جلسة مجلس غٌر عادٌه رقم 5/91
تارٌخ انعقاد الجلسه
ساعة أنعقاد الجلسه
مكان أنعقاد الجلسه

42/6/99 :
 :السادسه مسا ًء
 :بناٌة المجلس المحلً

الحضور

 .9 :السٌد الٌاس الٌاس  ,رئٌس المجلس المحلً .
 .4السٌد شادي منصور  ,عضو المجلس المحلً .
 .3السٌد جورج سلٌمان  ,عضو المجلس المحلً .
 .2السٌد شرٌف نجم  ,عضو المجلس المحلً .
 .5االنسه رنا جبران  ,عضوة المجلس المحلً .
 .6السٌد شادي خلول  ,عضو المجلس المحلً .
 .7السٌد رضا عاشول  ,عضو المجلس المحلً .
 .8السٌد شادي حلٌحل  ,عضو المجلس المحلً.
 .9السٌد هشام أٌوب  ,عضو المجلس المحلً .
 .91السٌد محمد حلٌحل  ,عضو المجلس المحلً.

المشتركٌن

 .9 :السٌد بوعز ٌوسف  ,متصرف لواء الشمال فً وزارة الداخلٌه
 .2السٌد عفٌف عمار ,نائب متصرف لواء الشمال فً وزارة
الداخلٌه .
 .3السٌد شربل خرٌش  ,محاسب المجلس.
 .2السٌد الٌاس سابا  ,سكرتٌر المجلس.

على جدول األبحاث :
 .9إقتراح الموازنه لعام 4199

الرئٌس ٌ :فتتح الجلسه مرحبا ً باألعضاء وبالحضور وٌقوم الرئٌس بأعطاء المجال لحضرة متصرف لواء
الشمال أللقاء كلمته.
בועז יוסף  :אני שמח להגיע לגוש חלב ,המועצה היא טובה בשנת  2018אמנם הייתה
חריגה מסוימת אבל זו מועצה מתנהלת לשביעות רצוננו  ,הגעתי היום על מנת להבהיר את
מהות אישור התקציב ובמיוחד אי אישורו .
תקציב נועד לקבוע סדרי העדיפויות של המועצה  ,במה אנו רוצים להשקיע יותר ובמה פחות
 .לפעמים התקציב ומאחר והוא קטן והמועצה קטנה ישנו קושי לשחק בתקציב .
רשות שלא מאשרת התקציב היא למעשה רשות שנמצאת בתקלה ונגררת לפי תקציב שנה
קודמת לפי .1/12
היום יש מדיניות של חברי מועצה חדשים שרוצים לקבוע מדיניות חדשה וכל עוד אין תקציב
הרשות מחויבת לפי שנת . 2018
אם הרשות עד  30/6/19לא מאשרת תקציב אזי חברי המועצה מפוטרים אוטומטית ללא כל
התראה נוספת  .ובמקומם המשרד ממנה חמישה חברי מועצה חיצוניים שאינם תושבי
הכפר וזאת במקום החברים הנבחרים .
יחד עם זאת ראש המועצה מזומן לשימוע בפני צוות מקצועי ונבחנת השאלה אם ראש
המועצה עשה את הכל על מנת להעביר את התקציב יישאר בתפקידו ואם לא יוכיח זאת בפני
הוועדה המקצועית אזי גם הוא מפוטר וממונה ועדה קרואה .
גוש חלב לא מתאימה לסיטואציה הזו  .מדובר במועצה ללא חשב מלווה ,ללא גרעונות
כבדים ובכלל  ,כל המשרד לא רוצה שגוש חלב תהיה בסיטואציה זו  .ברצוני להסביר את
הדברים ולנסות לגשר על הפערים  .אתם נבחרתם שלא על מנת להתפרק בשלב זה .
בשנת  , 2018עיריית נצרת לא אישרה תקציב וזה היה בשנת הבחירות וגם אז ארבעה
חודשים לפני הבחירות התמנו שם חברי מועצה ממונה ,המשמעות של החוק היא כל כך
ברורה .לכן אני רוצה שנתכנס ונחשוב בהיגיון לאישור תקציב ריאלי .
אני עברתי על כל החומר שהגיע אלי ,לי יש ניסיון רב בבניית תקציבים ולי קל לשבת מולכם
להתדיין ולהעיר הערות ככל שיידרש  ,אבל חשוב להבהיר אתם הריבון ,אתם קובעים את
סדר העדיפויות ואת התקציב .
בפני חברי המועצה יש אפשרות לאשר את התקציב כפי שהוגש  ,האפשרות השנייה
להתנגד לתקציב המוצע והאפשרות השלישית לבקש שינויים בהצעת התקציב  .מי שקובע
את התקציב זה רוב חברי המועצה ,כמובן שאני מצפה מחברי המועצה להיות שקולים
וריאליים ולהצביע על נקודות חשובות ,הגיוניות ונבקש לאשר תקציב בשינויים .

כשאתם נמצאים פה הנאמנות שלכם היא לכל התושבים ולא לסיעה זו או אחרת  .אני מבקש
שראש המועצה יוביל את ניהול הישיבה .
מוחמד  :אפשר לקבל הסבר אודות מה תפקידו וחובתו של חבר המועצה .
בועז יוסף  :זה כמו דירקטור בחברה ציבורית  ,אין פה שלטון יחיד  ,אין אפילו יו"ר אופוזיציה
לפי החוק כל התנהלות של חברי מועצה מקבל סעיפים לסדר היום של המועצה ואם יש קרן
להטיל השבחה הם קובעים את המדיניות .
אם חלילה התקציב לא יאושר בגוש חלב ייתכן גם ומאחר והתקציב הוא בסדר גודל של 16-
 15מיליון  ₪זה פחות מתקציב שפ"ע במרום הגליל המשרד יכול לחשוב גם ומאחר ויש לנו
רצון לאיחוד רשויות ייתכן והמשרד ישקול לאחד גוש חלב גם במרום הגליל  .וכל זה אני
מעלה על מנת שהדברים יהיו ברורים ופתוחים בפני כולם .תמיד ניתן גם לבצע שינויים
בתקציב .
יו"ר המועצה  :מבקש מסגן הממונה להציג את דבריו .
עפיף עמאר  :אנחנו באנו על מנת לעזור לתושבים  ,אנחנו רוצים תכנית עבודה ורוצים להגיע
לתקציב ריאלי מוסכם ואנחנו רוצים לעבור את המסוכה של פיזור ולא רוצים להגיע לשלב
הזה  .תמיד אפשר לעשות עדכון תקציב ושיהיה בהצלחה .
יו"ר המועצה  :בישיבת המועצה שלא מהמניין  4/19הוצגה הצעת התקציב לשנת 2019
שלא נתקבלה אז על יד החברים בישיבה הנ"ל הצגתי את השינויים שנעשו ,השינויים כלפי
מעלה וכלפי מטה בהוצאות ובהכנסות .
אני מעלה בפניכם את עיקר השינויים שנעשו בהצעת המעודכנת כלהלן :
הוצאות :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

בהצעת התקציב המעודכן בוטל תקן מנהל לשכה .
בוצע צמצום הקשור לשירותים משפטיים .
בוצע קיצוץ לשירותים פיננסיים שיופסקו ב 30/6 -ושריון תקציב .
הגדלה הנובעת מעליות באתר הטמנה.
הגדלה בתמיכה בעמותות .
הגדלה בהסעות משרד החינוך.
הגדלה באחזקת מגרש כדורגל .
שריון תקציב  150לכיסוי גרעון .

