انخارٌخ 77.71.1.75 :

جلست غٍز عادٌو رقم 3 \ 5105
عمد انًجهس انًذهً نمرٌت اكسال  ,جهسخه انغٍر عادٌه رلى  3 \ 1.75وذنك فً حًاو انساعت انسادست
يساء ين ٌىو االربعاء انًىافك  76.71.1.75فً يكاحب انًجهس انًذهً .
ًحضز الجلست السادة االعضاء :
 .7عبد انسالو دراوشه  -رئٍسا
 .1عهً دبشً
 .3باسم دراوشه
 .4عبد انعسٌس شهبً
 .5عًر دراوشه
 .6يىسى شهبً
 .7ريسي شهبً
 .8نادر عبد انهادي
 .9ادًد سعدي
 .7.فخذً شدافنه
ًتغٍب :
 .7انعضى يىسى دراوشه
 .1انعضى ناصر دبشً
كما ًحضز الجلست :
 .7انسٍد ٌىسف دراوشه  -يرالب انًجهس
 .1جًال دراوشه  -يذاسب انًجهس
 .3نؤي شهبً  -لسى انذساباث
 .4انًذايً نىاف شهبً  -انًسخشار انمضائً
 .5جًال ابى دنا  -يساعد انسكرحٍر
نقاط البحث :
 .1انًصادلت عهى يذاضر انجهساث انسابمت :
 عادٌت رلى  , 8 \ 1.75غٍر عادٌت . 1 \ 1.75
 .1انًصادلت عهى حعدٌم انًٍسانٍت انعادٌت نسنت . 1.75
 .3انًصادلت عهى اغالق يٍسانٍاث يشارٌع انخهى انعًم فٍها .
 .4انًصادلت عهى الخراح انًٍسانٍت انعادٌت نسنت . 1.76
افخخخ انرئٍس انجهست يردبا باألعضاء وانذضىر  ,وانخمم انى جدول االعًال .

 .1المصادقت على محاضز الجلساث السابقت :
عادٌت رقم  , 8 \ 5105غٍز عادٌت 5 \ 5105
بعد البحث تقزر باإلجماع المصادقت على محضز الجلساث المذكٌرة .
فً ىذه المزحلت حضز العضٌ احمد سعدي .
 .5المصادقت على تعدٌل المٍزانٍت العادٌت لسنت . 5105
طهب انرئٍس ين لسى انًذاسبت بعرض الخراح انخعدٌالث فً انًٍسانٍت انعادٌت نسنت . 1.75
لؤي شلبً :
لاو بخمدٌى شرح عن بنىد انًٍسانٍت وانخعدٌالث انًطهىبت وانخً بعثج نألعضاء فً ولج سابك كاالحً :
اقتراح التعدٌالت فً المٌزانٌة لسنة 5102
مدخٌالث
البند
هبه عايه
ضرٌبه عايه
وزارة يعارف  -بساحٍن
وزارة انًعارف – ثانىٌه
المجمٌع

المٍزانٍت المصادقت
7.367
9...
36..
7794.

مصزًفاث
البند
نفاٌاث
اجىر يعارف
فعانٍاث يعارف
دعى
اشخراكاث بًشارٌع حطىٌر
المجمٌع
اجمالً المٍزانٍت
يدخىالث انًٍسانٍت انعايت
يصروفاث

اضافو
1775
73..
415
77..
3111

المٍزانٍت المعدلت
71541
77..
4.15
7364.

المٍزانٍت المصادقت
195.
7.78.
14.
46.
.

اضافو
3..
7...
86.
14.
6..
3111

المٍزانٍت المعدلت
315.
7778.
77..
7..
6..

67...
67...

3...
3...

64...
64...

واضاف  :ان الزٌاده فً المٌزانٌة لسنة  5102تبلغ  3ملٌون شاقل  .والتعدٌالت تشمل اشتراكات من
المٌزانٌة العادٌة فً مشارٌع تطوٌر وتعبٌد شارعٌن بمبلغ  01101الف شاقل .
فً هذه المرحلة حضر العضو فتحً شدافنه .

