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 08/09/2019: التاريخ
  المحلي المجلس رئيس المحترم، قيس الباسط عبد السيد حضرة
 المجلس رئيس بأعمال قائم نائب المحترم، زوري محمد السيد حضرة
 المحلي المجلس عضو المحترم، قادري جمال السيد حضرة
 المحلي المجلس عضو المحترم، حاج علي السيد حضرة
 المحلي المجلس عضو ،المحترم ربيع عوض السيد حضرة
 المحلي المجلس عضو المحترم، سعيد فارس محمد السيد حضرة
 المحلي المجلس عضو المحترم، عتمه سليم السيد حضرة
 المحلي المجلس عضو المحترم، مطر أحمد السيد حضرة
 المحلي المجلس عضو المحترم، الغني عبد وليد. د حضرة
 المحلي المجلس عضو المحترم، مصري أحمد محمد السيد حضرة
 المحلي المجلس عضو المحترم، شباط ماهل السيد حضرة
 المحلي المجلس محاسب المحترم، فطوم الكريم عبد السيد حضرة
 المحلي للمجلس القضائي المستشار المحترم، دكور صموئيل المحامي حضرة
 المحلي المجلس مراقب المحترم، مطر حسني المحامي حضرة

 
 وبعد، احتراما تحية،

 .دعــوة: الموضوع
 

 قاعة في 0018. الساعة 15/09/2019 الموافق االحد يوم وذلك 11/2019 رقم المجلس جلسة لحضور بهذا حضرتكم ادعو
 .المحلي المجلس

 :البحث بنود

 .2019דיון בדו"ח הכספי לרבעון השני לשנת  – 2019 لسنة سنوي النصف المالي التقرير بحث .1

  2019אישור הצעת עדכון הצעת התקציב לשנת  – 2019ة لعام إقرار اقتراح تعديل الميزاني .2

  2019مرفق التقرير المالي النصف سنوي لعام. 

  2019مرفق اقتراح تعديل الميزانية لعام. 
 

 .وضروري هام حضوركم
 

 االحترام فائق مع
 فطوم عمر جمال
   المجلس سكرتير/عام مدير
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 08/09/2019: التاريخ
  مدير قسم المعارف. لمحترم،ا شريف قادري السيد حضرة
 المجلسمهندس  المحترم، محمد مصري السيد حضرة
 قسم الرواتب. المحترم، اسماعيل معبد الكري السيد حضرة
 مدير قسم الصحة. المحترم، نجيب حسين اسماعيل السيد حضرة
 مديرة برنامج مدينة بال عنف. ،المحترمة ية سناء عبد الغنالسيد حضرة
 مديرة وحدة الشبيبة ،المحترمة رة عباسة سميالسيد حضرة
 مدير قسم الرياضة ،المحترم مجمال عبد الكري السيد حضرة
 ضابط االمان ،المحترم زياد مطر السيد حضرة
 مديرة قسم الشؤون والرفاه االجتماعي ،المحترم ة خالده بدارنهالسيد حضرة

 
 

 وبعد، احتراما تحية،
 .دعــوة: الموضوع

 

 الموافق االحد يوم وذلك 11/2019 رقم المجلس جلسة لحضور بهذا حضرتكم ادعوس المجلس بناء على طلب رئي
 .المحلي المجلس قاعة في 0018. الساعة 15/09/2019

 :البحث بنود

 .2019דיון בדו"ח הכספי לרבעון השני לשנת  – 2019 لسنة سنوي النصف المالي التقرير بحث .3

  2019אישור הצעת עדכון הצעת התקציב לשנת  – 2019إقرار اقتراح تعديل الميزانية لعام  .4

  2019مرفق التقرير المالي النصف سنوي لعام. 

  2019مرفق اقتراح تعديل الميزانية لعام. 
 

