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 1 

 2 84032גיבוי_ ملف سمع

 3 .دقيقة 40:82مدة الملف:

 4 
 5 )يتكلمون سويا(.

 6 
افتتاح الجلسة حسب القانون اذا رئيس البلدية مش حاضر غايب عذره  طيب شباب, تقرر جاد: 7 

)غير واضح( رئيس اللجنة نائب الرئيس  101معاه.. يحل محله احد نوابه حسب المادة  8 
 9 )غير واضح(.

 10 عامر.. متحدث:
 11 عامر أبو الهيجاء.. جاد:

 12 عامر.. متحدث:
 13 اه اسا.. عامر.. بدنا نفوت بنود تنين للجلسة: جاد:

 14 ب حق التوقيع مدرسة الزهراء "ج", المدير خلص بدكو تحطو مدير جديد.أصحا 
الف شيق ميزانية التطوير بالشارع المسلوخ هاد الي لحد اسا فيو  000وبدنا نفوت عنا   15 

 16 الف شيقل. 000منقول شارع دار الرشيد הפקעה.. مشاكل في 
 17 اكتب بالبروتوكول اسمها مع نمرة هويتها. محسن:עוד 
 18 سجل. جاد:

 19 حطيناها. متحدث:
 20 اه؟ محسن:עוד 

 21 ملقيتوش اال المسلوخة؟؟ المسلوخة الي انا فيها؟؟ متحدث:
 22 ال ال.. جاد:

 23 مهو.. عامر:
 24 

 25 )يتكلمون سويا(.
 26 

 27 اهشر تيخلص )غير واضح(.. 5-4بدها  محسن:עוד 
الف شيقل هاد الشارع بحاجة الهن اسا ومن هون تيجي الميزانية  000اشهر..  6-5-4بدو  عامر: 28 

 29 لجديدة..ا
 30 بس هاد من زاوية الحاج لعند )غير واضح(.. متحدث:

 31 محدد وينو.. محسن:עוד 
 32 ال ال, هاد لدار دمحم ال )غير واضح(.. عامر:

 33 هاد محدد وين.. محسن:עוד 
 34 وين حسام الزهرة لدار حسام الزهرة.. هيك بدك؟ جاد:

 35 هاد الشارع بدو ينفتح؟ متحدث:
يضلوا חבל سنين  3هناك والمصريات موجودات الهن הפקעה انشاهلل, بس فش  عامر: 36 

 37 موجودات.. بس اسا..
 38 الي هي مضايقة عالناس الي ساكنة هناك.. להפקיע אדמות )غير واضح(  متحدث:

 39 هي في شارع )غير واضح(.. جاد:
 40 )غير واضح( شو انا بحكي.. متحدث:

 41 بجيهن الدور بجيهن.. خالد:
 42 ال.. )غير واضح(.. متحدث:

 43 بجيهن الدور أبو.. محسن:עוד 
 44 طيب اخوان هللا يمسيكو بالخير .. عامر:

 45 بجيهن الدور.. محسن:עוד 



 1 دكتور سهيل عالطريق انشاهلل انو بوصل كل لحظة بس خلينا نبلش عبين ما يوصل.. عامر:
 2 يال اه.. محسن:עוד 

 3 الجلسة الزم تكون سريعة فش عنا كتير شغالت. عامر:
بدنا نعرضه عاالعضاء.. طبعا الكل  0012سنة ال عنا هون تقرير وزارة المعارف ل  4 

 5 شافه.. مجرد بس.. فش حاجة تصويت ال؟؟ 
أبو دمحم بعطينا اسا شوي نرجع للتثقرير المالي لسنة ال  0012التقرير  المالي لسنة ال   6 

0012. 7 
 8 التقرير بدك تعطي شوي أبو؟ 

 9 ..0012تقرير ال  جاد:
 10 تقرير )غير واضح( وزارة المعارف. عامر:

تبع األخ سمير  0012طيب اخوان, البند األول تقرير المراقب وزارة المعارف لسنة ال  جاد: 11 
 12 اسمر.

