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  10:00בשעה  2212012222,שהתקיימה ביום רביעי  2222/20מועצה שלא מן המניין הפרוטוקול ישיבת 

 

 2220 לשנת מועצהה תקציב אישור :היום סדר על

 

 משתתפים: 

 .בוקאעי מחמוד            : ראש המועצה         

             אלרחמן-עבד סעיד, חמיד מוסא,  הייב חלים, שחאדה אחמד (,המועצה ראש מ"מ) שחאדה מוחמד           : חברי המועצה
                                       .אלחלים-עבד עווד ד"עו, זעיר נהאד, דעוף אבו עומר,חטיב מועצם

 (המועצהמבקר) גנטוס מופיד, (המועצה גזבר) ח"רו,פאעור בלאל, (המועצה ש"יועמ) ד"עו,אבראהים מוחמד        :צוות המועצה       

 (.המועצה ל"מנכ)טיב'ח ואסים,(חשבונות הנהלת)דהאמשה אוסאמה                                   

 

 

  01/2022שלא מן המניין מברך את הנוכחים ופותח את ישיבת המועצה : (ראש המועצהמחמוד בוקאעי )

 2022 לשנת מועצהה תקציב אישור :היום סדר על

מנצל הזדמנות זו בכדי להודות לחברי המועצה הנכבדים על הבעת האימון ותרומתם לאישור התקציב בשנים הקודמות 
 מהתקציב הקודם. 5.8%, התקציב המוצע לשנה גדל ב  2019-20-21

   58,473 כ "הכנסות סה

  תקבולים ממשרד החינוך
25,141 

 תקבולים ממשרד הרווחה
6,566 

 תקבולים ממשלתיים אחרים
1,454 

 מענק כללי לאיזון
11,314 

ממשרד הפניםמענקים אחרים   
1,236 

ממשלה תקבולי כ"סה  
45,711 

 (.600בנוסף לחובות קודמים  6,100אלפש"ח )שוטף  6,700בקשר ליעד הארנונה השנה העלינו אותו ל 
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וזה קורה בזכות התמיכה שלכם ושל  2021ותנה לשנת תסתיים באיזון וכל הציפיות שנקבל את המענק המ 2021מקווה ש 
 עובדי המועצה.

ולתושבים שנמשיך במתן השירות לציבור ונשפר את השירות , ונמשיך להשקיע בתושב ולקדם מבטיח לחברי המועצה 
 פרויקטים שהוקצו להם תקציבים גם בפיתוח וגם בתכנון.

 תיקון סעיפים בעניין אחזקת מגרש הכדורגל וענף הגינון לכן בוצעו כמה תיקונים.חלק מחברי המועצה הגישו לי בקשות ל

 באיזה מגרש מדובר?(: מועצהה חבר) עווד עבד אלחלים

ניית גנים ,חניון וכביש יבוטל ומתוכנן שם בהמגרש המערבי  מגרש המזרחי,מדובר ב: (ראש המועצהמחמוד בוקאעי )
 מגרשים בשכונה החדשה ומתוכננת קריית ספורט בחלק המזרחי של הכפר. 3זור מסחר, בנוסף מתוכננים שירות לא

 להשיב לשאלות אם ישנן.ו 2022נותן את הבמה לגזבר המועצה להציג את הצעת תקציב 

 כי, הסתיימה 2021 איך לדעת מאוד חשוב 2022 תקציב לאישור היום הישיבה, שלום לכולם בלאל פאעור )גזבר המועצה(:
, המפתחות פי על ותוספות תיקונים כמה עם כמובן, 2022 תקציב לבניית הבסיס את בונים אנו יישום תקציבה בסיס על

 את בונים איך וכלים נתונים לנו ונתן 11 בחודש בכנסת אושר המדינה שתקציבזה  בסיס ועל הפנים משרד של ההנחיותו
 .2022 לשנת התקציב

 עומדים שאנו היום לומר ניתן, גבייה פעולות של גדול מאמץ לאחר איזוןב הסתיימה 2021 ששנת הוא ביותר החשוב הדבר
 היה זה 2021 בשנתש בעוד, 5.372 הוא 2021 לעומת המאושר השוטף - 6.355 הגבייה סך, המותנה המענק תנאי בתנאי
4,700. 

