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 .2016בפברואר  11 -שהתקיימה ביום חמישי ה 02/2016ישיבת ועדת הנהלה 
 

: מר סאלם אבו עאיש, מר ח'אלד אלסאנע, מר חמאד אבו חברי ועדה נוכחים
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 .מר זיאד אבו סעד :חברי ועדה נעדרים

 
 :משתתפים

 מזכיר המועצה  - מר סלימאן אלבדור  
 גזבר המועצה  -מר זיאד אבו גנים

 יועמ"ש המועצה -עו"ד זיאד אלסאנע
 מבקר המועצה  -מוחמד אלבדור
 מהנדס המועצה  -מנסור אלסאנע

 
 :על סדר היום

 .2016לשנת תקציב המועצה דיון מקדמי בהצעת 
 

 סאלם אבו עאיש
 .פותח את ישיבת ההנהלה ומציין כי זאת ועדת ההנהלה השנייה שמתקיימת

בישיבה זאת רוב חברי ועדת ההנהלה נמצאים ויש בידם את חוברת טיוטת 
 -, אנחנו ממשיכים בדיון שהתחיל בישיבת ועדת ההנהלה מה2016התקציב לשנת 

08/02/2016 . 
 

 ח'אלד אלסאנע
לדעתי יש צורך באיזשהו נוהל קבוע, זה בלתי אפשרי שמחלקת ההנדסה לא 

 מסודרות. עבודה מוציאה הזמנות
 

 ור אלסאנעמנס
 יש נוהל קיים ומסודר, ברגע שמגיעה אליי ההזמנה אני חותם על דרישה.

 
 ח'אלד אלסאנע

אלש"ח לטובת סיום  17,000מפנה שאלתי לגזבר המועצה: איך תשלם עלות של 
 ?הגובה שיפוץ החדר של ויויאן

 
 זיאד אבו גנים

 זמנהאציין שהמחירים שיש בהזמנה הם בהתאם למחירון שיש במסגרת וה
בתוקף, במידה והמחירים אינם תואמים הם יתוקנו. ההזמנה הזאת כוללת מזגן, 

 דלתות, וילונות, העתקות חשמל וכל מה שנדרש. 2
י נושא התקציב ועבודות חירום ביישוב קיים תב"ר שנותן מענה ומאושר ע"י גבל

 המועצה.
 
 



 
 
 

 ח'אלד אלסאנע
במכרז לשיפוץ המועצה  אני פונה אלייך ראש המועצה בשאלה: רצינו לצאת

וביקשנו מהקבלן לבצע זאת, ניתנה הוראה ממך לצאת למכרז חיצוני, איך ניתן 
 להוציא כסף לתקציב כזה שאין לו מכרז?

 
 זיאד אלסאנע

 אבדוק את הנושא ואשוב עם תשובה.
 

 זיאד אבו גנים
אין שום הוראה מראש המועצה לפרסום מכרז לשיפוץ מבנה המועצה, דבר שני יש 

ציב ותב"ר מאושר אז אפשר לטפל בנושא. ישנו מצב נקודתי שמדבר על צורך תק
 מיידי בחדר ותקציב זה יילך למשרדי הגבייה בלבד.

 
 עבדאללה אבו שריקי

פסיכולוגים יושבים בחדר קטן מעל לשנה ואף אחד לא דואג להם, ולעומת  7מדוע 
למה יש  אלאסד ליזאת לגובה ויויאן כן דואגים, הרי יש חדר נוסף של הגובה ע

 צורך בחדר נוסף?
 

 סאלם אבו עאיש
לאן התקציב יילך אף חבר מועצה לא מקבל חדר ולא ואני מחליט מי יישב והיכן, 

 טלפון.
 

 ח'אלד אלסאנע
פנינו אני וד"ר עבדאללה אל גזבר המועצה שיוציא דו"ח מפורט של התקציב עבור 

 כל מחלקה ומחלקה על ההוצאות וההכנסות השוטפות.
 

 עבדאללה אבו שריקי
 ביקשנו כרטסת מפורטת לפי סעיפים אך לא קיבלנו את מבוקשינו.

 
 זיאד אבו גנים

יר אליו למייל האישי, כרגע קיבלתם בכל מי שמעוניין בדו"ח רבעוני אשמח להע
 דיווח מפורט עם כל הסעיפים כנתבקש.

 
 סאלם אבו עאיש

התקציב ולא נמצאים אציין כי בשנתיים האחרונות אנחנו מאוזנים מבחינת 
 בגירעון.

