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יום חמישי  04ינואר 2018
ישיבת המועצה מס' 13/17

محضر جلسة عادية (מן המניין) للمجلس المحلي 13/2017
في جلسة المجلس المحلي العادية التي عقدت في قاعة االجتماعات في مبنى المجلس المحلي يوم االربعاء الموافق

 03.01.2018الساعة .18:00
شارك في الجلسة السادة رئيس وأعضاء المجلس المحلي التالية اسمائهم :
 .1السيد طه طه – رئيس المجلس المحلي.
 .2السيد مازن زيدان -عضو المجلس المحلي.
 .3السيد احمد زيادنه – عضو المجلس المحلي.
 .4السيد صبري عالم – عضو المجلس المحلي.
 .5السيد محمد ابو الهيجا -عضو المجلس المحلي.
 .6السيد ايمن نصار – عضو المجلس المحلي.
 .7السيد عمر ياسين قدح -عضو المجلس المحلي.
 .8السيد أنور مراد  -عضو المجلس المحلي.
 .9السيد جمال فوزي طه – عضو المجلس المحلي.
 .10السيد محمد صالح عزام – عضو المجلس المحلي.
 .11السيده حنان بشناق -عضوة المجلس المحلي.
 .12السيد محمد علي حاج – عضو المجلس المحلي.
 .13السيد كارم عبد الحليم – عضو المجلس المحلي.
تغيب عن الجلسة:
 .1السيد محمد قدح -عضو المجلس المحلي.
حضر الجلسة  :السيد علي زيدان -سكرتير المجلس المحلي ،السيد تميم عبد الحليم -المستشار القضائي والسيد
عدنان حلومي – محاسب المجلس ،السيد نائل زعبي -רו"ח.
نقاط البحث :
 .1المصادقة على اقتراح ميزانية لسنة .2018
طه طه  :هذه الجلسة مؤجلة لجلسة 13/17الغير عادية بخصوص الميزانية وهذه جلسة احتفالية كونها الجلسة االخيرة
للمصادقة على ميزانية الن هذه السنة سنة انتخابات والمصادقة القادمة ربما تكون مع تركيبة اخرى للمجلس المحلي.
معظم الميزانية للتربية والتعليم وهذا جاء لنا بالتفوق في نتائج البجروت في المدرستين الثانويتين افاق ومدين ونحن
نعتز ونفتخر بهذا الجهاز المميز والمتميز ،نامل ان نكمل في نفس الوتيرة وان نصل بمجتمع راقي وسليم خال من
العنف وتسوده المحبة  ،وسأعمل جاهدا ألعطي اقصى العطاء لبلدنا ومجلسنا ويدا بيد نرتقي بكفرمندا الى االفضل.
باسم الجميع نشكر المحاسب عدنان حلومي ،وרו"ח نائل زعبي على اعداد الميزانية بهذا الشكل.
עדנאן חלומי :اقتراح الميزانية لسنة  2018بلغ  124,472,000ش.ج .مجموع المدخوالت والمصروفات תקציב
מאוזן ,הכנסות מול הוצאות.
بنودها االساسية هي :في مدخوالت التعليم  .₪ 59,472,000ومن وزارة الرفاه  ₪ 16,527,000والهبة العامة
 ، ₪ 21,781,000وهنالك زيادة في الميزانية عن السنة السابقة ذلك عن المدخوالت في مشروع تحديات وبرنامج
ניצנים .المعاشات  51%من الميزانية .الجباية ₪ 14,070,000
في السنة السابقة  375תקן והשנה  378תקן ،نطلب المصادقة على ميزانية  2018ועדכון  2017حيث ان الميزانية
كانت  ₪ 122,175,000לפי הביצוע עד סוף השנה.
انور مراد  :قسم الرياضة هنالك زيادة عن العام السابق.
عدنان حلومي :بسبب ارتفاع االجور وليست هنالك زيادة كبيرة تذكر.
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انور مراد :اطالب بزيادة ميزانية الرياضة .هبوعيل  ₪ 225,000ومكابي  ₪ 75,000اطالب بزيادة الميزانية لفريق
مكابي.
عدنان حلومي :ال تحديد للتوزيع وستدرس الطلبات في لجنة الدعم التي تحدد.
