجهغ: طرثٍه جًبل يذرضخ رريٍى
.  ج.ظ 350,000 يجهغ: انظفب وادي يذرضخ رريى

.  ج.ظ 200,000 يجهغ: انطالو يذرضخ رريٍى
.  ج.ظ 200,000 يجهغ: انُجبح يذرضخ رريٍى
.  ج.ظ 69,920: انحالٌ نًذرضخ حواضٍت شراء
.  ج.ظ 69,920: انظفب نًذرضخ حواضٍت شراء
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.  ج.ظ 17,480: انُور نًذرضخ حواضٍت شراء
.  ج.ظ 69,920: طرثٍه جًبل نًذرضخ حواضٍت شراء
.  ج.ظ 69,920: انجٍبٌ نًذرضخ حواضٍت شراء

 
.  انورود حً فً انطفونخ جٍم نًركس أصبس نشراء هجبٌص يفعبل يٍ. ج.ظ 450,000 يجهغ 1.12
% 40. + ج.ظ 93,600 االقهًًٍ انزعبوٌ وزارح يٍ% 60 )اقهًٍٍخ ررثوٌخ نفعبنٍبد. ج.ظ 156,000 يجهغ 1.13

 (. ج.ظ 62,400 انجهذٌخ حطبة عهى

 . عًونخ كبعبدح انًحهٍخ نهطهطبد االقزظبدٌخ انشركخ أرثبح يٍ. ج.ظ 83,688 يجهغ 1.14

 . وقبئٍخ وفعبنٍبد ألعًبل انطرق عهى نأليبٌ انوطٍُخ انطهطخ يٍ ج.ظ 42,000 يجهغ 1.15

 . انطواريء نًركس يعذاد نشراء انذاخهٍخ وزارح يٍ 10,000 يجهغ  1.16

 + انًواطالد وزارح يٍ ج.ظ 401,866% = 85 )نهجبطبد يحطبد اقبيخ نزًوٌم ج.ظ 472,784 يجهغ  1.17
 (.انجهذٌخ حطبة عهى ج.ظ %70,918 = 15

 

: فضٍم زثٍذاد

اٌغ ِٓ ِفؼبي ٘جبٌظ؟ ةوٍف تُ تٛصٌغ اٌُ

 

: رئٍص انجهذٌخ

. ثؼذ االعتشبسح ِغ لغُ إٌٙذعخ ٚلغُ اٌّؼبسف ٚاحتٍبجبد اٌّذاسط

 

: خبنذ خالٌهخ

اٌّجبٌغ اٌتً  اػٍذد ِٓ اٌششوخ االلتظبدٌخ  ٌجت اْ ٔشتشي ادٚاد ٔظبفخ ثذي اٌٍتً تتٍف ِثً اٌحبٌٚبد اٌتً 

. ال تظٍح ٌالعتؼّبي

 

: يشٍم غُطوش

. ػبدح ٘زٖ اٌّجبٌغ تخظض الػّبي تطٌٛش ٚاغالق ػجض ٚعٕؼًّ حغت اٌحبجخ

 

  1-2013/2قرار رقى 

. اٌّظبدلخ ثبالجّبع ػٍى اٌٍّضأٍبد اٌّزوٛسح اػالٖ -

 "הנגשת תחנות אוטובוס"  اٌٍّضأٍخ ِخظظخ ٌٙذف 1.11اٌجٕذ  -

 

: خبنذ خالٌهخ

. ثخظٛص ِحطبد اٌجبص لشة اٌىٍٍخ فًٙ ػٍى حغبة اٌىٍٍخ

 

: رئٍص انجهذٌخ

 ِحطبد اٌجبص ٚتٍغٍش اٌٛطٛي اٌٍٙب حغت ِب جبء فً הנגשת ثخظٛص اٌّجٍغ ٌّحطبد اٌجبص فبٌٙذف 

. اٚساق اٌٍّضأٍخ
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: يحًذ اثو رٌب 

ٌّبرا ال تٛجذ ٌّذسعخ اٌّتٕجً ٍِضأٍخ تشٍُِ؟ 

 

: رئٍص انجهذٌخ

. الٔٙب ِذسعخ جذٌذح ٚال تخظض ٍِضأٍخ ٌتشٍُِ ِذاسط جذٌذح

 