بشتغل عنا مدقق حسابات مراقب داخلي من قبل وزارة  0014سمير اسمر من سنة ال   13 
 14 ..يالداخلية, كل سنة بقدم تقرير بفحص كل البلدية يعن

 15 )غير واضح( عامر:
وبقدم, وبالتقارير كان تبعته من كذا صفحات عم بتخف بتخف اخر سنة ال   البلديةמצב  جاد: 16 

 17 صفحات اذا انتبهتوا بالهاي.. 3من كذا  0012
 18 قصدك..ליקויים  عامر:

منصلحها, رئيس البلدية بعين لجنة من قبل أعضاء ליקויים اه كل ال ליקויים ال ال  جاد: 19 
لح ومنبعت البروتوكول مع وموظفي البلدية, مندعي لجلسة مندرس بند بند ومنص 20 

التصليحات ل وزارة الداخلية لبراخا قسم مراقبة الحسابات في وزارة الداخلية ونسخة لل  21 
 22 ونسخة للمراقب الداخلي.ממונה על המחוז הצפון ونسخة لل מנכ"ל 

هاي بس للمعلومية لحضرتكم والتقرير كان بين ايديكو وبعتلكو إياه مع دعوة الجلسة, فش   23 
 24 הונח על שולחן מועצת העיר.قرار فيه بس للمعلومية  حاجة اتخاذ

 25 يوسف سكر الباب. عامر:
يعني من شهر  0012الربع األول تاع ال  0012اسا البند التاني التقرير المالي لسنة ال  جاد: 26 

 27 . تفضل اخ خالد اشرح لالخوان.3113ل  1.. شهر 1
اعده مراقب وزارة الداخلية األخ سمير  طيب اخوان هللا يمسيكو بالخير. التقرير المالي الي خالد: 28 

اسمر هو تعيينه بكون عن طريق وزارة الداخلية عن طريق قسم المراقبة في وزارة  29 
 30 الداخلية.

ل  11110012الي عمليا ببدا من מאזן هو  4 – 4.. 3..0.. 1منبدا بصفحة رقم   31 
3111010012.. 32 

 33 ؟4صفحة  عامر:
 34 اه.. 4صفحة  خالد:

 35 كلكو معاكوا؟  اذا حدا معش.. متحدث:
قدي عمليا و התחייבויות, רכוש העירייה وقيد רכוש هو عمليا ببين قدي ال מאזן ال  خالد: 36 

 37 התחייבויות העירייה. 
 38 )غير واضح(. امنة:

 39 ؟0012 متحدث:
 40 اه موجود عندي.. انت بعته مش هيك؟ متحدث:

 41 عنا بالميل.. امنة:
 42 بعته مرتين. جاد:

 43 موجود.. متحدث:
 44 بقرالكو إياه.. عمليا اذا في حدا عنده اي استفسار بدو يستفسر حول البنود هاي يعني..طيب  خالد:
 45 هاد ببين كلشي..מאזן ال  جاد:



الي هي عمليت بتبينلنا الميزانية الي  6منجاوب عليها.. الصفحة التانية الي هي صفحة  خالد: 1 
 2 ميزانية.وباب التنفيذ قدي نفذ كل باب من أبواب ال 0012صودقت عليها بال 

 3 :0012:مجموع الميزانية الي صودق عليها كان في ال  
 4 مليون. 00203210000

الف  01205630000:ان عنا مدخوالت الواردات علي بلدية طمرة: ביצוע باب التنفيذ   5 
 6 شيقل.

 7 .00003120000باب المصروفات كان عنا:  
 8 ..و..200كان  0012العجز المالي للسنة المالية  

 9 اضح..بس مش و متحدث:
الف  2550000بعجز مالي  0012الف شيقل. يعني البلدية انهت السنة المالية  2550000 خالد: 10 

 11 شيقل..
 12 )غير واضح(. نضال:

 13 نضال )غير واضح(. جاد:
الف شيقل.. أسباب العجز في عدة  2550000بعجز مالي  0012البلدية انهت سنة ال  خالد: 14 

كان سنة انتخابات ومعروفة النا جميعا.. االنتخابات عملية  0012 –أسباب.. احد األسباب  15 
االنتخابات كل سكرتارية الصناديق ولجان االنتخابات الي اشتغلت قبضت مصاري من  16 
صندوق البلدية والبلدية بتقدم فيهن تقرير ل وزارة الداخلية بترجعلها اياهن.. المصروف  17 

قب وزارة الداخلية النو قبضه بنفس اليوم, )غير واضح( الي كان مع مرا 0012تسجل بال  18 
 19 مامور االنتخابات طلب انو كل سكرتير )غير واضح( قبل ما يبدا الشغل.

