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           27/2/2012 
  2012/3 سلى ػادٚح غٛش خهغح يسعش

 
 

 انًٕافك االثٍُٛ ٕٚو يغاء يٍ انغادعح انغاػح 2012/3 سلى انؼادٚح غٛش خهغرّ عخٍُٛ فٙ انثهذ٘ انًدهظ ػمذ
 :  ٚهٙ يا نثسث ٔرنك 2012/02/27

 
 2012 نغُح انؼادٚح  انثهذٚح يٛضاَٛح ٔالشاس تسث  

: انحضور
,  انثهذٚح سئٛظ َائة - صانر أتٕ يذٍٚ, ػعٕ - سٚا اتٕ يسًٕد, ػعٕ – زُا زُا, انثهذٚح سئٛظ – غُاٚى ياصٌ
 - غُطٕط يٛالد , انثهذٚح سئٛظ تأػًال لائى - صتٛذاخ فاسٔق, ػعٕ - َٕٚظ أتٕ كًال, ػعٕ - صتٛذاخ فعٛم
َائة سئٛظ  – خالٚهح خانذ,  ػعٕ – أزًذ عٛذ زغٍ, ػعٕ – خالٚهح نطفٙ, ػعٕ - طشتٛح يسًذ, ػعٕ

 ( .  18.28 انغاػح دخم ) ػعٕ – غُاٚى زغٍ , ػعٕ–تذاسَح ازًذ, انثهذٚح 
. سٚا أتٕ يسًذ , طشتٛح أيٍٛ  :انغياب

 
 . غُطٕط شاد٘ , ػثًاٌ ٔخّٛ, משה יחיאל  , غُطٕط يشٛم , سٚا أتٕ لاعى:  اشحرك

 
 :  18.05 انغاػح اندهغح انثهذٚح سئٛظ افررر انمإََٙ  انُصاب ٔنسصٕل 
 

  :انبهذية رئيس
 ,  2012/01/01 يُز ٔظٛفرّ فٙ ْٕٔמשה יחיאל  انًشافك انًساعة انٕٛو اندهغح فٙ ٚشاسكُا 

  َغثح َشفغ أٌ انًطهٕب .االظشاب تغثة انسعٕس ػٍ يماو انمائى زاج تالل انغٛذ اػرزس ٔكزنك
  ٔذم زٛفا يثم غُٛح تهذاخ ُْانك , يشاسٚغ ذُفٛز يٍ نُرًكٍ  ٔرنك 80 %زرٗ يهسٕظ تشكم اندثاٚح

 . نذُٚا يرٕفش غٛش ْزا ٔنألعف تانًهٛاسداخ ذمذس يٕاسد نذٚٓا ٔذرٕفش أتٛة
(. 'ספח אנ )ذشًم ْٔٙ ج.ػ يهٌٕٛ 130 ذصم انًٛضاَٛح

 ْثح , 11 = %ج.ػ يهٌٕٛ 14 = راذٛح يذخٕالخ ,  17 = %ج.ػ يهٌٕٛ 22 أسََٕا:  يذخوالت
 , 36 = %ج.ػ 47يهٌٕٛ =  انًؼاسف ٔصاسج يٍ يذخٕالخ , 16 = %ج.ػ يهٌٕٛ 21 يٕاصَح

 ج.ػ يهٌٕٛ 13 أسََٕا ٔذخفٛعاخ ػدض ذغطٛح , 7 = %ج.ػ يهٌٕٛ 9 انشفاِ ٔصاسج يٍ يذخٕالخ
 . 3 = %ج.ػ يهٌٕٛ 4 أخشٖ ٔيذخٕالخ , 10= %

 , 30 = %ج.ػ يهٌٕٛ 39 = يششٔطح يصشٔفاخ ٔذشًم ػايح تهذٚح يصاسٚف:  يصروفات
 عذ , 11 = %ج.ػ يهٌٕٛ 14 انشفاِ يصاسٚف , 39 = %ج.ػ يهٌٕٛ 52 ٔذؼهٛى يؼاسف يصاسٚف

