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פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מס' 01/2018
מועצה נבחרת – מעלה עירון שהתקיימה ביום שני בתאריך 22.01.2018
במשרדי המועצה המקומית מעלה עירון -אולם הישיבות
נוכחים:

מר מוסטפא אגבאריה -
מר מרואן אגבאריה
מר בהג'את ג'בארין -
מר מוחמד זיתאווי-
מר עומר סביחאת-
עו"ד נביל אמארה-

ראש המועצה
סגן ראש המועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה

משתתפים:
עו"ד אבראהים קבלאן
מר עאמר אבו בכר
מר אחמד מחאמיד
עו"ד מערוף ג'בארין
מר מאהר אגבאריה

יועץ משפטי
גזבר
מזכיר המועצה
מבקר פנים
עוזר ראש המועצה

:

חבר מועצה
מר אבראהים סודקי -
חבר מועצה
מר מחמוד מוסטפא ג'בארין -
חבר מועצה
מר מוחמד אבו אלנסר אגבאריה
מר מוסטפא אגבאריה (אבו אלשיך) חבר מועצה
חבר מועצה
מר מוחמד סאלח אגבאריה-
חבר מועצה
מר שאדי ג'בארין -

סדר היום:

 .1אישור תקציב המועצה .2018

ראש המועצה:
הישיבה זומנה לשעה .18:00
הישיבה נפתחה בשעה 18:30
פותח את הישיבה ומקריא את סדר יומה.
אבראהים סודקי אבו בכר ,חבר מועצה:
מבקש מהחברים להתייחס לישיבה בכבוד וכאשר חבר מועצה מדבר האחרים יקשיבו לו ויתנו לו את הכבוד בהצגת
דבריו.
ראש המועצה:
מקצה  2-3דקות לכל חבר ,ומבקש שכל החברים יקשיבו לדובר ויתנו לו את הכבוד הראוי.
עומר סביחאת ,חבר מועצה:
מניסיון העבר כחבר מועצה היינו תמיד יושבים ומבקשים לשבת על כל דבר שצריך להיות מתואם ומבוקר ,נערכים
לכל דבר שמחייב הצבעה לא בכדי להרים אצבע ולהגיד בעד ,נגד ,נמנע ,וזה למען שיתוף פעולה ולטובת האוכלוסייה
ככלל ,לא כדי להגיד אלא כדי לסכם סעיפים ,איפה ניתן לקצץ לשנות להוסיף עפ"י צרכי האוכלוסייה בכפרים.
היום אני מוזמן לאישור תקציב המועצה שאני עדיין לא הוזמנו ,לא תועדת ,חוץ מאשר ניירת וסעיפים וסכומים מלא
ואני לא רואה שזה תהליך בריא ונכון למרות בקשתי שתחילת הקדנציה של מה זה הנהלה ,מה זה קואליציה
ואופוזיציה.
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התכוונתי להעיר את הערה על מנת להיות שותף מלא ,על מנת לדעת מה להחליט.
היום יש לי הודעה אישית ,אנחנו לא מרוצים מהניהול ולהביא היום להצביע ולהחליט על דבר שאנו לא שותפים לא,
ואם יהי רעיונות ספציפיות .שניתן לברר ונאמנך אני אעשה את זה.
ראש המועצה:
משיב -קיימנו ושלחנו הזמנה לשלושה ימים רצופים לחברים על מנת לעדכן את התקציב ולקבל הערותיכם ולבוא
לכאן מוסכמים ובסך הכל הגיעו  2חברים מכל חברי המועצה.
עומר סביחאת ,חבר מועצה:
לא קיבלתי לא הזמנה ידנית ולא . S.M.S
מרואן אגבאריה ,סגן ראש המועצה:
בדקתי את הרשימה עומר לא מופיע ברשימת הקבוצה.
עומר סביחאת ,חבר מועצה:
קל מאוד להשיג אותי זמין  24שעות.
עו"ד נביל אמארה ,חבר מועצה:
צריך לכנס ועדת כספים .אני לא זומנתי לישיבה ואני מבקש לפסול את הישיבה מאחר ולא זומנו חברי ועדת ההנהלה
