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مكان أنعقاد الجلسه :

بناٌة المركز الجماهٌري

الحضور
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على جدول األبحاث :

 .0السٌد الٌاس الٌاس  ,رئٌس المجلس .
 .0اآلنسه رنا جبران  ,عضوة المجلس.
 .3السٌد شرٌف نجم  ,عضو المجلس.
 .4السٌد هشام أٌوب  ,عضو المجلس.
 .5السٌد محمد حلٌحل  ,عضو المجلس.
 .6السٌد شادي خلول  ,عضو المجلس.
 .7السٌد شادي منصور  ,عضو المجلس.
 .8السٌد جورج سلٌمان  ,عضو المجلس.
 .9السٌد رضا هاشول  ,عضو المجلس.
 .02السٌد شادي حلٌحل  ,عضو المجلس.
 .0السٌد شربل خرٌش  ,محاسب المجلس .
 .0السٌد الٌاس سابا  ,سكرتٌر المجلس.
 .3السٌد مارون جرٌس  ,ضابط األمن .

 .0إقتراح مٌزانٌة . 0202
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الرئٌس ٌ :فتتح الجلسه مرحبا ً باألعضاء وٌتمنى للجمٌع دوام الصحه  .انها الجلسه أالولى ألقتراح الموازنه لعام . 0202
وبقوم الرئٌس بعرض لمحه عن الموازنه وٌقرأ أمام الحضور الرساله التً أرفقت ألقتراح الموازنه والتً تم أرسالها
لألعضاء  .وطلب من المحاسب عرض مالحظاته حول إقتراح الموازنه .
شربل  :فً إقتراح الموازنه قمنا بإجراء تعدٌالت بحسب قرار الحكومه  .بعدها قمنا بتعدٌل إقتراح الموازنه بحسب
أحتٌاجات المجلس والتوقع كٌف سٌكون فً سنة . 0202
هنالك بند "הטמנת אשפה" وٌوجد به  522ألف شاقل إضافً وزٌاده بسبب إغالق "אתר תאנים" ولذلك زادت
التكلفه  .حصلنا على مبلغ معٌن من قبل وزارة الداخلٌه لتغطٌة جزء من هذه المبالغ  .هنالك أٌضا ً תב"רים فً سنة
 0202والـ "קצבה" كانت  052ألف شاقل .
فً إقتراح الموازنه هناك بنود تتعلق "בהפעלת מעון יום" من قبل المجلس المحلً والذي سٌعمل لمدة  4أشهر فً سنة
( 0202من شهر  )9/02ولذلك تم إضافة وتعدٌل المٌزانٌه لهذه الغاٌه .
فً سنة  0209كان توقع لتقلٌص فً مصارٌف الكهرباء وفً سنة  0202ال ٌشمل التوقع للحصول على חסכון .
فً المرحله الحالٌه مبٌن عجز  11711ألف شاقل  .أقترح عدة آراء لتغطٌة هذا العجز فً لجنة المالٌه ومنها הלוואה 1
תכנית התייעלות وغٌرها وبناء على ذلك كان فً جلسة مع نائب القائم مقام فً وزارة الداخلٌه وبموجبها وكون
المجلس سٌقوم بأجراء جرد للمبانً ( סקר נכסים) ومتوقع إضافة  622 -722ألف شاقل على األقل بعد إجراء סקר
הנכסים بالسكن والمبلغ األجمالً قد ٌصل إلى  922ألف شاقل .
شادي خلول  :لماذا تقوم بأنخاذ أجراءات تمس بالمواطنٌن  .إقترح أٌجاد מקור הכנסה آخر .
الرئٌس  :الهدف من סקר נכסים هو أن ٌقوم المجلس بألزام المواطنٌن بشكل متساوي .
شربل  :هنالك أٌضا ً إقتراح ألن ٌكون فً المدرسه "כתה מקדמת לתלמידי חינוך מיוחד "وبذلك نوفر مبالغ التً
ندفعها فً بنود الـ הסעות ואגרות חוץ  1פוטנציאל מיצוי הכנסות  11311אלף . ₪
بقً مبلغ  522ألف شاقل גרעון والذي ٌجب تغطٌته  .هنالك أٌضا ٌ إقتراح آخر للحصول على הלוואת איזון من قبل
وزارة الداخلٌه والتً نحصل علٌها ولكن ٌشترط بأجراء סקר נכסים  .هذا إقتراح إقترحه العضو هشام أٌوب فً
السابق .
هشام أٌوب  :إقتراحً هذا كان لتغطٌة المصارٌف لـ "מעון יום" .
شربل  :بحسب الفحص الذي قمت به تكلفة מעון יום  16511111والمدخوالت  ₪ 114511111فً السنه .
األمكانٌه األضافٌه هً إجراء תכנית התייעלות יזומה من المجلس والتً تقدم إلى وزارة الداخلٌه  .המועצה אינה
עומדת בתכנית הבראה .
محمد  :لماذا ال ٌقوم المجلس بعرض إقتراحاته وإمكانٌاته لتغطٌة العجز ونحن بدورنا نفحص ذلك .
الرئٌس  :منذ مطلع األسبوع القادم سأتابع شخصٌا َ إمكانٌة فتح כיתה מקדמת .
شربل ٌ :جب أتخاذ قرار بكٌفٌة تعدٌل الموازنه وما هً توجهاتكم لٌتسنى لنا تغطٌة العجز .
الرئٌس  :من المفروض إجراء تعدٌالت فً جمٌع المجاالت بما فً ذلك رواتب الموظفٌن .
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هشام