 20 .. يعني بعد نهاية السنة.0012 6او  5وزارة الداخلية حولت بشهر  
 21 )غير واضح(؟ امنة:
 22 العجز.חלק ال, هاد  خالد:
 23 اه. امنة:
الف شيقل الي وزارة الداخلية الدخل عمليا  400 الف شيقل كلفت االنتخابات.. 400 خالد: 24 

 25 .0012ولكن عمليا الدخل تسجل بال  0012المصروف تسجل بال 
 26 0012هاد المفروض.. انو المصروف يتسجل بال  0012التقرير تاعي نقلته وسجلته  

)غير واضح( تأخر الدخل من انو تأخر الدخل من وزارة الداخلية انا بدي اسجله كانه  27 
 28 عجز.

 29 0012انو سنة االنتخابات يعني من ناحة الجباية منطلع عليها البلدية بال  –لنقطة التانية ا 
الي حطيناها من ناحية المدخوالت جباية עמדה בתוספת بالذات مع انها سنة صعبة جدا  30 

 31 ذاتية.. جباية ذاتية الي هي ارنونا.
 32 الف شيقل كمان عنا عجز من بنود أخرى.. 300ولكن في  

الي פשרה تقريبا الي هو ال חד פעמי عندك بالجباية بالدخل عندك  0012بس في بال اه  نضال: 33 
 34 كانت مع نيشر.

 35 .0012انا سجلتهن بال  0012مليون شيقل هاي احنا اخدناهن بال  4ال  خالد:
 36 كبير.גירעון بالزبط. عشان هيك ساعدتنا كتير انو ميكنش عنا ال  نضال:

 37 ش نيشر هاي من ورانا.اسا احنا نضال قضية نيشر وم خالد:
 38 اه احنا منحكي هون )غير واضح(.. امنة:

بال גירעון ال ال انا بحكي بس عاساس انو احنا هاد االشي ساعد انو ميكنش في عنا  نضال: 39 
0012.. 40 

 41 طبعا طبعا.. خالد:
 42 )غير واضح(. هاد اشي منيح مش عاطل.. نضال:

 43 هاد هو الي عملناه.. خالد:
 44 ايش )غير واضح(.. امنة:



اسا انا بال עודף..  0012كان عنا بال  0012الراي شو الواحد مستقبلي )غير واضح( بال  الد:خ 1 
هي سنة صعبة والكل بعرف  0012اسا עודף.. )غير واضح( מאוזן. كنت ايش؟  0012 2 

ـاعهن רישום استنيت ال  0211010012وينتا المصريات؟ התקבלו سجلتهن خليت مهو  3 
سب؟ بساعدني وبساعد البلدية كادارة انها تبين انو فيها شو بساعدنا انا كمحا 0012بال  4 

 5 جبايى.
يعني بلديات أخرى كان عندها مشكلة في قضية الجباية, وكان عندها مشكلة في قضية   6 

العجز المالي.. يعني اذا منوخد سخنين كمتال الي هي في ضائقة من ناحية الميزانية كان  7 
 8 وحدة!مليون شيقل عجز! بسنة  13 0012عندها بال 

 9 سنة االنتخابات., نضال:
سنة االنتخابات.. وباقي المجالس كمان عن هالزي.. احنا كنا )غير واضح( في هاي  خالد: 10 

 11 النقطة.
 12 اه.. متحدث:

, 0012انو ننهي زي ال  0012مننهيها اسا منفوت عالربع األول سنة ال  0012اما ال  خالد: 13 
 14 000هني من قبل  وزارة الداخليةقب االف شيقل حتى نرجع على تقرير مر 255يعني 

 15 واطي جدا من الميزانية.אחוז مليون شيقل هني يعني 
هاد ملخص التقرير بشكل عام والتقرير طبعا كل بند في الو التفصيل تاعه لقدام موجود   16 

 17 وفي كمان تقرير..
. )غير واضح(.משכורות الف هدول باي نوع انو كانت مشكلة ال  400أبو دمحم كمان ال  عامر: 18 

 19 גירעון..منحطهن بال الف شيقل الي ضلو زيادة  300اسا ال 
 20 גירעון.. خالد:

الف شيقل.. بنقصنا مبلغ معين.. هون بنقص شوي  000امنة תברים )غير واضح( في  عامر: 21 
 22 بتزيد بضل..

 23 שוטף..حطهن من ال  متحدث:
الف  300 الف شيقل.. 300]صير عندك אז سيعتها مجبور تخسر المشروع שוטף من ال  عامر: 24 

 25 بسنة انتخبابت هاي بعدها مصرتش بتاريخ الدولة! يعني مشفتهاش..גירעון شيقل 
 26 مليون شيقل! 00في بالد  خالد:

باالشي עמדנו بس احنا الحمد هلل גירעון مليون شيقل  2ماليي و  5مليون! و  16بالد تانية  عامر: 27 
 28 ووقفا بال..