 .983 גבייה בפועלה, 600,000 של תקציב הוקצה פיגורים/גבייהה לגבי

 גישור תהליך אחרי שומה העלינו, כרמיאל ש"מט עם ארוך ויכוח אחרי שסיימנו זה 2021-ב מאוד החשובים הדברים אחד
 .ובשוטף בפיגורים עלייה לנו הייתה אז, ומייגע ארוך

 שיעור את בונים איך לנו כיוון ונותנים המענק את לנו שנותנים 86.2%-ל 2021-ב הגענו, המותנה למענק המשוואה לגבי
 .2022 לשנת הפנים ממשרד התקציבי מהמענק המותנה המענק

 .ארנונה מענק על מדבר אתה(: מועצהה חבר) חלים אל עבד דעוו

 .המותנה למענק התקציבי המענק בין לחלוקה הבסיס את מהווה זה, כןבלאל פאעור )גזבר המועצה(: 

 ?המותנה למענק התקציבי המענק בין ההבדל מה(: מועצהה חבר) חלים אל עבד דעוו

 קשור המותנה המענק בעוד, הגבייה לשיעור קשר כל ללא התקציבי המענק את לוקח אתה(: המועצה גזבר) פאעור בלאל
 .שלך הגבייה לשיעור

 .תקציביים מענקים 11,314-ל בנוסף, שקלים 595,000 של בשווי, בלבד 5% על יעמוד המותנה המענק אחוז, 2022 לשנת

 בחוברת התקציב על מפורט הסבר כםל יש ,שאלה לכל מוכן אני זנים,ומאיש לנו נתונים , 2021 הכספיים הנתונים לגבי
 .החינוך בתחום הוא מהתקציב 50%-כ - המצורפת

 דקסיה ובנק המקומיות הרשויות מרכז דרך החינוך בתחום לנפש ההוצאה נתוני לפי (:המועצה ר"יו) יעקאוב מחמוד
 3530 בשעב ₪ 2,640 של ממוצע ,הארציהממוצע  לעומת ח"ש 1,000-כ של תוספת מקבל בעבשתלמיד ה –( בנק מוניציפל)

₪. 

 28,377 ל שוות ההוצאות, החינוך בפעילות הצפוי התקציב לפי(: מועצהה גזבר) ורעפא לאלב

 ?חסר חומרי ניקוי ספר בתיב למה אז(: מועצהה חבר) חלים אל עבד דעוו
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 הגבוהים התמיכה מסלי ואחד הספר בבתי עצמי ניהול קיים ,בעניין תלונות לנו לא הגיעו(: המועצה חשב) ורעפא לאלב
 .בשעב נמצא לתלמיד ביותר

עם  בעיה לנו יש –הציג המועצה שגזבר םנתוניה לפי, החינוך בתקציב גידול שיש מכיוון(: מועצהה חבר) חטיב םמועתס
 ודרשנו, הנפתרשתי עוזרות  של בעיה רק, 75%-ב ותעובד מהם 5, סייעות 7 נותרו –)אחוז משרה(  בגנים הסייעות  העסקת

 .100%-ב כולם את מחדש להעסיק בעבר

 100% של בשיעור מחדש אותם להעסיק הוא שנעשה הראשון הדבר. תקציב לכך ינוהקצ(: המועצה ר"יו) יעקאוב מחמוד
 . בקרוב

 6,566, הצפויה ההכנסה, הצפוי הפעילות היקף, 8,580, הרווחה לתקציב באשר(: גזבר המועצה) ורעפא לאלב

 ".550-םואדתק" הממשלה כניתת לפי, הרווחה בתחום בתקציבים גידול חולי(: המועצה ר"יו) יעקאוב מחמוד

 .מיליון 2-מ יותר כלומר, 25% נממן 8,580 מתוך(: מועצהה חבר) רחמן עבד אל סעיד

 קרן תוקם. הרווחה בתחום התקציב משווי 25% של המועצהחלק בקשר ל חידוש גם ישנו (: המועצה ר"יו) יעקאוב מחמוד
 . להתפתחויות בהתאם התקציב את נתאים. החלק הזה לכיסוי מיוחדת

