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ﻣﻜﺎن اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺠﻠﺴﺔ :
ﺳﺎﻋﺔ أﻧﻌﻘﺎد اﻟﺠﻠﺴﮫ :
ﺗﺎرﯾﺦ أﻧﻌﻘﺎد اﻟﺠﻠﺴﮫ :

اﻟﺤﻀﻮر

ﺑﻨﺎﯾﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺤﻠﻲ
اﻟﺴﺎﺑﻌﮫ ﻣﺴﺎءً
18 /3 /2010

:

اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ

 -1اﻟﺴﯿﺪ اﻟﯿﺎس اﻟﯿﺎس ,رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ .
 -2اﻟﺴﯿﺪ أﺣﻤﺪ ﺣﻠﯿﺤﻞ  ,ﻋﻀﻮ اﻟﻤﺠﻠﺲ .
 -3اﻟﺴﯿﺪه اﻣﻞ ﺳﺮوع  ,ﻋﻀﻮه اﻟﻤﺠﻠﺲ .
 -4اﻟﺴﯿﺪ ﻣﻨﺼﻮر ﻣﻨﺼﻮر  ,ﻋﻀﻮ اﻟﻤﺠﻠﺲ .
 -5اﻟﺴﯿﺪه ﺳﺤﺮ ﺳﺎﺑﺎ  ,ﻋﻀﻮة اﻟﻤﺠﻠﺲ .
 -6اﻟﺴﯿﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﺣﻠﯿﺤﻞ  .ﻋﻀﻮاﻟﻤﺠﻠﺲ.
 -7اﻟﺴﯿﺪ ﺷﺮﺑﻞ ﺳﻠﯿﻤﺎن  ,ﻋﻀﻮ اﻟﻤﺠﻠﺲ .
 -8اﻻﻧﺴﮫ ﻋﻼ زﯾﺪان  ,ﻋﻀﻮة اﻟﻤﺠﻠﺲ .
 -9اﻟﺴﯿﺪ راﻏﺐ زھﺮه  ,ﻋﻀﻮاﻟﻤﺠﻠﺲ .
 -10اﻟﺴﯿﺪ ﻧﻤﺮ ھﺎﺷﻮل  ,ﻋﻀﻮ اﻟﻤﺠﻠﺲ .

:

 -1اﻟﺴﯿﺪ ﺟﻮرج زﻛﻨﻮن  ,ﻣﺤﺎﺳﺐ اﻟﻤﺠﻠﺲ .
 -2اﻟﺴﯿﺪ اﻟﯿﺎس ﺳﺎﺑﺎ  ,ﺳﻜﺮﺗﯿﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ .

ﻋﻠﻰ ﺟﺪول اﻷﺑﺤﺎث :
 -1أﻗﺘﺮاح اﻟﻤﻮازﻧﮫ ﻟﻌﺎم . 2010
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اﻟﺮﺋﯿﺲ  :ﯾﻔﺘﺘﺢ اﻟﺠﻠﺴﮫ وﯾﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﻤﻮاﻓﻘﮫ ﻋﻠﻰ أدراج ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ
اﻟﺠﻠﺴﮫ اﻟﺴﺎﺑﻘﮫ ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﻨﺪ اﻷول اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺎت اﻟﻐﯿﺮ ﻋﺎدﯾﮫ أذ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ رﻗﻢ 5
ﺗﻢ ذﻛﺮ وأﺿﺎﻓﺔ ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﻋﺎدﯾﮫ ﺑﻘﯿﻤﺔ  135أﻟﻒ ﺷﺎﻗﻞ ﻣﻦ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﯿﮫ واﻟﺬي
رﺻﺪ ﻟﺘﻌﺒﯿﺪ ﺷﻮارع ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﮫ اﻟﻐﺮﺑﯿﮫ وﺗﻢ اﻟﻤﺼﺎدﻗﮫ ﻋﻠﯿﮫ ﺣﯿﻨﮭﺎ وﻟﻢ ﯾﺘﻢ ذﻛﺮ ذﻟﻚ
ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻀﺮ .
اﻷﻋﻀﺎء  :واﻓﻖ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻼﺣﻈﮫ أﻋﻼه وﺗﻢ اﻟﻤﺼﺎدﻗﮫ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﯾﻞ
اﻟﻤﺤﻀﺮ ﺑﻤﻮﺟﺐ ذﻟﻚ .