ומצרף לדבריו של עומר סביחאת בקשר לישיבה ללימוד התקציב וקבלת החלטות לפני שנחליט בגורל  5כפרים
ולהרים אצבע בעד ונגד.
מרואן אגבאריה ,סגן ראש המועצה:
יש ועדת כספים ,אבקש להתייחס לנושא.
עו"ד נביל אמארה ,חבר מועצה:
אני לא אוכל להגיע לפי המצב שלכם עקב מצב קריטי שקרה בכפרים.
ראש המועצה:
האירועים היו לאחר הזימונים ולא לפני.
עו"ד נביל אמארה ,חבר מועצה:
דיברתי עם עאמר וענה לי שאני מוכן בכל זמן שתרצו לשבת ,אך לא הצלחנו לקבוע את הזמן עקב מצבים שונים.
עומר סביחאת ,חבר מועצה:
במקרה של הרצח הנורא ,שהיה בזלפה לא היה מקום לשבת אלא ללכת להתיישב בזלפה על מנת למנוע התפתחויות
אפילו עובדים ,פסיכולוגים ורווחה ,אני יודע שאף אחד לא הגיע.
מרואן אגבאריה ,סגן ראש המועצה:
כן הגיעו ,אתה לא צודק.
עומר סביחאת ,חבר מועצה:
ילד בן  3שמשתין כל לילה ,היה קיים אלימות,נציגי הציבור איפה הם?.
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שאדי ג'בארין ,חבר מועצה:
אין הערות.
מוסטפא אבו אלשיך אגבאריה ,חבר מועצה:
לעומר עבד ,אמרת שנציגי הציבור לא התעניינו ,זה שיקול שלך  ,עשינו מה שיכולנו.
בנושא התקציב ומאחר ואני מהקואליציה ,ישבנו ונסינו להבין ובאותו יום קרה מה שקרה.
כל מה שרציתי להבין הבנתי.
ומאחר ועד היום יש עדיין הרבה שאלות והבהרות וניתן לחברים עוד הזדמנות לחברים לדיון.
אבראהים אבו בכר ,חבר מועצה:
מה שראיתי תוך שנתיים וחצי לא מרצה לא חברים ולא אויבים ,הליקויים מכאן ועד להודעה חדשה ,המועצה הפכה
ללשכת התעסוקה ,מה שראינו במועצה רק מזבלות ,היום משלמים אלפים מהשקלים ללא תמורה ,אין שירותים.
שכחתי את הכפרים והתושבים ,אתם ממנים מי שאתם רוצים ,כספים שולמו בסאלם אך בפועל לא עשיתם כלום.
עומר סביחאת ,חבר מועצה:
מבקש ממאהר לא להתערב.
אבראהים סודקי אבו בכר ,חבר מועצה:
הכביש שנעשה ע"י יוסף סביחאת זה היה ב 2016 -משנת  2017לא נעשה כלום בסאלם ורשום ביצוע תקציב
 2016/2017יש גידול של  10מיליון  , ₪מה שיותר מה הוא יעשה .שרפתם את הכפרים ,והחרבתם אותה.
מוחמד סאלח פארס אגבאריה ,חבר מועצה:
אני חבר חדש ,ויש לי ידע קצת בתקציבים ואתם מספרים כאילו שהכסף ביד ,ראש המועצה ומתעלמים שקיים
תקציב ,הכסף זה של המדינה וראש המועצה אחראי לביצועם.
הועדה הממונה השאירה מועצה בגירעון גדול .אם החברים יראו את הגירעונות יכול לעזור איך קיבלנו מועצה ומה
החוב שקיבלנו.
הועדה הממונה היא זו שהביאה את הגירעון הזה למועצה.
הכל בנוי לפי תקציב לא נוכל לעשות מה שאנחנו רוצים ואפילו אם אתם מאשרים את התקציב אתם חושבים שנקבל
את הכל ,לא זה בידי גורמים אחרים ולא בידינו.
מוחמד אבו אלנסר אגבאריה ,חבר מועצה:
לי יש שאלה ,איך נבנה התקציב?
האם המספרים אמיתיים או וירטואליים?
קודם היה לנו תקציב מלגות ,ספורט  ,דת ולא נעשה מזה כלום.
עם אישור התקציב אף אחד לא שואל אותנו ולא מעדכן אותנו מה קרה.
אין לנו מקורות הכנסה.
