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بناية المجلس المحلي
السادسة مساءً
 .1السيد الياس الياس  ,رئيس المجلس .
 .2السيد احمد حليحل  ,عضو المجلس .
 .3السيد شربل هاشول  ,عضو المجلس .
 .4السيد جوني نجم  ,عضو المجلس.
 .5السيد طوني خلول ,عضو المجلس .
 .6السيد مصطفى عزام  ,عضو المجلس .
 .7السيده أمل سروع  ,عضوة المجلس .
 .8السيد لطفي أيوب  ,عضو المجلس .
 .1السيد ألبير عيسى  ,عضوالمجلس .
 .2السيده عال زيدان ,عضوة المجلس .

على جدول األبحاث :
أستمرار جلسه رقم  1/12من يوم 9/1/12
أقتراح الموازنة لعام . 2102
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الرئيس  :يفتتح الجلسة امام الحضور مرحباً بالعضو طوني خلول لتعيينه عضو في المجلس عوضاً من العضو
راغب زهره والذي قدم أستقالته .
هذا وقام الرئيس بعرض الميزانية مجدداً وعلى تقسيم الموازنة في الرفاه األجتماعي وفي التربية والتعليم .
مصطفى :في موقع "מיתר"هنالك معلومات حول المصروف الذي قام المجلس بدفعه علماً أن ما جباه المجلس
يزيد عن هذا المبلغ  .ويتسائل بخصوص هذا الفارق .
الرئيس  :ال يوجد زياده هنالك أيضأً تكاليف للمساعدات في رياض األطفال .
امل  :تتسائل ,بخصوص الزيادة في بند הוצאות ארגוניות ספורט .
الرئيس  :هذه الزياده بسبب أضافة مشروع لتعليم كرة السلة أضافة ألى كرة القدم
هذا واستمر الرئيس بعرض الموازنة بما يتعلق ببند تنظيف الشوارع ניקוי רחובות بمبلغ وقدره 060666
شاقل وذلك ليتسنى لنا التعاقد مع مقاول لتنظيف الشوارع كما وقام بعرض باقي بنود مصروفات الموازنة .
مصطفى  :هنالك مشكلة في الكهرباء في المدرسة األبتدائية وال توجد امكانية لتوصيل مكيفات الهواء لشبكة
الكهرباء وأطلب رصد ميزانية لهذه الغاية من الميزانية العادية .
الرئيس  :في جلسة سابقة تم رصد ميزانية غير عادية وسيتم المصادقة عليها بمبلغ وقدره  252ألف شاقل
وتشمل هذه الغاية .
مصطفى  :ال توجد هنالك מערכת כריזה في المدرسة .
الرئيس  :هنالك מערכת כריזה في المدرسة .
مصطفى  :لماذا ال يوجد اماكن مظللة .
الرئيس  :هنالك ميزانية غير عادية لهذه الغاية أيضاً .
الرئيس  :بالنسبة لمخصصات السفر هنالك مبلغ وقدره  112ألف شاقل للموظفين الذين يحصلون على
مخصصات سفر وتشمل كبار الموظفين وقسم من مدراء األقسام .
مصطفى  :ما هي المعايير التي تسمح ألعطاء دفع مخصصات سفر.
الرئيس  :بحسب قرار رئيس المجلس أذا وجدت ميزانية مصادق عليها في الميزانية .
مصطفى  :يطلب أن يحصل على تقرير مفصل بخصوص فعاليات قسم الرفاه األجتماعي .
الرئيس  :بعد أن قمت بعرض لميزانية اليوم وبناء على الطلبات التي تقدم بها في الجلسة السابقة فيقترح الرئيس
أقتراح الموازنه التي قدمت لألعضاء مع التعديالت التالية :
 .1رفع نسبة وظيفة مساعدات رياض األطفال ألى  122%بسبب אופק חדש .
 .2رصد مبلغ وقدره  ₪ 060666بخصوص وضِع األمان في القرية.
 .3رصد مبلغ وقدره  82ألف شاقل لوظيفة "מנהל לשכה"  1/2وظيفه .
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رفع نسبة وظيفة مركزة التربية ألى  122%بدالً من . 82%
رصد مبلغ أضافي بقيمة  52ألف شاقل في بند דרכים חקלאיות (הגדלה)
رصد مبلغ أضافي في بند מלגות ب 260666 -شاقل من  82ألى  122ألف شاقل .
رصد مبلغ بقيمة  162ألف شاقل بند תמיכות .