 
 זיאד אבו גנים

, מתוך גירעון זה ירד ₪מיליון  2.2הצעת התקציב נכון להיום היא בגירעון של 
גירעון ויש  ₪מיליון  1.2לטובת נושא הביוב אשר עובר לתאגיד, היום יש  ₪מיליון 

 .2015הצעת התקציב שניתנה היא עפ"י הגבייה שנעשתה בשנת  לאזן את זה.
 

 ינויים המהותיים שנה שעברה הם:הש
 .ביטול הקיצוץ בעקבות תכנית ההבראה1
 .₪מיליון  150 -. קיצוץ משרד החינוך בשרתים ומזכירים כ2
 סייעות שניות לגני טרום חובה . 17 -. השנה התווספו כ3



 
היו הכנסות חד פעמיות, לצורך העניין  2015מה שתרם מאוד לאיזון בשנת 

אי אפשר להכניס הכנסות חד פעמיות לתקציב  ,הערביהשביתה שהייתה במגזר 
 .₪מיליון  3 -מדובר על כ 2015לאיזון בשנת  תרםזה מה ש 2016
וישנה אפשרות לקבלת תקציבים נוספים  2015אנחנו סוגרים את שנת  15/4עד ה

 ורק אז נדע היכן אנו עומדים.
 

 ח'אלד אלסאנע
 בישיבה הקודמת. כפי שביקשנועובדי ניקיון ליישוב  4-יש צורך ב

 
 ודיע אבו רטיוש

 י המצב ביישוב לא טוב בכלל וזה פיתרון מועיל.תעובדי ניקיון, לדע 4אני בעד 
 

 חליל אבו מחארב
ליישוב, אך מה זה שווה אם נביא עובדים שיישבו  עזרועובדים אכן י 3-4לפי דעתי 

 כל היום מבלי לבצע את עבודתם? אני בעד פיקוח על העובדים.
 

 עבדאללה אבו שריקי 
 עובדים נוספים שיהיו תחת פיקוחו. 2יש להוסיף לג'ומעה עוד 

 
 חמאד אבו עמאר

היישוב לא בנוי רק על ניקיון אין בעיה בנושא עובדי הניקיון, לפני  -בעניין היישוב
  ימים ישבנו על נושא זה ודיברנו על תוספת של פקח בתקציב. 3

 תושבים עצמם עושים מה שעולה על רוחם.הבעיה העיקרית היא שאין אכיפה וה
משותקת, לא היום קיימת סטיגמה ברורה על המועצה שהיא בעצם מועצה 

קיימים פרוייקטים, אנחנו חוזרים אחורנית ומנסים לשמור על הקיים בלבד אם 
 לא יהיה פיקוח נישאר באותו מצב.

 
 זיאד אלסאנע

 כויות וכדומה.סמפקח בנושא מפקח הדבר עובר בחוקי עזר, יש לתת ל
 

 חמאד אבו עמאר
, בחורף היה סחף על הכביש אנשים שואלים אותי מה קורה? 11ונה כאני גר בש

לעומת זאת בעיריית רהט  מדוע הניקוזים סתומים? ולצערי אין לי תשובות בנושא.
 ,כמו שיש כסף נזיל לחדר מוכנים לכל תרחיש, אצלנו לא ולכן המועצה משותקת.

ז אני פונה אליכם בשאלה: האם א נזיל למקרי חירום ביישוב.היה כסף חובה שי
 זהו ניהול מועצה תקין?

 
 זיאד אבו גנים

קיימים תקציבים לניקוי הניקוזים, כל שנה אני דואג לתקציב עבור חשמל, נזקי 
שנשארים ברזרבה בעבור מקרים מהסוג  תשתיות וכדומה. תמיד ישנם תב"רים

 הזה. קיימים גם תקציבים לא מבוצעים.
 

 ח'אלד אלסאנע
נקיים ישיבה נוספת על התב"רים ועל התקציב כדי לקדם את פני היישוב, היום 

 המועצה בלבד. נדון בתקציב
עובדי ניקיון+מפקח  4העלינו נושאים חשובים עבור היישוב אנחנו מבקשים 

 המועצה להוסיף לתקציב
 



 
 
 
 
 

 סאלם אבו עאיש
, ואומר שיתבצע עדכון למה שנדרש בתקציב ולא יימשכו דיונים את הישיבה נועל

ימים תתקיים ישיבה  10 -בנושא, נמסור את החוברות לחברי המועצה ותוך כ
  בפברואר, ישיבת מליאה שלא מן המניין לצורך הצבעה לתקציב. 29-לקראת ה

 
 
 
 
 

 ,הישיבה ננעלה                          
 כתבה:ימית טויזר                               
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