توثيق538:
محضر جلسة
محضر جلسة المجلس البلدي غير االعتيادية رقم  T2/2020المنعقدة يوم االربعاء الموافق  2020/03/18في تمام الساعة
 19:00وذلك في قاعة الحكمة -البناية الجديدة.
الحضور:
سمير صبحي محاميد -رئيس

زكي محمد اغباريه -قائم باالعمال

علي خليل جبارين -نائب

مصطفى محمد ابو ماجد -عضو

وجدي حسن جبارين -عضو

محمد نجيب محاميد -عضو

محمد فوزي محاميد -عضو

اياد احمد حج فرح -عضو

زياد ابراهيم ابو شقرة -عضو

رامز محمود جبارين -عضو

فاروق عوني محاجنة -عضو

وبمشاركة كل من:
جمعة اغبارية -محاسب البلدية

مصطفى احمد قبالوي -المستشار القضائي

ناصر خالد اغباريه -مساعد رئيس البلديه

عوفر تودر -المدير العام

الغياب:
توفيق سعيد جبارين -عضو

رائد كساب محاميد -عضو

طارق زياد ابو جارور -عضو

وافي فخري زيتاوي -عضو

محمد يوسف اغبارية -عضو

بالل ظاهر محاجنة -عضو

علي عدنان جبارين -عضو

رفعت احمد محاجنة -مراقب البلدية

جدول االعمال:
 .1المصادقة على الميزانية العادية للسنة المالية  2020ومالكات القوى العاملة -مرفق طيه الموازنة العادية للسنة المالية
 2020ومحضر جلسة اللجنة المالية .-

مجرى الجلسة:

أفتتح الجلسة رئيس البلدية د .سمير محاميد بقوله :بسم هللا الرحمن الرحيم الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف
المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 .1المصادقة على الميزانية العادية للسنة المالية  2020ومالكات القوى العاملة -مرفق طيه الموازنة العادية
للسنة المالية  2020ومحضر جلسة اللجنة المالية .-
عرض رئيس البلدية الموضوع امام الحضور للنقاش:
السيد مصطفى ابو ماجد  -عضو البلدية  -نشكر االخوة الموظفين السيد جمعة اغبارية ,السيد احمد قاسم جبارين
والسيد رائد سعيد اغبارية ,وتم مراجعتي لهم بشأن الميزانية ,وتم التوضيح في بعض البنود .انا اقترح:
.1
.2
.3
.4

تخصيص ميزانية بقيمة  3-2مليون شاقل لرفع مستوى وجودة البجروت ,وتعميق التعليم للغة العبرية
والرياضيات بمستوى خمس وحدات من اجل زيادة نسبة قبول الطالب في الجامعات.
زيادة الميزانية للشوارع واالرصفة وشراء سيارة تكنيس مناسبة للشوارع واالزقة.
تخصيص ميزانية لفعاليات ال منهجية مثل رمضان واالعياد ,ودعم رياضات اخرى غير كرة القدم
مثل النوادي الرياضية والفروسية.
تعميق الجباية والعمل على فتح المنطقة الصناعية.