امل  :في الجلسة األخيرة تم نقل حديث مشوه على لساني واطلب أن يكون تسجيل كل الكالم في الجلسة .
الرئيس  :في المحضر يتم تسجيل רוח והלך רוח הדברים في الجلسة وال רכילות ما تقال ال عالقة لنا بها.
امل  :كما أنه في الجلسة السابقة قمت بتقديم أقتراح  1/4وظيفه ליועצת לקידום האישה وأسأل الرئيس أذا
كان بنيته أضافة الوظيفه في المناقصة .
الرئيس  :أوافق على زيادة هذه الوظيفه مع التعديالت التي ذكرت أعاله من قبلي .
الميزانية المقترحة اليوم نعطي بأكثر مما نملك من امكانيات لدعم التربية  ,التعليم والرفاه األجتماعي وجميع
الخدمات األساسية  ,ال نملك ميزانيات مثل البلديات مثل حيفا وغيرها والتي بأمكانهم بموجب الميزانيات اعطاء
دعم لمشروع معين كل سنة بحسب رؤية رئيس المجلس  .هذا وفي هذه السنة سنشدد أيضاُ في النظافة وجودة
البيئة وגינון أضافة ألى שמירה في القرية .
أمل  :هنالك أيضاً امكانية من الميزانية المقترحة رصد مبلغ وقدره  522ألف شاقل לחזון معين .
أمل  :لماذا هنالك زيادة في ميزانية الطبيب البيطري .
الرئيس  :هنالك تغيير في أتفاقية األجور مع الطبيب البيطري .
أمل  :لماذا الزيادة في بند פעילות קהילתית  0פעילות לזקן אורח .
الرئيس  :هذا بحسب قسم الرفاه األجتماعي .
امل  :هل هنالك زيادة في عدد ذوي األعاقة "מפגרים" الذي سبب ألى زيادة في بند שירות למפגר .
جورج  :نعم ,هذه بنود من قبل وزارة الرفاه األجتماعي .
أمل  :اتسائل  ,الرئيس بحوزته سيارة ويدفع عليها  82ألف شاقل ,هل هذا أذا قمنا بأحضار سيارة اخرى ب
 82ألف شاقل بدل دفع مخصصات سفر كما طلبنا في السنة السابقة مع العلم انني لست ضد أي عامل مجلس
يحصل على مخصصات سفر وال أرغب في تقليص معاش أي موظف والمساس برزقه بل القضيه هي قضية
عدالة أجتماعية وأذا صح الصحيح اطالب الرئيس دفع بدل السفر القصوى لجميع العمال بقيمة  438شاقل
وأطالب الرئيس بالنظر جدياً بهذا الموضوع بما فيه مصلحة للقرية .
الرئيس  :األ قتراح بخصوص تسخير سيارة في السابق  ,لم نحصل على موافقة الموظفين على هذا ألقتراح
وعليه أرفض هذا األقتراح  ,أما بما يتعلق بدفع بدل السفر (נסיעות) قمنا بدفع ذلك بحسب التوجيهات من قبل
"מרכז השלטון המקומי " .
أمل  :تتسائل  ,لقد كان قرار في خصوص مخصصات السفر وتجاهلت القرار وقمت بدفع مخصصات السفر
ولم تعلمنا بقرارك بدفع هذه المخصصات ولم ترجع ألينا بذلك .
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الرئيس  :في جلسة مجلس  2221قمت بأرجاع مخصصات السفر وطلبت دفعهم رغبة مني في دفعهم
ورفضت أقتراحكم حينها .
أمل  :تسأل ؟ هل شيرين تحصل على ساعات أضافية في المعاش .
الرئيس  :نعم  ,هل بأعتقادك اننا ندفع ساعات أضافية بدون أن يكون هنالك موظفين يحصلون على ساعات
أضافية بدون عمل .