 29 ..0012تنتهي زي ال  0012انا بتامل انو ال  خالد:
 30 مننهيها احسن.. عامر:

 31 
 32 )يتكلمون سويا(.

 33 
 34 لى الشو اسمه..חיובים בארנונה الي ممكن يساعدنا هو زيادة ال  نضال:

طبعا.. اليوم قعدت معاه تاع شركة الجباية.. قلتله اسمع تاقلك قلي مفي )غير واضح( زي  خالد: 35 
 36 ما حكيت..

 37 اه.. نضال:
 38 مليون .. 55قلتله اه بس في عندك  خالد:

 39 الي عملناها قياسات جديدة.. نضال:
 40 الجديد )غير واضح(חיוב ال  خالد:

 41 )غير واضح( عامر:
 42 ,من )غير واضح(..מגורים من ال  خالد:

 43 هاي السنة الجاي.. عامر:
 44 ..91חיוב ב اجى عليهن  0012ال, الي انعمل بسنة ال  نضال:



.. 2مش اسا, احنا اسا بشهر  هني عم بقيسوا اسا بشوفوا الفرقية السنة الجاي بتسجلوا عامر: 1 
 2 تفوتهن اسا بتفوت..

 3 اه.. نضال:
 4 السنة الجاي.. عامر:
تقرير معدل األعضاء للمعلومية.. فش عليكو )غير واضح(.. اي عضو بحب يشوف بند  خالد: 5 

من بنود التقرير او اي صفحة او عمليا بدو يستفسر عنها مكتبي مفتوح يعين موعد يعين  6 
 7 منقعد مع بعض على جلسة معين باي بند.وقت الي بالئمه هو 

 8 أألول االرنونا..רבעון أبو دمحم, بس مقارنة بالجباية بال  نضال:
 9 ؟0012 خالد:

 10 .. عندك إياها بالصدفة؟0012اول רבעון اول وبين רבעון  0012بين  نضال:
 11 ..0012.. 0012اه  خالد:

 12 اكتر اكيد.. الجباية كانت اكتر؟ نضال:
وفي  0012ال תקציב من  300التاني في عندي عجز مليون و רבעון )غير واضح( ال  خالد: 13 

 14 مليون شيقل. 3في عندي  0012التاني רבעון عندي ايش؟ كمان مقارنة مع ال 
 15 مليون. 3 نضال:

لما قدمت التقرير ربع التاني ل وزارة الداخلية كان عندي هون عن  301610012اه.. بال  خالد: 16 
مليون.. تاع وزارة الداخلية  0115ية الزم يكون )غير واضح( كان عندي الجباהכנסות ال  17 

بتصلي بقللي شو خيا عندك عجز مليون ونص بالجباية.. بقله "انت قاري االخبار بالعكس  18 
 19 سامعها بالعكس.. عندي مليون ونص زيادة!"..

 20 ..4زيادة.. بس تاعتها كانت مفوتين ال  نضال:
 21 اه اال كانو فايتين.. خالد:

 22 ماليين.. 4فوتنا ال  ضال:ن
 23 ..0012.. هاي 4اه اال كانو فايتين ال  خالد:

 24 اه.. نضال:
 25 التاني..רבעון مليون.. اسا يعني بال  114عندي بالعكس.. عندي نقص  0012 خالد:

األول والتاني.. اذا רבעון بال  0012من ال  4بس الي انا بدي اقلك اياتو انو انت بتقيم ال  نضال: 26 
 27 ת..תיאורטיانت 

 28 انا بديش اقيمهن.. خالد:
 29 !0012اذا بتقيمهن معناة وضع الجباية عندك احسن اسا من ال  نضال:

 30 طبيعي.. متحدث:
 31 فاهمني أبو دمحم؟ نضال:

 32 اه.. خالد:
 33 أنا بحكي.. ال, مهمة هاي نعرفها النا صح؟؟גביה מתושבים  انا نضال:

 34 عشان هيك احنا بدينا.. خالد:
 35 يعني..احنا.. תושבים ال  عامر:
 36 عشان هيك هاي القاعدة بنينا ميزانية.. بنينا الميزانية )غير واضح(.. خالد:

أنا اسا גביה מהתושבים فاهم بس احنا كجمهور وكاعضاء وكمجلس وكبلدية, انو ال  نضال: 37 
 38 بحكي..

