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على جدول األعمال  :أقتراح الموازنه لعام 2177
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الرئٌس ٌ :فتتح الجلسه مرحبا باألعضاء وٌقوم بعرض الموازنه على األعضاء التً تم أرسالها لألعضاء
سابقا ً .
المٌزانٌه مكونه من مدخوالت المجلس والتً تشمل الدخل من ضرٌبة األرنونا والهبات من وزارة الداخلٌه
والمٌزانٌات من وزارة التربٌه والتعلٌم ووالرفاه األجتماعً  .هنالك أٌضا ً دخل من اِشتراك األهالً من الدورات
التً ٌقٌمها المجلس.
الجباٌه فً السنه السابقه وصلت ألى . 91 %المدخوالت من الرفاه األجتماعً تشمل أشتراك من قبل المجلس
بقٌمة . 25%
أما بما ٌتعلق بالمصروفات فهنالك رواتب الموظفٌن والفعالٌات פעילות فً التربٌه والتعلٌم والرفاه األجتماعً
 .فً أقتراح الموازنه لعام  2176المبٌنه فً مٌزانٌات المصروف لغاٌة  71/2176هنالك مٌزانٌه مشروطه
(מענק מותנה ) بحسب الجباٌه التً تصل الٌها  .كما ومتوقع أن نحصل على مٌزانٌه أضافٌه بقٌمة 875
هذه المٌزانٌه والمٌزانٌه المشروطه بقٌمة  7793مبٌنه كمٌزانٌه مشروطه فً الموازنه .
جورج  :من المتوقع أن ٌتم تقلٌص فً بند מענק כללי לאיזון
الرئٌس  :هنالك مٌزانٌات أضافٌه من قبل وزارات أخرى والمبٌنه فً أقتراح الموازنه وتشمل وزارة
المواصالت  ,وزارة כלכלה ,الرٌاضه  ,وزارة األمن واألمن الداخلً وغٌرها بقٌمة  488,444شاقل .
فً بند "עבודות קבלניות אשפה " ,تشمل المصارٌف التً ٌدفعها المجلس فً هذا البند وتصل ألى
 411,600شاقل .
هذا وقام الرئٌس بعرض القائمه بما ٌتعلق بالوظائف فً المجلس مع نسبة الوظٌقه ورقم البند فً أقتراح
الموازنه .
الرئٌس ٌطلب من األعضاء تقدٌم أقتراحاتهم أو استفساراتهم بخصوص أقتراح الموازنه لعام . 2177
جونً زكنون ٌ :ستفسر بخصوص المدخوالت فً إقتراح الموازنه بحٌث أن التنفٌذ والصرف لغاٌة 71/76
هً  2,573والمٌزانٌه المصادق علٌها  3,528علما ً بأن أقتراح الموازنه لعام  2177تصل إلى  3718وعلٌه
ٌطلب أستفسار على ذلك .
جورج :بما ٌتعلق بالمدخوالت فً األرنونا هنالك شكات دفعت لعام  2177وعلٌه لم تدخل فً أقتراح الموازنه
تحت بند ביצוע كما هنالك أٌضا ً التخفٌضات القانونٌه التً ٌجب أن تدخل فً هذا البند وغٌرها
علــم ٌ :تسائل  .هل الشكات المؤجله لعام  2177تسجل فً مدخوالت  2177כפיגורים .
الرئٌس ٌ :قوم بعرض المدخوالت فً األرنونا المختلفه لغاٌة نهاٌة السنه .
جونً زكنون  :بخصوص المدخوالت עצמיות רווחה الـصرف لعام  2176كان  77أما فً المٌزانٌه قمتم
برصد مبلغ  52وعلٌه لماذا األقتراح لعام  2177هو . 51
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جورج زكنون  :المٌزانٌه تبنى عاد ًة بحسب المصروف السابق للسنه السابقه .
الرئٌس  :ال توجد لنا أمكانٌه ألن نبنً المٌزانٌه فً هذا السٌاق منذ بداٌة السنه األمر دٌنامٌكً ومتغٌر .
جونً  :كذلك األمر بالنسبه للمدخوالت فً وزارة التربٌه والتعلٌم هنالك فارق كبٌر بٌن المصروف واقتراح
الموازنه لماذا هذا الفارق بقٌمة ما ٌقارب الـ  911ألف شاقل ؟
جورج  :مٌزانٌه وزارة التربٌه والتعلٌم تشمل رواتب جمٌع الموظفٌن فً مجال التعلٌم .
الرئٌس  :أقتراح الموازنه تم بنائها بموجب الـتوقعات لما سنقوم بالحصول علٌه فً سنة  2177كما أن عدد
الطالب فً  2177قل هذه السنه وهنالك تقلٌص فً المٌزانٌات وغٌرها .