أذا ﺗﻢ اﻟﻤﺼﺎدﻗﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻀﺮ اﻟﺠﻠﺴﮫ اﻟﺴﺎﺑﻘﮫ ﻣﻊ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ أﻋﻼه
ھﺬا وﻃﻠﺐ اﻟﺮﺋﯿﺲ أﺿﺎﻓﺔ ﺑﻨﺪﯾﻦ ﻋﻠﻰ ﺟﺪول أﻋﻤﺎل اﻟﺠﻠﺴﮫ :
 .1اﺣﺎﻟﺔ ﻣﻮﻇﻒ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺴﯿﺪ وﺟﯿﮫ ﺟﺒﺮان ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ.

اﻟﺮﺋﯿﺲ  :ﻣﻮﻇﻒ ﻗﺴﻢ اﻟﺠﺒﺎﯾﮫ وﺟﯿﮫ ﺟﺒﺮان ﺳﯿﺘﻢ أﺣﺎﻟﺘﮫ أﻟﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ وﻋﻠﯿﮫ ﯾﻄﻠﺐ
اﻟﺮﺋﯿﺲ ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﻤﺼﺎدﻗﮫ ﻋﻠﻰ أﺿﺎﻓﺔ  10%ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺒﮫ اﻟﺘﻲ ﯾﺴﺘﺤﻘﮭﺎ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ ﻣﻊ
رﻓﻌﮫ ﺑﺪرﺟﮫ أﺿﺎﻓﯿﮫ واﺣﺪه ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ  .وﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺳﺒﮫ ﯾﺘﻘﺪم اﻟﺮﺋﯿﺲ
ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ ﺑﺄﺳﻤﮫ وﺑﺄﺳﻢ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻠﺴﯿﺪ وﺟﯿﮫ ﺟﺒﺮان ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﮭﺎ
ﺑﺄﺧﻼص أﺛﻨﺎء ﻣﺰاوﻟﺔ ﻋﻤﻠﮫ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ ھﺬا وﺳﯿﻘﯿﻢ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺣﻔﻞ ﺗﻜﺮﯾﻢ ﻟﻠﺴﯿﺪ وﺟﯿﮫ
ﺟﺒﺮان ﺑﮭﺬا اﻟﺨﺼﻮص .

اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ :واﻓﻖ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻗﺘﺮاح
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 -2ﺑﯿﺎن أﺳﺘﻨﻜﺎر ﻋﻦ اﻟﺘﮭﺠﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒﺎﺳﻲ .
اﻟﺮﺋﯿﺲ  :ﻋﻠﻰ أﺛﺮ أﺻﺪار ﻛﺘﺎب ﻋﻦ ﻗﺮﯾﺔ اﻟﺠﺶ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ واﻟﺬي ﻗﺎم اﻟﺪﻛﺘﻮر
ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒﺎﺳﻲ ﺑﻜﺘﺎﺑﺘﮫ وﻋﻠﻰ أﺛﺮ اﻟﺘﮭﺠﻢ اﻟﺬي وُﺟﮫ ﻟﮫ ﯾﻘﻮم اﻟﺮﺋﯿﺲ ﺑﺄﺳﺘﻨﻜﺎر ﻣﺜﻞ
ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ :
 اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﺑﻜﺎﻣﻞ أﻋﻀﺎﺋﮫ ﻛﺎن ﻗﺪ ﺗﻮﺟﮫ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒﺎﺳﻲ ﻷﺻﺪار ﻛﺘﺎب ﻣﻔﺼﻞ ﻋﻦﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺠﺶ وﺗﻢ رﺻﺪ ﺗﻜﺎﻟﯿﻔﮫ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎَ  40,000ش.ج ﻣﻦ ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ ﻋﺎم  2009و. 2010
-

اﻷﺳﺘﺎذ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒﺎﺳﻲ ﻟﺒّﻰ اﻟﺘﻮﺟﮫ وأﺑﺪى أﺳﺘﻌﺪاده ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﮭﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺠﺎﻧﺎ ودون ﻣﻘﺎﺑﻞ .

-

اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺮﺻﻮد ﻟﻠﻜﺘﺎب ﺗﻌﺎﻗﺪ ﺑﮫ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻣﻊ اﻟﺴﯿﺪ روﻧﻲ ﻋﯿﺴﻰ اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﺘﺤﻀﯿﺮ اﻟﻜﺘﺎب ,ﺗﻨﻀﯿﺪه
وﻃﺒﺎﻋﺘﮫ ﻓﻲ  1000ﻧﺴﺨﮫ ﺛﻢ ﺗﻮزﯾﻌﮭﺎ ﻣﺠﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ أرﺑﺎب اﻟﻌﺎﺋﻼت ﻓﻲ اﻟﻘﺮﯾﮫ وﻋﻠﻰ أﺑﻨﺎﺋﮭﺎ .

