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 פרוטוקול מתומצת 
 02-02-2022מן המניין מספר שלא ישיבה 

 אולם הישיבותב 18:00שעה ב 21/03/2022שהתקיימה ביום 
 

 נוכחים:רשימת 

 מודר יונס, ראש המועצה .1
 מחמוד כבהא, מ.מ. ראש המועצה .2
 (18:37) לואי מסעוד, חבר מועצה .3
 עטא מסעוד, חבר מועצה  .4
 טאלב גוהגאה, חבר מועצה .5
 ר מועצהאחמד מלחם, חב .6
 (18:33) מוחמד יונס, חבר מועצה .7
 מואנס ושאחי, חבר מועצה .8
 בלאל עקל, חבר מועצה .9

 , חבר מועצה עאמר גזמאוי .10
 (18:24) מוחמד אבו גוש, חבר מועצה .11
 (18:30אבו שיכה )מחמוד  .12
 מקדאד שיך עבד, יועמ"ש המועצה .13
 נואף דעייף, עוזר יו"ר  .14
 פאוזיה סייף, מ.מ. גזבר .15
 רו"ח , איחסאן כעביה .16
 סאמר סעד, מבקר פנים .17

 נעדרים:רשימת  

 אברהים אבו הלאל, חבר מועצה .1
 מוחמד אבו זרקה, חבר מועצה .2
 רוואידא יונס, מנכ"לית המועצה .3
 אנהאר מסארוה, היועצת למעמד האשה .4

 
 :על סדר היום

 
 .2022אישור התקציב הרגיל של המועצה לשנת 

 
 

הראשונה אישור תי ישיבות יעטיקו אלעאפיה בפנינו ש, תח את הישיבהופ יו"ר  מודר
אח בלאל שם מקום  הגזבר, והשנייה בקשר למינוי ממלא  2022 תקציב לשנת

 שבלתי אפשרי לקיים שתי ישיבות באותו זמן.לב לכך 

מקומה ומשאיר לשיקולכם שההערה ב" והשיב מקדאד"שאלתי את היועמ"ש 
 . באם לאשר שינוי בשעה ולקיימה

 גזבר: בקשר למינוי ממלא מקום  להבהיר

ותשובת משרד הפנים "גלית ולדרמן" היום נתקבלה שיחה טלפונית מגברת 
 מעבר לששה חודשים.  )פאוזייה( הינה שלא ניתן להאריך תקופת מינויה
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  חודשים 6למשך  המזמנ הותרמ יד נהשנת (לגברת פאוזייה)  יםמודראשית 
 يسلم راسك(משתתפים בצערך )ו

הליך סינון ת לעבור אמוריםש יד גזברמועמדים לתפק 9ניגשו  ומעדכן כי
כמובן דרוש זמן עד לסיום הליך למכון הערכה ומדידה,  להעבירםלאחר מכן ו

עד לאיוש ידי יבחירת גזבר באופן קבוע וחייבים למנות ממלא מקום גזבר במ
 התפקיד.

מבלית ו שיימלא את מקומו של הגזבר אבו אחמד )איחסאן(חזרנו ופנינו ל
 לתרום את חלקו בתודה.ן ומוכברירה הסכים 

, כרגיל אבו אחמד ייתן 2022נתחיל בישיבה של אישור תקציב המועצה לשנת 
המקצועי לאחר מכן פותחים את הדיון מידע ציג את היו סקירה כללית

 שאלות ותשובות.ב

שלח לי גם היום מספר הערות על התקציב, אין לי מושג באם  "אח בלאל"
 .קיבל או הספיק לראותן איחסאן

בבקשה )מפנה לאחסאן( ביכולתך להציג בכמה מילים אודות מה נעשה ולתת 
 תמונה בכללי ולאחר מכן עוברים לשאלות

 :עליהם נשען התקציב י עקרונותשנישנם  תקציבהלגבי  ,אלסלאם עליכום  אחסאן

  .2021תקציב ביצוע  .א
תקציבי בנוגע ל 2021ולקראת סוף  2021עדכונים שבוצעו במהלך שנת  .ב

שנלקחו בחשבון לצורך הכנת תקציב יעודים אחרים ורווחה ו חינוך
2022. 

לעומת שנה שעברה ₪ מיליון  137התקציב עומד על סך כ -השינוי הינו כלהלן 
 .מיליון 137 קצת מהיה פחות 

 :הכנסות הרכב ה

 .ציבקהתמסך  16%המהוות מיליון  22כ עומדות על מארנונה ההכנסות 

 מיליון. 31.5 כהינו  2022 שוטף שנתיחיוב 

להגדיל את החיוב שאמור דבר לקראת עריכת סקר ארנונה בעזרת השם אנו 
צפי לתחילת ה, בארנונה אינם מחויביםש קיימיםנכסים השוטף ולחייב 

 לחייב כחודשים שבמהלכם ניתן  7מדובר ב  דהיינו, 30.05.2022 הינו עבודהה
 ₪.מיליון  5

בסדר גודל  בערערה  סהנכהי מבחן הלפנקבע לרוב הנחות נושא המניסיון העבר 
 .₪ מיליון  11כ השנתי  חיובמה 30% כ

 מגיעים להכנסה מארנונה שוטף בסךמהחיוב השוטף  65%ובהנחת גביה של  
16,600,000 ₪. 

  .31.12.2021נכון למיליון  133יתרת פיגורים  

 ן, וחלקשנים 7לאחר שחלפו  גביה יבר שאינןחובות ב מדובר כפי שדברנו לרוב
 ה מטיפול בהשגות.להתעדכן כתוצא ותאמור

 .₪מיליון  5.5בסך של כ מיתרת הפיגורים  4%מדברים על הנחת גביה כ 

ובהשאווה  מיליון 60כ  ובקשר להכנסות ממשרד החינוך מדברים על סך של
 לשנה שעברה יש שינויים כלהלן:
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 ורונהוהירידה בעיקר הינה בגין תקציבי ק 700מיליון ו  61תקצבנו סך של 
 .שאינם קיימים יותר

 מסך התקציב. 10%כ  שמהוות₪  14,156,387הכנסות משרד הרווחה  

  מיליון. 18איזון כ  מענק

 מיליון. 137ברתי סה"כ הכנסות הינו כ יכפי שד

  2022ל  2021מציג גרף שמשווה בין השנים 

 2022אדום  

 2021ירוק ביצוע 

 זה בעיקר צד ההכנסות.