جونً  :هل هنالك أزدٌاد فً النمو الطبٌعً فً عدد سكان القرٌه وهل هنالك تطرف فً بنود الموازنه .
الرئٌس :الـنمو الطبٌعً فً القرٌه ٌقارب  7 %فقط .
جونً  :التخفٌضات فً ضرٌبة األرنونا تصل إلى  757ألف شاقل وهً ما تعادل الـ  25 %فكٌف تم
أرتفاع فً نسبة المستوى األجتماعً واألقتصادي فً القرٌه .
الرئٌس  :هنالك تخفٌضات ال عالقه لها بالدخل .
جونً  :هنالك احتماالت أو انه هنالك أعفاءات لٌست حسب القانون أو أن المعاٌٌر غٌر صحٌحه .
الرئٌس  :أن جمٌع األعفاءات المعطاه فً المجلس قانونٌه والجمٌع مدعو لفحص ذلك  .هنالك رقابه من قبل
المدقق الداخلً ووزارة الداخلٌه .
جونً  :بالنسبه للمصروفات فً الرواتب هنالك زٌاده فً أقتراح الموازنه لماذا هذه الزٌاده ؟
جابً  :ألقتراح الموازنه ال ٌوجد مستندات مرفقه موضحه هذه الزٌادات .
جورج  :هنالك أتفاقٌات أجور بحسب القانون مثل زٌادة الحد األدنى لألجور وغٌرها إننا ملزمون بدفعها سنة
. 2177
الرئٌس  :المٌزانٌه مبنٌة على الوظائف التً ٌشغرها الٌوم عمال وموظفً المجلس وال توجد اي استثنائٌات فً
الرواتب  .هنالك أضافات قانونٌه والتً ٌجب دفعها حسب القانون وبجسب أنظمة وزارة الداخلٌه والمالٌه وكل
سنه هنالك رقابه مشدده علٌها من قبل وزارة المالٌه  .ال توجد أٌة حاجه ألضافة مرفقات توضح الزٌادات .
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جابً  :أنا بطلبً لوجوب أرفاق مستندات ومرفقات ألقتراح الموازنه لم تكن فقط للرواتب بل للموازنه ككل .
جونً  :فً الموازنه هنالك وظائف التً ٌشغرها موظفٌن بحسب مناقصات والمصادق علٌها وهنالك חריגות.
الرئٌس  :هذه لٌست خروقات (חריגות) .هنالك فرق بٌن ما نحصل علٌه من قبل وزارة المعارف والباقً
نقوم بدفعه من قبل المجلس وهذا لٌس خروقات .
وسام  :ال ٌوجد لدي ما أضٌفه أنا عضو فً لجنة المٌزانٌه وقمنا ببحث جمٌع البنود وهنالك بعض المالحظات
قمنا بتفصٌلها فً تلك الجلسه وطلبنا من الرئٌس اضافتها فً الموازنه .
جورج  :لقد كان هنالك أقتراح لرفع البند  771הוצאות שונות מוסיקה إرتفع لـ  71111وبند  792تم
أقتراح رفعه لـ  770111شاقل .
شادي  :نحن فً لجنة المالٌه طلبنا أضافة المٌزانٌه فً هذٌن البندٌن وطلبنا من الرئٌس تعدٌل المٌزانٌه بموجب
ذلك .
شكري  :ال ٌوجد مالحظات .
جابً  :لو كان هناك ملحقات "נספחים " للمٌزانٌه كان أفضل وأرغب أن استفسر بخصوص بعض البنود .
بند  32שירות משפטי لماذا هنالك هذا الفارق .
الرئٌس  :فً هذه السنه ٌجب تعٌٌن תובע לרישוי עסקים ولذلك ٌجب رفع هذه المٌزانٌه وتعٌٌنه كمصدر
خارجً .
جابً  :بند  57הוצאות גבייה هنالك  51ألف شاقل  .تم رصد  51ألف شاقل مع "أن المصروف  1لماذا .
جورج  :لقد قمنا بأجراءات إدارٌه بموجب قانون ( "פקודת מסים גבייה") واألمر أدى إلى زٌاده فً رفع
نسبة األرنونا .
الرئٌس  :المبلغ معد ألن نقوم بالتعاقد فً هذه السنه للقٌام بأجراءات بحق الممتنعٌن بالدفع  .لقد قمنا بأخذ
إقتراحات سابقه ولم نتعاقد لغاٌة الٌوم مع احد .