עאמר אבו בכר ,גזבר המועצה:
התקציב ביסודיו נבנה עפ"י ביצוע שנה קודמת ,תקציב  2018צמוד לביצוע ל.2017 -
התקציב שמיועד למחלקות מקבלים ממשרדי הממשלה הכנסות מעבר למשרד החינוך והרווחה ,הוא משרד הפנים
מענק איזון שהוא מוכתב וארנונה וזה בקושי מכסה את ההוצאות פינוי אשפה ,תאורה ,השתתפות בחינוך וברווחה
ושכר עובדים.
ראשון הכנסות המועצה לא ניתן לקיים את כל ההוצאות כמו המלגות שלא ניתן לשלם.
מוחמד אבו אלנסר אגבאריה ,חבר מועצה:
תיקצבנו  250אש"ח לסטודנטים ולא חלקנו אותם.
חילקתם מה שאושר בשנת  2015ובשנת  2016ובשנת  2017לא חיקלתם שקל אחד.
אנחנו שומעים כך על מינויים ,ניתן לחסוך אותם לדוגמא -פינוי גזם .₪ 204,000
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סכום הזה גדול ואין לנו ,אין צורך לפינוי גזם וניתן לחלק מלגות פינוי מכולות  ₪ 81000ביחד שני הסעיפים 300,000
.₪
את הסכום הזה ניתן לחלק לסטודנטים חומרים להדברה מי  ₪ 2000ל.₪ 25000 -
הדברת מזיק  74,000היום .108,000
למה לא נהיה חכמים ונקטין את הגירעון התקציב שלנו קפץ מ 59 -מליון ל 80 -מיליון ולא חסכנו שקל אחד
בגירעונות.
בהג'את ג'בארין ,חבר מועצה:
לפני הדיעה המסכמת שלי רוצה לשאול בתקציב  2017הקצבה של  12000כיבוד ואירוח בביצוע  , ₪ 21131שאלה מי
הרשה לכם להוציא כספים .מה קרה שמשכתם מעבר למאושר?
ראש המועצה –רכב :מאושר  48אש"ח קפץ ל ,₪ 51580 -למה לא להקטין בהוצאות ,מי אחראי להוצאות האלה!!!
יש כאן שכר מזכירה מאושר  ₪ 136890ובפועל יצא הוצאה  138אש"ח.
אני שואל בתחום מסגרת ראש המועצה ואני מבקש שרק ראש המועצה יענה.
איך עדכנתם תקציב ומי אישר את העדכון ?
ועל מה היתה ההגדלה ואתם לא נותנים הסבר ופירוט.
יש כאן מלא סעיפים ,אני לא אכנס לפרטים יותר .
סיכום מטעם בהג'את לפרוטוקול.
בהג'את ג'בארין ,חבר מועצה:
מי הכין את התקציב?
עאמר אבו בכר ,גזבר המועצה:
לא רוצה לענות.
בהג'את ג'בארין ,חבר מועצה:
מי יכול לענות לי על הכנת התקציב?
האם נעזרתם ביועץ פיננסי להכנת התקציב (שאלה מס' ?)7
תשובה :לא נעזרנו ביועץ פיננסי .
שאלה מס' :8
כן אושר בועדה ללא שינוי.
שאלה מס' :9
האם יש לך מקורות מימון ביטוחיים לכל סעיפי התקציב?
תשובה לשאלה מס' :5
קיים מקורות מימון ביטוחיים חוץ מהגבייה.
שאלה מס' :5
האם צירפתם תוכנית הבראה לצמצום גירעון?
תשובה:
תוכנית ההבראה הוגשה למשרד הפנים וטרם אושרה עדיין.
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מה הסיבה לכך?
עאמר אבו בכר ,גזבר המועצה:
עד שיסיימו את הביקורת.
שאלה אחרונה מס' :10
מה אתם מתכוונים לעשות עם הגירעון והקטנתו?
תשובה:
ראש המועצה -ממתינים לתוכנית ההבראה מה הצעדים שתנקטו להקטין את הגירעון.
ראש המועצה:
במידה ולא תאושר נחפש פתרונות אחרים .
בהג'את ג'בארין ,חבר מועצה:
יש צורך דחוף להקטין את התקציב ב.10% -
הנהלת המועצה לא מתכננת להקטין גירעון.