 39 اه.. خالد:
 40 חד פעמי ..الي فاتو מייון  4לא כוללת  نضال:

 41 נכון.. خالد:
األول ריבעון األول وحتى التاني يمكن يكون.. انو هي اكتر من ال ריבעון هي بال  نضال: 42 

 43 ..0012والتاني بال 
 44 مزبوط.. خالد:



 1 0012القياسات الجديدة الي فاتت من ال ברמת עליה כולל اذا احنا منضل זה מעודד  نضال:
 2 معناها ممكن احنا كمان )غير واضح(. 12وفاتت ال  0012فاتت 

بهمش.. بالنسبة لنسبة الجباية اذا انتبهت بالتقرير تبع سمير اسمر.. بالنسبة للجباي في  جاد: 3 
هو قللو ال.. פסיק..  20قديش نسبة الجباية.. خالد قال عنا נוסחה اختالف بيننا وبينه بال  4 

المزبوطة حسب وزارة الداخلية وطلعت مزبوطة كيف تفضل سمير נתונים أعطاه ال  5 
 6 األسمر..

 7 ..هو خالد:
 8 اذا انتبهتوا بالتقرير.. جاد:
 9 المراقب بطلعش عالصورة كيف منطلع عليها احنا.. خالد:
 10 %.100واضح  جاد:
الهبة المشروطة هاي מענק מותנה.. هبة مشروطة מענק اليوم الجباية بتساعدك على  خالد: 11 

% الزم نوصل حتى نوخد الهبة 20كان عنا  0012حسب الجباية اذا انت اليوم بال  12 
 13 0012.. بال 0012مليون شيقل.. اخذناه احنا بال  4مليون شيقل  315وطة الي هو المشر

 14 מותנה..نفس االشي اذا انت بتجبيش بدك تخسر ال 
 15 מענק..بتخسر الجباية وال  نضال:

 16 מענק.. جاد:
طمرة مميزة باشياء  –ـاعك.. هاي واحد.. تنين מענק بتخسر ال עירייה )غير واضح( بال  خالد: 17 

 18 04حوالي תקציב מיוחד اخدوا מצוינות.. מצוינות وم طمرة هي عمليا من ال تنين.. الي
الي هني عدة مشاريع منهن قلنا بناء البلدية ومنها ستاد الرياضي פיתוח مليون شيقل لل  19 

 20 وعدة أمور.. كلها انجابت عطاولة المجلس البلدي.
دم قدرتنا على انت اليوم فوت على عجز مالي بسبب انك بدك تقلص من الجباية او ع  21 

عنا יכולת ية واولهن انا بعد حالي.. لي؟؟ النو ال الجباية.. هاد معناة انا برايي فشل بدا 22 
موجودة واالشياء الموجودة بايدينا احسن ما نقعد نترجى اخر الشهر انو )غير واضح(  23 

 24 مليون تتخلصوا المعاشات؟؟  3مليونين 
 25 بصير عندك عجز بالمعاشات.. عامر:

 26 بالمعاشات.. متحدث:
مليون وانت قاعد ليه؟ النو في عندك )غير واضح( في  0انت عندك مليون بتغدر تعملهن  خالد: 27 

عندك )غير واضح(.. اسا بتعلقش انو فالن من عالن .. احنا منتساعد مع المواطنين انو  28 
 29 ..1000, 200, 600)غير واضح(.. ويخصص )غير واضح( 

 30 اخوان.. عامر:
 31 ..هاي عليكو انتو خالد:

 32 احنا يوم االحد.. عامر:
 33 )غير واضح( هونوا عالمواطن.. خالد:

 34 يوم االحد بلشوها بالجباية بلشوا حجز على حسابات البنوكة.. عامر:
 35 انا بعتلكوا مع الدعوة.. ممم.. جاد:

 36 حجز عالحسابات الي مش تابع لهاي السنة )غير واضح(.. عامر:
 37 التقرير المالي للبلدية.. جاد:

 38 واضح(..)غير  متحدث:
 39 )غير واضح(. عامر:

 40 
 41 )يتكلمون سويا(.