 .وضروري هام حضوركم
 

 االحترام فائق مع
 فطوم عمر جمال
   المجلس سكرتير/عام مدير
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 11/2019פרוטוקול ישיבה המליאה מס' 
 18:00שעה  15/9/2019מיום ראשון 

 
 נוכחים :

  מר עבד אלבאסט קייס, ראש המועצה 

  מר מוחמד זורי, סגן מ"מ ראש המועצה 

 מר מאהל שבאט, חבר המועצה 

  מר גמאל קאדרי, חבר המועצה 

 מר סלים עתמה, סגן ראש המועצה 

  ד"ר וליד עבדאלג'ני, חבר המועצה 

 מר עלי חאג', חבר המועצה 

 צה מר מוחמד סעיד, סגן ראש המוע 
 נעדרו :
 מר עווד רביע, חבר המועצה 

 מר מוחמד מסרי, חבר המועצה 

 מר אחמד מטר, חבר המועצה 
 השתתפו :

  מר גמאל פטום, מנכ"ל המועצה 
  רו"ח עבד פטום, גזבר המועצה 

 עו"ד חוסני מטר, מבקר פנים 

  מר שריף קאדרי, מנהל מח' חינוך 

 מר גמאל עבדאלכרים , מנהל מח' ספורט 

 ע מסרי, מהנדס המועצה מר מוחמד ראפ 

 גב' סמירה עבאס, מנהלת יחידת נוער 

  גב' סנא עבדאלג'ני, מנהלת התכנית למיגור האלימות 
 

 נושא הנידון :

 2019דיון  בדו"ח הכספי לרבעון השני לשנת  .1

 2019אישור הצעת עדכון התקציב לשנת  .2

 

 אופן אישי הדו"ח הרבעוני והצעת העדכון לתקציב נשלחו לחברי המועצה לכתובתכם ב

 וגם בדואר אלקטרוני.

 .הוזמנו כל מנהלי המחלקות לישיבה 
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 1סעיף מס' 

 2019דיון בדו"ח הכספי לרבעון השני לשנת 

 עבדאלבאסט קייס:

אבל עקב אירועים  2019היתה הזמנה לישיבה קודמת לדיון בדוח הרבעוני הראשון לשנת 

בדו"ח הכספי חצי שנתי  שהתרחשו בכפר לא התקיימה הישיבה. בישיבה הזאת נדון

הזמנו גם מנהלי המחלקות להיות  2019ולאחריו אישור עדכון הצעת התקציב לשנת 

 נוכחים להסביר ולהשיב על שאלת.

 עבדאלכרים פטום:

הדוח הרבעוני חייבים להביאו למליאת המועצה לדיון בו, בעבר הבאנו את הרבעון הראשון 

ימה הישיבה, והיום לא רלוונטי לדון ברבעון לדיון במליאה אבל לסיבות חריגות לא התקי

 הראשון ויש לנו חצי שנתי.

יש ריכוז להוצאות  4ימים. בעמ'  10-חולק לכולם את הדו"ח החצי שנתי מלפני יותר מ

 וההכנסות והביצוע בפועל.

. בתקופה הזאת היתה האטה בגביה, ₪ 669,000  -בגבייה היתה סטייה יחסית לתקופה בכ

 אוגוסט יש עלייה בגבייה, יש הגברה בגבייה. אבל בנתונים של

בסך הכל. ההכנסות בחצי  10%לפי התקבולים ממשרד החינוך היתה תוספת בתקבולים 

. בהוצאת השכר: לא היה מתוקצב בצורה הנכונה, הסטייה היתה בגלל ₪אלף  41,847שנה 

 החישובים הלא מדויקים ותוספת משרות חדשות. 

שנים שעברו והשנה הסבסוד של המועצה עלה וזאת בהדרגתיות פינוי אשפה קבלנו סבסוד ב

וזה מתבטא בפעולות כלליות. לפינוי אשפה המועצה מכינה חוק עזר  45% -עלה ל 25% -מ

 עבור אשפה.

 ד"ר וליד עבדאלג'ני :

 בקשנו שתהיה ביקורת על האשפה והשקילות.

 עבדאלכרים פטום :

 בהוצאות בהתאם. בחינוך היתה עליה בהכנסות ולעומת זו עליה

 25%והמועצה  75% -רווחה שכר ופעולות כמעט מאוזן המשרד מתקצב רוב הפעילויות ב

 ואנחנו עומדים בזה.

-, ועלייה בהוצאות לתברואה בכ₪ 669,000 -הגרעון הוא כתוצאה מירידה בהכנסות בכ

300,000 ₪. 