מוחמד חסן זיתאווי ,חבר מועצה:
שאלה לבהג'את............
מוחמד סאלח פארס אגבאריה ,חבר מועצה:
איך הגעת ל 10% -הקטנה בתקציב תסביר לנו.
בהג'את ג'בארין ,חבר מועצה:
התייחסותי לגירעון שמצטבר ל 4 -שנים לא ניתן אפילו ,תעשה המועצה כל מה שתעשה ,ה 10% -הם בתחום האפשרי
והתקציב יעמוד על  63מ"ש  ,הם יכולים לקחת יועץ פיננסי שיעזור.
מוחמד חסן זיתאווי ,חבר מועצה:
יש לי שאלה  ,האם התקציב חוקי להצביע עליו לפני החלטת ועדת ההנהלה ,או ועדת הכספים?
אחמד מחאמיד ,מזכיר המועצה:
ועדת הכספים התכנסה ואישרה.
 )3אני בעד דחיית ההצבעה על התקציב ונקיים עוד דיונים ועל הגזבר להביא את המלצות מנהלי המחלקות.
בנושא הגירעון ,ההנלה הקימה ישיבה על ירושה קשה ,הועדה הממונה השאירה אותנו בגירעון והמועצה הנבחרת
באה ושנות הועדה הקרואה אף תושב לא כתב כלום ולא הוציא כרוז.
אני לא בעד להמשיך בדרך לועדה ממונה והוראה ברורה.
מחמוד מוסטפא ג'בארין ,חבר מועצה:
אין כאן אינטרס אישי .הגירעון שנוצר ,דיברנו עליו הרבה פעמים וביקשנו להציג ניירות סיכום לגירעונות.
לצערי ,עד היום לא קיבלנו שום מסמך.
אני אישית ביקשתי  3פעמים לקבל אך לא זכיתי לקבל מענה.
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ראש המועצה:
נשלח למחו8ז הרבה דברים לא נכונים על הקבלן הזכיין ועל זה נשלחה הביקורת ,עם גמר הביקורת ויעבירו את
הממצאים למחוז ,לאחר מכן נקבל תשובה.
בעת קבלתי את התפקיד פניתי למבקר המדינה וביקשתי לערוך ביקורת ,והיום הבודקים את המלצות של מבקר
המדינה ,קיבלנו חקירה על תיקי חאלד עלי בלבד.
אתם ביקשתם להביא חשב מלווה (חברי המועצה).
עו"ד נביל אמארה ,חבר מועצה:
אנחנו שנה פלוס לא יודעים מה קורה בקשר למעמד סגן ראש המועצה.
שמעתי שמשרד הפנים לא עונה לתשובות המועצה עקב הימצאות סגן ראש המועצה במועצה.
מדוע אתם לא פונים למשרד הפנים מנימוק שהמועצה אין כסף לשלם?
בעקבות זה נסינו פעמים אך לא הצלחנו ,הסגן הגיש תביעה משפטית ,קיים הליך משפטי .פינוי חדר היה פ"ס שלחתי
להם חוזר מנכ"ל שמגיע לעוזר חדר.
מגיע לנו מ"מ ראש המועצה איך הם מסבירים את זה ,אני לא אכפת לי תביעה כספית אכפת לי השירות שלו ופונים
בעתירה מנהלית.
מרואן אגבאריה ,סגן ראש המועצה:
מאהר שכרו אושר פעם אחת לכל הקדציה בנושא שלי כל שנה בשנה מאשרים לי את השכר.
עו"ד נביל אמארה ,חבר מועצה:
אנחנו חברי המועצה מאשרים תקציב על סך  70מליון  ,₪התביעה צריכה להיות מנהלית ולא כספית .
מוסטפא אבו אלשיך אגבאריה ,חבר מועצה:
אני מבקש עוד הפעם שנדחה את הישיבה להצבעה למועד אחר.
עומר סביחאת ,חבר מועצה:
שאלתי לגבי הועדות מחודש ספטמבר אני חבר ולא יודע באיזה ועדה אני חבר.
לפחות להגיד לי באיזה ועדה אני חבר ואיך זה מי ישלח מכתב פיטורין חייב להגיד באיזה חבר.
מרואן אגבאריה ,סגן ראש המועצה:
באופן אוטומטי אתה תהיה חבר בועדות במקום החבר המתפטר ,יו"ר הועדה הוא זה שמזמין  ,אנו נבדוק את העניין