نقاش االعضاء :
موسى شلبً :
فً المصارٌف المقترحة  -بند : 07035072
تم تسمٌة البند جمع ودفن نفاٌات بإضافة مبلغ  311الف  ,بٌنما المٌزانٌة تم تحدٌد اسم البند اعمال
مقاوله  ,ما هو السبب ؟
لؤي شلبً :
ان البند اعمال مقاولة ٌشمل العدٌد االعمال ومنها :
جمع النفاٌات – وسمٌت البند اعمال جمع نفاٌات للتوضٌح فقط الن الزٌادة المطلوبة فً هذا الباب
من الصرف .
والزٌادة المقترحة بناء على الصرف الفعلً وحٌث هناك زٌادة فً رسوم دفن النفاٌات  ,واٌضا هناك
زٌادة للمقاول بناء على نتائج المناقصة االخٌرة .
رئٌس المجلس :
اقتراح التعدٌالت ٌعتمد على التنفٌذ الفعلً لمٌزانٌة سنة  5102فً المدخوالت والمصروفات ,
والمجلس المحلً ٌحافظ على مٌزانٌة متوازنة ومع فائض اٌضا .
موسى شلبً :
بالنسبة لفعالٌات المصارٌف بند  , 00800مصروفات ركزت فً بند واحد وبزٌادة مقترحه بمبلغ 801
الف شاقل .
لؤي شلبً :
هذا البند مركب من ثالثة بنود حسب ما جاء فً الشرح المرفق للتعدٌالت وٌشمل تأمٌن طالب ,
مخٌمات صٌفٌه وتمكٌن الوصول ( הנגשה ) .
موسى شلبً :
فً المٌزانٌة األصلٌة لسنة  5102تم تحدٌد االشتراكات فً مٌزانٌة التطوٌر  081الف شاقل بٌنما كتاب
التعدٌالت  ,فالمٌزانٌة المخصصة صفر  ,والتعدٌل المطلوب اضافة  011الف شاقل ؟
محاسب المحاسب :
لقد اقترحنا فً المٌزانٌة لسنة  5102مبلغ  081الف حسب ما ٌظهر فً اقتراح المٌزانٌة لسنة
 5102ولكن تم تعدٌل المٌزانٌة بناء على قرار المجلس المحلً وتم الغاء
هذه البند وتحوٌل ال  081الف شاقل المقترحة الى بنود اخرى منها اضافة نصف مالك لقسم
الهندسة  ,ونصف مالك لقسم الرٌاضة وبنود اخرى .

وزٌادة المقترحة بمبلغ  011الف شاقل  ,هً اشتراك المٌزانٌة العادٌة بمشارٌع تطوٌر  ,لتعبٌد شارعٌن
حسب ما هو مبٌن فً شرح التعدٌالت .
اقترح الرئٌس المصادقة على التعدٌالت المقترحة فً المٌزانٌة العادٌة لسنة  5102ولتكون مجمل
المٌزانٌة العادٌة لسنة  06 , 5102ملٌون شاقل  ,بما فً ذلك اشتراك بمبلغ  011الف شاقل بمشارٌع
تطوٌر .
بعد البحث تقرر باإلجماع المصادقة على االقتراح .
 .3المصادقت على اغالق مٍزانٍاث مشارٌع انتيى العمل فٍيا .
الخرح انرئٍس انًصادلت عهى اغالق يٍسانٍت غٍر عادٌت نًشارٌع انخهى انعًم ٌها دسب انمائًت
انًرفمت كاالحً :
ת.ב.ר اسم المشزًع
 159شىارع
 166يهعب كرة انمدو
 177يهعب اكسال "ج"
 177جًع نفاٌاث صهبه
 177حغٍر سٍارة

مٍزانٍو
7154491
44.43.
7......
4......
171...

مصزًفاث
716.646
541774
93734
41564.
175...

مدخٌالث
7154491
44.43.
7......
4......
175...

رصٍد
6754..
7.1184
( ) 6166
1564...
3...

