التاريخ 8.2.2021 :
جلسة المجلس الغير عاديه رقم 01 \ 2021
عقد المجلس المحلي لقرية اكسال جلسته الغير العادية رقم  01 \ 2021وذلك في تمام الساعة السادسة مساءا من يوم
الخميس الموافق  4.2.2021في مكاتب المجلس المحلي .
وحضر الجلسة السادة األعضاء :
 .1محمد شلبي – رئيسا
 .2سليم عبد الهادي
 .3عمر دراوشه
 .4خالد حبشي
 .5وائل خليليه
 .6حازم دراوشه
 .7باسل دراوشه
 .8فهيم دراوشه
 .9رائف شدافنه
 .10عقو شهوان
وتغيب :
 .1حسين عبد الهادي
 .2هاني جوابره
كما وحضر الجلسة السادة :
 .1جمال دراوشه  -محاسب المجلس
 .2جمال أبو حنا  -مساعد سكرتير المجلس
 .3المحامي نواف شلبي – المستشار القضائي
 .4لؤي شلبي – مدير قسم الحسابات
نقاط البحث :
 .1المصادقة على الجلسات السابقة ( عادية  , 7 \ 2020غير عادية رقم ) 2 \ 2020
 .2بحث التقرير المالي المدقق والتقرير المفصل لسنة . 2021
 .3بحث تقرير مراقب المجلس المحلي رقم  20لسنة  2019المصادقة على توصياته .
افتتح الرئيس الجلسة مرحبا باألعضاء  ,وتطرق الى جدول االعمال .
اطلب تأجيل بحث تقرير المراقب لجلسة أخرى بسبب غياب مراقب المجلس عن الجلسة ألسباب صحيه طارئة .
 .1المصادقة على محاضر الجلسات السابقة ( العادية رقم  7 \ 2020وغير عادية رقم . ) 2 \ 2020
اقتراح :
اقترح الرئيس المصادقة على محاضر الجلسات المذكورة والتي ارفقت مع الدعوة لحضور الجلسة .

نوه العضو فهيم دراوشه عن حضور العضو حسين عبد الهادي عن الجلسة رقم  , 7 \ 2020حيث سجل في
المحضر في قائمة الحضور وقائمة الغياب  ,ارجو تصليح ذلك .
بعد الفحص تبين ان العضو حسين عبد الهادي تغيب عن الجلسة ولذلك وجب التصحيح .
قرار :
بعد البحث تقرر باإلجماع المصادقة على المحاضر الجلسات المذكورة وتم تصحيح ذلك .

