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 1/2020תמצית ישיבה לא מן המניין מס' 
 21.1.2020שהתקיימה ביום 

 
 משתתפים :
 יו"ר מועצה  –ראיד כבהא 

 חבר מועצה –מוחמד כבהא 
 חבר מועצה –סמיר כבהא 
 חבר מועצה -מחפוז חטיב 

 חבר מועצה –כבהא  עומיר
 חבר מועצה –מוסטפה מחאמיד 

 חבר מועצה –אחמד אגבאריה 
 חבר מועצה –סמיר מחאמיד 
 חבר מועצה –אשרף מחאמיד 

 חבר מועצה -כאלד כבהא
 

 חסירים:
 חבר מועצה –פוזי מחאמיד 

 חבר מועצה –מוחמד בדראן 
 
 

 משתתפים נוספים:
 מזכיר המועצה –קיסר כבהא 

 יועמ"ש – עו"ד מוחמד מעלואני
 גזבר המועצה –ראיד ח'ליפה 

 קב"ט המועצה –מוחמד קבהא 
 מהנדס המועצה –עלי קבהא 

 מנהל רכש –מואיד כבהא 
 

 על סדר היום 
 2020. אישור התקציב לשנת 2
 

 פרוטוקול:
 19:10נפתחה הישבה בשעה 

 :2020אישור תקציב  .1
, התקציב הועבר לכם 2020ישיבה היום לדיון בתקציב לשנת : ה ראיד " ראש המועצה" 

, שאלות שיפנה לגזברהערות ו/או  אוו/ימים ובקשנו שכל אחד יש לו הסתייגות  10לפני 
אני יעביר רשות הדבור למר ראיד ח'ליפה גזבר המועצה לתת הסבר על התקציב ויענה על 

 כל השאלות שלכם.
עם מקדמים  2019ב נבנה לפי ביצוע שנת התקצי ראיד ח'ליפה " גזבר המועצה":

הוצאות מותנות, בו נשמע ₪  400,000בתקציב  ,שנדרשים ממשרדי הממשלה השונים
 ההסתייגויות שלכם ו/או הערות ו/או השאלות על התקציב.
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זה לא יספיק לכן ₪ א'  300יב צאחזקת כבישים פנימיים תקסמיר " חבר המועצה": 
נקודות בעיתיות בכבישים כי נדרש לטפל בכמה ₪ א'  400מבקשים להעלות הסעיף הזה ל 

 של ניקוז.
לא מנקיים את כל הכבישים, רק מנקים את הכביש הראשי לכן צריך להגדיל סעיף טיאוט 

 רחובות בכדי לנקות את כל הכבישים בישובים.
  

 מה זה ממונה שירות חירום?? הסעיף הזה גדל 2019סעיף יועץ אסטרטגי לעומת שנת 
 בברטעה יש ספריה כבר שלוש שנים מבקשים גם שנפתח ספריה במעאוויה?

 ?ביצוע תאורת רחוב לכביש הצמוד לוואדי
מציע להגדיל סעיף מלגות הסטודנטים? עניין מלוות הביוב למה לא התאגיד משלם את 

 ?המלוות האלה
 

יע צועדה לתכנון, והכנסות וועדה, מ –חה בהיטל השאחמד אגבאריה " חבר מועצה": 
 שהסכום הזה יהיה רק לתכנון.

סעיף פינוי גזם לפי דעתי לא מקבלים השירות כי לא יודעים איזה יום מפנים והשעה צריך 
 לפרסם באיזה ימים מפנים הגזם.

 סעיף תאורת רחובות אחזקה החליפו הפנסים ללידים למה לא להוריד את הסעיף הזה?
? יחידת נוער?   תוכנית 360הכנסות שונות למה ירד? תוכנית  עומר כבהא " חבר מועצה":

 ע.ל.א התקציב לא השתנה?
 

מובנה מהוצאות והכנסות וצריך לסיים את הזנה באיזון, התקציב  כיידוע לכם  ראיד:
ולא היה שינוי בהכנסות תסתיים שנת  הינה מבנה, אם מגדלים את סעיף ההוצאות

 יפי ההוצאות יבוא על חשבון הוצאה אחרת.לכן כל תוספת בסעהתקציב בגרעון, 
אחזקת כבישם פנימיים ניתן לבציע את העבודות במסגרת התקציב הבלתי רגיל. בעניין 

לביצוע טיאוט הכבישים בישובים ע"י מכונה ₪  100-טיאוט הכבישים הגדלנו את הסעיף כ
 .סהלה  פעמיים בחודש, כמו כן שרינו תקציב לעובד קבלן לניקוי הכבישים בעין אל

מתקצב ע"י מנהל התכנון, בשנה שעברה עבד חצי  ייעודי, ויועץ אסטרטגי התפקיד הזה הינ
 שנה לכן רואים השנה הסעיף הזה גדל.

באמצע שנת ממונה חירום וקלטנו הסעיף ממונה שירות חירום הסעיף הזה גדל היות 
2019. 

ווים שיאושר לנו פתיחת בעניין הספריה במעאוויה יש לנו ביקור אחראים על הספריות ומק
 ספריה במעאוויה.