 42 
 43 مشابه للي قرأه خالد.. 0012لسنة ال  جاد:

 44 هو اه.. نفسه.. عامر:
 45 نفسه.. جاد:
 46 نفسه.. خالد:



 1 )غير واضح(. جاد:
 2 الي حضرناه احنا أيا.. خالد:
 3 بعتلكوا مع دعوة الجلسة.. نفس االشي.. جاد:
 4 30עודף التقرير بقول انو احنا ب  0012؟ احنا بال نفس الشي.. انو احنا منقول انو ايش خالد:

الف شيقل )غير  450الف شيقل.. يعني احنا )غير واضح(.. عنا حسابات.. احنا حطينا  5 
.. هو ال, 0012واضح( وحطينا كمان فيها مدخوالت تانية الي معترفش فيها بتتسجل عال  6 

 7 גירעון.. هو بقول التقرير عنا بقضية ال 
 8 دمحم؟ بعد اذنك..خلصت أبو  جاد:
 9 شو بعد؟ الربع األول؟ خالد:
 10 بعد الربع األول.. جاد:
 11 الربع األول .. خالد:

 12 ؟0012 متحدث:
 13 اه.. جاد:
 14 3على  3113/0012ل  111. قدمنا من 0012التقرير األول للربع األول للسنة المالية  خالد:

 15 اشهر.. 
 16 ..311310012ل ل الف شيق 120الوضع المالي بقول انو احنا بعجز  

 17 اي صفحة؟ جاد:
 18 اي صفحة؟ متحدث:

 19 ..4صفحة  خالد:
 20 ..4 جاد:
 21 التقرير األول الربع األول.. 4صفحة  خالد:

 22 )غير واضح(. متحدث:
 23 

 24 )يتكلمون سويا(.
 25 
 26 

 27 افتح افتح اه اقرا.. اقلب.ز خالد:
 28 ..4صفحة  متحدث:

 29 اه عندك عندك إياه.. خالد:
 30 هون.. متحدث:

 31 مقابل مصروفات..ايوة هاد.. هاي مدخوالت  خالد:
 32 

 33 )يتكلمون سويا(.
 34 

 35 ايوة عندك هون..  خالد:
 36 ..6هاي  متحدث:
 37 ؟؟4وال  6 متحدث:

 38 ..4 خالد:
 39 ..6اه مبقول  4 عامر:
 40 .. اقلب صفحة..4ال..  خالد:

 41 
 42 )يتكلمون سويا(.

 43 
 44 ..4اه صفحة  عامر:

 45 على.. 4الزم يكتب  متحدث:



 1 
 2 )يتكلمون سويا(.

 3 
 4 ..4صفحة  جاد:
وهاي  00303020000 0012طيب يا اخوان, الميزانية الي صودق عليها كانت بال  خالد: 5 

الجزء التابع للربع חלק شيقل ال  00303020000صرنا )غير واضح( وزارة الداخلية..  6 
 7 مليون..  5502040000األول هو 

 8 ؟4وين  جمال:
 9 جمال لقيتها؟ خالد:

 10 ؟4وين  4ال..  جمال:
 11 ؟4معلش خالد وين ب  متحدث:

 12 افتح افتح كمان وحدة.. د:خال
 13 ..4هاي صفحة  جمال:
 14 كمان وحدة اه إياها هاي.. خالد:

 15 هاي.. متحدث:
 16 اه.. خالد:

 17 
 18 )يتكلمون سويا(.

 19 
 20 شيقل. 5505150000مجموع الواردات  خالد:

 21 شيقل. 0506250000مجموع المصروفات:  
 22 الف شيقل. 120عنا عجز: بين الواردات والمصروفات:  

 23 يعني..هدول  متحدث:
مكتوب عندك من فوق هاي .. الي هو נאושר الدور األول.. عندك يا جمال هو تسجيل  خالد: 24 

 25 مليون. 00303020000عمليا 
 26 صحيح.מאושר..  جمال:
 27 ..3113ل תקציב יחסי לתקופה الطور الي حده  خالد:

 28 طيب.. متحدث:
ل )غير  111من ר ביצוע מצטב.. الطور الي بعده في ال 5502020000תקציב? قدي ال  خالد: 29 

 30 واضح(..
 31 ..0ال  جاد:

 32 
 33 )يتكلمون سويا(.

