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 נוכחים:

 
 .יו"ר המועצה –משלב זי ומר פא .1

 הגיע באיחור -מ.מ. ראש המועצה -ד"ר יוסף מטאנס .2

 .המועצהחבר  –מוחמד עבאסמר  .3

 .המועצהראש סגן  –ג'מאל ג'ומעה מר  .4

 .המועצהמ. ראש מ. –ד"ר יוסף מטאנס  .5

 .חבר המועצה -פס עזאם חני רמ .6

 .המועצהר חב – מר סאלח עבאס .7

 חבר המועצה. -מר ראיד חמדאן .8

 המועצה.חבר  –מר מליח נסרה  .9

 חבר המועצה. -מר איימן ביתם .10

 .המועצהחבר  –מר כמאל אחמד  .11

 .המועצהחבר  –מר עבד נעים  .12
 
 

 נכחו גם בישיבה:
 

 (.) כותב הפרוטוקולמנכ"ל המועצה  -עו"ד וסים מוקלד -

 עמ"ש המועצה.יו -לוסעו"ד חנא בו -

 מועצה.עוזר ראש ה -ה חביב ג'הג'אמר  -

 גזבר המועצה. -מר ראיק שיח' -

 הישיבה מוקלטת. -מקליט הישיבה  –ג'לאל בנא  מר -
 

 נעדרים:
 

 המועצה.חבר  –מר מאזן גדבאן  .1
 

 על סדר היום :
 

 , לפי הפירוט שצורף להזמנה.2020 תקציב שנת הכספיםעדכון  .1
 

 : מועצהראש הב, משלאוזי פ
 

ד אנו מנחמים את החבר מוחמסדר היום נתחיל את לפני ששבאו לישיבה כל הנוכחים שלום ל
גזבר המועצה להסביר לחברים את סעיפי יום ואבקש מעבאס במות אמו ז"ל , מתחילים סדר ה

 העדכון.
 
 

 ראיק:
 

במדינה בשל כך שעקב מצב החירום שהוכרז המעודכנים  סעיפי התקציבמסביר לחברים את 
ורונה חלק מסעיפי התקציב הן בהכנסות והן בהוצאות עודכנו לפי טבלת התפשטות נגיף הק

 : הסעיפים המצורפת וכי יתר הסעיפים בתקציב נשארו ללא שינוי כך שהעדכון מסתכם
 

 .אש"ח 83,831 -סה"כ הכנסות מעודכן
 אש"ח . 83,831 -כןסה"כ הוצאות מעוד

 
 כנו עם פירוט :שעודסעיפים להלן טבלת ה -

 
 



 פאוזי:
 

 מי בעד ומי נגד ?הגזבר אבקש הצבעה התקציב ע"י עדכון סעיפי לאחר הסבר 
 
 

 .עבד, איימן, יוסף פאוזי, ג'מאל, מוחמד, מליח, חניפס, כמאל, בעד:
 .ראיד, סאלח -נגד

 אין נמנעים. -נמנע
 

 החלטה:
 

 .2020קציב שנת הכספים תעדכון לאשר ברוב קולות הוחלט 
 

 . 15:30שעה  ,  19.5.20הישיבה ננעלה היום 
 

 עצהעו"ד וסים מוקלד, מנכ"ל המו  ראש המועצה פאוזי משלב ,
 
 



 

       תקציב 2020 מעודכן
       הכנסות

 מספר סעיף שם הסעיף
תקציב 
   תיקון תקציב מתוקן מאושר

 1111100100 ארנונה
     
9,200,000  

      
7,200,000  

         -
2,000,000    

 1232000800 הטלי השבחה
     
1,150,000  

         
550,000  

           -
600,000    

 1282000220 כיפהקנסות וא
        
200,000  

         
100,000  

           -
100,000    

 1312301920 ניצנים
     
2,450,000  

      
2,050,000  

           -
400,000    

 1317800920 הסעות
     
2,050,000  

      
1,750,000  

           -
300,000    

 1313210920 ניהול עצמי
     
2,050,000  

      
2,010,000  

             -
40,000    

  1192000914 מענק פיצוי הנחות ארנונה

         
344,000              344,000    

  1192000990 השתתפות קרן ניקיון

         
208,000              208,000    

  1192000915 מענק מצ"ינג חינוך ורווחה

      
3,565,000  

          
3,565,000    

השתתפות משטרת ישראל באבטחת 
 1317100990 מוס"ח

        
550,000  

         
440,000  

           -
110,000    

  1194000910 מענק איזון מותנה

         
527,000              527,000    

   סה"כ תיקון להכנסות

      
1,094,000  

        
1,094,000    

       
       הוצאות

 מספר סעיף שם הסעיף
תקציב 
   תיקון תקציב מתוקן מאושר

 1721000750 אבטחת לילה
        
540,000  

         
530,000  

             -
10,000    

 1611000780 הוצאות שונות )הקטנת עלות עמותות(
        
150,000  

         
100,000  

             -
50,000    

הוצאות משפטיות אחר )הקטנת עלות 
 1617000501 תובע(

        
230,000  

         
202,000  

             -
28,000    

   עלויות אחזקת משאית גזם

           
20,000                20,000    

  3,000            1741000732 אחזקת טרקטור )חדש(
             
7,000                  4,000    

  6,200            1741000733 רישוי וביטוח טרקטור )חדש(
           
12,200                  6,000    

  1712300752 פינוי והטמנת גזם

           
75,000                75,000    

 1712200731 דלק לרכב טאוט
        
110,000  

           
80,000  

             -
30,000    

 
 
 
 
 
 

 1812400710 הסעות
     
1,320,000  

      
1,045,000  

           -
275,000    

 1817800710 הסעות
        
650,000  

         
525,000  

           -
125,000    

 1817100750 אבטחת מוסדות חינוך
     
1,060,000  

         
890,000  

           -
170,000    

 1812300751 ניצנים
     
2,450,000  

      
2,050,000  

           -
400,000    

 1813200810 השתתפויות לבתי ספר )ניהול עצמי(
        
810,000  

         
675,000  

           -
135,000    



 

 1838000840 אחזקת ילדים בפנימיות
     
1,000,000  

      
1,357,000              357,000    

 1611000110 שכר נבחרים
     
1,486,000  

      
1,580,000                94,000    

 1721000110 שכר מינהל שמירה וביטחון
        
480,000  

         
442,000  

             -
38,000    

 1812300110 שכר גנ"י חובה
     
2,700,000  

      
3,773,000  

          
1,073,000    

 1815200110 שכר בי"ס תיכון
   
13,500,000  

     
13,050,000  

           -
450,000    

 1812400110 שכר מעון
     
1,100,000  

      
1,049,000  

             -
51,000    

 1999000310 פנסיה )עלויות פרישה(
     
4,060,000  

      
4,760,000              700,000    

  1999900980 הוצאות מותנות

         
527,000              527,000    

    סה"כ תיקון להוצאות

        
1,094,000    

       