 ביצוע תאורה בכביש ע"י הוואדי במסגרת התקציב הבלתי הרגיל יבוצע.
 במשך השנה ולפי הצורך. ייבדקהגדלת סעיף מלגות הסטודנטים העניין  

מלוות ביוב העניין נבדק לפני שנים והעניין שנערך סקר לקווי הביוב בישובים וחלק 
 צה תכסה אותו.מהמלוות עבר שהמוע

היטל השבחה מהוועדה, זה עובר להוצאות מחלקת ההנדסה. סעיף תאורת רחובות הורדנו 
 לאחר ביצוע החלפת פנסי רחוב ללידים.₪ א'  100אותו כי 
התקציב הינו יעודי ולפי תכניות מובנות, התכנית של ע.ל.א הנה תכנית מובנת  360תוכנית 

  ולא ניתן לשינוי.
 ₪ () באלפי  בסמ"ה 2020מסגרת תקציב  

     

 

 

 סעיף תקציבי קוד
הצעת 
תקציב 

ביצוע צפוי 
2019 

הצעת 
תקציב 

 

 משרות
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2019 2020 

     7,000  6,750  6,000 ארנונה  כללית 1

       -    -    - מפעל המים 13

     143  68  167 עצמיות חינוך  10

     11  28 34 עצמיות רווחה  11

    1,166  1,070  1,454 עצמיות אחר  3

  
סה"כ הכנסות 

 עצמיות
7,655  7,916  8,320  

 
  

     17,474  17,027  17,328 משרד החינוך 9

     4,655  4,042  4,255 משרד הרווחה 12

8 
תקבולים  

  1,290  573  954 ממשלתיים אחרים
 

  

     12,882  13,100  13,100 מענק כללי לאיזון 4

6 
מענקים אחרים 
  919  908  766 ממשרד הפנים

 
  

  
סה"כ תקבולי 

 ממשלה
36,403  35,650  37,220  

 
  

       -    -    - תקבולים אחרים  7

  
הכנסות משנים 

    -    -    - קודמות
 

  

  
סה"כ הכנסות לפני 

הנחות בארנונה 
 וכיסוי גרעון נצבר

44,058  43,566  45,540  
 

  

     3,000  2,990  3,000 הנחות ארנונה 2

14 
הכנסה  לכיסוי 

    -    -    - גרעון נצבר
 

  

  
סה"כ הכנסות ללא 

 מותנה
47,058  46,556  48,540  

 
  

       400    -    - מענק מותנה 5

  
סה"כ הכנסות כולל 

 מותנה
47,058  46,556  48,940  

 
  

  
  

  
   

   מותנות       הוצאות  

  27.55    -   5,847  4,942  5,771 שכר כללי 16

  7,746  7,439  7,636 פעולות כלליות 15
 

400,000 -    

   -    -    -    - מפעל המים 27

  
סה"כ הוצאות 

 כלליות
13,407  12,381  13,593  

 
400,000 

 
27.55  

  82.20    -  12,329  12,403  12,378 שכר חינוך  20
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    - -  10,017  9,886  9,613 פעולות חינוך  19

  82.20    -  22,346  22,289  21,991 סה"כ חינוך  

  12.25    -  1,981  1,953  2,243 שכר רווחה 21

    - - 4,316  3,696  3,445 פעולות רווחה 22

  12.25    -  6,297  5,649  5,688 סה"כ רווחה  

23 
מים  פרעון מילוות

  479  464  386 וביוב
- 

-    

    - -  2,645  2,616  2,471 פרעון מילוות אחר 18

    - -  3,124  3,080  2,857 סה"כ פרעון מלוות  

    - - 180  115  115 הוצאות מימון 17

24 
הוצאה  שנים 

    -  40    - קודמות
- 

-    

  
סה"כ הוצאות לפני 

הנחות בארנונה 
 גרעון נצברוכיסוי 

44,058  43,554  45,540 
 

400,000  122.00  

    - -  3,000  2,990  3,000 הנחות ארנונה 25

26 
הוצאה לכיסוי גרעון 

    -    -    - נצבר
- 

-    

  
סה"כ הוצאות ללא 

 מותנה
47,058  46,544  

 
48,540 

400,000 
 122.00  

28 
הוצאה מותנה 

 400    -    - במענק
- 

-    

  
סה"כ הוצאות כולל 

 מותנה
47,058  46,544  48,940  

 
400,000 

 122.00  

 עודף )גרעון(  
 

12  -     

ע"ס    2020מציע להצבעה אישור התקציב לשנת  ראיד " ראש המועצה":
48,940,128  ₪ 

 
 הצבעה על ההצעה:

כבהא  סמיר –מחפוד    -מוסטפא  –סמיר מחאמיד   –עומיר   –אחמד   –ראיד  בעד:
 כאלד  –מוחמד כבהא  –אשרף  –
 

  ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.
 20:20ננעלה הישיבה בשעה 

 
 בכבוד רב,

 
 ראיד כבהא

 ראש המועצה
 קיסר כבהא

 מזכיר המועצה