 :מענק מותנה לא מופיע בתקציב . 2112

الرئٌس  :فً سنة  0209لم ٌكن هنالك מענק מותנה .
رضا  :إقترح أن نقوم بالتصوٌت على מעון יום فقط وبعدها نصوت على باقً الموازنه .
الرئٌس  :ال توجد إمكانٌه للتصوٌت على بند دون اآلخر وٌجب التصوٌت على الموازنه بشكل كلً (כמקשה אחת).
رضا  :الموازنه غٌر מאוזנת كٌف بأمكاننا التصوٌت علٌها ؟
الرئٌس  :أطلب من األعضاء إقتراحات ألجراء تعدٌالت وإجراء איזון  .أقترح من األعضاء بأن ٌقوموا بدراسة
الموازنه وإعطائنا إقتراحاتهم لـ איזון الموازنه .
أنضم العضو شادي حليحل في هذه المرحله
شرٌف  :أوال نبارك على نٌة إدارة المجلس بأشراكنا ألتخاذ قرارا ت مشتركه من قبل الجمٌع  .لكً نصل لنتٌجه جٌده
ٌجب فهم الموازنه جٌدا لكً نحصل على مٌزانٌه جٌده وفهم جمٌع البنود ولٌس فقط ألجراء تعدٌالت فً األرقام بل ٌجب
فهم وتوضٌح جمٌع المجاالت .لذلك أطلب وأقترح بعقد جلسه للجنة المالٌه لبحث جمٌع بنود الموازنه وعندها نقوم
بمحاولة أٌجاد حلول واضحه وجٌده واطلب שיתוף ومشاركة األعضاء وأعطائنا جمٌع المستندات التً نطلبها  .بما فً
ذلك רשימת ארנונה מעודכנת وتشمل נכס 1סיווג ושטח הנכס כולל שמות .
أطلب أٌضا ً הצעת התקציב המאוזנת למנהלי המחלקות ולקבל ולהציג את עמדתם בפני ועדת הכספים
كما واطلب فحص إمكانٌة הטמעה לתכנית התייעלות فً السنه المقبله وفحص הטמעת והפעלת מעון יום أٌضا َ
ضمنתכנית ההתייעלות והייעוץ שיינתן .
تقرر باألجماع عقد جلسه مالٌه ٌوم الجمعه المقبله  5/6/0202الساعه الثالثه .

إنتهت الجلسه الساعه 02:02

الٌاس سابا

الٌاس الٌاس

سكرتٌر المجلس

رئٌس المجلس
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