נעשו גם שינויים בהכנסות כלהלן .
.1
.2
.3
.4

הפחתה  134בפרק הכנסות אגרות בנייה .
הגדלה בסך  200אלף  ₪ילדי השלמה .
הגדלה משרד החינוך  86אלף . ₪
עדכון שכר רכזת משפחתונים  12אלף . ₪

בכל הקשור להכנסות בארנונה  ,הסכום הוא בהתאם לתחזית לגבייה והוצע כי ככל והמועצה
לא תגיע ליעד הגבייה חלק מהוצאות יהיו מותנות .
בהצעה המעודכנת נעשו עדכונים בביצוע  2018נכון לתאריך עריכת ההצעה המעודכנת .
בסוף הישיבה הוגשה הצעת תיקון של חברי המועצה שהוגשה בחוסר סמכות ולאחר
בחינתה עולה כי היא פוגעת בזכויות עובדים לא מתכנסת ופוגעת בהסכמי שכר ואינה עונה
לצרכי הרשות .
להלן התייחסות לשינויים שהוצעו .
 .1ביטול הוצאות תרבות מבלי לבטל את ההכנסות הייעודיות במקביל .
 .2ביטול הוצאות חוגי ספורט ללא ביטול השתתפות הורים .
 .3הפחתתה בהשתתפות המועצה במכסות ועדה תכנון ובנייה .
 .4ביטול הוצאות בטיחות בדרכים מבלי לבטל הכנסות ייעודיות במקביל במשרד
התחבורה .
 .5ביטול הוצאות מרכיבי ביטחון מועצות חינוך מבלי לבטל הכנסות משרד החינוך
הייעודיות.
 .6קיצוץ שלא כדין בשכר קב"ט מוסדות חינוך .
 .7ביטול תקצוב הפרשי שכר ששולמו למהנדס בשנת . 2019
 .8פגיעה בתנאים סוציאלים של נהג טרקטור .
 .9קיצוץ שלא כדין בשכר נבחרים ובניגוד להנחיות .
 .10קיצוץ לא מוסבר והעמדת הסכום על כמעט אפס של הוצאות מחלקת הנדסה .
 .11קיצוץ שלא כדין בתקציב הגא מקומי .
 .12קיצוץ שלא כדין בשכר ומשרות מחלקת רווחה וכל זאת מבלי לבצע הפחתה בסעיף
ההכנסות המקביל .
 .13קיצוץ במשרת מבקר הרשות בניגוד להנחיות .
 .14ביטול שלא כדין בהשתתפות הרשות בקרנות עובדים וקיצוץ בתקצוב ייעוץ ביטוחים .
 .15ביטול סעיף המתייחס לביצוע מדידות בארנונה המצר את צעדנו לגביית מס אמת
ובניגוד להצעותיכם .
 .16קיצוץ שלא כדין של משרות השירות הפסיכולוגי וכל זאת מבלי לקצץ בשכר .
 .17קיצוץ שלא בהתאם לתכנית המאושרת " תכנית לאומית " .
 .18קיצוץ בשכר מנהל הנוער שלא כדין .

 .19אף נראה לי הזוי ביטול התכנית מלחמה באלימות ובסמים המתוקצבת ע"י משרד
הביטחון פנים .
 .20למרות שנענינו לבקשתכם לקצץ בשעות נוספות ואחזקות הרכב המשולמים לעובדים
נדהמנו לגלות שהעלאתם לרמה הקודמת סכומים אלה .
 .21כפי שהתחייבתי בישיבה הקודמת ולאחר הבדיקה עם הגזבר כי הדבר היה שוויוני ,
מוצע על ידי להעמיד את אחזקת הרכב לעובדים לפי רמה א' אולם לעובדים הבכירים
ולייעודיים אפנה אליהם לקבל הסכמתם לוותר מרצונם כפי שעשיתי וכספים אלה
יועברו לכיסוי גירעון .
לאחר בחינת התקציב שהועלתה על ידיכם ע"י הגזבר ,הצעה זו אינה מתכנסת וסותרת
את הוראות החוק ואין באפשרות לקבלה .
אני נותן לחברי המועצה זכות הדיבור
محمد  :نرحب بالحضور وخاصه بممثلً وزارة الداخلٌه ٌ .قرأ بٌان مرفق طٌه .