-

اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒﺎﺳﻲ واﻟﺬي أﺳﺘﻨﻔﺬ اﻵف اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﮫ ﻓﻲ ﺗﺤﻀﯿﺮ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ ودﻓﻊ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ
اﻟﮭﺎﺋﻠﮫ ﻣﻦ أﺟﻞ اﺣﻀﺎر اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﮫ ﻟﻢ ﯾﺪﻓﻌﮫ ﻟﮭﺬا اﻟﻌﻤﻞ اﻻّ ﺣﺒﮫ ﻟﮭﺬه اﻟﻘﺮﯾﮫ ﻓﺎﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻢ
ﯾﺪﻓﻊ ﻟﮫ ﺷﺎﻗﻼ واﺣﺪا ﻣﻘﺎﺑﻞ ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻘﯿﻢ اﻟﺬي ﯾﺸﮭﺪ ﻟﮫ اﻟﻘﺮﯾﺐ واﻟﺒﻌﯿﺪ ﻋﻞ اھﻤﯿﺘﮫ وﻋﻠﻰ ﻋﻤﻖ ﺑﺤﺜﮫ
وﺷﻤﻮﻟﯿﺘﮫ .

-

اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﯾﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﻛﻞ ﻗﺎرىء ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب وأﺑﺪاء اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت ﺣﻮﻟﮫ ﻟﻜﻦ ﻛﻞ ھﺬا ﺿﻤﻦ
أﺳﻠﻮب ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺣﻀﺎري وﻻﺋﻖ وﻋﻠﯿﮫ ﯾﺴﺘﻨﻜﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺤﻠﻲ اًﻷﺻﺪارات واﻟﻤﻨﺸﻮرات اﻟﻤﺠﮭﻮﻟﮫ اﻟﺘﻲ
ﯾﻘﻒ وراءھﺎ ﺧﻔﺎﻓﯿﺶ ﻟﯿﻞ ﺟَﻞّ اھﺘﻤﺎﻣﮭﻢ ﺗﮭﺠﻢ ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺮر ﺻﺎدر ﻋﻦ ﻛﺮاھﯿﮫ وأن دﻟﺖ ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻓﺎﻧﻤﺎ ﺗﺪل
ﻋﻠﻰ ﺟﺒﻦ ھﺬه اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﮫ وﺟﮭﻠﮭﺎ وﻋﺪم ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺘﮭﺎ .

-

اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﯾﺮى واﻗﻞ ﻣﺎ ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻦ رد اﻟﺠﻤﯿﻞ واﻟﻌﺮﻓﺎن ﻟﻸﺳﺘﺎذ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻮﺟﻮب ﺗﻜﺮﯾﻤﮫ ﻓﻲ ﻧﺪوه
ﺛﻘﺎﻓﯿﮫ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ أﻧﺠﺎزه ﻟﮭﺬا اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﺎد وﻣﺴﺎھﻤﺘﮫ ھﻮ أﯾﻀﺎً ﻓﻲ ﺗﻮزﯾﻌﮫ .