גרעון סופי
קרן פיתוח
גרעון סופי
גרעון סופי
גרעון סופי

بعد البحث تقرر باإلجماع المصادقة على االقتراح .
 .4المصادقت على اقتزاح المٍزانٍت العادٌت لسنت . 5106
طلب الرئٌس من محاسب المجلس بعرض اقتراح المٌزانٌة العادٌة لسنة 5100
محاسب المجلس :
لقد تم بناء المٌزانٌة بناء على تعلٌمات وزارة الداخلٌة  ,واعتمادا على المٌزانٌة المعدلة لسنة  5102ومع تعدٌالت
تتناسب مع احتٌاجات المجلس المحلً ومع المحافظة على مٌزانٌه متوازنة .
اقتراح اطار المٌزانٌة كاالتً :
مدخوالت
תקציב ביצוע תקציב
5102
5102 5102
ارنونا
034921 004766 054611
مٌاه
معارف

311
315
321
584511 574557 504672

اجور وفعالٌات
عامه
مشترٌات مٌاه
اجور وفعالٌات
معارف

مصروفات
ביצוע תקציב
תקציב
5102 5102
5102
564155 564267
524707
1
574501

1
1
594011 584002

رفاه
اجتماعً
مدخوالت
ذاتٌه
هبه

24892

04712

04811

64218

5781

34777

014087 054265 054265

هبه لمره
واحدة
هبه مشروطه 04831
1

المجموع

1

1

0860

04880

020011 040000 000111

اجور وفعالٌات
رفاه
تسدٌد قروض
مصارٌف
تموٌل
------------مصارٌف
مشروطه
المجموع

84001

94031

014021

588

580

575

092

521

071

--------

------- -------04880

04831

1

000111

020211 050656

واضاف بان المٌزانٌة تشمل اشتراكات ودعم كاالتً :
إطفائٌة
امن داخلً ( הג"א ארצי )
سلطات تصرٌف مٌاه
مدارس ومعارف
دعم نشاطات رٌاضٌه وتربوٌة ( עמותות)
مجموع االشتراكات والدعم

0101
7701
00201
02201
72101
002511

الف شاقل
الف شاقل
الف شاقل
الف شاقل
الف شاقل
الف شاقل

وقدم الموظف لؤي شلبً شرح مفصل عن بنود المٌزانٌة المختلفة فً كافة ابواب المٌزانٌة المدخوالت
والمصروفات .
نقاش االعضاء :
عمر دراوشه :
هناك تقلٌصات فً مدخوالت البرنامج ال  301؟
حٌث تقلص من مبلغ  07601الف فً مٌزانٌة  5102الى مبلغ  31101الف فً مٌزانٌة . 5100
واجاب المحاسب :
بان هناك قسم من فعالٌات هذا المشروع ٌنفذها قسم الرفاه  ,وصول قسم من هذه المٌزانٌة الى قسم الرفاه
االجتماعً .
موسى شلبً :
هناك تناقص فً مدخوالت وحدة البٌئة ؟
واجاب الرئٌس :
التناقض لعدم التزام قسم من السلطات المحلٌة الشرٌكة فً وحدة البٌئة من تحوٌل اشتراكها فً تفعٌل
الوحدة والمدخوالت االخرى منوطة بالتنفٌذ الفعلً للمشارٌع.