السيد وجدي حسن جبارين  -عضو البلدية  -سابدأ في االمور الجيدة في الميزانية منها ارتفاع عدد منح الطالب
وهذا امر يفتخر فيه ونسال هللا الزيادة من اجل الطالب والتعليم العالي ,وايضا ارتفاع ميزانية النظافة والشوارع
وهذا امر مبارك وزيادة جيدة ,هناك زيادة عالية عن الميزانية السابقة بحوالي  50مليون ,كنت اتمنى ان نرى
تفصيل عن الجباية بمبلغ  65مليون شاقل واين تم صرف المبلغ .نأمل تحقيق زيادة الدخل بجهود الرئيس
واالدارة خاصة الدعم الوزاري والحكومي وخاصة التسريع في موضوع المنطقة الصناعية ,زيادة تطبيق
الفرض القانوني على الصحة ,النظافة وغيرها من اجل النظافة والنظام.
مالحظاتي على مبلغ  95الف شاقل هاتف للروضات مبلغ عالي وبحاجة الى فحص.
السيد اياد احمد جبارين  -عضو البلدية  -نشكر االخوة القائمين على اعداد الميزانية رغم صعوبة االمر على
المعدين للميزانية ,يجب ان تبني الميزانية بشكل واضح ومفهوم ,ال يوجد بنود ميزانية واضحة في الميزانية
(צבוע) وهذا االمر اخافني واقلقني ,بشان ميزانية لجنة التنظيم انا اضع فيتو عليه وستكون الميزانية خاصة
للتخطيط والهندسة فقط ,الميزانية التي تاتي من الترخيص يجب ان تعود للمواطن مباشرة.
د.علي خليل جبارين  -عضو البلدية  -نشكر االخوة القائمين على الميزانية ,الميزانية بالمجمل ليست للمستوى
الذي نطمح به ,اقامة يوم دراسي لوضع ومناقشة موضوع البجروت بشكل عام ,يجب ان يكون انصاف بانواع
الرياضة ,بحاجة الى دعم الطالب الذين يذهبون الى تخصصات معينة ,النظافة بحاجة الى عمل اكثر,للمعدين
الميزانية كنت اتمنى ان يكون اقل  %10مصروفات للقيام بمشاريع هامة.
السيد زكي محمد اغبارية  -نائب وقائم باعمال رئيس البلدية  -تأكيد على حديث االخ اياد بما يخص ميزانية
التنظيم.
د.محمد نجيب محاميد  -عضو البلدية  -انا مع كثير من المالحظات التي ذكرت ,بشأن الميزانية (צבוע) 95%
من قسم المعارف والرفاه هي (צבוע) المطلوب كيفية الحفاظ عليه واستغالل فقط لهذه االقسام وفعالياتها .انا
اتوجه الى ادارة البلدية بالمحافظة على الميزانية لهدفها فقط ,نجاعة السلطة المحلية فعليا وقانونيا باالرنونا
والجباية وفرض القانون ,وضع تصور شهري لعمل االدارة في االرنونا ,بما يخص البجروت ليست فقط

القضية مالية وايضا يجب ان يكون فحص لخريجي الجامعات وطريقة تدريسهم وعملهم وتمكنهم لدراسة
وتشجيع المعلمين القدامى للخروج للتقاعد .نبارك اضافة الميزانية في موضوع النظافة.
السيد وجدي حسن جبارين  -عضو البلدية  -فحص موضوع عمل المقاولين وااليجار (المباني المستأجرة).
قام محاسب البلدية السيد جمعة اغبارية بالرد على تساؤالت االخوة اعضاء البلدية وتوضيح االمور بما يتعلق
بتحضير الميزانية وما يتعلق ب" כסף צבוע".
كما قام المدير العام للبلدية السيد عوفر تودر بتوضيح امور تتعلق بالتخطيط والبناء وامور تتعلق بخروج مبكر
للتقاعد للموظفين واخر تحديثات امور ازمة الكورونا.
السيد زياد ابراهيم ابو شقرة  -عضو البلدية  -لتأكيد على ان الميزانية وعرضها هي مسؤولية المحاسب ,البلدية
بخطة اشفاء ويجب ان نحافظ على التوازن ,توفير المصاريف ضرورية ولكن هناك تحديات.
د.سمير صبحي محاميد  -رئيس البلدية  -شكرا جزيال لقسم المالية ,عندنا الكثير من االحالم وبهذه الميزانية لم
تتحقق ولكن لم نتنازل عن موضوع النظافة والتعليم وكان هذا سلم اولياتنا نبحث عن الكثير من المدخوالت
الخارجية ونتوقع خالل سنتين تكون النتيجة طيبة ومثمرة ,بشأن الرياضيات يوجد جهاز وصندوق ترامب يعمل
على تحسين االمر بالتنسيق مع المعارف ,البدأ بالتفكير لبناء مكتبة عامة في المدينة.
عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة للتصويت على الميزانية العادية للسنة المالية  2020ومالكات القوى
العاملة بمبلغ  376,663,000شاقل.
صوت لصالح اقتراح المصادقة على الميزانية  11عضوا.
تمت المصادقة باجماع الحضور على الميزانية العادية للسنة المالية  2020ومالكات القوى العاملة بمبلغ
 376,663,000شاقل.
انتهت الجلسة الساعة . 20:35
-----------------------------------------------بإحترام
مساعد رئيس البلديه
ناصر خالد اغباريه