3

اﻟﺮﺋﯿﺲ ﯾﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺒﺪء ﻓﻲ ﺑﺤﺚ ﻣﺸﺮوع وأﻗﺘﺮاح اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﮫ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﮫ ﻟﻌﺎم . 2010
ھﺬا وﻗﺎم اﻟﺮﺋﯿﺲ ﺑﺸﺮح ﻣﺒﻨﻰ اﻟﻤﻮازﻧﮫ وﺷﺮح اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺒﯿﻨﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﻮازﻧﮫ واﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ أﯾﺔ اﻣﻜﺎﻧﯿﮫ ﻓﻲ اﺟﺮاء أﯾﺔ
ﺗﻌﺪﯾﻼت ﺗﺬﻛﺮ ﺑﮭﺎ ﻣﺜﻞ :
"אוטומציה  ,החזר מלוות ,פינוי אשפה ,איגוד ערים ,תכנון ובניה  ,ניקוז כנרת ,גננות ,שכר".
ﻛﻤﺎ وﻗﺎم اﻟﺮﺋﯿﺲ ﺑﺄﻟﻘﺎء ﻟﻤﺤﮫ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻤﺒﯿﻨﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﻮازﻧﮫ ﻣﻊ أﻋﻄﺎء ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﮫ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ .
ﺟﻮرج  :ﯾﻄﻠﺐ أن ﯾﻨﻮه ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷرﻧﻮﻧﺎ اﻟﻌﺎﻣﮫ وال פיגורים ﻓﻲ اﻷرﻧﻮﻧﺎ واﻟﻤﯿﺎه ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ ان ﯾﻜﻮن
ھﻨﺎﻟﻚ ﺗﻘﻠﯿﺺ ﺑﺎﻟﻤﺒﻠﻎ وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أﺛﺮ ﻗﺮار اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺄﻋﻄﺎء اﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﻘﺴﯿﻂ اﻟﺪﯾﻮن اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﮫ .
ﺑﻌﺪ ان ﻗﺎم اﻟﺮﺋﯿﺲ ﺑﻌﺮض اﻟﻤﻮازﻧﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻀﻮر ﯾﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﮭﻢ وأذا ﯾﻮﺟﺪ ﻟﺪﯾﮭﻢ أي
أﺳﺘﻔﺴﺎر ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ .
ﺳﺤﺮ  :ﺗﻄﻠﺐ ان ﯾﻜﻮن ھﻨﺎﻟﻚ رﺻﺪ ﻟﻤﺒﻠﻎ ﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﻣﻮﻇﻔﮫ ل "קידום מעמד האישה " .
اﻟﺮﺋﯿﺲ  :اﻟﯿﻮم ﺗﻘﻮم ﻣﺪﯾﺮة ﻗﺴﻢ اﻟﺮﻓﺎه اﻷﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻤﺴﺆوﻟﮫ ﻋﻦ "קידום מעמד האישה"  .أذا ﻛﺎن ھﻨﺎﻟﻚ ﺣﺎﺟﮫ
ﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﻣﻮﻇﻔﮫ أﺿﺎﻓﯿﮫ ﺳﻨﻘﻮم ﺑﻔﺤﺺ ذﻟﻚ .
ﺑﻌﺪ ان ﻗﺎم اﻟﺮﺋﯿﺲ ﺑﻌﺮض اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﮫ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻀﺎء ﻣﻊ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﮫ ﺑﺨﺼﻮص ﻋﺪم اﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﺟﺮاء ﺗﻌﺪﯾﻼت
ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻘﻠﯿﺺ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﮫ أﻗﺘﺮح ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﻤﺪﺧﻮﻻت أي زﯾﺎدة ﻓﻲ ھﺒﺔ اﻟﻤﻮازﻧﮫ او اﻟﺠﺒﺎﯾﮫ أﻗﺘﺮح أﺟﺮاء
أﺿﺎﻓﺎت ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻮد اﻟﻤﻮازﻧﮫ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ وﺑﺤﺴﺐ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ وﺳﻠﻢ اﻷوﻟﻮﯾﺎت اﻟﻤﺒﯿﻦ أدﻧﺎه .
 -1עבודות קבלניות הגדלה
 -2עבודות קבלניות חקלאיות הגדלה
 -3הוצאות תכנון הגדלה
 -4העסקת מהנדס המועצה לפי חוזה בכירים .

ל₪ 250,000 -
ל₪ 120,000 -
ל₪ 50,000 -

סעיף 7142000.750
סעיף 123
סעיף 114

أﺿﺎﻓﮫ أﻟﻰ ﻣﺎ ذﻛﺮ أﻋﻼه ﯾﻄﻠﺐ اﻟﺮﺋﯿﺲ ﺑﺄﺟﺮاء أﺿﺎﻓﺎت ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻮد اﻟﻤﻮازﻧﺔ واﻟﺘﻲ ﯾﻄﻠﺐ ﺑﺄن ﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﺸﺮوﻃﮫ
ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ھﺒﺎت ﻣﻮازﻧﮫ أو دﺧﻞ آﺧﺮ وھﻲ :
-1
-2
-3
-4
-5