 . 10 = %ج.ػ يهٌٕٛ 13 أسََٕا ٔذخفٛعاخ ػدض ٔعذ , 10 = %ج.ػ يهٌٕٛ 12 ٔفٕائذ لشٔض
 

 ج.ػ يهٌٕٛ 52 نًثهغ 2008 عُح ج.ػ يهٌٕٛ 37 يٍ يٍ اسذفغ فمذ ٔانًؼاسف انرؼهٛى نثُذ َظشَا نٕ
 عُح ج.ػ يهٌٕٛ 14 نًثهغ 2008 عُح ج.ػ يهٌٕٛ 8.8 يٍ اسذفغ انشفاِ لغى ٔكزنك .2012 عُح

2012  . 
 :  ٚهٙ كًا نهشٔاذة ذزْة انًٛضاَٛح يٍ %44

 . 27 = %االخرًاػٙ ٔانشفاِ , 28 %يؼاسف , 3 %ذماػذ , %10 (ליפמוניצי )تهذٚح يؼاشاخ
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 :  ٚهٙ يا زغة ْٔٙ انًٛضاَٛح يٍ 56 %انٗ فٛصم انؼايح انفؼانٛاخ تُذ كزنك
 10% = (פרעון מלוות  ) لشٔض عذ , 8 %انشفاِ , 11 %يؼاسف , %15מוניציפלי  تهذ٘

 .12 %أخشٖ ٔيصشٔفاخ
 :  غُطٕط يشٛم

 انًؼاسف يثم نهثهذٚح ذسٕل انرٙ ٔانًذخٕالخ انًخرهفح انٕصاساخ ذؼهًٛاخ زغة انًٛضاَٛح تُاء ذى
 . انذاخهٛح ٔصاسج ذؼهًٛاخ زغة ٔرنك  95 %َغثح زغة  انرٕاصٌ ْثح , االخرًاػٙ ٔانشفاِ

 , انًٛضاَٛح ػهٗ انًصادلح تؼذ انمإٌَ زغة انرؼٍٛٛ ٔعٛرى نهًٛضاَٛح اندذٚذج انٕظائف تؼط  اظافح ذى
 :  ذشًم انٕظائف ْزِ

  ج.ػ أنف 150 = انثهذٚح سئٛظ يغرشاس
  ج.ػ أنف 90= يغؤٔل انًرسف                   

 
 . ج.ػ أنف 100 = نًٕظف ( يمأل ) קבלני ػًم يٍ ذسٕٚهّ) מוקד עירוני 

  . ج.ػ أنف 100 = فاذٕسج زغة انصُاػٛح انًُطمح فٙ زشاعح أػًال
 . ج.ػ أنف 30 = ٔظٛفح 3/1 صٚادج انضساػٛح انًذسعح فٙ عكشذٛش
 انذٌٕٚ ٔيٍ انغُٕ٘ انمشض يٍ ج.ػ يهٌٕٛ 22 خثاٚح َرٕلغ انفؼهٛح اندثاٚح َغثح أخز تؼذ األسََٕا
 . انمذًٚح

 
 : اظافٛح تُٕد اظافح ذى انًانٛح ندُح اخرًاع تؼذ
 100 اظافح انشثٛثح تٛد يٍ ٔكزنك ج.ػ انف  50 = ذؼهًٛٛح يؤعغاخט "קב نٕظٛفح اظافح %50

 ج.ػ أنف 400 ذثهغ األسََٕا خثاٚح ٔصٚادج ج.ػ أنف 20 يذخٕالخ انًرسف ٔيٍ . ج.ػ أنف
 . ج.ػ أنف 570 االظافٛح انًذخٕالخ ٔيدًٕع

 
 :  ٚهٙ كًا انًثانغ ْزِ صشف عٛرى تانًماتم

 (  1613000531 نثُذ صٚادج  ) ج.ػ أنف 45 ػايح فؼانٛاخ .1
  ( 1611000780 نثُذ صٚادج ) ج.ػ أنف 70 يخرهفح يصشٔفاخ .2