 34 
الي عندك من تحت הוצאות.. هاي مجموع المدخوالت.. مجموع المصروفات بيجي تحت  خالد: 35 

 36 شيقل. 5506250000
 37 اه. متحدث:

 38 الف شيقل.  120بين المدخوالت والمصروفات في عندك  خالد:
 39 مزبةط.. متحدث:

 40 ..120 جاد:
 41 التقارير..هاي  خالد:

 42 التاني مش موجود هون..ריבעון الموجود عندك تبع ال צפי أبو دمحم ال  نضال:
 43 اه.. خالد:

 44 اليوم كيف بتشوف الوضع؟  نضال:
 45 الوضع احنا.. خالد:



 1 ..6لشهر  4يعني متنساش.. من شهر  نضال:
 2 الف شيقل.. 300في عنا عجز بالجباية مليون و  خالد:

 3 ..300مليون و  نضال:
 4 مليون الي احنا صادقنا عليهن.. 40من יחסית مليون الزم يكون  00تاعنا צפי اه  خالد:

 5 اها.. نضال:
 6 مليون.. 1202000000مليون..احنا رصدنا  00الزم يكون عنا  خالد:

 7 احنا رمضان كان عنا بهاد الشهر.. نضال:
 8 ..5بشهر  متحدث:

 9 رمضان بدي.. 6و  0515 خالد:
 10 ..5 يعني عنا رمضان كان بشهر نضال:

 11 هاي الفرصة بدي رمضان.. متحدث:
 12 ال قبل الفرصة.. خالد:

 13 قبل.. متحدث:
 14 ؟5رمضان وينت بدي؟ بشهر  متحدث:

 15 .5بشهر  خالد:
 16 ..6احنا عمليا.. بشهر  جاد:

 17 امنة )غير واضح( متحدث:
 18 )غير واضح( امنة:

 19 
 20 )يتكلمون سويا(

 21 
 22 كان عنا رمضان وكان عنا عيد.. خالد:

 23 ورحل..رمضان وعيد  عامر:
 24 ايوة.. متحدث:

 25 واعياد.. جمال:
 26 واعياد.. فاتت السنة الدراسية مفش شوية ضغط عالجباية اسا ببلش الضغط.. جاد:

 27 اسا مجبور تضغط.. نضال:
 28 طيب.. جاد:
 29 ..40)غير واضح( ال  300بدك تغطي المليون و  خالد:

 30 بدك توصل الخر السنة.. متحدث:
נעמוד مليون يمكن اقل يكون.. حتى  40ون معنا .. )غير واضح( بدو يك31110اه ل  خالد: 31 

.. يعني مليون 40تاع البلدية من ناحية ميزانية. انا بقول انو مجبورين نوصل ال בתקציב  32 
 33 مش مشكلة.. بس ايش؟ بدنا تعوان وتعاون الكل مع بعض )غير واضح(..

 34 يمكن بتقرير تاني ببين )غير واضح(.. جاد:
 35 

 36 )يتكلمون سويا(.
 37 
 38 

خوان, التقارير المالية الي بعتنالكو إياها مع دعوة الجلسة هي )غير واضح(.. طيب ا جاد: 39 
العضاء المجلس البلدي وين احنا واصلين بالنسبة للميزانيات والتقارير المالية والصرف  40 

 41 اذا هنالك عجز او هنالك فائض كمان.
ا عجز بما تبين من قراءة األخ محسب البلدية خالد عواد انو فش عنا ضائقة او فش عن  42 

 43 يسمة كلمة "عجز".
بس احنا منيح انو نحكي انو كان حسب القرار الموجود الزم نوخد شركة الجباية ونبلش  نضال: 44 

كل موضوع الجباية.. فاحنا مجبورين بهاي الفترة اخوان نبني القسم كيف נתפעל احنا  45 



جباية  واحنا مش جاهزين نعمل 31110كلو واال منعاود نوصل ل מערך الزم ونبني ال  1 
 2 لحالنا.

 3 ..0010ال  خالد:
 4 اناشلله. متحدث:
 5 مهم هاي نسجلها بالبروتوكول نبلش نفوت بمرحلة تحضير يعني انا من اسا.. نضال:

 6 تقرير )غير واضح(.. خالد:
بده يكون عنا جلسة  10خلص من هون ألول  2.. شهر 2بالزبط, يعني من هون لشهر  نضال: 7 

 8 .. ما ناجل االشي ومنوصلش اخر موعد!0000 لتحضير حالنا سنة الהיערכות أولى 
 9 )غير واضح(.. جاد:

 10 
 11 )يتكلمون سويا(.