 .2بحث التقرير المالي المرفق والتقرير المفصل لسنة . 2019
رئيس المجلس :
التقرير الذي سوف نقوم بعرضه في هذه الجلسة هو يشمل معطيات كل التقارير الربع سنوية لعام  2019والتي
عرضت في حينه مسبقا في جلسات المجلس المحلي .
أنوه انه في عام  2018انتهت السنه بعجز مالي بمبلغ  3.600.000شاقل .
وفي عام  2019انتهت بفائض  96الف شاقل .
هناك نقطه مهمه  :في عام  2019وصلنا الى نسبة الجباية المطلوبة من وزارة الداخلية وحصلنا على الهبات المشروطه
( מענק מותנה ) .
في عام  2018لم نحصل على الهبات المشروطة بسبب نسبة الجبايه المتدنية .
في عام  2020لن نحصل على الهبات المشروطة ألنها سنه شاذه وصعبة بسبب جائحة الكورونا .
اذكر األعضاء انه وبحسب مالحظاتي في الجلسات السابقة سوف نقوم بتعميق جباية ضريبة االرنونا وسوف نقوم
باتخاذ اإلجراءات بشكل دوري كل شهرين ومن ضمنها الحجز على حسابات البنوك .
وطلب من لؤي شلبي عرض التقرير المالي والتقرير المفصل لسنة . 2018
لؤي شلبي :
لقد بحث المجلس المحلي في جلسات السابقة التقارير المالية الربع سنوية والسنوي األخير لسنة . 2019
لقد اعد المدقق من طرف وزارة الداخليه والتقرير المالي والتقرير المفصل لسنة  2019حيث يقوم بعرضهم هذه
الجلسة.
التقرير المالي المدقق لسنة 2019
 .1يشمل التقرير المالي  -דין וחשבון רואי החשבון
 .2تقارير ماليه مفصله
 .3تفسيرات ومرفقات للتقرير المالي
الموازنه  -מאזן לשנת  2019كاالتي :
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تركيز المدخوالت والمصروفات للميزانية العادية لسنة 2019
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وأضاف :
تقرير المدخوالت والمصروفات المدققة حسب تقرير مدقق الحسابات متشابهة مع تقرير المجلس المحلي مع تعديل
بسيط وهي لمدخوالت لجنة التنظيم والبناء
مجمل التقرير يشير الى فائض في الميزانية بمبلغ  98.0الف شاقل .
وانتقل الى المدخوالت والمصروفات في الميزانيات الغير عاديه وهي مالئمه جدا لتقرير المجلس المحلي األخير
لسنة  2019وبدون أي تعديل
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التقرير المفصل لسنة  2019يشمل هذا التقرير :
 معطيات عامة عن السلطة المحلية הממצאים העיקריים שהועלו בביקורת השנית متابعة تصليح األخطاء . الفعاليات التي فحصت هذه السنة -تقرير للمراقب عن فعاليات المجلس المحلي
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كما وتطرق بشكل واسع الى متابعة تصليح األخطاء
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في هذه المرحلة حضر العضو باسل دراوشه .
كما وتطرق الى ديون أعضاء المجلس المحلي وعاملي المجلس المحلي .
حيث يشمل التقرير أسماء  5أعضاء مجلس لم يسددوا كامل ديونهم .
ويشمل  19مستخدم في المجلس المحلي لم يسددوا ديونهم ويشير التقرير بان جميع المستخدمون قاموا بتقسيط ديونهم
ولكن بدفعات بسيطة الن رواتب اغلبهم هي بسيطة جدا ,حيث اكثر هؤالء المستخدمين هم من الموظفات التي يعملن
كمساعدات ( מטפלות וסייעות معالجات ومساعدات ) .
هناك تطرق الى موضوع التقدير لضريبة االرنونا وأيضا الى التنزيالت الممنوحة للمواطنين وال يوجد أي أخطاء
من التعليمات .
كما وتطرق الى تقرير المواطن
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نقاش األعضاء :
حازم دراوشه :
أقترح على المجلس المحلي اشتراط شراء معدات وبضائع فقط من مزودين دفعوا مستحقاتهم للمجلس المحلي ,
وأيضا عدم تشغيل مستخدمين جدد في المجلس لم يسددوا ديونهم للمجلس المحلي .
رئيس المجلس المحلي :
المجلس المحلي يقوم بخصم الديون المترتبة للمجلس المحلي من المزودين والمقاولين المدينين للمجلس المحلي .
وأضاف  :بأن المجلس المحلي ال يعطي تفضيل للمزودين المدينين للمجلس وانما نقوم بخصم مستحقات المجلس
المحلي في حالة وجود ديون مترتبة على المزود .
رئيس المجلس :
هناك العديد من االشاعات  ,نحن نقوم بتوزيع المشتريات على جميع المصالح التجارية .
عمر دراوشه :
سأل عن وضع الكورونا في اكسال .
واجاب الرئيس :
بأن عدد المصابين اليوم في اكسال  77إصابة وهناك نسبة تطعيمات جيده ,حيث تطعم حتى اليوم  3270شخص .
غدا ستكون محطة فحوصات في اكسال  .واكسال قريبه من المنطقة الحمراء حسب سلم اإلشارة ( הרמזור ) ,
وهناك ازدياد بعدد المصابين .
العضو عمر دراوشه :
سأل بالنسبة لكرتات الغذاء للمحتاجين  ,حيث قامت المحكمة المركزية بتجميد المناقصة .
واجاب الرئيس :
بأن تم تجميد المناقصة بشكل مؤقت واعادتها لوزارة الداخلية لفحص الموضوع ثانيه  ,ونأمل ان تنتهي هذه القضية
قريبا ويتسنى توزيع هذه المنح للمواطنين المحتاجين  ,حيث ستقوم وزارة الداخلية بتوزيع كرتات الغذاء للمستحقين
بشكل مباشر .
العضو عمر دراوشه :
سأل عن مناقصة القطع لألزواج الشابة .
وأجاب الرئيس :
بأن سلطة أراضي إسرائيل ستعلن المناقصة يوم  10.2.2021والموعد األخير لتقديم الطلبات هو . 10.4.2021
وأضاف  :بان هناك شروط محدده حيث ستخصص ل  4مستحقين لكل قطعه .
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باإلضافة لذلك سيكون بعض القطع مخصصه للمبادرين ( יזמים ) لبناء شقق سكنيه  12وحده سكنه لكل قطعه
وفي هذه القطع ستكون هناك منافسه بين المبادرين على السعر األدنى .
رئيس المجلس
الحي المعد لألزواج الشابة مقسم الى منطقة سكنيه ومنطقه صناعيه  ,بخصوص المنطقة السكنية معده لبناء وحدات
السكن ألهالي اكسال فقط .
ال يوجد تفضيل لخادمي الجيش او القوى األمنية في هذه المناقص .
يوجد تفضيل لذوي اإلعاقة  10 %من وحدات السكن .
المنطقة الصناعية الحديدة لم يتم تحديد شروطها بعد  ,وسوف تتم نشر المناقصة في الفترة القادمة .
وسوف نفحص امكانيه إعطاء افضليه ألهالي اكسال وبالمرحله األولى على األقل .
فهيم دراوشه :
هناك تذمر من بعض الموظفين بإخراجهم الى اذن עובדים בהסדר ويدفع لهم  70 %من رواتبهم .
رئيس المجلس :
موضوع تشغيل المستخدمين في فترة االغالق بسبب الكورونا هو حسب تعليمات وزاره الداخلية والقرارات
الحكومية .
عمر دراوشه :
اقترح اصدار منشور ومرشد للمواطنين بخصوص مناقصه سلطة أراضي إسرائيل .
رئيس المجلس :
عند تلقي أي معلومات نقوم بنشر مفصل على صفحات المجلس المحلي والفيس بوك  ,وعند معرفة الشروط
األساسية سنقوم بالنشر مباشرة  ,وأيضا سوف نخصص بعض موظفي المجلس لمساعدة المواطنين وارشادهم في
تعبئة نماذج المناقصة .

وانتهت الجلسة في تمام الساعة السابعة والربع .

مع االحترام ,
المحامي محمد شلبي
رئيس المجلس المحلي

عبد السالم دراوشه
سكرتير المجلس المحلي
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