بسم هللا الرحمن الرحٌم
نرحب بجمٌع الحضور ونخص بالذكر أعضاء المعارضه البناءه .
القائمه الموحده هً قائمه سٌاسٌه جاءت لتجمع تحت راٌتها القسم األكبر من أبناء الطائفه األسالمٌه فً
قرٌة الجش  .هدفها توحٌد الصفوف السٌاسٌه لمنع المحاوالت الغاشمه التً كانت تهدف للتفرقه
ألضعاف قوتها السٌاسٌه .
القائمه الموحده كانت وما زالت مستقله غٌر مرتبطه بأي حزب سٌاسً مرشح للكنٌست ولٌس كما ادعى
الرئٌس فً مقابلته على رادٌو مكان فً تارٌخ  96/6/91بأننا قائمه الحركه األسالمٌه ونحن نقول اننا
نفتخر بهذا لو كنا .
لم تعتد القائمه الموحده أن تختبىئ وراء األكاذٌب واألشاعات المسمومه لتصل هدفها أكان شرعٌا أم ال.
لم نفرق بٌن فئات البلد كانت من كانت على مبدأ سٌاسً أو على مبدأ دٌنً أو فكري .
نحن نحترم كل أطٌاف البلد وكل أشخاصها فردأ فرداً دون تفرقه ودون مس وال ننظر نظرة استعالء ألحد
بسبب أفكاره وإنتماءاته السٌاسٌه  .اختالف اآلراء والمبادىء هو أساس لكل مجتمع صحٌح ٌسعى
لألفضل والقرار فٌه ٌكون لألكثرٌه  .ولكن فً مجلسنا هذا ٌؤلمكم أنكم لستم أصحاب القرار ألن األكثرٌه
قررت غٌر ما تنوون .
وبالنسبه لجلسة المٌزانٌه التً ألجلها نحن متواجدون هنا الٌوم فال بد أن نعلن أنه وبالرغم من
إعتراضنا علٌها وطلباتنا المتكرره لبعض األصالحات إال أنكك أبٌتم ذلك ضاربٌن عرض الحائط رأي
أكثرٌة أعضاء المجلس المحترمٌن وقدمتم لهذه الجلسه األقتراح نفسه دو تغٌٌر وكل ذلك لفرض رأي
تعسفً وتفكٌر فئه واحده فقط  .وعللتم هذا بمكتوبكم من ٌوم  92/16/9191بأن األٌقتراح تشوبه
األخطاء ولم تحاولوا ولو القلٌل أٌجاد حل وسط بٌن األطراف .
ال أرٌد التطرق لالئحة المصروفات المشروطه التً أرفقها التً تشوبها الشبهات  .وأما بالنسبه لدعم
الجمعٌات فأنه أنسب مكان لنشرط المٌزانٌه فهم لٌسوا بحاجه للدعم .
ولهذا ولكل ما ذكر أعاله فنحن نرى أن إقتراح المٌزانٌه هو إقتراح غٌر منطقً وسٌؤدي بالمجلس
المحلً والبلد إلى زٌادة العجز المالً الذي نحن أصالً موجودٌن فٌه .
كل ما طالبنا فٌه هو الشفافٌه والتعاون معا ً ألجل مصلحة أهل البلد عامه دون تمٌٌز ودون تفرقه .
ومن هنا نطالب مره أخرى بالئحة المصروفات المشروطه فً حال عدم توفر الدخل المزعوم فً
المٌزانٌه المقترحه .
واآلن أعطً الكلمه لباقً أعضاء المجلس المحترمٌن

הישאם  :הבחירות הסתיימו .אנחנו נמצאים כאן ועלינו לעבוד למען כל תושבי הכפר וזה
מה שאמור לעניין אותנו  .הממונה ציין כי לא היו גירעונות  ,אבל בבדיקה שעשיתי בחמש
השנים האחרונות הפעילות לא הייתה תמיד לטובת תושבי הכפר .
יש חוסר שיתוף פעולה מצד יו"ר המועצה והצוות שלו  ,אני לא יודע את הסיבה ,התקציב
לא מסתכם רק בסכומים  ,אפשר להתפשר בתרבות בספורט וכד'  .ביקשנו והעלנו מספר
רב של דרישות  ,אנחנו לא קיבלנו שום חוזר מנכ"ל  ,ביקשנו  22סעיפים ,קיבלנו חלק
ולא קיבלנו תמונה מלאה ולא את כל המסמכים .
אני רוצה להעלות את הנקודות שלהלן :
א.

ב.
ג.
ד.

ה.
ו.

ז.
ח.

שעות כוננות  :בעלות  171אלף  . ₪פנינו לראש המועצה ולגזבר וביקשתי מסמך
למה צריך לשלם שעות כוננות דוגמת הקב"ט  ,הגזבר ענה שיש לו אישור של שעות
כוננות וכד' .
שעות נוספות  :יש הוצאות מיותרות של שעות נוספות וביקשנו שהדברים יעשו
בהגבלה והשעות הנוספות יתפזרו על כל עובדי המועצה ושהדבר יעשה שוויוני .
הוצאות מותנות  :מול מענק מותנה יש לשריין הוצאות מותנות ורק אתמול קיבלנו
רשימה של ההוצאות המותנות .
שירותים פיננסים  :יש תשלום כפול עבור עבודה זו  ,יש עובדת מנהלת חשבונות
ראשית ועבדה בצורה מצוינת משך כל השנים וכשעוררנו זאת בפני ראש המועצה,
הגזבר  ,מנהל המנגנון  ,אמר שהיא לא רוצה לעבוד ובשל כך בוצע כפל תשלום  .אני
מבקש להוריד את השירות הפיננסי ולפתור את הבעיה  .גם מנהל הגבייה יוצא וצריך
למצוא לכך פתרון .
הודעתי לגזבר שיש צורך בתוספת של  2.7%לכל העובדים  .ביקשתי לראות זאת .
ביום  31/5/19הוזמנו על יד ראש המועצה לשבת עם מנהלי המחלקות .חברי מוחמד
הגיע לישיבה והייתה רק מנהלת הרווחה והשאר לא הגיעו וכששאלנו את ראש
המועצה ענה שאין לי מנהלי מחלקות .
נכון ביקשנו לקצץ באחזקות רכב והדבר נעשה באופן חלקי ולא שוויוני לכל העובדים
.
היעד של גביית הארנונה היא  3.1מיליון  ₪ו 2/3 -הכספים הנ"ל הולכים לשלושה
עובדים במועצה והכסף הזה חייב ללכת לטובת התושבים והכפר אני לא ראיתי
ששופץ כביש כזה או אחר .

שאדי חליחל  :אין לי מה להוסיף מעבר למה שאמרתי בישיבות הקודמות .
רדא האשול  :אין לי מה להוסיף .
שאדי ח'לול  :ערב טוב לכולם  ,ברצוני להתחיל ולציין כי כל מה שאני הולך לומר זה לטובת
היישוב .ביני לבין ראש המועצה יש כבוד הדדי חרף חילוקי הדעות בינינו .