 הוצאות :

 מהתקציב. 12% המהווהשכר כללי  -
 .₪ מיליון  19כ מהתקציב בסך  14% מהוותפעולות כלליות  -
 המתוקצב ע"י מ.החינוך.מיליון  43שכר עובדי חינוך כ  -
 לרוב מתוקצבות גם ע"י מ.החינוך.מיליון  24פעולות חינוך כ  -
 מהתקציב. 4% המהווה₪   5,391,500שכר עובדי רווחה  -
 ם לדוח תקצוב מ.הרווחה.בהתא₪  15,141,650פעולות רווחה  -
מבחינת המועצה  ,גם הוצאות ארנונה ישיש הכנסות מארנונה וכפי  -

משרד הפנים ברגע ומאשרים הנחה כלשהי אמורים לרשום המקומית ו
 אותה כהוצאה כאילו תמכנו מקופת המועצה.

  2021לבין ביצוע  2022בין תקציב צד ההוצאות אותו דבר בהשוואה  -
הינו כל דבר שאינו חינוך או רווחה  גוריותה קטהשכר מחולק לשלוש

 משויך להוצאות שכר כלליות.
 על המסך בפני החברים....ממשיך בהצגת נתונים  -
משרד החינוך הינו  שאינו במימוןסכום חינוך כל באשר להוצאות ה -

במימון  20%כ  במימון משרד החינוך ו 80%בד"כ ממומן ע"י הרשות 
 .קופת המועצהמיליון ע"ח  6, כ הרשות המקומית

ממומן על ידי משרד העבודה  % 75 ינורווחה ההבאשר לתקציבי  -
השתתפות  2022קציב בתו על ידי הרשות המקומית % 25-והרווחה, ו

ישנם הוצאות שאינן ממונות כלל ע"י כי  % 31תהא  כ  בפועל הרשות
 .משרד הרווחה לרוב תמיכות שהמועצה נותנת בעיקר )לאזרח הוותיק(

 גה או להתחיל בשאלות?להמשיך בהצ

אותה ממנו לתי באשר לטבלה שקיב "בלאל"השיח לחבר את מפנה  -
ירצה חליט באם יומבקש לתת דוגמא או מספר שלא ברור לו. או ש

 תשובות לכל השאלות. לשבת אתי ולקבל

 לא, ישנו תקציב שאמורים לאשרו בלאל עקל
 ת התשובותאלא אם תרצו לדחות את הישיבה עד שיצא לנו לשבת ולקבל א

 

 אדייק... איחסאן

 יש לי גם הערה לאחר שמסיימים לענות על הערות בלאלקטוע...  מואנס

נמסרה ש ת תקציבהצעלפני הדיון בהערות של בלאל אבקש לבצע עדכון ב איחסאן
 :יכלול את השינויים הבאים 2022לחברים כך שאישור תקציב 
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 0.68לדהראת שהיה יש צורך בהגדלת אחוז משרה של מזכירה בבי"ס א

 .לפי דרישת ביה"ס ובהתאם למפתח התקצוב )תקני מזכירים( 0.90ולהגדילו 

 .משרה של פקח רישוי עסקים 50%וכמו כן הוספת 

שיוקזזו מסעיף פינוי אשפה  ₪  70,000מתבטא בסכום של  שני שינויים אלה
 כך שסה"כ הצעת התקציב תישאר ללא שינוי.

 ...تفضل""בלאל  מודר ואיחסאן

 באשר למכתב ששלחתי לכם עקל בלאל

כבר התייחסתי וברכתי על כך שקיבלנו את התקציב לאחר סיום רבעון אחד 
 .שיהיה לאחר הרבעון השלי לעומת שנה שעברה

השונה  2021תקציב הצעת שאלות עצם שקבלנו חוברת הרבה עורר אצלי שמה 
 .ביחס לנתונים המופיעים בחוברת שבידינו

לאחר אישור מליאת המועצה העברנו אותו לאישור  2021קציב באשר לת איחסאן
התבטאו בחוברת , שינויים אלו משרד הפנים שדרש לעשות כל מיני שינויים

חולקה ש 2021תקציב מהנתונים שבחוברת שונה ה 2021בעמודת תקציב  2022
 לקראת אישור המליאה.דאז 

ו עדכון תקציב לאחר שאושר בוא נשמע מהיועמ"ש באם נכון לעשות שינוי א עקל בלאל
ע"י המליאה ללא אישורה מחדש? לפי ידיעתי כן חייבים להביא את העדכונים 

 לאישור המליאה.

אפילו ישנם ה והתקציב כמעט השתנה בכל מספריו, הדבר לא נעש ,אך לצערי
 .(2022) פ החוברת החדשהע" שהשתנו 2020ספרים השייכים לשנת מ

 לדוגמא 

בעצם הינו להשלים השינוי שנעשה ואתייחס אליה לרוחב, שמע דוגמא א איחסאן
שנדרש ע"י משרד הפנים הינו בגין תיקון שינוי העיקר  נקודתי ולא כפי שציינת

 הכנסות מארנונה. ב ההפחת תייחס לנושאמה

 אך... תקציב מצדי אין בעיה לתקן עקל בלאל

מקבלים דוח כספי לאחר ש...אך להדגיש אנו סוגרים ספרים רק אותךמבין  איחסאן
מן הסתם מה ו ,אך ורק לפני חודש ימיםאושר  2020מבוקר... דוח כספי לשנת 

 .הינו הדוח המבוקר ביצוע  שקובע מבחינת

ההתאמה תהא ביחס למה שאושר ע"י משרד המוצע באשר לעמודות התקציב 
 הפנים ותכף אראה לכם מה שאושר.

  מקובל?

