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 2017 ינואר  07שבת 
 01/17 ס'מ המועצה ישיבת

 
 

 01/2017 المحلي للمجلس  (מן המנייןלא ) عاديةغير ةجلس محضر

لسبت ا يوم المحلي المجلس مبنى في االجتماعات قاعة في عقدت التي عاديةغير ال المحلي المجلس جلسة في

 . 16:00 ةلساعا  07.01.2017 الموافق
 

 : اسمائهم التالية المحلي المجلس وأعضاء ئيسر السادة الجلسة في شارك
 .المحلي المجلس رئيس – طه طه السيد .1
 عضو المجلس المحلي. -السيد عمر ياسين قدح .2
 .المحلي المجلس عضو – عالم صبري السيد .3
 .المحلي المجلس عضو – زيادنه احمد السيد .4
 .المحلي المجلس عضو – حمد علي حاجم السيد .5
 .المحلي لمجلسا عضو - مراد أنور السيد .6
 .المحلي المجلس عضو -زيدان مازن السيد .7
 .16:24 -المحلي المجلس عضو –زيدان مجدي السيد .8
 .16:24-المحلي المجلس عضو – طه جمال السيد .9
 عضو المجلس المحلي. –السيد محمد صالح عزام  .10

 
 :الجلسة عن تغيب

 .المحلي المجلس عضو -قدح محمد السيد .1
 .المحلي لسالمج عضو – نصار ايمن السيد .2
 عضو المجلس المحلي. –السيد كارم عبد الحليم  .3
 عضو المجلس المحلي. -السيد محمد ابو الهيجا .4

 
ان ئي والسيد عدنالمستشار القضا -يم عبد الحليمتم السيد ،المحلي المجلس سكرتير -زيدان علي السيد : الجلسة حضر

دارة ات االا كثيرا العداد الميزانية تفي بتطلعوالسيد نائل زعبي الذين عملو محاسب المجلس المحلي–حلومي 

 .والجمهور

 

 : البحث نقاط

 .2017المصادقة على اقتراح الميزانية لسنة .1

 
 .الوفاةنقدم تعازينا الحارة لعائلة عالم ولعائلة عبد الحليم بسب حاالت  طه: طه 

לומי ורו"ח נאיל זועבי שהוכנה ע"י גזבר המועצה מר עדנאן ח 2017היום יש לנו הצעת תקציב לשנת 
לאחר התייעצות רבות עם הנהלת המועצה ומנהלי המחלקות אשר עונה על הציפיות שלנו ועל צורכי 

 היישוב ,אני נותן זכות הדיבור לגזבר שיסביר את נקודות העיקריות בתקציב.
 عبي.نائل ز ولألخعدنان حلومي  لألخوانقل الحديث  2017ميزانية لسنة لدينا  اليوم اقتراح 

 
 =תקבולים זה תקציב מאוזן :סך הכל ₪ 109,619,527הגיע לסך  2017תקציב שנת : עדנאן חלומי
 109,619,527=  שלומיםת סה"כ ₪ 109,619,527

סך של  2017ז"א הייתה תוספת לשנת  ₪ 106,301,000מעודכן אחרון הגיע לסך של  2016תקציב 
י עובדים ומורים חדשים ונספת טבעית בשכר מיתו –התוספת נובעת בעיקר מתשלומים  ₪ 3,318,527

 שנה קודמת.לעומת  ₪ 2,509,000הייתה תוספת בעיקר בארנונה בסך של  ובתקבולים
 ועדכון השטחים במגורים ובעסקים. ינבע מהכנסות ארנונה מביצוע סקר נכסים חלקהגידול 

 נה בגביה.נק מותכמע ₪ 787,000המועצה רשמה בתקציב סכום של 
 ה תוספת חד פעמית.תבמענק האיזון היי ₪ 3,630,000כי התוספת של  יש לציין
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התוספת בשכר הוא במורים ועובדי חינוך וישנה תוספת בתקבולים ממשרד החינוך  ר: עיקבינאיל זוע
 בהתאם.

 : כמה יש לנו תקבולים בחינוך?סברי עאלם
 תקבולים מהמשרד. ₪ 50,000,000 -: כעדנאן חלומי

 תיק האיחוד השנה נסגר ואין תיק איחוד וזה חוסך למועצה כספים והוצאות.: תמים עבד אלחלים
משרות וזה  44 -וזה בשם תנועת אלנהדה, יש לנו עליה יותר מ ת: יש לנו יותר מהסתייגומוחמד חאג'
 .₪עוזרות תוספת של מליון סעיף , .₪מליון  6.5תוספת של 

וזה בהתאם לצרכים ולתקנים ייעודיים  ,היום באמת כפר מנדא צריכה תוספת כאלה: טאהא טאהא
 .מתוצבים

 ועיקר התוספות הן בחינוך, הן במורים והן בעוזרות שניות.משרות  16: התוספת היא עדנאן חלומי
 ההוצאה היא בהתאם לצרכים ובהתאם למספר התלמידים.

