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 2016 פברואר 08 שני יום
 ו"תשע שבט כ'

 

 פרוטוקול

 .2016בפברואר  8 -שהתקיימה ביום שני ה  01/2016 ישיבת ועדת הנהלה

: מר סאלם אבו עאיש, מר ח'אלד אלסאנע, מר חמאד אבו חברי ועדה נוכחים
 עמאר.

מר ודיע אבו רטיוש, ד"ר עבדאללה אבו שריקי, מר חליל אבו  :חברי ועדה נעדרים
  .מחארב, מר זיאד אבו סעד

 : נוכחים
 מזכיר המועצה -  מר סלימאן אלבדור

 גזבר המועצה -מר זיאד אבו גנים
 

 :על סדר היום
 .2016תקציב המועצה לשנת הצעת במקדמי דיון  ▪
 

 זיאד אבו גנים
גזבר המועצה מציג את טיוטת הצעת התקציב באופן כללי ואומר שההצעה תהיה 

 אישור חברי ועדת ההנהלה.סופית לאחר 
מליאת המועצה ולכן השינויים בהשנה מסתיימת תכנית ההבראה שאושרה 

 , התוספת2015העיקריים הם ביטול הקיצוץ שהיה בתכנית ההבראה בשנת 
 אלש"ח זה כולל עלויות מעביד. 610 -בכ מתההבראה מסתכ מביטול תכנית

שרתים ומזכירים שמסתכם השנה ישנו קיצוץ בהכנסות ממשרד החינוך בנושא של 
 .אלש"ח 400-כבבערך 
 -, התווספו כ2015הסייעת השנייה בגן הילדים טרום חובה שלא היה בשנת  בנוסף

  חדשות. סייעות 17
את בגירעון. שנה קודמת תקצבנו  ₪שבידכם היא לא מאוזנת, יש כמיליון  ההטיוט

רשותינו השנה בתקציב מיליון, מה שעומד ל 1.6מיליון וגבינו בפועל  2.6-הגבייה ב
משתמשים במענקי מיליון, בשנה שעברה היו גם מענקים חד פעמיים,  1.640הוא 

 איזון ולא בתקציבים חד פעמיים אלא בהכנסה מותנית מול הוצאה מותנית.
 ח'אלד אלסאנע

על מנת שהתקציב יהיה מאוזן יש צורך לטפל במס' נושאים, כאשר אחד מהם הוא 
צריכה להיות תקינה וחייבת להתלוות אליה אכיפה מוגברת נושא הגבייה שהיא 

 כדי לספק שירות טוב יותר ליישוב.
הדבר השני שחייב להתייחס אליו הוא נושא הניקיון ביישוב, אני באופן אישי לא 
אצביע לאישור התקציב אם לא אראה תקציב לפינוי אשפה ואראה שקיימים 

 בכל שכונה.עובדים  6לפחות 
ייחס לנושא הניקיון בישוב ואז יש על הנושא ביקורת. יש להוסיף אף אחד לא מת

 היישוב לא נקי והאשמה מוטלת עלינו. ,משרת מפקח 0.50%סעיף לתקציב של 
 זיאד אבו גנים

חשוב שתבינו  ,זה התקציב המוצע, זכותכם להחליט ולעשות ככל העולה על רוחכם
 שיש לבצע זאת בצורה מסודרת של הכנסות מול הוצאות.
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 חמאד אבו עמאר

מכונת הטיאוט ברוב המקרים מגיעה עד הצומת ולא נכנסת לשכונות דבר שמאוד 
מכעיס את התושבים. אם הקבלן מקבל את מלוא הסכום בעבור שירותיו אז חשוב 

 שיבצע את עבודתו כנדרש, קיימות שכונות שלמות אשר הקבלן לא מגיע אליהן. 
לא הגיעו כלל וכלל עם חומרי  11אציין כי לשכונה  בעניין ההדברה ,עודזאת ו

סתומים  הניקוזיםאלש"ח בעבור נושא זה, היום כל  60 -הדברה על אף שהוקצו כ
 ואף אחד לא מגיע לטפל בזה.

 ח'אלד אלסאנע
מדוע אין היום? יש לגייס תקציב לנושא  ,בנוגע לרכזת חינוך סביבתי, בעבר הייתה

 תניה.זה, ניתן להוסיף סעיף זה בה
יש לה כשורה וזאת ראינו בגשם האחרון. מחלקת ההנדסה, כפי שציין חמאד לא פע

לנו תקציב מיידי לבנות משרדים חדשים לפקידים אשר אינם מבצעים את עבודתם 
אלש"ח  300 -כלהוסיף אך בשביל כביש שקורס אין תקציב מיידי. אני מבקש 

 למקרים חריגים ביישוב.
 סלימאן אלבדור

התיקצוב נגמר רכזת חינוך סביבתי הייתה מתוקצבת ע"י המשרד לאיכות הסביבה 
 אפשר להמשיך את העסקתה.-ובלעדיו אי

 חמאד אבו עמאר
חובה שיהיה מענה למפגעים ביישוב, באים מהמועצה מצלמים את המפגעים אך 

 בפועל לא מטפלים, יש פה משהו שהוא לא תקין בהתנהלות.
 זיאד אבו גנים

יב זמין בתב"רים לנושאים אלו, כבר מראש דואגים לטיפול בנושאים קיים תקצ
 וכדומה. ניקוזים של תאורה, כבישים,

 חמאד אבו עמאר
בשנתיים האחרונות  לא משנה מהו סכום התקציב, העיקר שנשפר את פני היישוב,

אנחנו נסוגים לאחור, המצב גרוע מאוד מבחינת ניקיון, הסעות תלמידים, מכרזים, 
 , השלמת עבודות וכדומה.כבישים

 אש המועצהר
נועל את הישיבה ומבקש לקבוע מועד חדש לישיבת הנהלה לדיון נוסף בתקציב 

 רי.שוקבלת החלטות בהקדם האפ 2016לשנת 
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 אבו עאישסאלם                             סלימאן אלבדור                               

 המועצה      ראש                                                           מזכיר  המועצה 
 


