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 פרוטוקול:
 18:45נפתחה הישבה בשעה 

 : 2019.  אישור תקציב 1   
, בישיבה שעברה דנו 2019הישיבה היום לדיון בתקציב לשנת :  ראיד " ראש המועצה" 

 רוובתקציב והעליתם כל מיני שאלות על התקציב חלק מחברי המועצה היו אצל הגזבר ובר
לענות על גזבר המועצה דברים שלא היו ברורים. אני נותן רשות הדבור למר ראיד ח'ליפה 

 בישיבה הקודמת. שהעליתםכל השאלות 
 למה לא לפתוח תב"רים מהתקציב הרגיל?מוחמד בדראן: 
בד"כ הם תקציב בלתי רגיל, באמצע השנה אם נראה יש לנו עודפים ניתן  גזבר: התב"רים

 לנייד מהתקציב הרגיל לבלתי רגיל.
 תקציב ספורט?מוחמד בדראן: 

 סל הספורט מה שנמצא בתקציב זה משמקבלים.גזבר: 
 מוסטפא: מי מנהל הספורט?

 ראיד: מנהל מחלקת החינוך הוא עושה תפקיד מנהל הספורט.
הוא מקבל את תקציב מנהל הספורט בנוסף למשכורת של מנהל מחלקת מוסטפא: האם 

 חינוך.
גזבר: תקצבנו משכורת מנהל ספורט בכדי שיתאשר לנו במידה ואנחנו רוצים לאייש את 

 התפקיד שיהיה מתוקצב בתקציב.
 ?תקציב ספורט לשלושת ישובים זה מעט, למה התקציב הזה₪  10,000מוסטפא: 



 
 

 על הסעיף התקציבי במידה ורוצים להשתמש בו בעתיד.ל לשמור יראיד: זה בשב
 מוחמד בדראן: האם ניתן לגרד מסעיפים אחרים ולהגדיל סעיף הספורט למגרשים?

ראיד: סיכמנו הסוגיה הזאת בישיבה הקודמת שאנו מגישים קול קורא למגרשים, ויהיה 
 תקציב יעודי למגרשים.

₪, מיליון  1.5לו מאיפה ההכנסות העצמיות הגזבר: היה אצלי אחמד אחביטי והסברתי 
השבחה, הכנסות מדמי שימוש, הכנסות שונות,  יההכנסות מוועדת תכנון ובניה, הטל

 .םביטוח תלמידי
 ראיד:

זה מיועד לעובדים, לימי גיבוש. מתנות יו"ר: החוק נותן לראש המועצה  גיבוש עובדים:
 נגד הוצאות ואישורים.הוצאות מתנות בחודש וזה מעוגן בתקציב. ₪  1020

ומועאוויה. יוזמות ראש המועצה: זה לראש המועצה   גיבוש זקנים: בית הקשיש בברטעה
ם או אין מקור תקציבי לפעילות ויומנצלים הסעיף הזה כאשר יש חוסר בסעיף מס

 מסוימת לטובת התושבים מוצאים מהסעיף הזה.
 ביטחון: משרת קב"ט הולכים לפרסם מכרז פנימי בקרוב.

 שות הניקוז של הכרמל והשרון.ושות הניקוז: אנו משתתפים ברוהשתתפות המועצה בר
עומיר: ע.ל.א, תופעות האלימות מתגברת אנחנו צרכים לפעול אך ניתן להוריד את 

 ימות בישובים.להא
ביטחון  דע.ל.א, משרמשרה   50% -ומתאם סמים ואלכוהול,  50%ראיד: היה  משרה

אחד יפעיל שתי , כך תחד שתי המשרות במשרה אחיא 2019הפנים בתחילת שנת 
התוכניות, חלק מהסעיף הזה להפעלת תכניות וחלק שכר , אתם יכולים להיות שותפים 

מר מוחמד  100%תכנית, ניתן לשבת עם מנהל התכנית שהוא במשרה של ה לבניית
 תאופיק.