جابً  :بند  55لماذا لم ٌكن هنالك صرف فً هذا البند ניקוי רחובות  154.ألف شاقل ولم ٌكن هناك أي
مصروف .
الرئٌس  :لقد قمنا بأخذ عرض من قبل "משק וכלכלה " وكان األقتراح للعامل الواحد  77 -75ألف شاقل .
كما وكان هنالك إقتراح أرخص من ذلك  .هنالك تعهد بأن نقوم بالتعاقد مع مقاول لهذه الغاٌه .
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جابً  :סעיף  282רכישת כלים וציוד لماذا لم ٌكن هنالك أي صرف لهذه الغاٌه .
جورج  :لم ٌكن مصروف فً هذا البند لعدم وجود حاجه لشراء هذه المعدات
جابً  :بند  89هنالك مصروف أكثر من أقتراح الموازنه .
جورج  :هنالك "תכנון" والتً تم أدخالها فً هذا البند .
الرئٌس  :بما أنه لم ٌكن هناك أعمال بناء كثٌره فً القرٌه وهنالك أٌضا ً "עבודות תכנון" والتً قامت لجنة
البناء بأجرائها ولهذا ٌوجد هذا الفارق .
جابً  :أطلب أن استفسر بخصوص البند رقم . 95
الرئٌس  :هذا البند " עבודות קבלניות" ومعد ألعمال صٌانه فً القرٌه وقسم كبٌر من هذه األعمال قمنا بها
من المٌزانٌات الغٌر عادٌه .
جابً  :بماذا لم ٌكن هنالك صرف فً עבודות ניקוז بند رقم . 711
جورج  :تم رصد هذه المٌزانٌه للحصول على مٌزانٌه من قبل "ניקוז כנרת" وعلما ُ أنه لم ٌكن هنالك مٌزانٌه
من ניקוז כנרת لم ٌتم صرفها .
الرئٌس  :هنالك رغبه من قبل المجلس بالتعاقد مع مقاول ألعمال بستنه (גינון ) والذي ٌقوم بأعمال بستنه
وصٌانه فً القرٌه .
جابً  :بند "חגיגות וטקסים" ما هذا .
جورج  :هذا البند معد ألعمال زٌنه واحتفاالت التً ٌقوم بها المجلس مثل عٌد الفطر وعٌد المٌالد .
جابً  :بند  714ما هو برنامج العمل الذي بموجبه تم رصد  711ألف شاقل علما ُ أن المصروف كان 35,000
شاقل .
الرئٌس  :هذا البند ٌشمل "שמירת שדות" ولصٌانة الشوارع .علما ً أننا قمنا بأجراء أعمال صٌانه للشوارع
الزراعٌه وهذا المبلغ معد للحفاظ على هذه الشوارع .
جونً زكنون  :لقد قمت بالدعوه للجنة الزراعه وعلٌه اطلب ان نبحث هذا البند بعد عقد جلسه .
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جابً  :هل المٌزانٌه فً هذا البند معده ألعمال الصٌانه أم ألعمال شق الشوارع .
الرئٌس  :بمعظمها معده ألعمال الصٌانه كما أننا سنستعمل قسم من هذه المٌزانٌه فً منطقة الشومانٌه لتوصٌل
الشارع الذي تم شقه بموجب مٌزانٌه غٌر عادٌه  .كما أنه توجد الٌوم دعوى ضد المجلس المحلً والتً قدمها
مواطن لشق الشوارع لهذه القسٌمه والتً ال ٌوجد شارع لها وفً حال أقرارنا لشق الشارع سٌكون من هذه
المٌزانٌه .
جابً  :لماذا لم ٌكن هناك صرف فً بند . 752
جورج  :هذا البند לתכנית קרב والتً تم أٌقافها فً سنة  2176وهنالك وعد أن ٌتم تفعٌلها مجددا .
جابً ٌ :تسائل بخصوص بند  733השתתפות סל תלמיד .
جورج  :هذا البند ٌجب ألن نرفقه لـ  251ألف شاقل .
الرئٌس  :هذا المبلغ تم وضعه بحسب المصروف الذي كان قبل البدء فً األدراه الذاتٌه فً المدرسه  .فً
السنه السابقه قمنا بتقلٌص المبلغ ألنه هنالك صرف أقل وكان هنالك مبالغ التً دفعنا بشكل مباشر .
هذه السنه أقترح أن ٌكون المبلغ  251ألف شاقل .
جابً  :بند  778هل هنالك خطه ألقامة مخٌم .
الرئٌس  :فً هذه السنه سنقوم بأقامة مخٌم فً رٌاض األطفال والتً ٌقوم بها وزارة التربٌه وسنعمل جاهدٌن
ألقامة مخٌم صٌفً .