כל הנושאים שהועלו ע"י יו"ר המועצה הם מצג שווא כדי לרכוש אהדה והיינו חוסכים הכל אם
רוח הדברים היו לטובת כל תושבי הכפר ולא לקבוצה אחת שהיא התנועה הקומוניסטית
ביישוב שתמכו האחד בשני .
מה סדרי העדיפויות של המועצה  ,הרכב המועצה השתנה ,ולשמחתנו התנועה הקומוניסטית
אינה עוד הרוב והיא השליטה הכל על המועצה כולל התערבות במי שאינו משתייך אליהם
והפלייתם לרעה .
אני הגעתי כדי לעזור לאוכלוסייה שאני מייצג .לצערי שיש מישהו ,כולל ראש המועצה שימנו
אותי בהיותי קצין בצה"ל ומכיוון שאני מייצג אוכלוסייה שרוצה להתחבר עם המדינה סימנו
אותי בשל כך .
ראש המועצה נכנע בשבילם ואם זה היה תלוי בו היה משתחרר מהם מזמן  .ישנה מאותה
קבוצה הסתה  ,אדוני זו לא צורה שאתה מדבר שזה לא מסתדר לך שנציג של ליברמן ושל
תנועה אסלאמית מסתדרים בכפר .זו המדיניות הפרד ומשול .
ראש המועצה ועובדים כמו במחלקת התרבות התנהלו נגד קבוצה מרונית שהוכרה כתנועה
ארמית .הוא והם פנו למשרד החינוך לבטל הכרה זו ,הופנו תקציבים לא לטובת קבוצות אלה
והמציאו אחרי שתקציב התרבות עמד על אפס קפץ ל 263 -אלף  ₪המטרה הייתה נגד
אותם קבוצות .
זו המטרה הסמויה של פעילות התרבות  .תפקידנו לשמור על סדרי העבודה ולא לשרת את
עובדי התרבות .
יש לנו חיילים משוחררים  ,אף אחד לא דואג להם ואף אחד לא אכפת לו מהם ,פה לא
מקבלים הטבות ובמקום שיקבלו את ההבטחה המגיעה להם  .הם משלמים  200אלף ₪
לעומת  50 -60אלף  ₪בסביבה  .מחובתי לדאוג לאוכלוסייה הזו  .ומבוקש שראש המועצה
ישתף פעולה .
העובדים באגף התרבות משתמשים בסמכותם ומי שעובד באגף תרבות מפרסמים עבודות
שלה במסווה של עבודה קומוניסטית .
עד כה הוסבר לנו שאנחנו מצביעים כחבילה אחת ואם היה מוסבר לנו שאפשר לאשר
סעיפים לפי רוב מזמן היינו פותרים זאת  ,אבל לצערי אין נכונות מצד ראש המועצה לכך ,
לכן אני לא רוצה להיכנס לעומק הדברים .
סעיף  : 780הוצאות שונות תרבות  .בסעיף זה יש הוצאה של כ 263 -אלף  ₪כאשר
התקצוב היה  , 0אני שואל מדוע ? לשאלה זו לא קיבלנו מענה  .האם הייתה הרשאה
תקציבית בסעיף זה ועד היום אנו מחכים לתשובה  .לאחר בדיקה בתקציב  2018מאושר
סעיף זה בכלל לא היה מופיע .
בנוסף  ,בסעיפים האלה אנחנו לא מוכנים לאשר ולאשרר הוצאות אלה  .לגבי רכזת תרבות
כפי שהצגתי  .רכזת התרבות שירין מתנהלת באי שוויון .יש את הפוסט שהם מתגאים
שהפעילות הזו כאילו היא התנועה הקומוניסטית והם מייחסים את פועלה כפעילות שלהם .

לגבי סעיף של מאמן  ,אני רוצה לדעת (סעיף  )110מיהו המאמן ומה הם שעות הכוננות
המשולמות לו  .כוננות משולמת למי שנמצא למקרים של חירום ולא ברור לי איך משולמים
שעות כוננות למאמן ואם כן האם זה מצדיק כ 24 -אלף  . ₪אנו מבקשים לבטח סעיף זה
ודורשים כרטסת כוננות עם פרסום שעות הכוננות על מנת תהיה לנו שליטה ולא שיהיה
הטבה.
היה לנו כמה פרויקטים בכפר שעדיין לא הושלמו  .למשל השכונה המזרחית  ,ומבקשים
תקציבים  .אנחנו לא נגד התקציב ולא נגד כל אנשים שהיו נגדנו יש להכיר שסדרי העדיפויות
השתנו בכפר ואנחנו פתוחים .
שריף  :שלום לכולם  ,זה לא מובן שהגעתם לכאן  ,אנחנו פנינו כמה פעמים בעבר וטוב
בהאתם .
בועז  :אנחנו לא מתערבים .
שריף  :המועצה שלנו היא שיאנית בשכר ושיאנית בסלילת כבישים ( אפס) מנגד  ,יש לנו
תב"רים שלא מבוצעים כמו שיפוץ ביה"ס עד היום לא בוצע ובמקום שהדבר יבוצע הדברים
מתעכבים ולא מבוצעים .
יש עוד רשלנות שהגיעה לשיא שלה  ,יש לנו מטמנה החורשת על  63דונם והיום היא
מחוייבת בשטח של  9.5דונם בלבד  ,העליתי את זה לדיון וירו עלי בשל כך  ,ראש המועצה
צריך לפעול ויטפל בעניין הוא תירץ זאת שאין תקציב .ביקשנו ישיבה לבצע תיקון ארנונה
ולגבות ארנונה והדבר לא בוצע עד היום .
אנחנו יושבים עם הגזבר ועולה כי החברה הנ"ל יושבת על תחנת המעבר וגם שם לא
משולמת ארנונה והחוזה הוא לא חתום  ,אמפרייה כזאת משלמים לה בין  4-5אלף  ₪לחודש
והדבר לא ברור  .יש לנו חשש ששם יש ניהול לא תקין  .אם גובים את הכספים האלה מצבנו
הרבה יותר טוב .
נושא אי השקיפות הזה הכי עצבן אותנו  ,לפי החוק על ראש המועצה להעביר את המידע
ולהראות לנו ולמרות כל בקשותינו חלק עיקרי עדיין לא התקבל וזה מראה על אי ניהול תקין
 .והוא התחיל לחשוב שראש המועצה מעל לחוק ולא מכנס ישיבות אפילו אם זה לא חוקי .
היה צריך לזמן ישיבה ובמהלכה יסביר לנו למה לא חוקי .
אנחנו בהתחלה התנהלנו כקואליציה  ,אנחנו לא אופוזיציה  ,אנחנו קואליציה לטובת הכפר .
התנהלו שלוש ישיבות ועדות כספים  .התקיימו רק שתי ישיבות והיום השלישית  .בלשונו
בישיבה הראשונה הודה שיש טעויות ושצריך לתקן  ,ביקשנו ממנו שיבצע תיקונים והאו חזר
אלינו וזימן אותנו לישיבה  .הבקשות שהועלו על ידינו כמעט הסכים על הכל אבל ב30/5 -
חזר בו מכל ההסכמות ובישיבה  13/6/19בזימון לישיבה השנייה הייתה שונה בה הוספו
סעיפים ולא הביא אותה לועדת כספים  .אבל המטרה שלו ידועה שנצביע מבלי לראות

ולדעת .דבר מרגיז נוסף  ,ישבנו  ,ערכנו תקציב שהיה מתכנס ובמקום שיזמן אותנו בוא
נבדוק  ,עשה ההפך הגמור .
אדם כמוני במקום להגיע לפתרון  ,ראש המועצה עושה לנו שיימנג ביישוב  .מן הראוי שאדם
עם ניסיון לא ישב איתנו  ,יש לו ביטחון שהוא ישאר והוא יישאר אבל אני לא מוכן לאשר
דברים שהם לא חוקיים אף אחד לא ישכנע אותי .
מצ"ב העתק מהנספח שהקריא חבר המועצה שריף במהלך הישיבה סומנו כנספח ב'