 משרת מהנדס? 8עמוד  16מוסטפא: סעיף 
 .אסטרטגיועדה מחוזית תקציבה מתכנן ראיד: מהנדס הרשות, וחוסאם, ו

 מוסטפה: אשת חייל?
 ראיד: פעילות ברווחה.

מוסטפא: בעניין הספורט, אני מבקש להגדיל הסעיף התקציבי לתמיכה בספורט בשלושת 
 הישובים, ברטעה, מועאוויה , ועין אל סהלה.

 גזבר: נמצא חשב מלווה במועצה, לא ניתן לתת תמיכות בעמותות.
 תפקיד מנהל הספורט?מוסטפא: מה 

 הספר. יראיד: הוא אחראי לפעילות הספורט בבית
נפתח  7ראיד: אני חוזר על הדברים שאמרתי בישיבה הקודמת בעניין המגרשים בחודש 

 למגרש עין סהלה ומועאוויה. נגיש בקשה קול קוראים למגרשים זנחים, ואנחנו 
בכביש ?ולמה זה מיועד ניקוז,לכמה תוקצב  2019מוחמד סלים: בהצעת תקציב לשנת 

הראשי ע"י המתנ"ס יש זרימת מים חזקה בכביש, מה ניתן לעשות ואך ניתן לפתור את 
 נזק עצום לאדמות החקלאיות?נגרם הבעיה הזאת? 

התחבורה בציע הכביש למה לא ביצעו את הניקוז, לבציע מערך ניקוז כזה   ראיד: כאשר מ.
 יעלה מיליונים.

לבית הספר והמתנ"ס  כביש גישהיקוז הזה הינו דחוף, כי הכביש קו הנ ביצועמחפוז: 
 והאולם.

 אצל מהנדס המועצה ומנהל התשתיות.ראיד: אני מציע שתבואו 
 הסעות חינוך רגיל מה זה?₪ אלף  375סמיר: 

 גזבר: זה לקווים הפנימים במעאוויה ועין אל סהלה, וקו עין סהלה ברטעה לתיכון.
זה ₪  70,000ם מנקים הכביש הראשי ובתוך הישוב לא נוגעים, סמיר: טיאוט רחובות, היו

 , אני מבקש להגדיל את הסעיף הזה בכדי לנקות את הכבישים שבתוך הישובים.יקלא מספ
ראיד: התוכנית שלנו שיהיה עובד קבוע שינקה את כל הכבישים ולכן אני בקשת מהגזבר 

 ₪ . 180,000-להגדיל את הסעיף הזה ל



 
 

 לניקוז זה לא מספקי?₪  70,000וניקוז סה"כ יש ארבעה כבישים סמיר: תיעול 
ראיד: נכון התושבים סבלו מבעיית הניקוז, אנו עומדים לעשות תכנית, בעין אל סהלה יש 

נעשה למידה כללית איפה הבעיות ונעשה תכנית  דעים איפה הבעיה.וזרימה חזקה וי
 לטיפול בזה.

זה לא יספיק לסטודנטים , כל שנה יש לנו  ₪ 200,000סמיר: מלגות סטודנטים 
 ₪ . 100,000גידול במס' הסטודנטים אני מבקש להגדיל הסעיף הזה בעוד 

ראיד : אני דברתי עם הגזבר בעניין סעיף מלגות הסטודנטים ניתן להגדיל אתו עד 
 ₪ . 300,000ש"ח בינתיים ובמשך השנה נבדוק אם ניתן להגדיל אתו ל  250,000

במעאוויה, הבטחתה שיהיה גם ספריה במעאוויה כך שיהיה   ין הספריהסמיר: בעני
 יון בין הישובים.ושו

 ראיד: הגשנו בקשה שנקבל האישור נפתח ספריה במעאוויה.
 מחפוז: יש לנו בעיה ברפתות בברטעה, צריך למצוא פתרון אך לחבר אותם לחשמל.