 :דוגמאבסדר, אתן לך  עקל בלאל

 הצעתעצמיות רווחה בחוברת שחלקתם שנה שעברה סעיף בהתייחס ללמשל 
לעומת בחוברת ₪   435,789סכום של  2020ביצוע בעמודת ציינתם  2021תקציב 
 .₪ 152,167הביצוע הינו  (2022) החדשה
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 מדברים על עצמיות רווחה... איחסאן

ן כא, מסביר: 2021שונה ממה שרשום בחוברת ₪  152,167מה שהוצג להיום 
יחוד האירופאי עבור מרכז נו אמורים לקבלו מהאיהורדנו סכום הכנסה שהי

 בגלל שלא היה ביצועוובסופו של דבר זוהי הפרשה לצורך רישום התעסוקה, 
  מקובל?הסכום ירד.  תואם הוצאות

 לא הבנתי בלאל עקל

היא כתוצאה מסעיף הכנסות  עוד פעם מסביר כי הכנסות עצמיות מרווחה איחסאן
 יות מהאיחוד האירופאי עבור מרכז התעסוקה.עצמ

לאחר שיזמתי בעצמי את  2020בדוח כספי סופי שאושר ע"י המבקר לשנת 
היו הוצאות  צמיות רווחה בגלל שלאההכנסה של ע סכוםהורדתי  ,העדכון

 .מצדיקות למשוך הכנסה נקובה

שר נתקבל דוח כפסי סופי מאו 17.03.2022 ב כפי שאמרתי וטוב לציין כי רק
תקציב הצעת ב המופיעיםעל פניו דוח זה קובע את המספרים , 2020עבור שנת 

  .2020בעמודת ביצוע  2022

 2020אתה מדבר על ביצוע של  בלאל עקל

 כן איחסאן

 , כמעט אין מספר זהה לחוברת הצעת תקציב מלפני שנה.2020יצוע אך לפי ב בלאל עקל

 קודמות... אתן לך יםמשנעוד פעם אם תרצי להשוות נתונים  איחסאן

 להגיד שיש הפרשים עצומים?אתה רוצה  עטא מסעוד

 בטח בלאל עקל

 ?2022תקציב  שקובעהוא זה  2021ביצוע  :שאלה מוחמד יונס

 בהחלט בלאל עקל

 )مش بس(לא רק  איחסאן

שאחרי שלא  עדכונים במהלך השנהעוד אחד ביצוע שנה לפני ו :עקרונותיש שני 
 עבר.בלו ביטוי ביק

 ביןאך לא מבין מהי ההסתייגות? כל עוד והסברתי מאיפה בא ההפרש 
 .152,167₪ לבין   435,789₪

 .כמעט כל המספרים השתנו ,לא ייתכן בלאל עקל

אשר נחתם ב  2020כספי סופי מבוקר של דוח ראה לך אכבר  משתנים, בוודאי איחסאן
 ימים. 3-4לפני  16.03.22

אנו ממשיכים לעדכן  ,לשנה 31/12שבונות ב ספרי ח ותהרשויות לא סוגר
לב של ביקורת שבא לידי ביטוי בדוח הכספי שולאחר מכן  8-9ולרשום עד חודש 
 וזה מה שמחייב.



 عـرعـرة الـمحـلـيعارة مـجـلس 

 

 המועצה המקומית עארה ערערה

 לשכת ראש המועצה رئيس المجلسديوان 

 0773624300:  טלפון 0773624300تلفون : 

 04 – 6352595פקס :  6352595-04فاكس : 

 30026מיקוד :  30026منطقة : 

 
 

 17מתוך  6עמוד 

 

לעומת מה שהוצג וצע לך לפני כן, מראה מה שהשעוד פעם מוכן לתת לך טבלה 
 לך היום.

 .כמעט אין מספר זהה ,אך זה מטעה בלאל עקל

 אתך לא מסכים איחסאן

 תן  לי לראות...

 - 2020עמודת ביצוע ב ,קח לדוגמא הוצאות שכר כללי שכבר הוצאת אותו עקל בלאל
 אשתקדבחוברת  ₪  מיליון 16לעומת  ₪  מיליון 15חדשה רשום החוברת שב

 הפרש.₪  כמעט מיליון

 בסדר איחסאן

 זו הוצאה שכבר הוצאת אותה עקל בלאל

השתתפות מפרש נובע ההחלק מ ---פנסיונרים  בקשר להוצאות שכר ,צודק איחסאן
הפרשות של בשל בפנסיה שמתעדכנת במהלך השנה ודבר שני אחרים גופים 

 .ביגוד והבראה

 .לך מספר אחרי מספר כמעט כולם לא זהים עקל בלאל

חבל שלא שלחת לפני, היו כפי שהסברתי לך כל עדכון משליך על המספרים ש איחסאן
מאיפה בא לך  ע"מ לאפשר לשבת אתך ולהראות ,לי כל השאלות לפני כן

 תקציב.הלפני מועד ישיבת מההפרש. קשה לענות לך תוך שעתיים 

מביא לחברי המועצה תקציב עם  העקרונית את ---שאלתי לאבו נזאר  עקל בלאל
לא זהים לחוברות שהיו מלפני מספרים, אנו לא מנתחים, ברגע והמספרים 

 תקין? אינוו דבר שזה לא מראה לך כי ישנשנים, 

 האם זה תקין? ,עדכון תקציב שלא בא לאישור המליאהעוד, 

 ?האם משרד הפנים מעודכן במתרחש

אך מתוך  ,נכון בסופו של דבר כולנו בני ישוב ומטרתנו אינה להפיל או להאשים
עדכון  לצורךמן הראוי להביא את זה לאישור  ,אנו לא רו"ח שקיפות בסופו

 .שהם איךוהמספרים יישארו 

לאחר  :התהליך אעדכנכם לגבי" המשפטית אך, מקדאד"נמתין לדעת  יו"ר מודר
רד הפנים שהיה לו הערות אישור מש לשעברנו לשלב  2021תקציב  שאישרנו
ר ולתקנו וזגביה, ודרשו לחאינו בר  הוצעסכום הכנסות מארנונה שואמר כי 
מליאה מחדש אך לפי הנחיותיהם נאמר כי אין צורך באישור  ו,ולהפחית

זה בסמכות ממונה המחוז ובהסתמך על כך  פעלנו לפי הנחיות משרד  ,אומנם
לאחר אישור מליאת המועצה צריכים אישור מילא בסופו של דבר  .הפנים

 משרד הפנים. 

 ?עלה  אוהתקציב ירד,  מחמוד כבהא

כי  כן הפחיתו ובחרו מאיפה להפחית לפי האופציות שאפשרו זאת וקווינו יו"ר מודר
אך לצערנו הייתה שנה לא טובה  ,יתאפשר לנו לגבות ולהגדיל את התקציב

 ונשארנו באותו מצב, זה מה שקרה. בגביה
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ת משרד הפנים אשר , שוב חוזר ומדגיש זו הייתה הנחייבאם זה חוקי או לא
הדבר קרה גם בשנת  ,ראשונה בערערההתקרית ה אינהוזו  מאשר את התקציב.

2020. 

 ...לגבי רישומים .