عمر دراوشه :
هناك تناقص فً مدخوالت وزارة االمن الداخلً ؟
واجاب الرئٌس :
بان هذه المٌزانٌة معدة للمساهمة فً حراسة المدارس .
ولقد كان هناك تأخٌر فً الدفع من قبل الوزارة بسبب خلل تقنً  ,ونأمل بان تقوم الوزارة بتحوٌل التزاماتها
قبل نهاٌة السنه المالٌة .
موسى شلبً :
لقد خصص فً المٌزانٌة لسنة  5102مدخوالت بقٌمة  521الف شاقل لتغطٌة عجز ولكن لم ٌكن هناك
تنفٌذ ؟
واجابه المحاسب :
بان الوزارة لم تخصص لمجلسنا هذه السنه أي مبلغ لهذا الغرض وعادة فان هذه المدخوالت تكون بمثابة
" هبة وزٌر " .
رئٌس المجلس المحلً :
اود ان انوه بانه فً باب المصروفات اإلدارٌة  -بند  000000255تم تخصٌص مبلغ  011الف شاقل
بهدف طباعة كتاب حول تارٌخ القرٌة القدٌم والمعاصر  ,حٌث ٌقوم بإعداد هذا الكتاب ابن القرٌة االستاذ
حسٌن خلٌل  ,وفً حالة نجاح هذا المشروع سنقوم بطباعة  0211نسخة من الكتاب وسنستغل هذه المٌزانٌة
المقترحة .
عمر دراوشه :
فً بند  , 000000اجور اداره عامه  ,فان المٌزانٌة المخصصة كانت  011الف شاقل والصرف الفعلً
كان  22101الف شاقل والمٌزانٌة المقترحة  09101الف شاقل  ,ما هو تفسٌر هذا التفاوت ؟
واجاب الرئٌس :
بان المجلس المحلً لم ٌستوعب قسم من الوظائف المخطط له  ,ولذلك طرأ هذا الفائض فً المٌزانٌة .
واضاف :
بان المجلس المحلً قام بنشر بعض المناقصات فً اآلونة األخٌرة  ,ونأمل باستٌعاب قسم منها فً
السنة المالٌة . 5100
عمر دراوشه :
بند  0000880استشاره قانونٌه  ,هناك زٌادة ملحوظه فً اقتراح المٌزانٌة لسنة  5100واٌضا فً رواتب
قسم السكرتارٌة ومصارٌف التموٌل اٌضا ؟

واجاب الرئٌس :
المجلس المحلً سٌقوم بإعالن مناقصة إلشغال مستشار قضائً وتم اقتراح مٌزانٌه تالئم هذا الغرض .
رئٌس المجلس المحلً :
فً بند رواتب السكرتارٌة هناك اضافة مٌزانٌه وذلك ٌعود الى استٌعاب مساعد للسكرتٌر فً اطار
مشروع " צוערים לשלטון המקומי " واشغال الوظٌفة ممول من قبل وزارة الداخلٌة بنسبة . 92 %
بالنسبة لمصارٌف التموٌل فان هذا البند ٌشمل مصارٌف اجراءات الجباٌة مثل عموالت الحجز فً البنوك
على المدٌنٌن للمجلس المحلً .
موسى شلبً :
هناك نقص فً رواتب قسم الحسابات ؟
لؤي شلبً :
بان السبب ٌعود لعدم استٌعاب نصف وظٌفة فً قسم الحسابات وسٌقوم المجلس باستٌعاب الوظٌفة فً السنه
المالٌة القادمة .
رمزي شلبً :
ما هو وضع الجباٌة لهذه السنه ؟
واجاب الرئٌس :
بان المجلس المحلً ٌسعى بكل الطرق وٌتخذ كافة االجراءات لتعمٌق الجباٌة والوصول الى الهدف
المنشود  ,هناك تحسن ملحوظ ولكن غٌر كافً .
عمر دراوشه :
هناك زٌادة فً مصارٌف رواتب لقسم الصٌانة بند  763000؟
واجاب الرئٌس :
الهدف هو استٌعاب عامل صٌانة لتنظٌف الشوارع واالرصفة  ,وحتى هذا الٌوم فان التنظٌف ٌتم عن طرٌق
شركة قوى عامله والهدف استٌعاب عامل عن طرٌق المجلس المحلً مباشرة .
عمر دراوشه :
بند  800072اعمال مقاوله ,هناك تناقص فً المصروفات المقترحة لسنة  5100؟
لؤي شلبً :
بان مصروفات  5102تضمنت مٌزانٌة لتسهٌل الوصول ( הנגשה )  ,ولم تضاف هذه المصارٌف
لمٌزانٌة سنة  , 5100وفً حالة تخصٌص مٌزانٌه حكومٌة لهذا الغرض سنقوم بتعدٌل هذه المٌزانٌة .