אחזקת רכב לרכזת תרבות .
שריון  80אלף לעבודות ניקיון .
שריון  ₪ 35,000לתמיכות בספורט .
מתנות לעובדים . ₪ 30,000
פדיון חופשה וימי מחלה לוג'יה ג'ובראן .
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ﺟﻌﻔﺮ  :ﻟﻤﺎذا ﯾﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﺑﻨﻮد ﻣﻌﯿﻨﮫ واﻟﺘﻲ ﻣﺘﻌﻠﻘﮫ ﺑﺄﺟﻮر اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ ﺻﺮف زاﺋﺪ ﻋﻦ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﮫ اﻟﻤﺼﺎدﻗﮫ ﻋﻠﯿﮭﺎ .
ﺟﻮرج  :ھﻨﺎﻟﻚ ﯾﻮﺟﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻮﻇﻒ أﺿﺎﻓﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﮫ ﻣﺜﻞ גמול
השתלמות  ,תוספות רטרו وﻣﺎ أﻟﻰ ذﻟﻚ .
ﺟﻌﻔﺮ  :ﻣﺎ اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ ﺑﻨﺪ . 80, 69
ﺟﻮرج  :ھﺬه وﻇﯿﻔﺔ "נהג מטאטא והתברואן ".
ﺟﻌﻔﺮ  :ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺮﯾﺎﺿﮫ ﯾﺘﺴﺎﺋﻞ ﺑﺨﺼﻮص ﺑﻨﺪ "הוצאות ארגוניות ספורט ".
اﻟﺮﺋﯿﺲ  :ھﺬا ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺎ ﯾﻘﻮم ﺑﮫ اﻟﺘﺪرﯾﺐ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ "הפועל תל אביב והמדריך שהפעיל את אולם
ספורט" .
ﺳﺤﺮ  :ﻟﻤﺎذا ﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﻣﯿﺰاﻧﯿﮫ ﺑﺨﺼﻮص "פעולות ספורט ".
اﻟﺮﺋﯿﺲ  :ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ أﻗﺎﻣﺔ "חוגי ספורט" ﺳﺘﻜﻮن ﺿﻤﻦ "השתתפות הורים ".
ﺳﺤﺮ  :ﻟﻤﺎذا ﻻ ﯾﻮﺟﺪ פחי אשפה ﺛﺎﺑﺘﮫ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﯾﮫ  .أﻗﺘﺮح ان ﯾﻜﻮن ھﻨﺎﻟﻚ رﺻﺪ ﻟﮭﺬه اﻟﻐﺎﯾﮫ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺒﻨﺪ  66أو ﻓﻲ
أي ﺑﻨﺪ آﺧﺮ .
اﻟﺮﺋﯿﺲ  :ﯾﻤﻜﻦ أﺿﺎﻓﺔ ذﻟﻚ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﮫ "עבודות קבלניות" .
ﺟﻌﻔﺮ  :أﻗﺘﺮح ان ﻧﻘﻮم ﺑﺘﺴﻤﯿﺔ اﻟﺸﻮارع ﻟﻠﻘﺮﯾﮫ .
اﻟﺮﺋﯿﺲ  :ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻛﺎن ھﻨﺎﻟﻚ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ ﻣﮭﺎﻣﮭﺎ ھﺬا اﻟﺸﺄن  .ﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﻟﺪي ﻣﺎﻧﻊ ﻷﻗﺎﻣﺔ ذﻟﻚ
ﻣﺠﺪدا .
ﺟﻌﻔﺮ  :أﻃﻠﺐ أﯾﻀﺎً أﯾﺠﺎد ﻣﺸﺎرﯾﻊ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺠﻮدة اﻟﺒﯿﺌﺔ "איכות הסביבה ".
اﻣﻞ  :أﻃﻠﺐ أﯾﺠﺎد ﺣﻞ ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻣﺤﻄﺔ اﻟﺒﺎص ﻓﻲ اﻟﻘﺮﯾﺔ .
اﻟﺮﺋﯿﺲ  :ﺳﻨﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﮫ أﻟﻰ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺤﻤﺎﯾﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق ﻟﺤﻞ ھﺬه اﻟﻤﺸﻜﻠﮫ وﻟﻠﺠﮭﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﮫ .
ﺳﺤﺮ  :ﻣﺎذا ﺗﻌﻨﻲ اﻟﺒﻨﻮد "הוצאות שונות" ﻓﻲ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﮫ .
ﺟﻮرج  :ھﺬه ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻧﺘﻮﻗﻌﮭﺎ ﻣﺴﺒﻘﺎً .
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ﺳﺤﺮ :ﻟﻤﺎذا ﺗﻢ أﺿﺎﻓﺔ وزﯾﺎدة ﺑﻨﺪ . 194
ﺟﻮرج  :ھﺬا ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺣﺎﺳﻮب ﻟﻜﻞ ﻃﺎﻟﺐ " מחשב לכל ילד ".
ﺳﺤﺮ  :ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻨﺪ  25ﻷي ﻏﺎﯾﮫ ﯾﺘﻢ ﺻﺮف ھﺬه اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﮫ .
ﺟﻮرج  :ھﺬا ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ ﻟﻜﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﮫ ﺑﺎﻟﻜﺘﺐ وﻏﯿﺮھﺎ .
ﺳﺤﺮ  :ﺗﻄﻠﺐ ان ﯾﺘﻢ رﺻﺪ ﻣﺒﻠﻎ  20,000ﺷﺎﻗﻞ ﻷﻗﺎﻣﺔ ﻧﺎدي ﻧﺴﺎﺋﻲ .
اﻟﺮﺋﯿﺲ  :أﺗﻌﮭﺪ ﻗﺒﻞ ﺷﮭﺮ  6 /10ﺑﺎن ﯾﺘﻢ أﻗﺎﻣﺔ ﻧﺎدي ﻧﺴﺎﺋﻲ .
ﺳﺤﺮ  :ﺗﻄﻠﺐ ﺑﺄﯾﺠﺎد ﺣﻞ ﻟﻸﻟﻌﺎب ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺎدر .
اﻟﺮﺋﯿﺲ  :ھﻨﺎﻟﻚ ﺗﻮﺟﮫ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﯿﺰاﻧﯿﮫ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزﯾﺮ اﻟﺪاﺧﻠﯿﮫ وﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟﺼﯿﻒ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺣﺼﻮل ﻣﯿﺰاﻧﯿﮫ
ﺳﻨﻘﻮم ﺑﺄزاﻟﺘﮭﻢ .