ונעביר לך.
עומר סביחאת ,חבר מועצה:
חבר נביל אמארה הוחלף מועדת ההנהלה ללא ידיעתו וזה חמור מאוד שלא מעבירים ללא ידיעתם .ההערה של נביל
וההערה שלי במקום ,החבר המתפטר בוועדות זה זכור לתת כבוד לכל בעל תפקיד ואחר לתת לו מה שצריך ואיזה
ועדות הוא נמצא ,אני לא רוצה לדבר ברדיו ולא להתנגח עם הנהלת המועצה בכל המקרים שהיו ומזכיר מהעתיד אם
יהיה כך.
בהג'את ג'בארין ,חבר מועצה:
שאלתי מחלקת החינוך והרווחה ,תקציב ממשלה אני רואה כאן גירעון חינוך  846720אש"ח וברווחה  ₪ 2382235אנו
מדברים על כסף צבוע במחלקות ,למה? מי אחראי על ההוצאות משאפשר שתהיה כאן חריגה מעל עשר מליון גירעון
וחריגה.
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עאמר אבו בכר ,גזבר המועצה:
בקשר לרווחה משרד הרווחה מתקצב  75%ו 25% -מהרשות .הרשות מתקצבת ה.25% -
מרואן אגבאריה ,סגן ראש המועצה:
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כת ראש המועצה
לשכת ראש המועצה
ההכנסה מול ההוצאה והחלק של הרשות יהיה גירעון ומתקצב או ממענק האיזון או הגבייה.
בהג'את ג'בארין ,חבר מועצה:
תשובתך היא תשובה מבלבלת ולא מובנת ,אני צריך לקבל תקציב כתקציב מאושר.
מרואן אגבאריה ,סגן ראש המועצה:
אני חייב לקבל עובדים שצריכים והם מתוקצבים  75%ו 25% -על הרשות.
ראש המועצה:
תלמד רואה חשבון תבין את התקציב.
אנחנו דוחים את הישיבה להצבעה לישיבה אחרת כפי שבקשתם.
אתם רוצים ישיבות לפני שאנו מביאים התקציב להצבעה?
מחמוד מוסטפא ג'בארין ,חבר מועצה:
אנחנו רוצים לפחות  2ישיבות לדיון בתקציב כי יש הרבה מכרזים ופעילויות ופתיחת כבישים וסלילתם.
ראש המועצה:
אתם מדברים ואומרים נתונים לא נכונים על התב"רים במוסמוס ,ולגבי זלפה אני לא נגד ונגיש תב"רים ונביא מודד
לסלילת כבישים .
אבראהים סודקי אבו בכר ,חבר מועצה:
אתם עונים בתשובות לא נכונות.
מרואן אגבאריה ,סגן ראש המועצה:
אנחנו עובדים על זה בסלילת הכבישים ,המודד כבר עובד על זה ובהליך מתקדם.
מחמוד מוסטפא ג'בארין ,חבר מועצה:
אני לא מתנגד לכל תב"ר בכפרים ובמיוחד מוסמוס ,אבל לתת מענה לכל הכפרים.
אבראהים סודקי אבו בכר ,חסר מועצה:
הכביש בסאלם נתנה הבטחה מראש המועצה אבל שום דבר לא התקדם ,ובמוסמוס כן.
מוסטפא אבו אלשיך אגבאריה ,חבר מועצה:
הקבלן הזכיין מרוב המכתבים שנשלחו נגדו לא עובד היום ויש בדיקות נגדו מטעם משרד הפנים.
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ראש המועצה:
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כת ראש המועצה
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ההצבעה על התקציב תדחה לישיבה הבאה ,אנחנו נשלח הזמנה ל 2 -ישיבות מקדימות לדיון בתקציב לפני הבאתו
למילאה להצבעה.
הישיבות יהיו ביום שני ורביעי  22/01ו 29/01 -הבא ,ישלחו הזמנות ביום שני למליאת המועצה להצבעה על התקציב
בתאריך  05.02.2018בשעה . 18:00