موسى شلبً :
هناك زٌادة كبٌره فً مٌزانٌة تأمٌن طالب المدارس ؟
واجابه لؤي شلبً :
بان المٌزانٌة المقترحة تعتمد على الصرف الفعلً لتأمٌن الطالب حٌث كانت عالوة كبٌره فً تكلفة تأمٌن
الطالب لهذه السنة حٌث تصل الى  011شاقل لكل طالب .
رئٌس المجلس :
اود ان اوضح بان المٌزانٌة المقترحة لسنة  5100تستند على المٌزانٌة المعدلة لسنة  5102والتً تم
اقرارها فً هذه الجلسة .
عمر دراوشه :
هناك ارتفاع فً مصروفات الحراسة فً المدارس ؟
لؤي شلبً :
بان السبب ٌعود الى رفع ساعات العمل من  7ساعات الى  8ساعات .
عمر دراوشه :
هناك ارتفاع كبٌر فً رواتب روضات االطفال ؟
واجاب لؤي شلبً :
بان السبب ٌعود الى استٌعاب  0مساعدات روضات حسب قرار الوزارة وبتموٌل كامل من الوزارة .
اما اعمال المقاوله فً الروضات  ,فان المصارٌف ارتفعت قلٌال بسب ادخال مشروع تربوي بتموٌل مؤسسة
ג'וינט وهناك اشتراك مجلس فً قسم من المصارٌف لشراء اثاث للروضات .
عمر دراوشه :
مصروفات اثاث ومعدات  :هناك صرف بدون مٌزانٌة لسنة  - 5102مدارس ابتدائٌة .
مصروفات اعمال مقاوله  :هناك صرف بدون مٌزانٌه لسنة  - 5102مدارس ابتدائٌة .
واجاب المحاسب :
بان الصرف جاء بناء على مٌزانٌه خصصت من وزارة المعارف لهذا الغرض وهناك مدخوالت من وزارة
المعارف .
عمر دراوشه :
هناك زٌاده مصارٌف رواتب فً مٌزانٌه المعارف – اعدادٌات  ,بند رقم  8060001؟

واجاب الرئٌس :
بان المجلس المحلً لم ٌستوعب أي موظف او عامل جدٌد فً االعدادٌات  ,والزٌادة نتٌجة اتفاقٌات اجور او
رفع بسٌط لنسبة الوظائف  ,بناء عدد الطالب فً المدارس وهذه المصارٌف ممولة كامله من وزراء
المعارف .
عمر دراوشه :
اٌضا هناك ارتفاع فً مصروفات الرواتب قسم المركز الثقافً ؟
واجابه المحاسب :
بان فً المركز الثقافً موظف واحد فقط  ,والراتب الموضوع حسب اتفاقٌات االجور وحقوق للعامل فً
المركز الثقافً .
موسى شلبً :
اقترح اجراء فحص شامل للرواتب عن طرٌق فاحص حسابات مختص .
هناك زٌادة فً راتب قسم الرفاه – بند رقم  860000؟
واجاب الرئٌس :
بان القسم ٌنفذ العدٌد من البرامج  ,والممولة من وزارة الرفاه االجتماعً  ,والمجلس المحلً ٌستوعب
الموظفٌن بناء على مالكات مصادق علٌها من الوزارة ومموله اٌضا .
رئٌس المجلس :
اقتراح :
المصادقة على اقتراح المٌزانٌة العادٌة لسنة 5100
بعد البحث تقرر باإلجماع المصادقة على اقتراح المٌزانٌة العادٌة لسنة . 5100
بدوره شكر رئٌس المجلس المحلً اعضاء المجلس المحلً واٌضا قسم المحاسبة على مجهودهم الكبٌر فً
تحضٌر المٌزانٌة لسنة . 5100
وانتهت الجلسة فً تمام الساعة الثامنة مساءا .
مع االحترام ,
عبد السالم دراوشه
سكرتٌر المجلس المحلً

المحامً عبد السالم دراوشه
رئٌس المجلس المحلً