 12 
 13 أيام.. 4-3 10كمان جمعة חצי שנתי يعني  3012منقدم الربع التاني للسنة لحد  3012لحد  خالد:

 14 هدول اهم اشي.. جمال:
طبعا في عنا תברים اسا عنا هون ميزانيات غير عادية.. يعني ال  3طيب شباب, البند ال  عامر: 15 

 16 شيقل للبنى التحتية مدرسة السوق الجديدة هاي. 105501225
الف  60وفي كمان )غير واضح( الف شيقل فرع تصميم مدرسة ابن الرشد التكنلوجية. و   17 

 18 شيقل التصاالت ابن الرشد.
 19 الف شيقل هدوال.. 000هون ال  

 20 قدي؟ متحدث:
 21 . لدار الرشيد..الف شيقل منوخدهن من )غير واضح(. 000 عامر:

 22 دار رشيد.. متحدث:
 23 عالبروتوكول احسن؟ תבר بدك تحط رقم ال  نضال:

 24 اه سجل اه.. جاد:
 25 اه اال.. متحدث:
 26 عشان نسجل.. نضال:

حي  121وفقا لشارع  121الف شيقل من ميزانية التطوير للشارع المسلوخة  000ميزانية  جاد: 27 
 28 رشيد..

 29 תבר..رقم ال  نضال:
 30 תבר..رقم ال  خالد:
 31 بحطه بعني مش حاطه انا.. حي رشيد..תבר  جاد:
 32 اه منعطيك إياه الصبح.. خالد:

 33 
 34 

 35 )يتكلمون سويا(.
 36 

 37 اتكل على رب العالمين باالجماع. عامر:
 38 اسا بالنسبة لمدرسة ج بدها تعين مدير مدرسة تعين المدير احمد عواد هناك.. جاد:

 39 دمحم عواد.. متحدث:
 40 التوقيع لمدرسة ج الزهراء.. اي بند؟ شم اسمها؟دمحم احمد عواد.. يكون حق  جاد:

 41 زكية.. عامر:
 42 ودمحم عواد مدير المدرسة أصحاب حق التوقيع. اوكي؟زكية دياب سكرتيرة المدرسة  جاد:

 43 اه.. عامر:
 44 مقترحوش واحد يرافق؟ يعني انو.. نضال:

 45 عندهن واحد من األهالي.. جاد:
 46 اه عندهن.. نضال:



 1 اخدنا قرار.. جاد:
 2 عني نبقي عالي كان من األهالي سابقا..ي نضال:

 3 متل مهو مطلبوش.. جاد:
 4 السنة استبدلوا مديرة بالمدير.. نضال:

 5 بالزبط.. اذا بدهن يغيروه ببعتولنا.. اسا تغير المدير.. جاد:
 6 مين كان باالول؟  متحدث:

 7 
 8 )يتكلمون سويا(.

 9 
 10 مين من األهالي؟ نضال:

 11 عندها مشاكل..أبو مصطفى بقلك ابحث اذا في  متحدث:
 12 محمود.. متحدث:

 13 كان محمود.. جاد:
 14 محمود أبو رشيد كان.. متحدث:
 15 أبو رشيد كان.. نضال:

 16 زكية عندها مشكلة مع البنك هيك انا بفكر بتذكر هيك.. خالد:
 17 هني اقترحوا عليكوا؟ هني بعتوا االقتراح؟ نضال:

 18 و..مبني على اسا انو يكون واحد )غير واضح( البلدية.. الي ه جاد:
 19 

 20 )يتكلمون سويا(.
 21 

 22 הסכם..هاد ال  متحدث:
 23 الي بحكيه أبو دمحم انو زكية.. متحدث:
 24 زكية.. متحدث:

 25 
 26 )يتكلمون سويا(.

 27 
 28 بحكيه عن زكية.. جمال:
 29 الظاهر انو البنك صار باعت وراقها.. نضال:
 30 שליטה..شو الي صار هون؟ ميل من وزارة المعارف فش عنا  جمال:

 31 اه طب خلص.. متحدث:
 32 

 33 )يتكلمون سويا(.
 34 

משרד بعرفش بس الوضع هيك الزم يكون.. زكية هي عن طريق البلدية وعن طريق  خالد: 35 
 36 ىمدير.. بعرف كان عندها مشكلة مرة..החינוך 

 37 )غير واضح( وال المدرسة نفسها؟ نضال:
 38 סליחה..مهو )غير واضح( المدرسة مبيرح.. يوم االحد  جاد:

 39 في غيره؟ متحدث:
 40 العافية يا شباب..يعطيكوا  عامر:

يا جماعة في كمان المكتبة العامة االخوان.. رابطة الطالب الجامعيين عاملين زي أمسية  متحدث: 41 
 42 ختامية السبوع الكتاب..

 43 
 44 )يتكلمون سويا(.

 45 
 46 .81:03 انتهاء نلف سمع في الدقيقة



 1 
 2 
 3 
 4 
 5 

 6  )نهاية التسجيل(      