 (2021תקציב ) Gציג טבלה ומכוון לעמודה מ ---לפני שתעבור לעניין רשומים איחסאן
בעצם  תומשווה אותה לעמודה שלאחר תיקון ואישור משרד הפנים שמבטא

 מה שהציעה המועצה לעומת מה שאשר משרד הפנים.

 ,היהשלבדוק ולראות את התיקון שיכולת  סימןברור, כבר שקיפות זה בקשר ל יו"ר מודר
 )חשופים(. נסתרים אינם כבר המספרים

יכול לענות לך מקצועית סבורני כי איחסאן נתן לך את  מבחינת רישום, איני
סטטי  ולא דינמי הינו ביצועה ,לפי מה שבוצע בפועל רשםסומך עליו ש ,ההסבר
 משתנה עם הזמן.שאינו 

 עלול , זהןאלף ופתאום קפץ למיליו 500לגבי הפרשים באם הוצאנו מבין אותך 
ם החברים ידרשו נתוניבאם  אך כפי שהציג איחסאן זה דינמי ו ,לעורר חשד

 .תמיד אין מה להסתיר מוזמנים ,תקציבה אישורללא כל קשר ל

סו חלק מהם כ יוכ₪  1,570,000ל איחסאן: במקרה ויש הוצאה של שוא מוחמד יונס
 ?תבטאע"י גופים אחרים איך זה מ₪  700,000

כל עוד אין דוח מבוקר כל המספרים   לי זה הופך להכנסה, עוד פעםבשבי איחסאן
מוכן לשבת עם  "יזאראבו נ"וכפי שהציע  .בהתאם לביצוע בפועל תנים לשינויינ

תוצר של הנהלת חשבונות דוחות ב מוזמנים לעיין אני די שקוף, ירורכל אחד לב
 מובן. אינומוכן לתת תשובות לכל מספר ש ,מבדק שבא לווכל אחד יעשה את ה

 ל...לא מתכוון  בלאל עקל

  ? 2022ביצוע חוברת  סה"כזהה ל  2021חוברת  סה"כ ביצוע שואל:  עאמר גזמאוי

 של?הפרש  ‹ 870=   2022 חוברתב לעומת  531=  2020ביצוע עודף גרעון  עקל בלאל

מה זהים ל , אינםלאחר דוח המבוקרשנתונים שים לב ל, אדגיש ואחדש לך איחסאן
 הסוף.עד שקיפות  ...1,334,000גרעון של יש אלא  ,הצגת כעתש

 .יש שינוי לרעה לכן חוזר ומשיב לעאמר זה לא אותו תוצר

 אתן דוגמא אך  ...הסתיימה 2020שנה תקציבית 

כבר )בלאל( אתה  ,השלם כסף ע"ח פרוייקט מסוים כמקדמממשרד החינוך 
במהלך השנה  שלםממשרד החינוך כי  לך עומשרד החינוך וידעובד עם 
. קיזוזאת הולבצע  2018ו  2019 יםלחזור אחורה לשנ היום יכולאך  כמקדמות

  202ביצוע סעיף תקבולים ממשרד החינוך  2022הצעת תקציב בכפי שרואים 
ביצוע הכנסות  2022הבדל מהצעת תקציב ל  ₪ 50,640,00 הינוסכום ההכנסה 

הפרש של חצי יש ז"א  ,₪ 50,941,000עמד על  2020ממשרד החינוך בשנת 
 .כתוצאה מהתחשבנות עם משרד החינוךומיליון 

שלפיהם מצטברים וסכומים יש לו דוחות  , אומנםמשרד החינוך אינו סוגר שנה
שנה מסוימת שקורה  לכאורה ,מספר שניםשחלפו לאחר  יםומקזז יםחוזר

 סופגת כל השינויים והקיזוזים שהצטברו.
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מה הספק טרם הביא את משום ו 31.03דוגמה נוספת סגרתי רבעון ב 
 .קבלה ביטוי לאההוצאה פניו -החשבונית, על

כל עוד לא נסגרה השנה בספרים רושמים הוצאות רושמים את ההוצאות לפני 
 שנת הערך הנכונה ובמידת הצורך מבצעים הפרשות.

ניסיון  על סמךתלויות ...לתביעות הפרשה , "מקדאד"עוד דבר שהיה מעורב בו 
אני אמור להגדיל את לפיו אד מכין לי מכתב בתביעות תלויות מקדהעבר 

 .עוד הוצאהב לכאורה מדובר₪  אלף 700ההפרשה בסך של 

הנושא זה משתנה, לאחר התחשבנות עם התאגיד כמו כן לגבי הוצאות מים ש
 ,רק לאחר קבלת דוח כספי מבוקר למקובע ךדינמי והופ הינו כפי שהסברתי

 לאחר הוצאת הדוח והלאה סימן שטעיתי.השתנה מספר היה וז"א אם 

צד ב – כל רבעון "לפי דוח רבעוני"לתקן איך שאני מבין צריך ע"פ חוק  בלאל
כלפי חוץ זה " هللا سمح ال לא מאשים אף אחד " ,מספר זההאין הוצאות כמעט ה

 .מחשיד

 מי אמר שצריך להיות זהה? מוחמד יונס

 זה תקציב בלאל

 זה מתקזז... זה נכנס ...תניםיש דברים מש מוחמד יונס

 מה פתאום? התקציב אמור להיסגר בלאל עקל

 לאשור ... שהובא 2021ולא  2020מדבר על תקציב 

 ברות זההולא מדויק,,, קח לדוגמא שכר עובדי רווחה בשתי הח איחסאן

 קח למשל הוצאות שכר כללי ,אמרתי כמעט בלאל עקל

 וע?אתה משווה הצעה לעומת ביצ מוחמד יונס

 לא, ביצוע מול ביצוע בלאל עקל

אותה הוצאה בשלב שאחרי ₪  5בהנחה ונרשם בחוברת התקציב הוצאה של  מודר יו"ר
 ?4ה ל תהשתנפתאום ו 5 נרשםבא ואומר לך תסביר איך )בלאל( .. ₪ 4נרשמה 

 ,4 אחרת ופעם 5לא ייתכן פעם רושמים  ,אומר לכם יש משהו לא נוח)בלאל( 
 :ה אגב אבו אחמד שאל

 ?גדלהוצאות פחת או הסה"כ  ...ופונה לבלאל בשאלה לסיכום

  והינ 2021לעומת ב ₪  103,716,684 והינ 2020ירעון סה"כ הוצאות לפני פ עקל בלאל
 .   כלומר גדל ₪  103,957,000

 אקשה עליך )מתכוון לאיחסאן( יו"ר מודר

רערה לפני ביקורת כצופה מבחוץ מועצה מקומית עארה ע :בלאל בא ואומר
אך לאחר ביקורת של משרד , ₪ מיליון 103.1 של הוצאהמשרד הפנים רשמה 

₪  700 איפה היו ולאן הלכו הפחד ואני מ ₪  מיליון 103.8ל תיקנה הפנים 
 .מגלים נופנים לא הייהולו לא הייתה ביקורת של משרד  ההפרש?
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ד יארים איך  ,אך המצב לא נוח ואם אפשר להסביר לי ,לא חושדבלאל אומר: 
בהנחה ההפרש ברגע ומוטל עלי להסביר לתושבים מאיפה בא וזה כ במצב

 תקציב.את הואשרתי 

 דייקתי?