اﻧﻀﻢ اﻟﻌﻀﻮ ﻧﻤﺮ ھﺎﺷﻮل ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﮫ .
اﻟﺮﺋﯿﺲ  :ﯾﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﻤﺼﺎدﻗﮫ ﻋﻠﻰ أﻗﺘﺮاح اﻟﻤﻮازﻧﮫ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﺘﻲ ذﻛﺮت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺮﺋﯿﺲ
اﻟﻤﺸﺮوﻃﮫ ﻣﻊ زﯾﺎدة ھﺒﺎت اﻟﻤﻮازﻧﮫ وﺗﻠﻚ اﻟﻐﯿﺮ ﻣﺸﺮوﻃﮫ أﺿﺎﻓﮫ أﻟﻰ أﻗﺘﺮاح اﻟﻌﻀﻮه ﺳﺤﺮ ﺳﺎﺑﺎ ﻷﻗﺎﻣﺔ ﻧﺎدي
ﻧﺴﺎﺋﻲ ﻣﻊ ﺗﺰوﯾﺪ " פחי אשפה " ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﯾﺔ .

اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ:
ﻣﺆﯾﺪ  :اﻟﺮﺋﯿﺲ  ,ﻣﻨﺼﻮر  ,ﺳﺤﺮ  .ﺟﻌﻔﺮ  ,راﻏﺐ  ,ﻋﻼ  ,أﺣﻤﺪ .
ﻣﻌﺎرض  :ﻻ ﯾﻮﺟﺪ .
ﻣﻤﺘﻨﻊ  :ﻧﻤﺮ  ,ﺷﺮﺑﻞ  ,أﻣﻞ .
أذاً ﺗﻢ اﻟﻤﺼﺎدﻗﮫ ﻋﻠﻰ أﻗﺘﺮاح اﻟﻤﻮازﻧﮫ .
أﻏﻠﻘﺖ اﻟﺠﻠﺴﮫ اﻟﺴﺎﻋﮫ اﻟﺜﺎﻣﻨﮫ واﻟﻨﺼﻒ

اﻟﯿﺎس ﺳﺎﺑﺎ

اﻟﯿﺎس اﻟﯿﺎس

ﺳﻜﺮﺗﯿﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ

رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ
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ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 1/10

מקום הישיבה :
שעת הישיבה :
תאריך הישיבה:

נוכחים

:

בניין המועצה
19:00
18/3/2010

 -1מר אליאס אליאס  ,ראש המועצה .
 -2מר אחמד חליחל  ,חבר המועצה .
 -3גב' אמל סרוע ,חברת המועצה .
 -4מר מנסור מנסור  ,חבר המועצה .
 -5גב' סחר סאבא  ,חברת המועצה .
 -6מר ג'עפר חליל  ,חבר המועצה .
 -7מר שרבל סולימאן ,חבר המועצה .
 -8גב' עולא זידאן  ,חברת המועצה .
 -9מר ראגב זהרה  ,חבר המועצה .
 -10מר נימר האשול ,חבר המועצה .

