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 פרוטוקול
 

 17:00בשעה  2016במרץ   09-ב שהתקיימה 01/2016 מליאת המועצה שלא מן המניין
 

עאיש, ח'אלד אלסאנע, מוסא אלרבידי, חליל אבו  -: סאלם אבוחברי מועצה נוכחים
מחארב, עבדאללה אלמראחלה, ודיע אבו רטיוש, זיאד אבו סעד, חמאד אבו עמאר, 

 ד"ר עבדאללה אבו שריקי.אחמד אלאסד, נאסר אלפקיר, 
 

 :משתתפים
 מזכיר המועצה -מר סלימאן אלבדור

 גזבר המועצה -מר זיאד אבו גנים
 מהנדס המועצה -מר מנסור אלסאנע

 מנהל מחלקת תברואה -  מר סלימאן אבו עאיש 
 מבקר המועצה -מר מוחמד אלבדור

 
 :על סדר היום

 .2016המועצה לשנת אישור תקציב 
 

 :ראש המועצה
, לאחר שנשלחה גם אליכם חברי 2016נמצאת על השולחן חוברת התקציב לשנת 

התקיימו ישיבות הנהלה שקדמו לישיבה זאת ועסקו בנושא התקציב, היום , המועצה
התכנסנו ואנו מוכנים לשמוע את שאלותיכם, אם קיימות שאלות, הבהרות כלשהן 

 כדי לספק מענה. המועצה גנים גזבר נמצא ליידי זיאד אבו
 

 :ח'אלד אלסאנע
 ביקשנו ממך לבצע תיקון בתקציב, האם התיקון הוטמע?

 
 :ראש המועצה

מדובר בנושא דלק לבכירים,  התיקון לא הוטמע בחוברות אך ניקח אותו בחשבון,
חברי המועצה ביקשו להוריד את צריכת הדלק לבכירים, זה די קטנוני ולא חשוב זה 

ולדעתי זה כן מגיע להם, חברי ההנהלה החליטו  ת המועצהה שיציל או יכשיל אלא מ
 להוריד את צריכת הדלק, אנחנו נצרף את זה בהמשך.

 
 

 :אחמד אלאסד
כל הטבה שעובד קיבל  אתה בוחר להוריד, אתה לא יכול להוריד את ההטבה מכיוון 

 אניבנוח וישובו בנוח, אין להגבילם,  שמדובר בבכירי המועצה ויש לדאוג להם שיסעו
חושב שהבכירים צריכים להענש לאחר שהתבקשו לקלוט עובדות לגנים, אך לא  לא

 אם קיים ניגוד עניינם אז נמגר את התופעה. נתנקם בהם עכשיו?האם קלטו, 
דו קיישנם אנשים שהחליטו והצביעו נגד ראש המועצה, יש לתת לו לבצע את תפ

כלפיו בהגינות, ולא להתנהל לפי אם לא קיבלתי את מבוקשי אז  , יש להתנהגבכבוד



 
אצביע נגד, אם יהיה צורך לפעול באמצעים משפטיים אז נפעל, אתה ח'אלד יוצא נגד 

 ראש המועצה כסגנו.
 
 :ח'אלד אלסאנע 

, אל תטיף לנו מוסר, ראש המועצה שאל האם יש לנו שאלות ואנחנו עונים לשאלתו
שהיו מכיוון  המליאה זה היה באישורו של ראש המועצהכשביקשנו לדחות את 

אנחנו תומכים בראש המועצה ורואים בו כאדם שאלות לחברי המועצה הנעדרים, 
 שיוביל את היישוב, היישוב מתקדם, וזאת הסיבה שבחרנו בו.

 
 ד"ר עבדאללה אבו שריקי:

הייתה לקצץ בסכומי הבנזין בכדי שכל עובד ייסע ברכבו האישי, ואין הוא  כוונתינו
מחויב להסיע אנשים שמקבלים כבר קצובת ק"מ בשכר, והם מנצלים את הרכבים 

 של בכירי המועצה. צמודיםה
 

 סעד: -זיאד אבו
 אני מציע להעלות את תקציב המועצה להצבעה כפי שהוא ללא שינויים.

 
 :ראש המועצה

ברי המועצה חדלו ממבוקשם להוריד את צריכת הדלק ולהשאיר את לאחר שח
 .אני מעלה את הצעת התקציב להצבעה המצב כפי שהוא,

 
 הצבעה:

 כל חברי המועצה בעד. לא היו מתנגדים ולא היו נמנעים.
 

 :החלטה
 .אושר פה אחד ש"ח 55,000,000ע"ס   2016תקציב המועצה לשנת 

 
 
 

 הישיבה ננעלה                                                   
 כתבה: ימית טויזר                                                      

 
 

____________                                                                 _____________ 
 עאיש -סאלם אבו                                        סלימאן אלבדור                           

 המועצה ראש                                            המועצה                               מזכיר 
 