 سياسي محنك, כן דייקת בלאל עקל

לו מאבו אחמד שכל כך לא נעים  "בלאל"לא עשיתי כלום, להעיר רוצה לפרשן  מודר יו"ר
מבלי  לבטא את זה, מנסה לעדנה כביכול" בלאל"ל שה עבודת קודש וקשהשע

 .לפגוע בו

עוד פעם הדלת  ..התקשית ורוצה לבדוק (الحروف على النقاط ברשותך איחסאן )
שזה טבעי להרגיש אנשים השיב כדי תת לול ברראין בעיה למצדנו ...פתוחה 

 .מה להסתיראין , ולהרגיעם

 לכן מציע לדחות את הישיבה בלאל עקל

 בצחוק "הגזמת" מודר יו"ר

  2021לעומת  2020ביצוע  ‹... לגבי הוצאותזה עניין זמן איחסאן

אמור להיות  הוצאות שכראך דוח  ,שמוכן להבין שיש דינמיקהעיר מבלאל 
 .31/12 סגור  ב

 מסך לצפות ב מבקש -איחסאן 

 כלהלן:היו ( 2020ביצוע )עמודת  2021ב חוברת שחולקה הוצאות שכר ב

 98מיליון ו  15שכר כללי הוצ' 

 931 ליוןמי 40שכר חינוך הוצ' 

 30מיליון ו  56מסתכמים ב 

 2022חוברת שחולקה ב שנת עם בהשוואה 

 30מילוין ו  56ב מסתכמים אשר 

 .מודע לו  ו"סאמר"קיים הסבר  –אחד ל אחד 

 בשכר כללי ולא בשכר של ימויןבקשר לשכר הנהלה חינוך משרד פנים דרישת 
 חינוך

 ...... 

 נישאחד במקום היש אתה מלבכאילו שקיפות בסוף צריך בלאל... 

 ال ابدا - איחסאן

 يعني كيف

 לסיים לגמרי –יותר מזה 

לבדוק באם סטיתי יכולתך ב – 31/12נועות בלתי אפשר לסגור ב ת –אין מצב 
 לבוא אלי בטענותומדוח מבוקר 

 מעבר לזה אין מה להוסיף
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 אישור התקציב ע"י משרד הפנים:בקשר ל מקדאד

ולדרוש שאושר ע"י המועצה  קציבבסמכותו לאשר את התפנים המשרד 
לו שינויים יבוצעו יבמקרה וקבע בעצמו א ,להפחית או להגדילבאם שינויים 

 .המועצהלמליאת ור מבלי לחזבסמכותו לאשר את התקציב יהא 

הוא זה שמאשר את התקציב בשינויים ללא צורך באישור מליאת המועצה 
 היות והוא זה שדרש את השינויים.

 שר צריך לקבל מכתב בכך שכן מאשר, האם יש לנו מכתב זה?במידה ואי בלאל

השינוי וחתם את הוא זה שדרש  שר את התקציב והוציא אותו, ימשרד הפנים א מודר יו"ר
 עליו.

לאחר ביצוע השינויים  26/10/2021מיום מציג אישור משרד הפנים על התקציב  איחסאן
 .הטבלאות שנשלחו למשרד הפנים בהשוואה עם

הנחיות שנתן כפי שמופיע ל בהתאםשר את התקציב ימדגיש כי משרד הפנים א יו"ר  מודר
ההוראה שאין צורך להחזיר לאישור מליאת את בנספח א' והוא זה שנתן 

 המועצה.

 העביר לי את האישור של משרד פנים?אפשר ל בלאל עקל

 .סאמיה תרשמי אצלך משימה להעביר לחברי המועצה ... ממשיכים מודר יו"ר

איחסאן ניסה לתת את ההסבר המקצועי והדגיש מה שנרשם קודם אינו תורה 
 כל עוד ולא יצא דוח כספי מבוקר.משמים 

ישנם  נושאים בהנהלת חשבונות שירשמו מתוך הערכה עד שזה בא לידי ביטוי 
חייבים לפעול  ,הזמןסביר שיחולו שיוניים במהלך  ,כביצוע לאחר סיום הפעולה

מעדכנים את הספרים אנו ומתוך שקיפות ית ולדייק לפי ההוצאה העדכנ
 .ובירוריםשאלות שם אותנו במצב לא נוח בהתאם לשינויים שנעשו וזה בעצם 

 אם תרצו עוד מידע אתם מוזמנים לעיין ולקבל תשובות.

 עדכון תקציבעניין  2מתייחס לשאלה מס'  בלאל עקל

 ?לאישור מליאת המועצההעדכון  למה לא בא

ר אושר  ע"י ורק באוקטוב -2021אושר ע"י מליאת המועצה באוגוסט התקציב  מודר יו"ר
 .משרד הפנים

  .בדרך כלל היינו מביאים עדכוני תקציב לאישור המליאה

וחייבים להריץ ולנצל הרשאות ותקציבים לפני סיום  –היות והיינו בסוף השנה 
אישור להביא את העדכון במסגרת ו הוחלט לקצר זמןהשנה ומתוך אילוץ 

ובצל התנאים  במיוחד והדבר נעשה ע"פ הנחיית משרד הפנים. –התקציב 
 גזברות.שידועה לכם חוסר יציבות ב

 חשופיםכבר הנתונים 

 אין הסבר אחר

 ממשיכים
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  434ו  מיליון 15ביצוע היה  100 ו מיליון 22 –הכנסות מארנונה  3שאלה מס'  עקל בלאל

לא שים מספרים כל עוד וידוע לנו למה מנפחאותה הערה הייתה שנה שעברה, 
 למספר.יכולים להגיע 