 עומיר: החינוך בברטעה בכלל צריך לדון בו?
צוע העבודה בכביש הראשי במעאוויה, אני מבקש יהיו תמרורים אשרף: אחרי בי

 ומעברי חצייה, ופסי האטה הכל לפי החוק .
פוזי: יש בעייה בחנייה ע"י בי"ס התיכון במעאוויה, כאשר מורדים הילדים ע"י בית 

הספר הם עוצרים באמצע הכביש, כמו כן מבצעים פרצה באמצע הכביש וזה מסכן 
 למצוא פתרון לבעיה הזאת. ום לכן צריך לחשובם וגם הנהגייאת הילד

תים מיעוץ תחבורה לשלושת הישובים והוא יתייחס לכל יראיד: אנחנו הזמנו שרו
 .שהעליתםהנקודות 

דית כי יש שם י, צריך לטפל בו מ 2אשרף: בעניין הקיר התומך שהתמוטט ע"י כביש 
 .מפולות וזה מסכן חיים

 ראיד: היום הקבלן עובד בקיר.
ד בדראן: תב"ר בית עלמין עין אל סהלה, לא יספיק לעבודות הקיר צריך מוחמ

כמו כן המסלעה ע"י בית ספר יסודי עין אל סהלה איפה ₪ ,  50,000לפחות עוד 
 הגנים הירוקים מסכנת התלמידים.

 יתה בעניין המסלעה לגורמים.יראיד: האם פנ
 מוחמד בדראן: פניתי למהנדס המועצה ולמנהל מחלקת חינוך.

אני מגיש מכתב בשם סיעת אלבדיל, הסתייגות על התקציב ומה בקשתנו  מוסטפה:
 לעדכון התקציב בכדי לתמוך באשור התקציב.

ראיד: בישיבה הקודמת נתנו תשובות בעניין כל הטענות והבקשות שאתה מעלה 
 במכתבכם.

وان  ,ف في المجلسكمعارضة او كائتالفوزي: في الجلسة االولى للمجلس قولت جملة مفيدة, لن نعمل 
واالهم ان  ,وان يكون مساواة بين القرى الثالث ,الشخصية وان نعمل عمل جماعي حعن المصال دنبتع

 نامل بداية سنة مالية جديدة ان تكون , نضع مخافة هللا والعباد امامنا
ان نرى  نامل مع بداية سنة جديدة ,ارض الواقع تتحدث عن الواقع ,هنالك مساواة بين القرى الثالث

وان تكون , متناس في برطعة ايضا ان نرى متناس في معاوية  ,مشاريع ومساواة بين القرى الثالث
 اول واحد اصادق على الميزانية. اوان ,وية بين القرى الثالثاالمشاريع متس

على ننا ال نميز بين بلد وبلد في المشاريع ممكن الظروف هي التي حكمت ابرائد: الشيء الذي نتميز به 
 ذلك واعتقد بان القرى الثالث حصلن على الميزانيات بالتساوي.

 
 
 



 
 

 

      

 סעיף תקציבי קוד
עדכון תקציב 

2018  
ביצוע צפוי 

2018 
הצעת תקציב 

2019 
 משרות

         6,000,000 5,222,667       5,500,000      ארנונה  כללית 1

      -                    -                    -                 מפעל המים 13

  148,960        147,000        עצמיות חינוך  10
       

167,303    

    46,104 עצמיות רווחה  11
         

33,604  
         

33,604    

 עצמיות אחר  3
     

1,695,000  
     

1,806,206  
     

1,454,586   

  
סה"כ הכנסות 

  7,388,104 עצמיות
     

7,211,437  
     

7,655,372 
  

 16,101,000 משרד החינוך 9
   

16,152,657  
   

17,328,000    

 משרד הרווחה 12
     

3,832,267  
     

3,795,186  
     

4,255,451    

8 
תקבולים ממשלתיים  

 אחרים
       

821,000  
       

622,333  
       

954,100    

 מענק כללי לאיזון 4
     

12,877,000  
     

12,941,982  
     

13,099,560    

6 
מענקים אחרים 

  500,000       659,883      ממשרד הפנים
           

765,644    

  
סה"כ תקבולי 

 34,012,159 34,291,150 ממשלה
   

36,402,755  
  

      -                    -                    -                 תקבולים אחרים  7

  
הכנסות משנים 

      -                    -                    -                 קודמות

  
סה"כ הכנסות לפני 

הנחות בארנונה 
 וכיסוי גרעון נצבר

   
41,679,254  

   
41,223,596  

   
44,058,927  

  