 ( 1843330780 نثُذ صٚادج ) ج.ػ أنف 35 انشفاِ فٙ زشاعح .3

  ( 1811300710 نثُذ صٚادج ) ج.ػ أنف 50 ػايح عفشٚاخ .4

 ( 1722000110 نثُذ صٚادج) ج.ػ أنف 50 انرؼهًٛٛح انًؤعغاخ  فٙ ט"קב ساذة .5

 ( 1815220450 نثُذ صٚادج ) ج.ػ أنف 60 يؼهى نكم زاعٕب يششٔع .6

 ( 1743300750 نثُذ صٚادج ) ج.ػ أنف 200 انًؼاسف فٙ كٓشتاء أػًال .7

 ( 1851100750 نثُذ صٚادج ) ج.ػ أنف 40 دُٚٛح خذياخ / يمأنح أػًال .8

  (.1826210780 نثُذ صٚادج ) ج.ػ أنف 20 انًرسف صٛاَح .9
__________________________________________________ 

  ج.ػ أنف 570 :  انًدًٕع                                     
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  ج.ػ أنف 200:                   يششٔطح-   انكٓشتاء اػًال
  ج.ػ أنف  60                           :يششٔطح-   يؼهى نكم زاعٕب

  ج.ػ أنف  70 :                          يششٔطح-   ػايح يصشٔفاخ
  ج.ػ أنف  50                                :يششٔطح   -ػايح عفشٚاخ
  ج.ػ أنف  40 :                                يششٔطح -  دُٚٛح خذياخ

 يششٔطح يٕاصَح ْثح 5 %ػهٗ تانًصادلح يششٔطح ج.ػ أنف 420:                           تانذخم يششٔطح يصشٔفاخ
 

 : صانح أبو يذيٍ
 َدثٙ أٌ انصؼة يٍ األسََٕا فٙ انًذخٕالخ . انًساعة ركش يا زغة ذغٛٛشاخ الرشزد انًانٛح ندُح

 . األػعاء خًٛغ يٍ يغاػذج تذٌٔ انًثهغ 
 

:  משה יחיאל 
כדי שנעמוד ביעד הארנונה צריך סיוע של כל החברים ,אני הייתי שותף בהכנת התקציב 

. ואם נגבה יותר נבצע עוד פרויקטים . ואם לא נעמוד בזה נצטרך להוריד פעולות 
.  עירייה  תנקוט  בכל האמצעים לגביית חובות מהתושביםה

 
 :  زبيذات فاروق

  .خزس٘ تشكم يؼاندرٓى ٔٚدة خذا ظخًح دٌٕٚ يغ يذاٍَٛ  ُْانك 
 

 :  يوَس أبو كًال
 . يُٓى ٔأَا ػعٍٕٚ ظذ أػعاء  3 تأغهثٛح انًٛضاَٛح الشاس    ذى انًانٛح انهدُح فٙ

נספחים  اػذاد ذى ٔتؼذْا يٛضاَٛح اسعال ذى ,تؼًك دساعرٓا ٔٚدة ػايح عٛاعح ػٍ ذؼثش انًٛضاَٛح
 . دساعرٓا ٚهضو ْٔزا اظافٛح
 اػذاد فٙ ٔاعرشاسذٓى االلغاو نًذساء َشخغ اٌ انًانٛح ندُح يٍ طهثد, ٔاظسح غٛش تُٕد ُْانك

. انًٛضاَٛح
  

 18.28 انغاػح غُاٚى زغٍ دخم. 

  
 . ٔغٛشْا ٔانًؼاسف انُٓذعح فٙ أياكٍ ػذج فٙ ٔٚركشسעבודות קבלניות  تُذ ُْانك 
 

 :  عثًاٌ وجيه
  يخرهفح الغاو ٚخص انز٘ انثُذ سلى يٍ ٔاظر ْٔزا تُٕد زغة يثُٛح انًٛضاَٛح

 
 :  غُطوس شادي

 . انثُٕد ْزِ ششذ انًساعة يٍ سعانح فٙ طهثد
 

 :  يوَس ابو كًال
  .صفش 2012 ٔعُح 2011 عُح يثهغ ُْانك كاٌ تُٕد ُْانك
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 : عثًاٌ وجيه
 عُح فٙ ذفؼٛهٓا ٚرى ٔنى ػُف تذٌٔ يذُٚح يثم تشايح ُْانك . 2011/12 شٓش فٙ كاَد انثُٕد ْزِ

 . 2012 عُح ذفؼٛهٓا ٔذى 2011 
 

 :  يوَس ابو كًال
  2012 نغُح يٛضاَٛح ذٕخذ ٔال انشفاِ فٙ تُٕد ُْانك

 
 : عثًاٌ وجيه

 . آخش نثُذרווחה  يٍ َممעיר מקדמת תעסוקה   ٔكزنك . صفش يٛضاَٛح ُْانك ذُفز نى انرٙ انثُٕد              
 