 : היה הוצאות למשרת המבקר.מוחמד חאג'
 המבקר ואם לא ינוצל יועבר לסעיפים אחרים. : גם השנה יש הקצאה ותקצוב למשרתעדנאן חלומי
 בעניין היועץ המשפטי האם היה ייעוץ חיצוני? מוחמד חאג':
 : כן זה היה בתיאום עם המחוז ובאישור היועמ"ש.טאהא טאהא

התקשרות היה באישור וועדת השלושה וזה נעשה בהתאם לנוהל הוצורך ה: תמים עבד אלחלים
 והחוק.

 
 .16:24עזאם + מג'די זידאן הגיעו לישיבה בשעה מוחמד 

 : מה עם אחוזי הגביה והאם יש צורך בחברת גביה?מוחמד חאג'
 גביה ובזכות החברה אנחנו מגיעים לאחוזים גבוהים. 90%: מקווים שנגיע מעל עדנאן חלומי

 לפני שנגיע לשלב העיקולים בגביה. הלכים: עדיף לנקוט בהרבה מוראדאנואר 
 למה? : יש הפחתה בחינוך היסודיג'מוחמד חא
ת אין הפחתה ידות היה תקציב חד פעמי לאחווה, ועקרוניטיצ: השנה אין תקציב להנאיל זועבי
 את חלקה. נותנתוהמועצה 

 יעוץ חינוכי.: בפורום החינוכי בקשנו סכום לפורום חינוכי למחקרים וסקרים עם י מוחמד חאג'
אקסיומה, אנו נבדוק את  תתי ספר באמצעות חבר: השנה יהיה ייעוץ לארבע בטאהא טאהא

 ארגון מחדש יהיה גם דרך החינוך.ה תקציבהאפשרות באמצעות 
 : אנו פונים להנהלה להשקיע יותר בחינוך.מוחמד חאג'

 לסטודנטים ולהשכלה גבוהה.: מה הם התקציבים המיועדים אחמד זיאדנה
 ₪ 300,000 -שעברה ומקווים שנגיע ל משנה ₪ 60,000עם  ₪ 100,000: היום ייעדנו טאהא טאהא

 לסטג'רים. ₪ 240,000ום של כבנוסף לס
 : מבקש גם הגדלת תקציב הספורט.אנואר מוראד

 לבקשה ומקווה לתמוך בשתי הקבוצות.מצרף : אני סברי עאלם
בנוסף לתמיכות כמו הסעות ואבטחה  : אנו נתמוך בשתי הקבוצות ועוד הוצאותטאהא טאהא

 למשחקים.
ן התנהגות נכונה במגרש מה שקורא בושה ועל הקהל לנהוג ת למעו: מקווה שנעשה רבדאןמאזן זי

 ת, גם אני מבקש שכל סטודנט יזכה במלגה.אחר
 : הוקצה סכום למנהל מח' ספורט האם זה יהיה השנה?אנואר מוראד
ויתחיל בעבודתו בשבוע הבא לאחר שנאשר את  : נבחר מנהל ספורט והוא עאדל עזאםטאהא טאהא

 .התקציב
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ، ميزانية المجلس المحلي لهي من ثوابت نجاح المجلس المحلي وقد  סברי עאלם:

وتأكيدا على دوري في تقدم سير  السابق ابو االمير رئيس المجلس المحلي–تعلمت ذلك من المرحوم طه عبد الحليم 
هلل على اليوم والحمد  وف القاهرة التي المت بنا ال عالم في هذاالعمل فيه قررت حضور هذه الجلسة رغما من الظر

كل حال وعلى كل مصاب ورحم هللا من فقدنا وجميع اموات المسلمين، وها انا اصوت على ميزانية المجلس المحلي 
الميزانية لهذا العام بعيدا عن السياسة وعلى عكس نهج اخرين ممن كانوا يصلون الليل بالنهار من اجل افشال قرار 

 او الستغالل هذا االمر من اجل نيل المصالح الضيقة.
من خاللها ان اكون موضوعيا في كافة قراراتي وهكذا دوما نادى نهجي وهذه هي عضويتي التي احاول هذا هو 

ة عند امامي المرحوم طه عبد الحليم. واخيرا ادعو هللا عز وجل ان يوفقنا جميعا وان نكون في هذه الميزانية المركب
 حسن ظن ابناء كفرمندا جميعا بوركتم.
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נדאג להיות מאוזנים ומקווה  במשך השנה התקציב יעבור שינויים ועדכונים ואנו :טאהא טאהא

של חברי המועצה והציבור ונענה על צורכי היישוב בכל התחומים ומבקש  יותפהצילענות על שנצליח 
 אישורכם לתקציב.

 
 
 ار:قر
 
 
 
 
 
 

 .17:30 : لساعةا الجلسة أغلقت

 

 

 االحترام مع

 زيدان خضر ليع                                                                                    طه فوزي طه     
                                                               

 حليالم المجلس سكرتير                                                            المحلي المجلس رئيس
 
 
 
 

 : نسخ
 .المحلي المجلس اعضاء السادة .1
 .الجلسات ملف .2
 .المستشار القضائي .3
 .المرافق المحاسب  .4

 
 
 
 

عضو المجلس المحلي محمد حاج عن  بامتناع 2017لسنة  ح الميزانيةاقترا  على باإلجماع األعضاء صادق
 التصويت.

 
 
 

 