جابً  :فً بند  792أقترح شادي أن ٌرتفع لـ  77ألف من قبل لجنة المالٌه  .لماذا قمتم برفع ذلك .
شادي  :هذا ألنه هنالك أقتراح رفع المبلغ بحسب توقعات المصارٌف .
جابً  :بند  272لماذا تم رصد  31ألف شاقل علما ً أن صرف كان . 1
الرئٌس  :هذا المبلغ معد كمٌزانٌة دعم "תמיכות" فً حال تقدٌم طلبات للحصول على دعم من أٌة جمعٌات
هذه السنه .
علــم  :هنالك وظٌفه של מפקח ما هذه الوظٌفه .
الرئٌس  :פיקוח רישוי עסקים ואכיפת חוקי עזר .
علــم  :كٌف ٌتم أختٌار פיקוח على المٌزانٌات الغٌر عادٌه .
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الرئٌس  :عاد ًة مهندس المجلس ٌقوم بأعمال الـ "פיקוח " وفً المشارٌع الكبٌره هنالك نسبة ניהול من قبل
משק וכלכלה قمنا بأختٌار "מפקח " من قبل القسم الذي ٌعود ألى "משק וכלכלה" والذي ٌتم أنقاصه
منها .
شاكر  :هنالك بعض األمور غٌر واضحه لً فً المٌزانٌه هنالك بنود ناقصه وخاصه بما ٌتعلق بالبنود צרכים
מיוחדים وصٌانة األماكن العامه  .وهذه المٌزانٌه ال استطٌع أن أصادق علٌها  .من المفروض شرح المٌزانٌه
بشكل مسهب وواضح .
جونً  :المٌزانٌه ناقصه وٌجب ان ٌتم أرفاقها بمستندات .
نادر  :بند رقم  35החזר הוצאות ما هذا البند .
جورج  :ممكن أن ٌكون هذا المبلغ החזר הוצאות בהחזר נסיעות יציאות בתפקיד ואחזקת רכב .
كما وقام المحاسب بشرح هذا البند وكٌفٌة دفع هذا المبلغ .
نادر  :من هو مدٌر قسم الشباب .
جورج  :شٌرٌن صادر .
جونً  :من ٌستحق مخصصات سفر .
جورج  :الموظفٌن حسب أتفاقٌة كبار الموظفٌن كذلك مدراء األٌقسام .
جونً  :هل مدٌر حسابات فً المجلس ٌستحق مخصصات سفر .
جورج  :مدٌر حسابات رئٌسً هو بمثابة مدٌر قسم وحسب القانون باألمكان دفعه كذلك فً الوظائف
الـتً تحصل على مٌزانٌه יעודית هنالك دفع من قبل الوزاره المعنٌه .
جونً  :هل الوظٌفه هً التً تلزم دفع هذه المخصصات أم ماهٌة العمل ؟
علـم  :جورج حداد هو "מפקח" وأخ عضو المجلس شارلً حداد لماذا قمتم بأشغاله وهذا مخالف للقانون .
الرئٌس  :هذا األمر ال عالقه له بأقتراح الموازنه  .لقد شرحت سابقا ً كٌفٌة تعٌٌن الـ מפקח  ,وهنالك أمكانٌة
تعٌٌن كذلك .
شادي  :عرضت علً للمره الثانٌه جمٌع بنود المٌزانٌه فً لجنة المٌزانٌات والٌوم بعد ان سمعت جمٌع
مداخالت األعضاء لم ارى أي جدٌد أو مستجد فً المٌزانٌات لسنوات سابقه وقمنا بطلب البنود السابقه كما
ذكرها المحاسب .
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الرئٌس  :أقترح أن نقوم بالتصوٌت على المٌزانٌه مع التعدٌالت التً أقترحت من قبل لجنة المالٌه  .ورصد
مٌزانٌه بقٌمة  751ألف شاقل עבודות קבלניות חקלאות و  80ألف شاقل תמיכות  .תמיכה בביה"ס
סל תלמיד  254,444ورفع אחזקת ביה"ס מ 64 -ל –  144אלף  . ₪وأضافة بند אתגרים 237
אלף  ₪תכנית אתגרים  .وأن ٌتم أرسال نسخه الموازنه المعدله لألعضاء بعد تعدٌلها .
التصوٌت :
مؤٌد  :الرئٌس  ,جونً  ,شكري  ,جابً  ,شادي ,نادر .
معارض  :وسام  ,علم  ,جونً .
ممتنع  :شاكر .
أذا تم المصادقه على الميزانيه

الٌاس سابا
سكرتٌر المجلس

الٌاس الٌاس
رئٌس المجلس
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