 מיליון. 13על כך ולבסוף גביתם  והערנו 800מיליון ו  20אשתקד רשמת 

 ולחסוך ממנו לדרוש שינוי. קצר דרך על משרד הפניםללמה לא 

 מתוך תקווה – االمل باب من שיך מחמוד

  ... ممكنالرجاء باب من – مستحيل בלאל עקל

 ...כפי שהערנו...מיליון  18 של  מספרשרד הפנים החזיר אתכם לעובדה מ

 קפצהמ –שיא בגביה היה ה תנו שנה לפניומה שעודד א שיך מחמוד

 :התקווה באה מאיפהסביר אבקש מאיחסאן לה יו"ר מודר

 לאחר מכן יש לי מה להגיד

 איך הגענו לסכומים שלפניכם: איחסאן

 ₪  31,516,231סך  שעמד על 2022ע"פ חיוב שנתי במהלך שנת 

 סקר נכסיםממיליון  5של צפוי הגדלה 

 ₪  10,954,869בסך של  עבור הנחות 30%צפי 

 ₪  16,614,885גביה שוטף =  65%צפי 

 מתוך יתרת פיגוריםפיגורים  חיוב ₪  5,342,426צפי 

 אגרות עיקולים₪  378,077צפי 

י הגביה התחזית שלנו שהתבססה ע"י נייר עבודה ונתונ מרכיביאלה הם 
 יעד גביה שנתי שלמצפים להגיע ל אנו יהםשעל פ, 21/03יום ו נכון לשנתקבל

22,100,000  ₪  ... 

מיליון שיקים עתידיים שיפרעו עד  4.715עומדת על  21/03/2022גביה נכון ל
לא מהשיקים  5%מיליון סה"כ גביה נכון להיום )בהנחה ש  4.109 2022סוף 

 מיליון נכון להיום 8.600יכובדו( נגיע לגביה בסך 

בלי , ברבעוןמיליון  5.500סך דברים על אנו מלינארי כמובן יחס הגביה אינו 
 להתייחס לעניין האכיפה.

מהעבודה שלו טיפול ניכר ללא גזבר קבוע שחלק הרשות מתנהלת כבר שנתיים 
 .גביההבנושא 

מרץ לבין  2021מרץ בין השוואה  תטבלבקשר למענק מותנה מציג  עוד להעיר
2022. 

 3.649מיליון, סה"כ  1.950, גביה שוטף  700מיליון ו גביה פיגורים  2021מרץ 
 2022מיליון, שוטף מרץ  2.222עומדת על  2022מיליון לעומת גביה פיגורים מרץ 

 מיליון. 4.715 21.03.2022 עדמיליון סה"כ גביה  2.492על עומד 

מקווים ברה, עמצב יותר טוב מאשר שנה שבכבר נמצאים  גביהימים  10פנינו ב
 לצורך השגת את המענק המותנה. גביה להגיע ליעד
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על  מתקציב הארנונה העומד 90%לעניין המענק המותנה המטרה הינה להגיע ל
 נק המותנה.את הרשות בקבלת המע יזכהמיליון וזה  22.100 סך 

 

 , איזון ....מענק מותנה

 

 ?2021 ביצוע 0לעומת מענק מותנה  ₪  3,155,400 סכום איך רשום לא הבנתי  בלאל עקל

 לא הגענו לאחוז שמזכה אותנו אז הביצוע הינו אפס. איחסאן

ומאידך שבים גביה מתו הכפול מצד מגדילרווח הווה השגת המענק המותנה מ
 .האיזון מענק 15%גם מקבלים 

בעיות גביה אצלנו בערערה לצערי הרב ישנם הרבה בתים שטרם בקשר ל הערה, מודר
מזה שנתיים מנסים לעשות סקר נכסים רק לא מזמן ערכנו  ,נמדדו עד היום

 .מכרז בתקווה עם כניסת גזבר חדש יצא לפועל

 דבר שיצר בעיה באחוז הגביה ובקבלת מענק מותנה

שעברה לא צלחה לא יכולנו לנקוט בכל הצעדים כפי שנהוג כמו שנה הגביה ב
בגלל החוקים עיקולי בנקים ודרך חברות שיוצאות לשטח לתוך הבתים 

עובדה  (רנונהאכאלה לגביית חובות  בחברות אפשר להשתמששלא )החדשים 
נמצאת כבר גביה האותנו לעצור את ההליך, לעומת השנה חברת  שאילצה

 .ונניםשמתל ויש אלהבשטח 

 .ולא לפני "רמדאן"להתחיל לאחר אמורים לגבי עיקולי בנקים 

 בתים. 2000כ  צפוי תוספתמנות ע"י  –יעשה בשלביות  –סקר נכסים לגבי 

ים שמגבילה אותנו משרד הפנמדיניות של שלי הינה בניגוד לעמדה עוד להעיר 
וזאת , ובחוסר עלינו לנהוג בזהירות אך לא בזהירות יתר לעבוד במעט שיש,

 ת.שנצליח לתת שירו כדי

 סעיפיםוחלקה אותם ל₪  10אסביר בהנחה ובאה המועצה ושמה לעצמה 
מגביל בסוף הדבר ל עבור חינוך וכו...₪ עבור תכנון ₪  כבישיםעבור ₪ כלהלן 

 ולא מאפשר תמרון.

נתת כבר מסה"כ התקציב  80%בחרת לעבוד לפי ניצול של במידה וזאת  לעומת
אם זה  בין הסעיפים לחלק את התקציבושיקול דעת איך  למהנדס חופש פעולה

 מבלי לחרוג מסה"כ תקציב אלא בהחלפת סעיפים. תכנון וכו'לכבישים או ל

 כרו"ח  לא ידוע עד כמה נוח לו לעבוד בשיטה זו

 מהתקציב. 80%בעד לתת לכל מחלקה לעבוד לפי ניצול של  אני

וכך במקרה ולא השגת את היעד שלך בגביה צלחת לפחות לשמור על ניצול 
 ולא מעבר. 80%במסגרת ה

מאיתנו לעלות בגביה, ואני  דורשנים כל עוד עם משרד הפאנו בוויכוח מתמיד 
תן לי את האפשרות לתת את השרות לתושב ע"מ להצליח לגבות ממנו בדעה 

 את הארנונה.