أمل  :هنالك معاشات تدفع لموظفين ال يعملون .
الرئيس  :ال يوجد لدينا موظفين ال يعملون ويحصلون على رواتب  ,أذا كان لديك معلومات عن موظفين ال
يعملون ويحصلون على راتب الرجاء أعالمي بذلك .
جوني  :أقترح ان يكون هنالك زياده في المبالغ المقدمة من قبل الرئيس بحيث يكون المبلغ الذي سيتم رصده
لقضية األمن في القرية  122ألف شاقل والميزانية في بند מלגות تكون  132ألف شاقل بدالً من  82ألف
شاقل.
مصطفى  :اطالب أقامة بوابات في البلدة مع حراسة والعمل على الحد من ظاهرة السيارات الكبيرة
"משאיות" وأقامة سياج كما واطلب رفع وظيفة عاملة المكتبة ل . 122%
جورج  :يوضح أن كل زياده في نسبة الموظفين يجب الحصول على مصادقة وزارة الداخلية .
مصطفى  :يتسائل بخصوص مهندس المجلس  ,وقع على مسامعنا ان في الفترة القريبة ستكون شاغرة ما هي
نسبة الوظيفة وهل سيكون بحسب חוזה בכירים .
الرئيس  :في حال أن الوظيفة ستكون شاغرة ستكون بحسب  42%وظيفة وفي السنة األولى بحسب تعاقد عادي
وليس بحسب בכירים .
مصطفى  :هنالك مصالح عديدة في القرية والتي تشغل وتفتح أبواب عمل لعدد كبير من اهالي القرية وعليه
اقترح اعطاء تخفيض في األرنونا لهذه المصالح .
الرئيس  :بامكاننا فحص هذا األقتراح في جلسة خاصة  .القانون ال يسمح أعطاء تخفيض أو تقليص في نسبة
األرنونا .
مصطفى  :يطلب فحص امكانية فرض رسوم على السيارات التي تقوم بألقاء النفايات في منطقة الكسارة .
الرئيس  :قد قمنا بتقديم طلب لضم الكسارة ألى منطقة نفوذ القرية والخارطة موجودة اليوم في وزارة الداخلية
في القدس  .كما وقمنا بأجباره بأجراء تصليحات في الشوارع على عاتقه .
لطفي  :لمن يتم دفع الراتب מאמן ספורט بند . 212
الرئيس  :الياس لطيف الياس .
لطفي  :أقترح أن يكون هنالك ميزانية  152ألف شاقل لل מלגות بدالً من  82ألف شاقل .
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ب عد البحث يقترح الرئيس على األعضاء المصادقة على أقتراح الموازنة المقترحة مع أجراء التعديالت على
بنود الموازنة على النحو التالي :
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-1

أقتراح الموازنة
 122%משרה לעוזרות גננות בשל הפעלת אופק חדש .
األمن 122
מנהל לשכה  06الف شاقل  1/2وظيفة
העלאת משרת רכזת תרבות ל. 166% -
הוספת  26אלף  ₪נוספים לדרכים חקלאיות הגדלה.
מלגות יעמוד על  136אלף . ₪
תמיכות לעמותות  106אלף ₪
 1/4משרה ליועצת לקידום מעמד האישה לפי הקריטריונים .

הצבעה :
مؤيد

:

معارض :
ممتنع

:

الرئيس  ,أحمد  ,شربل  ,جوني .
طوني  ,مصطفى  ,أمل .
لطفي
تم الموافقة على أقتراح الموازنة مع التعديالت أعاله
أغلقت الجلسة الساعة 01:01
الياس سابا

الياس الياس

سكرتير المجلس

رئيس المجلس
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