 לסטודנטים.השנה היתה לנו גם השתתפות במרכז הקהילתי שהופעל השנה. וגם מלגות 

 זו היא התמונה שבדו"ח החצי שנתי ויש לפעול לעליה בגבייה בכדי לעמוד ביעדים.
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 לסיכום :

הגזבר הסביר את סעיפי ההכנסות וההוצאות בדוח וענה על שאלות החברים. יש לפעול 

 בגבייה בכדי לעמוד ביעדים.

 

 : 2סעיף 

 .2019אישור הצעת עדכון הצעת התקציב לשנת 

 ום: עבדאלכרים פט

העמודה השלישית  – 1. בעמ' 2019חולק לכל החברים ההצעה לעדכון הצעת התקציב לשנת 

ולידה עמודה לשינויים כולל התייעלות סה"כ  2019לפני האחרון, מסגרת תקציב לשנת 

ובסך הכל הצעת התקציב  ₪אלף  4,108+ תוספת לתקציב  ₪אלפ 82,043התקציב שאושר 

 .₪לפא 86,151המעודכנת תענוד על  

 4,108. סך הכל התווסף ₪אלפ 341. ממשרד הרווחה ₪אלפ 3,665לתקציב החינוך התווסף 

 .₪אלפ 86,151. סך הכל ההכנסות לאחר העדכון יהיו  ₪אלפ

 בהוצאות לשכר נעשה תחשיב מדויק לכל המרכיבים בכדי שישקף את המציאות.

 מההוצאות. 93% -מההוצאות, משרד החינוך משתתף בכ 75% -משרד הרווחה משתתף בכ

 גמאל קאדרי :

 היה עודף. 2018לפי הדוחות של 

 עבדאלכרים פטום :

 .₪אלפ 538היה לנו עודף של 

 גמאל קאדרי:

 בקשנו תגבור במח' ההנדסה, תגבור גם בביקורת.

 עבדאלכרים פטום:

הדבר שבקשתם לא יהיה במסגרת התקציב הרגיל, עוד מספר חודשים נכין תקציב לשנת 

 לו להוסיף ולעדכן סעיפים לפי בקשת החברים.ואז תוכ 2020

 מאהל שבאט :

 אפשר למנות מהנדס במחלקה שיהיה מתפקידו פיקוח על הפרויקטים.

 מוחמד ראפע מסרי :

 תקציב הפיקוח יהיה מתקציב הפיתוח של הפרויקטים ולא מהתקציב השוטף.

 גמאל קאדרי :

ראשונה, יש צורך במינוי מזכירה לפני דעתי תגבור מח' ההנדסה הוא נושא שיהיה בעדיפות 

 במחלקה.
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 מוחמד מסרי :

בתי ספר בנחף הם לנחף ובני נחף, ובמינויים צריך לתת עדיפות לבני הכפר, אני כיו"ר ועדת 

 החינוך, יש לתת עדיפות למורים מנחף בעקרון......

 עבדאלבאסט קייס :

יל מקצועות חשובים המינויים לפי הצורך וצריך למנות מורים מקצועיים שיכולים להוב

 וקריטיים לתלמידים ולקידום בית הספר........

 

מנהל המחלקות הנוכחים סקרו עיקר הפעילות של המחלקה בפני חברי המועצה הנוכחים  -

 וענו על השאלות.

 

 וליד עבדאלג'ני :

למבקר הפנים יש צורך להיעזר במיקור חוץ בענין בדיקות לנושאים ויש צורך בעוד 

 הוצאות.

 כרים פטום :עבדאל

לא תהיה בעיה למימון הוצאת לצורך עבודת המבקר. יגיש לנו הצעה לצורך וביחד נבדוק איך 

 אפשר למממן.

 

 החלטה :

לאחר דיון בין חברי המועצה הנוכחים, וההסברים של ראש המועצה, הגזבר ומנהלי 

המחלקות ומענה לכל השאלות שעלו, חברי המליאה הנוכחים מאשרים עדכון הצעת 

 . ₪אלפ 86,151סך ההכנסות וההוצאות הוא :  2019תקציב לשנת ה

 
 

 רשם : גמאל פטום , מנכ"ל המועצה .
 
 
 

 עבדאלבאסט קיס
 ראש המועצה

 ג'מאל פטום 
 מנכ"ל/מזכיר המועצה

 
 