שריף :
להלן התייחסותי לנושאים לדיון בהצעת תקציב  2019ישיבה  5/19שמוזמנת ל 23/6/2019
מס סעיף בתקציב
 +סעיף דיור
בתקציב
כללי
1

נושא
חקירת שנים
קודמות
בתקציב

תיאור
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כללי

תקציב הוצאות
2018
" תקציב
הפלסטלינה "

נספח
מצורף
בכל נסיון מצידנו לדון בהוצאות ובביצוע
 2018הינו נתקלים בטענה שאנו דנים
בשנת תקציב  2019וזה לא עניני לדון
בשנים קודמות
שוב אני מחדד ומבהיר לכם ובציטוט
מהמדריך לנבחר ברשות מקומית 2018
סעיף " 2תפקיד התקציב  -מסגרת
לבקרה ,פיקוח וניתוח –
מחובתנו לבדוק ולנתח לעומק סעיפי
הביצוע של  2018כי אישורו משמעותו
אישרור הוצאות שלא נתקבל עליהן
אישור מליאה ו/או הרשאה תקציבית .
חקירת שנים קודמות מקנה לנו להבין
לעומק צרכים של כל סעיף  ,לנתח ועל
סמך זה לקבל החלטות בנדון .
כמו כן ישנה סיבה ברורה שמשרד הפנים
מחייבם אותכם להגיש את התקציב
בצורות זו כולל שנים קודמות והוא אכן
מתכוון שנבדוק נחקור ונרד לשורש כל
סעיף
ומה שמחזק את עמדתי ומוכיח את
צדקתה  .לאחר דיון מעמיק וחקירת חלק
מהסעיפים התברר שההוצאות הם לא
אמיתיות ולאחר תיקונם מתברר שהגרעון
גדל ב ( ₪ :648<4למרות שהסכום הוא
יותר גדול ) ובתקציב כמו שלנו גידול כזה
מצדיק חשיבה אחרת לתקציב .וזה אמור
להשליך על החלטתנו .

 .1לאחר קבלת ההצעה המתוקנת 4/19
בתאריך  3/6/2019הופתענו לגלות
שהוספו סעיפים חדשים בהכנסות שלא
היו קיימים בכלל ועוד בביצוע 8184
למרות שההצעה הראשונה 3/19
שהתקיימה ב . 25/4/2019
 .2טענת המועצה שהיו סעיפים שטרם
עודכנו הינה טענה הגיונית שמרבים
להשתמש בה בהצעת התקציב והיא אכן
מוצדקת אבל במצבנו טענה כזו אינה
מחזיקה מים  ,היות והתאריך המקובל
להגשת תקציבי מועצה הוא לקראת סוף
השנה וסביר להניח ששנת המס טרם
הסתיימה  .אבל במצבנו התקציב הוגש
בחודש  4/19אחרי שהרבעון של 2019
נסגר וביצוע שינויים ב  2018הוא
פעולה לא תקינה
 .3יתרה על כך לפי סעיף ( 202א)  .ראש

הרשות חייב אחרי האחד באפריל של כל
שנה להכין בהקדם האפשרי דין וחשבון
מפורט על עניני המועצה במשך השנה
שחלפה .
ז"א כל הסעיפים התקציבים של 2018
אחרי ה  1/4אמורים להיות נעולים ולא
ניתנים לשינוי .
 .4הדבר אם מחזק את חששתינו שהתקציב
נבנה באופן שיכסה על מחדלים ואי
התאמות חמורות  ,כי תקציב שמשתנה
כמו פלסטלינה לפי הדרישה מעיד על
גודל המחדלים ולהלן דוגמה קטנה .
בסיכומים שהקריתי והגשתי ב דיון
 25/4/2019בסעיף  2העליתי נקודה
חשובה " אנו משוכנעים בזה שהצעת
התקציב אינה משקפת את המציאות
בפועל ובמידה והסעיפים יעודכנו בפועל
אז הגרעון יגדל מכפי שהוצג (לפי
הסעיפים שבדקנו הגרעון יגדל ב 625000
" ובאופן מפתיע אם אנו בודקים אתהסעיפים שהמציאו ו/או עדכנו בביצוע של
שנת  2018מגיעים ל . ₪ 641986
ואנו סבורים שאם אכן תיערך בדיקה
לעומק של כל הסעיפים ,ובהתחשבות
בספקים שטרם שולם להם מצבנו הוא
בהרבה יותר חמור .
 1111100100ארנונה כללית
למגורים
עד
1115000110

כללי

גרעון

 .1במהלך ישיבה התקציב  , 4/19הבהיר
הגזבר שב  2018אחוז הגביה היה 88%
דבר שהכניס לקופה 2,464,574
בכדי להגיע לגביה של  3,100,000אנו
אמורים לגבות  110%דבר שהוא אינו
הגיוני ולא בר ביצוע .
 .2וזה רק עבור סעיף הנ"ל
 .3אם בוחנים את סעיף הארנונה הכללי
כולל פיגורים הדבר הופך לעוד יותר לא
ריאלי כי מצפים להגדיל את סעיף
הארנונה ב  1.5מליון
 .4אנו דורשים שהסעיף הנ"ל יחזור
למימדים הטבעיים שלו ו/אם לא לפחות
לערוך הוצאות מותנות לפי  1.5מליון
הכנסות ₪ 17,456,016 2018
הוצאות ₪ 18,949,785 2018
גרעון לפי הנתונים  ₪ 1,493,769לאחר קיזוז
משיכת כספים מקרן הרשות שנעשו ללא הראשה
כ  200000אלף .
הגרעון מגיע ל  ₪ 1,693,769בשנת . 2018
ואם נעשה בדיקה מעמיקה לשנת . 2019
בהנחה שההכנסות הריאליות יהיו לפי 2018
בגידול של כ  350אלף בערך לפי הגידול בין 2017
ל  2018ובקיזוז  200אלף של קרן הרשות .
אז

נספח
3

ההכנסה הריאלית של  2019היא 17,600,000
₪
ההוצאה המוצעת ל  2019היא ₪ 19,557,500
ז"א גרעון של  1,957,500מליון .
ואם נחבר את הגרעון של  2018וגם של 2019
נגיע ל 91<;818<86
וזה בהנחה שהצגתם את כל ההוצאות האמתיות .
לכן אנו דורשים לתת מענה לטיפול בגרעון
בהצעת התקציב ולהתכנס בהוצאות לפי ההכנסות
הריאליות
 1231000580העברה מקרן
היטל השבחה