 " اشتغل بالقليل ودبر حالك" והם מתעקשים תעבוד במעט ותשבור את הראש
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לעומת בשנתיים האחרונות יש סוג ו ןגרעו של מצבבתוצאה והכי חשוב היינו 
  עוני בהקשר זה.אינו גרכיום של זהירות ו

לאפשר אלא  ,עט שישלכן פונה לחברי המועצה לא לתת עוד יד למחוז לעבוד במ
 תושבי עארה ערערההולם לת ורישתת מתאימה לשלנו מסגרת תקציבית 

מקרים שחוזרים על עצמם באים  ישבוא ולדרוש גביית ארנונה, לולאחר מכן 
ורות אלנו בטענות ודורשים מאתנו לאסוף אשפה ולפרוץ כבישים ולסגור ב

 ולבסוף ולאחר בדיקה מתברר כי אינם משלמים ארנונה.

מתי  מתי מבצעים עיקולים? להגיד להנהלה מתי יהא סקר נכסים? חובתכם
 לדגמה ?תתנו תשובות להשגות

מההשגות מטופלות  40%כמעט  ,לאחרונה ועדת הנחות מתכנסת יותר מקודם
 וממתינות לאישור משרד הפנים.

 מצפה להשגת היעדכמובן יש שינויים בגביה, ו

 

 בנוסף יש עוד שירותי גביה משפטיים מקאדאד

הזדמנות לגבות את נכון יצאנו במכרז שירותי גבייה משפטיים כבר יש לנו  מודר
 אותם שמעודדדבר  תביעה ולהגיע להסכמי פשרה שיגההסכומים הגדולים ל

 קצר דרך למענק מותנה.עוד מקור הכנסה שאמור לכלומר  לשלם.

 ע ליעד.בתקווה והפעם נצליח להגי

מיליון  104מיליון לעומת בשנה לפני היה  137לא יכולים לרשום הכנסות בסך  בלאל
במקרה כזה כל עוד יש הכנסות גדולות במקביל יש הוצאות גדולות שעלול 

 לשים אותנו בגרעון 

ללכת  בעד לאשר להכנסות ולנצל את כל התקציבים, קמעדיף להיות ראלי ב
 .عالغميض شو ما قال(مش )אחרי משרד הפנים 

 ההשוואה ניין אתך בעלא מסכים  מודר יו"ר

 מיליון 104מיליון מול  137זה לא אמור להיות 

  وانما 104 مقابل 137 يكون الزم مش الطرح

  :ההשוואה שלך רלוונטית בשתי מקומות

 בהכנסות מארנונה ו

 בניה.הועדת התכנון וובהכנסות מ

בתכנית אתגרים בגלל  ...ת בחינוך אך אינה רלוונטית בהכנסות של פעילויו
 .כמתוכנן תקציבמלוא הניצול לא התאפשר הקורונה 

הנתונים על אף מיליון  2בעצמה שמה לערערה סך של היא ועדת תכנון ובניה 
מאמץ ומבלי להתייחס לתמ"ל ולמרות שסכום זה נקבע לפני אישור שיש בידנו 

  .כפי שקבעה הוועדה המקומיתת הסכום נשאר ולעוד תוכניוממוקד 

 22צפי של המיליון לבין  15השוואה להכנסה ראלית של וההכנסות הבקשר ל
 לרגע אתה נבהל אך אנו מדברים על: מיליון.

, שנה קודמת לא היה בה פעולות בספרי המועצה בתים שלא הופיעום ישנ
 3ספציפיות של גביה, שנת קורונה, גביה שהכפילה את עצמה במהלך של 
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 5ל עד מיליון בשוטף   3קפצה מ : ינואר פברואר ם בהשוואה עם חודשי חודשי
 מיליון פלוס.

 .זה מוכיח שאנו לא רחוקים מהשגת היעד

 .וחובתנו כלפי הישוב לגבות ארנונה ע"מ שנוכל לתת את השירות

 מיליון61 היו הכנסות ממשרד החינוךהמיליון לעומת  1.474עצמיות חינוך,   בלאל

  104גבית  869עצמיות רווחה, 

 יה בשנה הקודמת אותו דבר ה

 74גבית  1,512

 כרו"ח למה לא גובים ממשרדים

 עצמיות זה לא משרדים איחסאן

 עבור חוג ספורט  ת ממשפחותוגבללא החלטת אם למשל  מודר

 הכנסהעל ה יםוותרמם חוגים ומיקייעתים מהספורט בישוב ל כמדיניות עידוד
 עצמית ה

כהכנסה רשום ל שחייביםיד פר תלמתאונות ביטוח ₪  67דוגמה אמורים לקבל 
 יםהספר מוותר יתמיכה בבתהבמסגרת והחלטה  יםאך בשלב מסויים מקבל

 לשימוש ביה"ס. העלי

 ,ממשרדים ממשלתיים םאותו דבר קורה לגבי תקציבים שאמורים לקבל בלאל
 בביצוע מקבלים הרבה פחות ממה שתקצבתם

 דווקא אתה אמור להבין את הסיטואציה איחסאן

א לגרוע מאף תלמיד אני רושם מספר מקסימלי של משתתפים ע"מ לבקייטנות 
ההוצאה תהא בפועל משרד החינוך מתקצב פר משתתף ו להשתתף בקייטנה,

 בהתאם למספר המשתתפים בפועל.

מקבלים גם ביאורים  םלהבדל מרשויות אחרות ומעבר לטבלאות תקציב את
לבוא  שמראים ומסבירים מקור כל הוצאה והכנסה או שינוי שתחסוך מכם

 ₪ (.)פירוט פר כל  בשאלות

אבל בסעיפי חינוך  מהחיוב,  65%בארנונה כן יש לי שיקול דעת הנחתי גביה של 
 ורווחה כמעט אין לי שיקול דעת, ואני עומד מאחורי כל מספר.

 לביצוע בהתאם  יהיהוהוא  מאשר מה שהוקצה בתקציב הביצוע שונהלכן 
 . בניצניםכמו בפועל הוצאה ה

 משרד הפנים של אני יודע שבלאל לא בצד  שיך מחמוד

ומנצלים  Xמתקצבים היות ול השנים מניסיונן לאורך כ... שואל איחסאן 
 .מחצית

חוזרת על עצמה לטובת סעיף האם ניתן להשתמש ביתרה שאינה מנוצלת וה
 אחר

 .אתה לא יכול להעביר לסעיף אחר איחסאן
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באותו סטטוס זה משתנה משנה  ארנשין סעיף ספציפי שלאורך כל השנים א
  לשנה.