משתתפים :

 -1מר ג'רוג 'זכנון  ,גזבר המועצה .
 -2מר אליאס סאבא  ,מזכיר המועצה .

על סדר היום :

 -1הצעת תקציב לשנת 2010
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ראש הרשות :
פותח הישיבה ומבקש מחברי המליאה לאשר תיקון בפרוטוקול הישיבה הקודמת
בהתייחס לתב"רים אשר בסעיף  5הזכרנו והוספנו תב"ר בסך  135אלף ₪
מאושרת מטעם משרד הפנים אשר הוקצה לפיתוח כבישים בשכונה המערבית
והדבר לא הוזכר בצורה בפרוטוקול הישיבה הקודמת .
חברי המועצה  :הסכימו פה אחד על הערות ראש המועצה ובהתאם לכך אושר
פרוטוקול הישיבה הקודמת .
פרוטוקול הישיבה הקודמת אושר עם השינוי לעיל
בנוסף  ,ראש המועצה ביקש להוסיף שני סעיפים על פרוטוקול הישיבה :
 -1הוצאת עובד המועצה מר וג'יה ג'ובראן לפנסיה :
ראש המועצה  :פקיד הגבייה מר וג'יה ג'ובראן הגיע לגיל הפרישה ,לכן מבקש
ראש המועצה לאשר מתן תוספת שכר בסך  10%והעלאה דרגה אחת מותנה
בקבלת אישור משרד הפנים  .בהזדמנות זו ראש המועצה מודה למר וג'יה ג'ובראן
על נאמנותו לעבודה משך כל תקופת והמועצה תערוך מסיבסת סיום למר וג'יה
בנושא זה .
הצבעה  :הסכימו חברי המועצה על ההצעה .
 -2מכתב מגנה על ד"ר מוסטפא עבאסי
ראש המועצה  :בעקבות הוצאת ספר אודות הכפר גוש חלב מטעם המועצה ע"י
ד"ר מוסטפא עבאסי ראש המועצה מגנה שהופנה אליו כדלקמן:
-

המועצה המקומית במליאתה פנתה לחוקר ד"ר מוסטפא עבאסי בבקשה להוצאת ספר
מפורט בנושא ההיסטוריה של היישוב .והוקצה תקציב למטרה זאת בסך של ₪ 40,000
מתקציב שנת  2009ו. 2010 -

-

מר מוסטפא עבאסי נענה לבקשה והביע את רצונו לעשות עבודה זו בחינם וללא שכר .
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-

הסכום שהוקצה להוצאת ספר שולם למר רוני עיסא עבור הכנת הספר,עריכתו והדפסתו
 1000עותקים על בתי האב ותושבי הכפר .
ד"ר מוסטפא עבאסי שנתן מזמנו האישי אלפי שעות אקדמיות להכנת עבודת מחקר ושלם
מכספו האישי עבור מסמכים שונים .הדבר מעיד על אהבתו לכפר .המועצה המקומית לא
שלמה לד"ר מוסטפא עבאסי עבור ספר זה .
המועצה המקומית מדגישה שישנה זכות לכל קורא לדון ולהביע את עמדתו אודות הספר
אבל בצורה יעילה והולמת על כן  ,המועצה המקומית מגנה את .
המועצה המקומית

ראש המועצה  :מבקש מחברי המליאה לדון בהצעת התקציב לשנת . 2010
ראש המועצה הסביר את מבנה התקציב ואת הסכומים בתקציב אשר אין אפשרות לשנות בהם
למשל :
"אוטומציה  ,החזר מלוות ,פינוי אשפה ,איגוד ערים ,תכנון ובניה  ,ניקוז כנרת ,גננות ,שכר".
כמו כן ,ראש המועצה הסביר את סעיפי התקציב וציין את הערותיו .
ג'ורג'  :מבקש להפנות את תשומת לב חברי המליאה בכל אשר לארנונה כללית ופיגורים
בארנונה ומים ,עלול להיות קיצוץ וזה בעקבות החלטת המועצה על מתן אפשרות לתשלום חובות
ישנים בתשלומים .
לאחר התקציב ראש המועצה מבקש מחברי המועצה לציין הערותיהם לגבי התקציב ואם יש
בירורים בנושא התקציב
ס ח ר  :מבקשת הקצאת תקציב למינוי פקידה ל" -קידום מעמד האישה" .
ראש המועצה  :מנהלת לשכת הרווחה אחראית על "קידום מעמד האישה" במועצה ,ובמידה
וישנו צורך בהעסקת עובדת נוספת המועצה תשקול את זה .
ראש המועצה הסביר את הצעת התקציב וציין את הערותיו  .אין אפשרות לשנות אם יהיה
שינויים בהכנסות העלאה במענק האיזון או בגבייה אני מציע הוספת סעיפים לפי סדר העדיפויות
הבא:
 -1עבודות קבלניות הגדלה
 -2עבודות קבלניות חקלאיות הגדלה
 -3הוצאות תכנון הגדלה
 -4העסקת מהנדס המועצה לפי חוזה בכירים .