אגבאריה מוסטפא אחמד ,ראש המועצה – נועל את הישיבה בשעה 20:17
רשם הפרוטוקול :אחמד מחאמיד – מזכיר המועצה

בכבוד

______________
אגבאריה מוסטפא  -ראש המועצה

ר ב,

______________
מחאמיד אחמד  -מזכיר המועצה

מסמך) א(
לאחר שעינתי בטיוטת התקציב וכנסתי לפרטי פרטים במפרט התקציב  .מצאתי
חריגות
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בסכומים גדולים בעשרות סעיפי התקציב המאושר לשנת  2017מעשה לגמרי
בלתי
אחראי וחורג מנוהל תקין  .ניתן לראות בסעיפי שכר וסיעיפים אחרים חריגות
מהותיות.
לדעתי מכין התקציב לשנת  2018היה אמור לצמצם בסכומי הסעיפים ולהוריד
סעיפים
שאינם מהותיים ואינם נחוצים מה שנעשה בדיוק ההפך הנהלת המועצה אינה
פועלת
להורדת גירעון וחוסר האחריות שלה יצר גרעון מצטבר בעשרות מליוני שקלים
במשך4
שנים עקב ניהול כושל ונוגד את המנהל התקין  .שאילה מי הכין את התקציב מטעם
המועצה בבקשה.
שאילות אלך אדוני.
אם כללת בתקציב או בנספחים את העקרונות הבאים.
1תכנית פיתוח רב שנתית ותקציב פיתוח שנתי. -
2תכנית גיוזס אשראי. -
3נספח ערבויות. -
- 3תיקון הליקויים  .בתקציב2017
4נספחים אחרים ודברי הסבר לתקציב המועצה. -
5תכנית הבראה לצמצום הוצאות והקטנת גירעון. -
6האם היה תיאום התקציב עם מנהלי מחלקות במועצה. -
7האם נעזרתם ביועץ פננסי לתכנון התקציב. -
8האם התקציב אושר בועדת הכספים ו/או ההנהלה ללא שינוי. -
9האם לכל סעיפי התקציב קיים מקורות מימון בטוחים. -
10שאלה אחרונה בבקשה מה אתם מתכוונים לעשאות עם החריגות וגירעון. -
אוקי  :לדעתי היה צורך דחוף ביותר להקטין את התקציב ב  10%לפחות במקום
להגדילו בסביבות  15%כלומר הנהלת המועצה אינה מתכננת להוריד גרעון  .דבר
החוזר על עצמו גרעון גדל משנה לשנה ללא סוף  :ראוי לי עקב שלא הוצג יוזמה
להקטנת הגירעון לפנות להנהלת המועצה להוריד מסדר היום את ההצבעה עד
לתיקון
והקטנת התקציב ב  10%לפחות כדי להתמודד עם הקטנת גרעון מצטבר.
במידה והתקציב יובא לאישור המליאה במתקונת הזאות ויאושר הרי זה פוגע
קשות
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כת ראש המועצה
לשכת ראש המועצה

באנטרס הציבורי ומקשה תפקוד מוצלח להמועצה לשנים הבאות .לכן אני כבר
פונה
למשרד הפנים לדחות אישור לתקציב הזה במתקונת הנוכחית .ולמנות חוקר לענין
החריגות והגרעון המצטבר  :והאחריות האישית לראש המועצה ולחברי המועצה
אלו
שיצביעו בעד התקציב במתכונת הזאות  .לשכול הטלת חיובים אשיים בהתאם
לחוק
וסעיף)  84א (בצו המועצות.
) )טיעונים של חבר המועצה בהגת גבארין לענין הצעת תקציב  2018ישיבת מועצה יום
22/01/2018
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