.1

.2
.3
.4
.5

 1233400710ההכנסות
מרשות ניקוז
ו
1745000750
ועבודות
קבלניות ניקוז
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היות והצגת בפנינו כרטסת מעודכנת
לסגירת  12/18שלא מופיע בה המשיכה
הזו דבר שסותר את טענתך אנא להציג
שוב את הכרטסת תוך הדגש על תאריך
ביצוע הפועלה .
האם היתה החלטת מועצה למשיכה
.אם כן אנא להציגה ( ביקשנו במכתבנו מ
 21/6/19להכינה לישיבת התקציב ) .
להציג את הוצאות ההנדסה הכרוכות
בהכנסה הזו .
מה היתרה בקרן
,חשוב להדגיש שהיו כמה ניסיונות
למשוך מהקרן לכיסוי גירעונות  ,והדבר
לא צלח ולפי דעתי הנסיון הזה הוא
לעקוף את רצון חברי המועצה ולאשר את
המשיכה בצורה עקיפה ואל מקובלת היות
והדבר נרשם ב ביצעו 2018
לכן אני מבקש לבטל את המשיכה הנ"ל

היות והדבר הוסף בהצעה האחרונה ועוד בביצוע
 2018אנו מבקשים לראות חשבון מאושר עבור
עבודות קבלניות .

 .1האם יש הרשאה תקציבית לשירותים
הנ"ל
 .2היות והייתה אמורה להתנהל לפי 1/12
משנה שעברה  ,והיות ואין לך הרשאה
תקציבית לסעיף הנ"ל מאיפה שלמת עבור
הסעיף הנ"ל "
 .3היות וקיימת אצלנו מנהלת חשבונות
ראשית  ,שנהלה את המחלקה באופן
מקצועי ולמרבה הצער החלטת לנטרל
אותה למרות שהיא כן רוצה לעבוד ,
והחלטתם להביא במקומה שירותים
פיננסים ואתם מבצעים הוצאה כפולה
עבור אותה עבודה .
אנו מבקשים לבטל לאלתר את הסעיף
הנ"ל גם ב  2018וגם ב  2019ולחייב
אישית את האחראי לביזבוז כספי ציבור .

אני רוצה גם להתייחס לדברי ראש המועצה  ,ובמקום שיעריך את חברי המועצה התחלתם
לעשות שיימנג מכוון אתה החלות להגיד הדברים בצורה נכונה  .אני לא רוצה תפקידים
בסיסמאות  .עשית טעות סלחנו ואישרנו  .יש לנו תפקיד של עובדת פסיכולוגית שהועסקה
והתקציב שלה עדיין לא מאושר .
לכן מתפקידו של ראש המועצה כן לדאוג להתקין מצלמות אז הוא דואג לעניין התקציב של
האלימות  .אנחנו רצינו לדעת מה התקציב הזה ולאיזה מטרה זה נועד .אנחנו לא רוצים
סיסמאות והדבר יהפוך לנטל .
רנא  :אני רוצה לדבר על רשימת הוצאות מותנות העומדת ע"ס  650אלף  . ₪להערכתי
גביית ארנונה כ 4 -מיליון  ₪שאינה ריאלית אני כמחווה של רצון טוב מבקשת שהוצאות יהיו
מותנות בארנונה וכך הגזבר אמר לכן אנו מבקשים שהוצאות מותנות יהיו מיליון וחצי  ₪ולא
 650אלף . ₪
ג'ורג'  :אין לי מה להוסיף .
שאדי מנסור  :מצרף את נוסח ההצעה שלו כנספח לפרוטוקול – נספח ג'

ستنقشع هذه الغٌمه كلها عما قرٌب !
بعد مرور أكثر من ستة أشهر على عملنا معًا هنا كأعضاء مجلس  ,أستطٌع أن أل ٌخص هذه الفتره بالنقاط التالٌه:
.9
.4