ל₪ 250,000 -
ל₪ 120,000 -
ל₪ 50,000 -
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סעיף 7142000.750
סעיף 123
סעיף 114

בנוסף למה שנזכר לעיל ראש המועצה מבקש הוספת סעיפים לתקציב שלא יהיה מותנה
בהעלאה במענק האיזון או הכנסה אחרת והם :
-1
-2
-3
-4
-5

אחזקת רכב לרכזת תרבות .
שריון  80אלף לעבודות ניקיון .
שריון  ₪ 35,000לתמיכות בספורט .
מתנות לעובדים . ₪ 30,000
פדיון חופשה וימי מחלה לוג'יה ג'ובראן .

ג'עפר  :מברר ,למה יש העלאה בסעיף משכורת עובדים מעל לתקציב המיועד .
ג'ורג'  :במקרים מסוימים העובד קבל גמול השתלמות ,תוספת רטרו וכו'.
ג'עפר  :מה ההבדל בין סעיף . 69,80
ג'ורג' :זאת משרת " נהג מטאטא והתברואן "
ג'עפר  :מברר  ,סעיף " הוצאות ארגוניות ספורט " .
ראש המועצה  :אלה הוצאות עבור אימונים בתוכנית " הפועל תא אביב והמדריך שהפעיל את
אולם ספורט" .
סחר  :למה אין תקציב לפעולות ספורט .
ראש המועצה  :חוגי ספורט כלול בהשתתפות הורים .
סחר :למה אין פחי אשפה קבועים בכפר ,אני מציעה שיהיה תקציב למטרה זו בסעיף  66או
בסעיף אחר .
ראש המועצה  :אפשר להוסיף תקציב זה לעבודות קבלניות .
ג'עפר  :מציע
ראש המועצה  :הייתה ועדה מחברי המועצה .ואין לי התנגדות למנות ועדה חדשה לעניין זה .
ג'עפר :

מבקש פרויקטים בנושא איכות הסביבה.

אמל  :מבקשת פתרון לבעיית תחנת האוטובוס .
ראש המועצה  :אנחנו נפנה הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ולגורמים אחראים לפתרון
הבעיה .
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סחר  :מבקשת הסבר על מהות סעיף "הוצאות שונות " בתקציב .
ג'ורג'  :אלה הוצאות לא
סחר  :מבררת הסיבה להוספת סעיף מס' 194
ג'ורג'  :זה קשור לפרויקט "מחשב לכל ילד " .
סחר  :לאיזה מטרה מהווה סעיף  25מהתקציב .
ג'ורג'  :סעף משמש הוצאות למועצה הקשור לספרים וכד' .
סחר  :מבקשת תקציב בסך  ₪ 20,000להקמת .
ראש המועצה  :מבטיח הקמת לנשם לפני 6/10
סחר  :מבקשת למצוא פתרון למשחקים באזור אלביאדר .
ראש המועצה  :פנינו למשרד הפנים בבקשה לקבלת תקציב ואם בקשתנו לא תאושר .
הצטרף חבר המועצה נמר האשול לישיבה
ראש המועצה  :מבקש מחברי המועצה אישור הצעת התקציב בהתאם לשינויים שהציע ראש
המועצה המותנים במענקי איזון ואלה שאינם מותנים בנוסף להצעת חברת המועצה סחר סאבא
להקמת מועדון הקשיש לנשים והצבת פחי אשפה קבועים בכפר .
הצבעה:
בעד  :ראש המועצה  ,מנסור  ,סחר  ,ג'עפר  ,ראג'ב  ,עולא  ,אחמד .
נגד  :א י ן
נמנע  :נמנע  ,שרבל ,אמל .
ההצעה אושרה
הישיבה הסתיימה בשעה 8:30
אליאס אליאס

אליאס סאבא

ראש המועצה

מזכיר המועצה
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