 הנחות ארנונה 2
     

3,000,000  
     

3,000,000  
     

3,000,000    

14 
הכנסה  לכיסוי גרעון 

      -                  -           -                 נצבר

  
סה"כ הכנסות ללא 

 מותנה
   

44,679,254  
   

44,223,596  
   

47,058,127  
  

    -       -       -      מענק מותנה 5

  
 סה"כ הכנסות כולל

 מותנה
   

44,679,254  
   

44,223,596  
   

47,058,127  
  



 
 

 

 הוצאות

 סעיף תקציבי קוד
תקציב  עדכון

2018 
ביצוע צפוי 

2018 
הצעת תקציב 

2019 
 משרות

  5,700,590       4,599,819       5,015,885      שכר כללי 16
     

27.90  

,3116,637       7,099,773       8,361,092      פעולות כלליות 15             -    

      -                    -                    -                 מפעל המים 27

      סה"כ הוצאות כלליות  
13,376,977  

     
11,699,592  

   217,613,40        
27.90  

 שכר חינוך  20
     

11,162,068  
     

12,067,281  
     

12,378,549  
     

83.20  

  9,191,952    פעולות חינוך  19
   

9,593,533  
     

9,612,670            -    

 סה"כ חינוך  
   

20,354,021  
   

21,660,814  
   

21,991,220  
     

83.20  

 שכר רווחה 21
     

1,792,297  
     

1,967,374  

     
2,243,022  

       
13.00  

 פעולות רווחה 22
     

3,493,924  
     

3,199,061  
     

3,445,164            -    

 סה"כ רווחה  
     

5,286,221  
     

5,166,435  
     

5,688,186  
       

13.00  

 פרעון מילוות מים וביוב 23
       

638,000  
       

514,802  
       

386,000            -    

 מילוות אחרפרעון  18
     

1,877,202  
     

1,812,882  
     

2,471,000            -    

 סה"כ פרעון מלוות  
     

2,515,202  
     

2,327,685  
     

2,857,000  
          -    

  76,698         80,000        הוצאות מימון 17
       

115,000            -    

  66,834        קודמותהוצאה  שנים  24
       

122,086                  -              -    

  
סה"כ הוצאות לפני 

הנחות בארנונה וכיסוי 
 גרעון נצבר

   
41,679,254  

   
41,053,310  

   
44,058,927  

     
124.10  

 הנחות ארנונה 25
     

3,000,000  
     

3,000,000  
     

3,000,000            -    

    -              -                  -           -                 הוצאה לכיסוי גרעון נצבר 26

 סה"כ הוצאות ללא מותנה  
   

44,679,254  
   

44,053,310  
   

47,058,127  
     

124.10  

    -              -                    -                    -                 הוצאה מותנה במענק 28

  
סה"כ הוצאות כולל 

 מותנה
   44,679,254     44,053,310     27147,058,        

124.10  

      -                 170,286           -                עודף )גרעון(  



 
 

 47,058,927ע"ס  2019התקציב לשנת מציע להצבעה אישור  ":ראיד " ראש המועצה
 ₪ 

 הצבעה על ההצעה:
סמיר כבהא  –חפוד  מ  -מוסטפא  –ר מחאמיד  סמי –ומיר  ע –חמד א  –ראיד  בעד:

 מוחמד בדראן. –מוחמד כבהא  –אשרף  –פוזי  –
 

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.
 
 

 
 
 
 
 

 
 20:50ננעלה הישיבה בשעה 

 בכבוד רב,
 
 

                                                                                         
 

 
 
 
 
 

 

 