.2

.4

.5

.6
.7

.8

.9

.91

.99

.94

احتوت هذه الفتره على معارك طواحٌن هواء كثٌره ,وهً معارك لم ٌخرج منها شًء مفٌد ,ألنها استندت أساسا ً إلى
الظنون واألفكار النمطٌه المسبقه واألفتراضات التً لٌس لها ما ٌربطها بالواقع وبالحقائق .
خالل هذه الفتره الطوٌله كانت هناك سطور هً "قصة تغطٌة"  ,وكان هناك ما وراء السطور  ,وهو األساس  ,وفً
صمٌمه محاولة نزع شرعٌة الناخب الجشاوي وإرادته ,من خالل رسائل غٌر دٌموقراطٌه وطرٌقة
تعامل ال تقرَ
ٍ
بالواقع وبأرادة الناخب ,خصوصا ٌ فً التعامل مع شخص رئٌس المجلس .
رئٌس المجلس أنتخب من قبل أغلبٌة أهل البلد  ,وكل محاوله ألدعاء غٌر هذا الكالم هو محض إفتراء وبالتالً كل
أدعاء بأن هناك أكثرٌه أخرى  ,أو كما كتب أحدهم " نحن لسنا معارضه أنتم المعارضه" هو مجرد خطاب تضلٌلً
ال ٌُصرف فً أي نظام دٌموقراطً  .نتج عن هذا الموقف التضلٌلً تعامل سلبً مع كل القضاٌا .
اللجوء إلى شبكات التواصل األجتماعً كطرٌقه للتجٌٌش والتحرٌض هو أسلوب مرفوض  ,وأدعو من هنا إلى
تحمل المسؤولٌه والتفكٌر قبل النشر والكتابه  .التفكٌر قبل النشر ال بعده  ,بعد أن ٌكون الضرر قد وقع  ,ثم الترقٌع
واألعتذار,
ً
جش المستقبل لها موقف مبدأي واضح  .نحن ضد حل المجلس المحلًَ  ,خصوصا وأن اسباب ذلك واهٌه,
واألدعاءات المطروحه هً مجرد كالم فً الهواء  .جش المستقبل تدعو هنا واآلن إلى العمل الجدي والصادق من
أجل الجش وسكانها  .أن أنتهاج سٌاسة "علً وعلى خصومً " المتعنته تجعل حال من ٌ َتبعها كحال ذاك الذي ٌقص
الغصن الذي ٌقف علٌه  ,عندها سٌسقط الغصن  ,اما أمه الشجره فستبقى منتصبه وشامخه  .فالسعً لش َل عمل
المجلس المحلً من أجل حل المجلس المحلً هو موقف سًء  ,وٌُوهم نفسه من ٌعتقد أنه سٌجنً منه أرباحا ً ونقاطا ً
على حساب أهل البلد .
الناس فً الجش أذكٌاء  ,وهم ٌمٌزون بٌن القمح وغٌر القمح  ,وبٌن الحقٌقه والكذب  ,و "ٌعرفون البٌضه من
باضها"  ,ولذلك كان من المؤسف نشر أكاذٌب لم تؤد إال إلى توتٌر األجواء خالل الفتره الطوٌله السابقه .
نحن كجش مستقبل ندعم المٌزانٌه المعدله المقترحه من قبل الرئٌس  ,رغم تحفظنا على بند السفرٌات ,إال أننا
نصوت مع المٌزانٌه بضمٌر مرتاح وبشجاعه  ,ألن هذه المٌزانٌه شامله وتلبً إحتٌاجات أهل البلد  ,وتضم مشارٌع
حٌوٌه كثٌره  ,حرام أن تخسرها قرٌتنا  .نحن نوافق على إقتراح المٌزانٌة المعدَل الذي قدّمه رئٌس المجلس
وسنعمل على تحقٌق المشارٌع ومراقبة التنفٌذ بروح أٌجابٌه وب ّناءه ,لكً ٌكون العمل على أحسن ما ٌكون .
نقدّر رئٌس المجلس عالٌا ً على تعاونه معنا خالل هذه الفتره  ,وعلى إصغائه لمطالب المعارضه
بإجراء تعدٌالت وتغٌٌرات فً المٌزانٌه  ,عندما كان األمر منطقٌّا  .ونقدره أٌضا ً عندما ٌرفض إقتراح
إجراء تعدٌالت فً المٌزانٌه  ,خصوصا ً عندما تكون تلم التغٌٌرات غٌر رشٌده وغٌر مفٌده لقرٌتنا .
لقد مررنا على إقتراح المٌزانٌه وطلب إجراء تغٌٌرات وتعدٌالت الذي قدمته المعارضه  ,ووجدنا فٌه الكثٌر من
النقاط الضعٌفه  ,والتغٌٌرات الشحٌحه  ,والتعدٌالت المُغرضه  .وجدنا أ،ه محاولة غٌر جادّة لطرح بدٌل لمجرد
طرح بدٌل  .التعدٌالت التً طلبتها المعارضه بمعظمها تقوم على قراءة سطحٌه ألقتراح المٌزانٌه الذي قدمه رئٌس
المجلس  .ونحن نرٌد للجشّ أن تسٌر إلى األمام ال أن تعود إلى الوراء  .من هنا نحن نوافق على إقتراح المٌزانٌه
المعدّل الذي قدمه الرئٌس بعد الجلوس معنا كأعضاء واألستماع لمطالبنا .
إن طلبات مثل إلغاء الساعات األضافٌه للموظفٌن وإجراء تقلٌصات فً معاشات – المطالبه حٌنا ً ثم التراجع حٌنا ً –
هً أصالً أمور غٌر قانونٌه  ,ألن هناك حقوقا ً للعاملٌن والموظفٌن وٌجب إحترامها وإحترام القانون الذي ٌرسّخها .
من جهة أخرى  ,نطالب جمٌع موظفً المجلس بالعمل الجدّيّ وإستمرار العمل العمل المخلص من أجل قرٌتنا .
لن نٌأس من قرٌتنا ولن نتركها لتصاب بأوبئة قرى أخرى  .سنعمل اآلن وغداً لحماٌتها بما أوتٌنا من قوة  .على
جدول أعمالنا أن نعمل بتفاؤل وأن نربً أجٌاالً أنفع للبلد وأكثر حكمه  .واجبُ المخلصٌن فً أي بلد أن ٌحموا بلدهم
.
تصبح البلد رهٌنه عندما ٌكون علٌها أن تنتظر خروج البعض من قوقعتهم  ,أو نزول البعض عن شجرتهم العالٌه ,
لكً ٌحل الفرج علٌها  .فلنجتمع جمٌعا ً على الخٌر إذا كانت تهمنا مصلحة البلد وأهلها .

בקשר למה שטען אחד החברים פה  ,אמר שהילדים שלו לומדים בסאסא ולא כאן בגוש חלב ולא
ברור על מה הוא משיג  .בקשר לרכזת התרבות קיבלה פרס זה לא טוב לו ואז הוא תוקף .
שרבל ח'ריש  :אני אתייחס בקצרה לכמה נקודות בכל הקשור לכוונת קב"ט המועצה  ,כל מה
שאמרתי באגוד הקב"טים יש  5שעות כוננות לכל יום  ,בקשר לעדכון של  2.3%הזמנתי אותך להגיע
אלי למשרד ולראות את זה .
הועלה עניין של עדכון הביצוע של  2018בין הצעה הראשונה להצעה המעודכנת וכפי שהסברתי גם
בוועדת הכספים שנתוני הביצוע היו נכונים ליום השליפה של הכנת ההצעה  ,אנחנו עובדים לפי
התחיות משרד הפנים ויש כל עניין של הכנסות נרשמות וכד' והכל עודכן בהתאם ואם היו הוצאות
באיחור עודכנו בהתאם והכל משתקף בדו"ח מבקר המועצה החיצוני ושם יהיו הנתונים הסופיים .
בקשר לעדכון בהוצאות רכב היו שוויוניות בקריטריונים  .נקבעו קריטריונים ולא לפי העובדים והעדכון
בהתאם לזה  .הקריטריונים לפי שהסברתי בישיבה הקודמת מי שלא משתמש ברכב בוטלו מתחילת
יולי .
עוד התייחסות לארנונה  ,ההכנסות בארנונה בנויים לפי שטחים  ,שיעורי גבייה יעדים ועבור גבייה
בפיגורים בהתאם לאפשרויות הקיימות שנוצר ב. 2018 -
עד היום יש לנו גבייה בפיגורים  510אלף  ₪מתוך  850אלף  ₪ואנחנו מבצעים הליכי גבייה במיוחד
עבור  2018והיעד שלנו שהוצע הוא ריאלי .הצעת התיקונים כפי שהוצעה לא לקחה בחשבון אם
מבטלים הוצאות בסעיף אחד .צריכים לבטל גם בהכנסות וזה כלפי מעלה וכלפי מטה וההצעה
שהועלתה הייתה בגירעונות .
ראש המועצה  :חוזים של בכירים מאושרים על ידי משרד הפנים והאוצר  .כל התקנים מאושרים  ,גם
יש ביקורות ולא היו חריגות .
הממונה  :בעניין השכר יש צנעת הפרט  ,גם לבכירים לגבי החוזים של הבכירים מאושרים על ידי
המשרד  .ברגע שמגיע שכר זה משולם לפי נוהל דווקא שם אין בעיה ככל שהשכר הוא גבוהה  .זו
באמת בעיה של כל רשויות קטנות  .זה מחזק שיש קושי של קיום מועצה קיימת ונכון השכר הוא
גבוהה ככל שהמועצה קטנה .
יחד עם זאת אני מוצא לנכון שאחוז השכר הכולל הוא משמעותי מהתקציב ושם צריך לתת הצעתי
אחרי הישיבה  .היום אנחנו נעשה ביקורת יזומה של המשרד שתעשה ביקורת כוללת בנושא של
שעות כוננות צריכים להינתן לעובד שאנו זקוקים לו לכוננות  .לעובדים סוציאלים זה בהסכם השכר
שלהם  ,כנ"ל גם לקב"ט  .מעבר לזה לא זכאי לשעות כוננות ואת זה נבדוק .
לגבי תוספת אחזקת רכב היא יכולה להינתן בסמכות ראש המועצה של והיא בכללים לפי רמות  .א'
עד ד' יותר מזה רק מעל  500ק"מ ומעלה  .מותר לשלם ביטוחים וטסט ואת כל זה נבדוק בחודש
בקרוב .
ראש המועצה  :המחלוקת הכי גדולה בעניין הארנונה  .אני מסכים עם ההצעה של ההוצאות
המותנות יהיו גדולות יותר לפי מעל הסף שהוצע על ידינו  .בשנת  2019נגיע לארנונה שהוצעה על
ידינו  .אתם אומרים שאנחנו לא נגיע  .כל ההפרש יוצג כהוצאה מותנית .
בעניין מחלקת התרבות מנוהלת בצורה ראויה ועובדה שרכזת התרבות קיבלה פרס על כך  .אנחנו
נשרת את כל התושבים ללא כל הבדל דץ  ,גזע  ,לאום .
בקשר ללימודי הארמית בביה"ס היסודי הייתה ההחלטה שאנחנו מתנגדים לכך בהחלטה פה אחד
לכך  .בקשר לחיילים משוחררים ולמגרשים במדינה כולם מקבלים לפי החוק ללא קשר למועצה .