עו"ד תמים  :אין סמכות לחברי המועצה לקבוע היקף התמיכות ולעניין החלוקה הדבר נזכר בטעות
בתקציב וזה מחולק בהתאם לחוזר משרד הפנים לחלוקת תמיכות.
عدنان حلومي :نحن ندفع ما يقارب  ₪ 200,000لشركات الحراسة تسترد من قبل الفريق وهذا ايضا يعتبر دعم
للفرق الرياضية.
صبري عالم :اطالب زيادة فريق مكابي.
عمر قدح :اطالب بزيادة ميزانية الرياضة بشكل يفي احتياجات الفرق الرياضية.
طه طه :سيتم فحص الموضوع خالل العام وتعديل البند حسب امكانيات المجلس المحلي.
عمر قدح :اطالب زيادة الميزانيات لكهرباء المساجد لتغطي االحتياجات لجميع المساجد.
طه طه  :سيتم فحص ذلك خالل السنة المالية وتعديل الميزانية بموجب ذلك مع فحص امكانيات تمويلها.
עו"ד תמים :פנה אלי חבר מועצה בעניין מרכיבי הסעיף של ייעוץ משפטי.
عدنان حلومي :هذا البند مركب من  201אלף  407 +אלף ש"ח  ₪ 408,000הוצאות יועמ"ש השנה היה
מינוי לתובע עירוני והיום המינוי חובה וזה נכנס בסעיף זה ₪ 201,000 ,לא קשורות בשכר היועמ"ש.
محمد حاج :بالنسبة لسنة  2017هنالك امور ايجابية مثل التوسعة في الخارطة الغربية.
סעיף  61לתקציב هنالك وظائف زيادة بمليون شيكل.
عدنان حلومي :هذا التعيين لوظائف لها ميزانية ومصادق عليها.
علي خضر زيدان :מדובר בתקנים ייעודיים מתוקצבים ולכן היה עליה בהכנסות.
محمد حاج :بموضوع المصاريف القضائية هنالك زيادة ملحوظة.
عدنان حلومي :هذه الزيادة بمصاريف قضائية אגרות והשתתפות עצמית.
محمد حاج :היה גירעון בתקציב שנסגר במענקים ולדעתי כדאי לעשות תכנית התייעלות והבראה
ולנצל את המענקים לשירותים לתושבים.
טאהא טאהא :מענק האיזון היום נהפך לקבוע ותכנית הבראה בה פיטורי עובדים ואני נגד המהלך כי
חסר כ"א לדוגמה במחלקת הנדסה ,היום קיים במועצה תכנית ליווי ארגוני שצריך לייעל את המערכת.
محمد حاج :انا ايضا اطالب زيادة قوى عاملة في قسم الهندسة.
محمد ابو الهيجا :بالنسبة للتوظيفات لسنة  2018مقترح زيادة ثالث مالكات وانا ارى ان هنالك  22وظيفة من
سنة  2016الى سنة  2017وكمية الوظائف من سنة  2016حتى نهاية  51 ،2017وظيفة وانا اطالب بتفسير
خطي على ذلك يشمل اسماء الموظفين ومكان عملهم ووظائفهم،מינהל ככלי هنالك  13وظيفة ما هي هذه
الوظائف.
علي خضر زيدان :هذه وظائف ייעודית מתוקצבת وجميعها في التربية والتعليم.
احمد زيادنه :بداية ال بد لي ان ابارك لرئيس المجلس المحلي على تسلمه الهبة بقيمة  18مليون شيكل ،كما وابارك
اعالن النشر القرار خارطة المعاصر ، 500وكذلك حصول المجلس المحلي على مصادقة بقيمة  20مليون شيكل
لتأسيس شارع الموصل بين دوار الزيتونه ودوار المدخل الشمالي بالقرب من محالت فتحي ظاهر زيدان بذلك سيتم
استرجاع  40متر على طول الطريق لمصلحة المواطن المنداوي وبذلك تستطيع التغلب بشكل كبير على مشكلة
اخوتنا في حي المعاصر (االمر الذي طالما طالبنا فيه نحن كقائمة اعمار ونضالنا من اجله ،كما واشكر الرئيس من
اطالعه وشرحه ألعضاء المجلس في االدارة على الميزانية قبيل المصادقة عليها.
