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9/3/2021 
 1/2021תמצית ישיבה לא מן המניין מס' 

 9/3/2021שהתקיימה ביום 
 משתתפים :
  יו"ר מועצה –ראיד כבהא 

 חבר מועצה –סמיר מחאמיד 
 חבר מועצה -כאלד כבהא

 חבר מועצה –מוחמד כבהא 
 חבר מועצה –מחמוד כבהא 

 חבר מועצה –מוסטפה מחאמיד 
 חבר מועצה –אחמד אגבאריה 
 חבר מועצה –אשרף מחאמיד 

 חבר מועצה –עומיר כבהא 
 חבר מועצה  –נאיל אגבאריה 
 חבר מועצה  -מוגירה כבהא 

 
 חסירים:

 חבר מועצה –בדראן  מוחמד
 

 משתתפים נוספים:
 קיסר כבהא , מזכיר המועצה
 ראיד ח'ליפה, גזבר המועצה

 עו"ד מוחמד מחאמיד , יועמ"ש המועצה
 עלי קבהא, מהנדס המועצה 

 
 על סדר היום 

 2021אישור התקציב לשנת . 1
 

 פרוטוקול:
 18:40נפתחה הישבה בשעה 

مشاركة ل والكر السيد فوزي محاميد على مقدمه من عمالسالم عليكم يعطيكم العافية,  نش رائد:
ن شاء الس, باتخاذ القرارات بالمجلس المحلي, نبارك لعضو السيد نائل اغباريه لالنضمام للمج
سب ما حء  هللا تكون فاتحة خير للمصلحة العامة وبادرة خير لقرى بسمة, عليك االدالء بالوال

 .القانوني ينص
 ":ראש המועצה"  ראיד

 אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא את שליחותי במועצה"" 
 אני מתחייב – נאיל אגבאריה

 
, 2021שיבה היום לדיון בתקציב לשנת : הי ראיד " ראש המועצה" : 2021אישור תקציב 

הסתייגות ו/או הערות ו/או שאלות  כםיש ל אםימים ובקשנו  10התקציב הועבר לכם לפני 
אני יעביר רשות הדבור למר ראיד ח'ליפה גזבר המועצה לתת הסבר על שיפנה לגזבר, 

 התקציב ויענה על כל השאלות שלכם.

 
 . 2020התקציב נבנה לפי ביצוע שנת  ראיד ח'ליפה " גזבר המועצה":
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סעיף תקציביקוד

ביצוע 2019
תקציב מעודכן 

2020

ביצוע 2020 

במחירים 

שוטפים

 מקדם
ביצוע 2020 

מקודם

מסגרת 

תקציב 2021

      7,500,000    5,997,937             1.01           5,932,678       6,000,000ארנונה  כללית1

                   -                -             1.00                        -                   -מפעל המים13

          175,000       142,861             1.00               142,861           143,000 עצמיות חינוך10

            27,000          26,273             1.00                 26,273             11,250 עצמיות רווחה11

      1,357,400       827,912             1.00               827,912           910,220 עצמיות אחר3

      9,059,400    6,994,983             5.01           6,929,724       7,064,470                   -סה"כ הכנסות עצמיות

14,888,717             1.00         14,888,717     15,836,298משרד החינוך9  17,358,000    

      4,119,500    3,765,529             1.00           3,765,529       4,357,096משרד הרווחה12

      1,437,000    1,101,796             1.00           1,101,796       1,680,176 תקבולים ממשלתיים אחרים8

13,576,903             1.00         13,576,903     13,576,903מענק כללי לאיזון4  12,988,000    

      1,252,000    3,161,579             1.00           3,161,579       3,152,057מענקים אחרים ממשרד הפנים6

36,494,524             5.00         36,494,524     38,602,530                   -סה"כ תקבולי ממשלה  37,154,500    

                   -                -             1.00                        -                   -תקבולים אחרים 7

                   -                -             1.00                        -                   -הכנסות משנים קודמות

סה"כ הכנסות לפני הנחות 

בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
                       -        45,667,000          43,424,248           12.01  43,489,508     46,213,900 

      3,300,000    2,838,716             1.00           2,838,716       3,000,000הנחות ארנונה2

                   -                -             1.00                        -                   -הכנסה  לכיסוי גרעון נצבר14

 49,513,900     46,328,224  14.01           46,262,965          48,667,000        -                       סה"כ הכנסות ללא מותנה

          577,000                -             1.00                        -                   -מענקים והכנסות  מותנות5

46,328,224          15.01         46,262,965     48,667,000                  -סה"כ הכנסות כולל מותנה  50,090,900    

הוצאות

      6,670,966    6,177,326          1.008           6,128,300       6,017,570שכר כללי16

      8,948,923    8,355,745             1.00           8,355,745       9,375,918פעולות כלליות15

                   -                -             1.00                        -                   -מפעל המים27

 15,619,889     14,533,072  3.01              14,484,045          15,393,488        -                       סה"כ הוצאות כלליות

12,195,290          1.008         12,098,502     11,824,354שכר חינוך 20  12,664,469    

      9,396,500    8,589,221             1.00           8,589,221       9,028,097פעולות חינוך 19

 22,060,969     20,784,511  2.01              20,687,723          20,852,451        -                       סה"כ חינוך

      1,949,639    1,949,639          1.008           1,934,166       1,935,817שכר רווחה21

      3,638,000    3,026,957             1.00           3,026,957       4,229,005פעולות רווחה22

 5,587,639       4,976,596     2.01              4,961,123            6,164,822          -                       סה"כ רווחה

          256,719       437,485             1.00               437,485           444,000פרעון מילוות מים וביוב23

      2,504,684    2,391,890             1.00           2,391,890       2,322,658פרעון מילוות אחר18

 2,761,403       2,829,376     2.00              2,829,376            2,766,658          -                       סה"כ פרעון מלוות

          130,000       134,241             1.00               134,241           129,581הוצאות מימון17

            54,000       354,747             1.00               354,747           360,000הוצאה  שנים קודמות24

סה"כ הוצאות לפני הנחות 

בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
                       -        45,667,000          43,451,255           11.02  43,612,543     46,213,900 

      3,300,000    2,838,716             1.00           2,838,716       3,000,000הנחות ארנונה25

                -             1.00                        -                   -הוצאה לכיסוי גרעון נצבר26

 49,513,900     46,451,259  13.02           46,289,971          48,667,000        -                       סה"כ הוצאות ללא מותנה

          577,000                        -                   -הוצאה מותנה במענק28

46,451,259          13.02         46,289,971     48,667,000                  -סה"כ הוצאות כולל מותנה  50,090,900    

     123,035-             2.00               27,007-                  -                  -עודף )גרעון(

מסגרת תקציב 2021 בסמ"ה
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  ע"ס  2021 מציע להצבעה אישור התקציב לשנת ראיד " ראש המועצה":
50,090,900  ₪ 

 
 הצבעה על ההצעה:

א מוסטפ –מיר מחאמיד  ס – אכבהעומיר  – אגבאריה אחמד  – כבהא ראיד בעד:
לד כא –חמד כבהא מו – מחאמיד אשרף –מוגירה כבהא  – מחמוד כבהא  -מחאמיד 

 נאיל אגבאריה –כבהא 
 

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.
 
 

 20:20ננעלה הישיבה בשעה 

 
 

 בכבוד רב,
 

 יסר כבהאק                      ראיד כבהא                                                                  
 זכיר המועצהמ                                                                                   ראש המועצה

 

 

 