התשלום בגוש חלב זה עבור הוצאות הפיתוח והם מקבלים מענק של  90%עד תקרה של  300אלף
 . ₪והדברים ב רורים ואינם בשליטתי  .בכל הקשור לשכר פיתוח היישוב וסלילת כבישים אני מתחרה
עם כל יישוב אחר שיש לו את הדברים שיש לנו .
הממונה  :שואל את הגזבר מה ההוצאה המותנית בסך  950אלף . ₪
שרבל  :מענק מותנה שאין לנו כבר  .התלנו בזה בכך בהתחלה .
הממונה  :לגבי מענק האיזון ידוע ומבוקש שיירשם הסכום הסופי שניתן על ידי משרד הפנים  .ושהכל
יהיה בסכום אחד  .אין מענק מותנה .
אבקש לעשות בדיקה נוספת לגבי השתתפות המועצה ברווחה  .אחוז השתתפות ברשות מגיע ל-
 35%שזה גבוה לכן אני מציע לבדוק זאת שוב ולהעמיד זה עד  . 25%ומיצוי הכספים המגיעים לכם
ממשרד הרווחה  .אותו דבר בקשר לשכר העובדים הסוציאליים ההשתתפות היא גבוהה גם שם ,
להבדיל ממשרד החינוך במשרד הרווחה התש/לום הוא שמי .
ההצעה שהועלתה על ידי רנא לבחון ולהציג מאחר שההכנסות יחסית נמוכים לכן אפשר לקבל הצעת
רנא ולחלק סעיף ארנונה בכללי ובמותנה  .ובמקביל יהיו הוצאה בכללי והוצאה מותנית שבשליטת
הגזבר וראש המועצה והגזבר יעשה זאת בתוך שבוע  .בכל השאר ועל אף הפערים שהוצגו אני חושב
שהייתה כאן חוסר תקשורת וזה מורגש .
לגבי היטל השבחה הסכום של  200אלף  ₪שהוכנס בהוצאות כן זה חוקי וניתן לעשות זאת.
בסעיף  . 7.4.2יש הוצאות מחלקת הנדסה וחלק מהכספים הוכנסו  .ראוי לעשות זאת גם בעדכון
תקציב באישור המועצה במהלך  . 2018פה אין הרשאה אבל המועצה יכולה לעשות זאת זה לא
משרד המצריך הרשאה אבל רצוי היה לעשות זאת בתקציב או עדכון תקציב בשנת  , 2018אבל
בשנת  2019בהצעה כן זה נלקח בחשבון וזה בסדר .
שריף  :מדוע יש הפרש בין שתי הצעות .
הממונה  :הנתונים מתעדכנים מעת לעת .
לגבי כינוס ישיבה שלא מהמניין  ,אם הדבר לא נעשה ואם הדבר לא יעשה בעתיד ניתן לפנות לסגן
הממונה  .אני גם אבדוק את עניין הנהלת החשבונות  .כרגע יש שתי אופציות האחת לקחת מיליון
ושלוש מאות לצבוע אותם בהוצאות מותנות בקצב של גביית הארנונה שתהיה ערובה לגביית
הארנונה זה נכון לעשות כן זו הצעה ראויה וטובה  .ובתוך שבוע יפורטו הסעיפים המותנים .
האפשרות השנייה אם תרצו לבקש ארכה אני אשקול באופן חריג להאריך לכם בחודש אבל זה
מותנה באישור השר וזה לא בטוח .
אני מציע שתקבלו את ההצעה של רנא וביחד תריצו את העדכונים ואפשר גם לקיים דיון בסעיפים
לגופו של עניין בישיבות בהמשך הדרך .
מוחמד  :בשמי ובשם חמשת חברי המועצה יש לי הצעה לתיקון :

א.
ב.
ג.
ד.
ה.

ביטול שירותים פיננסיים ב. 30/6/19 -
אי איוש המשרות החדשות שהוצעו בהצעת התקציב עד להעברתם תנאי התפקיד  ,דרישות
התפקיד  ,עלויות ותנאי המכרז לחברי המועצה .
הגשת תכנית אתגרים לפני . 5/7/19
סעיף התמיכות יהיה סעיף מותנה בהוצאה מותנית .
להתכנס בהוצאות מותנות ע"ס  ₪ 1,300,000בהכנסות ארנונה .

ראש המועצה מעלה את ההצעה להצבעה עם השינויים שצויינו ע"י מוחמד חליחל הנ"ל .

ההצעה התקבלה פה אחד
הישיבה ננעלה בשעה ;88::

אליאס סאבא

אליאס אליאס

מזכיר המועצה

ראש המועצה