  : يوَس ابو كًال

 . انثهذٚح نشئٛظ يغرشاس يثم خذٚذج ٔظائف ُْانك
 

 :  رئيس انبهذية
 ٔأٔظف صالزٛرٙ اعرغم ٔنى ٔيغاػذ أظف عائك اٌ أعرطٛغ تهذٚح كشئٛظ أَا ؟  رنك فٙ انًشكهح يا
. أزذ أ٘

 
 :  يوَس أبو كًال

 . ػايح أيٕال ْٔزِ يٕلفٙ ػٍ أػثش أَا ٔانسغاعٛح االَفؼال ْزا نًارا 
 

 :  رئيس انبهذية
 انثهذٚح ٚكهف ْٔزا سٚا أتٕ خٓاد يثم ج.ػ يهٌٕٛ يٍ أكثش تهغد يسايٙ ٔذكانٛف يصاسٚف ُْانك
. تخٛش ذكٌٕ نٍ فااليٕس ٔاال ألهٛح انًؼاسظح اٌ اهلل ٔأزًذ .طائهح يثانغ

 
 :  زبيذات فضيم

 . تٕخٍٓٛ ذرصشف ٔأَد الئمح غٛش ذصشفاخ ْزِ
 

 : يوَس أبو كًال
 أعاعٛح أشٛاء فٛٓا ذطهة يؼهًاخ يٍ طهثاخ ُْانك, عخٍُٛ أْانٙ كم ٔنًصهسح ػايح ْٙ األيٕال ْزِ
 . اَرخاتٛح انرضاياخ ْٔٙ ٔظائف العرغالل ٔنٛظ انشٔظاخ ػهٗ انًثانغ ْزِ ذٕصع أٌ االفعم فًٍ

؟  انٕظٛفح نٓزِ نهساخح دساعح ُْانك ْٔمמוקד עירוני  يغؤٔل نٕظٛفح تُذ ُْانك كزنك
 

 : رئيس انبهذية
  انًرسف؟ فٙ انًغؤٔل ٔػٍ انًرسف ػٍ ذركهى ال نًارا

 
 :  يوَس أبو كًال

.  انغاتك فٙ انًرسف اغالق ظذ كُد أَا
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 :  غُايى حسٍ
 اداسج صيٍ ٔازذ خط ٔيٍ ٔازذج ػائهح يٍ يٕظفٍٛ 10 فصم ذى نمذ , نهًاظٙ عُٕاخ 10 سخؼُا ارا

. اندثٓح
 : يوَس أبو كًال

  خذٚذ يٍ انًٛضاَٛح تُاء اػادج أطهة
 : خاليهة خانذ

 . خٛش يؤشش ْٔزا األٔل نهشتغ اندثاٚح ْذف انٗ انٕٛو ٔصهُا أَُا األػعاء أتشش
 

 :  غُطوس يشيم
 .תמיכות כלליות ולא רק ספורט  ٚكٌٕ أٌ ٚدة 1829400810 تُذ

 
 : غُايى يازٌ

 . انثهذٚح يساعة لثم يٍ ششزد انرٙ انرصهٛساخ يغ انًٛضاَٛح ػهٗ انرصٕٚد أطهة
 

  1-2012/1 رقى قرار
 نًثهغ ذصم انًٛضاَٛح ج.ػ أنف 570 تمًٛح' נספח ב زغة انرؼذٚالخ يغ انًٛضاَٛح الشاس ذى

ػعٕ اٚذ االلرشاذ  12-  انرؼذٚالخ تؼذ ٔانًصشٔفاخ نهًذخٕالخ . ج.ػ أنف 130693

. (فعٛم صتٛذاخ, كًال اتٕ َٕٚظ )ٔػعٍٕٚ ظذ االلرشاذ 
 
 
 
 

 18:47 انساعة انجهسة أغهقث                                                 
 

 

 يع االححراو
  يازٌ غُايى                     يحاو , قاسى ابو ريا 

 سكرجير ويذير عاو انبهذيه                                                                 رئيس انبهذيه
 

 
   
 