من خالل اطالعنا كقائمة اعمار على الميزانية المقترحة لمساعدة نقاط ايجابية :
اوال ارتفاع ملحوظ في ميزانية القرية تصل الى  124مليون شيكل أي بارتفاع اكثر من  %12عن الميزانية
المصادق عليها السنة السابقة .وايضا حرص الرئيس على تجنيد المشاريع والميزانيات العديدة وزيادة (תקנים) مع
ان هنالك زيادة ملحوظة في الوظائف واالجور (ان النسبة ال تتعدى ال  %50من كامل الميزانية مع العلم انها تعدت
في سنين سابقة ال  %53מדד יעילות התקציב בשכר).
الزيادة في الوظائف دون زيادة عجز في الميزانية يدل على تجنيد ميزانيات دون االثقال على كاهل الميزانية  ،كذلك
نالحظ تحسين ملحوظ في ميزانية الدعم للفرق الرياضية االمر الذي طالما طالبت فيه ونامل ان يزيد اكثر الن
الرياضة هي رسالة خالدة للمحبة وبالنهوض بالشباب المنداوي وبمستقبل افضل.
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تتميز الميزانية باستيعاب اكاديميين لمشروع סטאג' לתלמידי ההוראה اكثر من مئة الف شيكل ،حيث يجد
العشرات من طالبنا الجامعيين الصعوبة الشبه مستحيلة بالقيام בסטאג' وقد حضن المجلس المحلي العشرات من
طالبنا ،واخيرا اطلب من حضرتكم المصادقة على الميزانية المقترحة للتميز مسيرة التطوير بقيادة ابا اياد وشكرا.
طه طه  :نشكرك على الثقة وبارك هللا فيك.
مازن زيدان :نشكر االدارة السليمة وال ننقص من دور احد.
صبري عالم :اوال :وجب على كل صاحب وظيفة ان يعمل باخالص  ،وان يتقن عمله ال الن يقال له شكرا او ليتلقى
دروع تكريم.
ثانيا :تعاقب عليه رؤساء شتى منهم المرحوم طه عبد الحليم ،حقا هو ذا باع طويل في العمل البلدي وفي التطوير
وقد قام بمشاريع حيوية وتطويرية ال تحصى وتعد وقد بدا بمشاريع قيمة ضخمة اخرى اال ان المنية قد وافته ليجاور
الرحمن عز وجل.
ثالثا :الميزانية هي للجميع وهي في االساس لخدمة المواطن المنداوي وعند وضعها يجب االخذ بعين االعتبار الكثير
من العوامل المهمة في سبيل تقديم المصلحة العامة.
انا استغرب ان المعارضه والنهضة دوما عارضوا على قرارات اقرار الميزانية في فترة الراحل طه عبد الحليم
وفي نفس الوقت انا صبري عالم عضو مجلس محلي كفرمندا اعتبر من المعارضة واصوت اليوم لصالح الميزانية.
نعم انا اصادق على الميزانية المطروحة لسنة  2018وهذا من منطلق انني اريد اليسر ال العسر على رئيس
المجلس المحلي وللمواطن المنداوي .كلي ثقة ان الميزانية المطروحة لها شان كبير في تطوير القرية بمنشاتها
ومؤسساتها وبنيتها التحتية.
بارك هللا بكم جميعا ورحم هللا الرئيس الراحل طه عبد الحليم ابا االمير وجميع اموات المسلمين.
עדנאן חלומי :ביחד עם ראש המועצה אבקש לאשר הצעת התקציב הרגיל לשנת  2018וגם לאשר
עדכון התקציב לשנת  2017בהתאם לביצוע בפועל ,מצ"ב הצעת התקציב לשנת  2018ועדכון התקציב
לשנת .2017
صادق مع الميزانية:
طه طه ،انور مراد ،عمر قدح ،محمد صالح عزام  ,جمال طه ،مازن زيدان ،حنان بشناق ،احمد زيادنه ،صبري
عالم.
عارض على الميزانية:
كارم عبد الحليم ،ايمن نصار ،محمد ابو الهيجا.
امتنع عن التصويت :محمد علي حاج.
أغلقت الجلسة الساعة .19:00 :
مع االحترام
طه فوزي طه
رئيس المجلس المحلي
نسخ :
.1
.2
.3
.4

السادة اعضاء المجلس المحلي.
المحاسب المرافق.
المستشار القضائي.
ملف الجلسات.

علي خضر زيدان
سكرتير المجلس المحلي
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