 .המחוזית ת התכנוןועד המלצות לפי, והבנייה התכנון בתקציב שינוי לנו יש(: המועצה גזבר) ורעפא לאלב

 .זו ועדה תקציבב המועצה ק של החל אחר ולעקוב לבחון יש(: עמ"ש המועצהיו) היםאברא מוחמד

 .כניותת 50%-ו לפי מס' תושבים 50% של משוואה יש(: המועצה גזבר) ורעפא לאלב

 מתנות למשל) בנספח בפניכם המובאים ספציפיים שינויים שביקשו המועצה חברי עם הנהלה ישיבת התקיימה, כן כמו
 (.חדשים נתונים לפי א"הג תקציב את הגדלנו גם 1/3 מ צפוי תקצוב 75000 עירוני תובע 100,000 לעובדים

 280-ל 130-מ הגנים תקציב את להגדיל בקשה הייתה, כן כמו

 הם ואז גינות שותלים אנחנו למה. ינותג שתוקפות הפרות בעיית את לפתור עלינו(: מועצהה חבר) חלים אל עבד דעוו
 ואז ורדים נשתלו כפרל ובכניסה, לשווא הלך וזה נייןב הוחלף כך אחר, ותנילג כסף השקעת למועצה בכניסה - נעקרים

 .נעקרו

 לנושא הנוגע בכל. נשברו והם אזהרה שלטי הצבנו, לצערי רהוק תמיד זה מפגעיםה לגבי(: המועצה ר"יו) יעקאוב מחמוד
 .חדשה שכונה שיש בגלל גם היא העלייה ,לעונה בהתאם נשתליםש עונתיים פרחים ישנם הוורדים

 .הילדים בגני הניקיון חומרי תקציב הגדלת על שואל(: מועצהה חבר) חלים אל עבד דעוו

 .שעברה לשנה בהשוואה הזה התקציב את להגדיל הדחוף הצורך בגלל בא זה(: המועצה ר"יו) יעבוקא מחמוד

 .וזרותע 6-ל 303-ל שונה התקציב ולכן, 1/3-מ הסיוע הפעלת אחוז את להגדיל כניתת יש(: גזבר המועצה) ורעפא לאלב

 .נוספים במקומות ונוספו 0-ל 80-מ צומצמו ספר לבתי שונות

 .השונות בסעיף לשינויים הסיבה על תוהה הוא(: מועצהה חבר) חלים אל עבד דעוו

 המועצה לראש מדיניות יש. נמחק הפריט אז, אחרים סעיפים תחת שקיימות כניותת ישנן(: גזבר המועצה) ורעפא לאלב
 תקציב הגדלת, ספורט למנהל מלאה משרה הקצאת כמו העדיפויות סדר ולפי שלו למדיניות התקציב את מתאימים ואנו

 מגרש.ה אחזקת

 .הגבייה ואחוזי מענקים, הפנים משרד המלצות לפי הוא התקציב דבר של בסופו

 ?הספורט אגף מנהל תפקיד לגבי מה(: מועצהה חבר) חלים אל עבד דעוו
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 נפריד בין התפקידים ונתקצב משרת, בספורט וחצי ברכש משרה חצי עם עובדיש  כיום(: ראש המועצה) יעבוקא מחמוד
 .הספורט אגף מנהל

 .יישובה לצרכי בהתאם 100%-ל המועצה מהנדס משרת להגדלת בקשהיש גם (: מועצהה חבר) חלים אל עבד דעוו

 אם, ההנדסה במחלקת נוספות משרות לקבל שנוכל וייתכן בנושא למשרד בקשה הגשנו(: המועצה ר"יו) איעבוק מחמוד
 . בעתיד זאת נעשה ואפשרות צורך יהיה

 2022 לשנת המועצה תקציב הצעת על להצביע אבקש ,אם אין יותר שאלות: המועצה ראש

  :הצבעה

 אבו עומר, חטיב םמועצ, היב חלים, רחמן לעבדא סעיד, שחאדה אחמד, שחאדה מוחמד, יעבוקא מחמוד :הצעהב תומכים
 .זאיר ניהאד, דעוף

 .חלים אל עבד דעוו, חמיד מוסא: הצעהמתנגדים ל

 

 .2022 לשנת המועצה תקציב אושר: החלטה

 

 

 

 