: 2يوضوع رقى 

,  118ػٍى لغٍّخ ( מרכז לחיים עצמאיים)اٌّظبدلخ ػٍى تخظٍض أسع إللبِخ ِشوض ٌٍحٍبح اٌّغتمٍخ   
.  19291ثٍٛن  

 
: رئٍص انجهذٌخ

ِغبحخ اٌمغٍّخ. اللبِخ ثٕبٌخ ٌزٚي االحتٍبجبد اٌخبطخ. ج. ٍٍِْٛ ػ2.5ٕ٘بٌه ِجٍغ ِٓ اٌتبٍِٓ اٌٛطًٕ 

.  ِتش ِشثغ425 ِتش ِشثغ ِٚغبحخ اٌجٕبء عتىْٛ 1327 

 

  2-2013/2قرار رقى 

  إللبِخ ِشوض ٌٍحٍبح 19291ثٍٛن  , 118تمشس ثبالجّبع اٌّظبدلخ ػٍى تخظٍض ِغبحخ ػٍى لغٍّخ 

. ((קרנות)האגף לפיתוח שרותים ) ثتًٌّٛ ِٓ ِؤعغخ اٌتبٍِٓ اٌٛطًٕ (מרכז לחיים עצמאיים)اٌّغتمٍخ 

 

:  3يوضوع رقى 

. ج. ػ14 =+ (أ.ق.لجً ع )ٌٍّتش اٌّشثغ شٙشٌب . ج. ػ14: الشاس تغؼٍشح اعتئجبس ٌٍّجبًٔ ِٓ لجً اٌجٍذٌخ

. (أ.ق.لجً ع )ٌٍغبحبد عٌٕٛب . ٌٍّتش اٌّشثغ

 

: كًبل اثو ٌوَص

ِب ً٘ اٌّغبحبد اٌّغتأجشح؟ 

 

: يشٍم غُطوش

. ٕ٘بٌه ِغبحبد وثٍشح ٚال اروش اٌّغبحخ ٌٚىٓ عٍتُ تحضٍش لبئّخ ِفظٍخ

 

: ايٍٍ طرثٍخ

ِٕز ِتى عتجشي اٌتغؼٍشح اٌجذٌذح؟ 

 

: يشٍم غُطوش

االتفبلٍخ اٌمبئّخ ال تتغٍش ٚاالتفبلٍبد اٌجذٌذح . 2012/9/1اٌّجبًٔ اٌّتؼٍمخ ثبٌّذاسط ِٕز , حغت االتفبلٍخ

. حغت اٌتغؼٍشح اٌجذٌذح

 

 

 

 

: رئٍص انجهذٌخ
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. ثؼذ اوّبي ثٕبٌخ اٌجٍذٌخ عٍتُ االعتغٕبء ػٓ ِغبحبد وثٍشح

 

: يحًذ اثو رٌب

.  ج. ػ16اٌتغؼٍشح ِغ اٌضشٌجخ االضبفٍخ تىْٛ حٛاًٌ 

 

 : 3-2012/2قرار رقى 

ٌٍّتش اٌّشثغ . ج. ػ14+ ٌٍّتش اٌّشثغ شٙشٌب  (ا.ق.ع.لجً ). ج. ػ14تمشس ثبالجّبع الشاس تغؼٍشح 

. (ا.ق.ع.لجً )ٌٍغبحبد شٙشٌب 

 

 : 4انًوضوع رقى 

. أٙبء ػًّ اٌغٍذح ٚفٍمخ خالٌٍخ وّغتشبسح سئٍظ اٌجٍذٌخ ٌّىبٔخ اٌّشأح

 

: رئٍص انجهذٌخ 

. عٍتُ تأجًٍ ٘زا اٌجٕذ الْ اٌّٛظفخ ٚفٍمخ غٕبٌُ ٚال تغتطٍغ اٌحضٛس ٌٍجٍغخ

 

 
 

 

 

 19:26اغهقذ انجهطخ انطبعخ       
 

 ِغ االحتشاَ
  ِبصْ غٕبٌُ                     ِحبَ , لبعُ اثٛ سٌب 

 عىشتٍش ِٚذٌش ػبَ اٌجٍذٌٗ                                                                   سئٍظ اٌجٍذٌٗ
 

 