 1.350עומד סך  2021 יצוע בלעומת  300,000הסתכם  2020 קייטנת קיץלמשל 
 ביצוע ב  ₪מיליון  הפרש של 

 חוזר ומעיר כי ישנה בעיה ארגונית  בלאל עקל

בא משרד הסייעות ולבעיות שנתקלים בה השנה, אתם לא מודעים לעניין  מודר יו"ר
ייעת נוספת בניצנים והיו כל מיני ניסיונות החינוך וקבע כי לא יתקצב הפעלת ס

מצד הסייעות להכשיל את הפרויקט כי החלטה זו גרמה למאמץ יתר מצדן ללא 
 תוספת בשכר. 

 גם במספר המשתתפים ולבסוף במספרים שבתקציב. יםתבטאקשיים הללו מ

 הפסקה

 ברשותכם ממשיכים, נתן לאבו שאדי להמשיך בשאלות שלו  מודר יו"ר

 יאמר התאמץ, קרא ובא מוכן לישיבהלזכותו 

 .מקבל את ההסברזה לא אומר שאני ( כבר ענית לי 3,4,5,6באשר לסעיפים ) עקל בלאל

נקבע סכום של   2022( לגבי תקבולים ממשרד החינוך לשנת 7בסעיף )
 למה?₪  52,707,987היה  2021לעומת ביצוע ₪   60,343,373

 זה אותו דבר שיך מחמוד

 האם יש עוד שאלות? רת איחסאןעד לחז מודר

 , במידה ולא התייחס לשאלתיממתין עד לסיום שאלות בלאל מואנס

 אולי אוכל לענות לך במקום אבו אחמד.  מודר

 איחסאן כבר הגיע 

ההפרש ומסביר כי   2022לבין תקציב  2021מביט בטבלת השוואה בין ביצוע  איחסאן
שנה הצפי הוא ה 2,355שנה שעברה תקצבנו  ...המהותי היה בסעיף ניצנים

  .בגלל הקורונה כמעט לא היה השתתפות בשנה שעברהוזאת ₪  4,630,055
 בסעיף ניצנים בלבד. 300מיליון ו  2 כמעט הפרש

 אלף ש"ח 800שעברה כ  שנהב ₪מיליון  1.300 תוכנית אתגרים  –עוד משהו 
 בירידה לא בעליה

 הסעות 

 ניקיון מטהרי אוויר

 אלף 130אלף מול  650 נוער וצעירים 360תכנית 

 בעליה אלף 243קייטנות אביב חורף 

 מה לגבי למענקים מיועדים קלבלאל ע

 משרדי ממשלה כבר הפסיקו לתת מענקים –קורונה בעיקר  איחסאן
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 למה יש עליה בהוצאות שכר כללי 11כבר ענית ...לגבי סעיף  10תדלג על סעיף  עקל בלאל

 אלף, 26שכר יו"ר ירד ב  איחסאן

 מנהל מיצוי משאבים עבד חצי שנה במהלך שנה שעברה

 ת הנדסה מנהל פרוייקטים מחלקבמשרה חדשה 

 פקח רישוי עסקים לא אויש שנה שעברה

 פקח סביבה לא אויש שנה שעברה

 אחראית תחבורה ציבורית לא אוישה שנה שעברה

 פנסיונרים

 בקשר לשכר מנהל ספורט, לא היה מאויש ושאחי מואנס

 מבחינתנו עדיין לא סיים נמצא במחלה איחסאן

 ?עד מתי עבד פיצי עקל בלאל

 אך יצא לחופש מחלהאוקטובר,  חסאןאי

 עוד לא סיים ימי מחלה יו"ר מודר

 פיצי מצהיר כי סיים עבודה עקל בלאל

סיים עבודה אך מנצל יתרת ימי מחלה היה אמור לסיים בחודש ינואר כנראה  יו"ר מודר
מצב בהתייעץ עם מי שייעץ לו שכדאי לנצל ימי מחלה מילא הוא כבר היה 

 ע מלצאת במכרז לאיוש המשרה.זה לא מונ בריאותי לא טוב, אך

 אתה יכול לאייש כל עוד הוא נמצא במחלה? ושאחי מואנס

 .לא נותר לו הרבה ימי מחלה עד לסיום הליך המכרז יו"ר מודר

₪  24,285,082לעומת  2021עמודת ביצוע ₪  15,430,441מה לגבי הסכומים:  עקל בלאל
 ינוך?סעיף הוצאות פעולות ח 2022עמודת תקציב 

 מיליון 9הפרש כמעט 

 מיליון 19.460 הינועדכני הנתון ה – 2021 ע"פ רבעון רביעי איחסאן

 רביעי לשנת דוח רבעוני  ך הכנתהתנועות שבוצעו לצורבעיקר בשל ההפרש 
 ובעיקר  2021

  ה, חוב נותלגנהשלמה 

חייבים להציג את  –פועל יוצא אך  –גננת את ה הקמעסיהיא זאת שהמדינה 
ה ל עליה של מדובר בפעולה רישומית  שגרמ בתקציב, ההוצאה הנ"לההכנסה ו

 ...מיליון בהכנסות  2.126

 השנה 14לעומת  2021בשנת שניות סייעות  11תקצוב עבור 

 לישובי חוץ ילדים מערערה שלומדים מחוץ אגרות תלמיד
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מיליון במידה ואבו נזאר יבקש הצבעה על  19.366מיליון לעומת  15.430יש  בלאל עקל
 התקציב על איזה סכום יצביע?

( זה לא בא 2021ביצוע אין שינוי בתקציב, אתה התייחסת לביצוע )הוצאות  איחסאן
 להצבעה.

 .בעמוד של הצעת התקציב לא נגעתי בשקל ממה שחולק לכם

 ₪  24,285,082כאילו נשאר  בלאל עקל

ים, מצפה כי משרד הפנים ילסיכום מבקש לתקן אותו צריך להיות קצת ריאל
 .ידרוש להפחית

 موفقين ان شاء هللا

 יש עוד שאלות? מודר

 בעד אישור התקציב?מי מבקש הצבעה 

 : אישור תקציב בעד  הצבעה/החלטה

 יונס מודר .1
 שיך מחמוד .2
 עטא מסעוד .3
 מוחמד יונס .4
 לואי מסעוד .5
 מוחמד אבו גוש .6
 טאלב גוהגאה .7
 עאמר גזמאוי .8
 אחמד מלחם .9

 נגד:

 מחמוד אבו שיכה. .1
 בלאל עקל .2

 נמנע:

 מואנס ושאחי .1
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