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יום שני  32דצמבר 3102

פרוטוקול מליאת מועצה שלא מן המניין מס'  9שהתקיימה בספרייה בבה"ס
אלפארוק ביום א'  1123121/39בשעה 310//

חברי מועצה נוכחים0
עו"ד עבד אלעזיז נסאסרה – ראש המועצה
חאלד אבו עגאג – סגן ומ"מ ראש המועצה
שיח אברהים אלעמור – סגן ראש המועצה
חמיד אבו חמיד – סגן ראש המועצה
אברהים אלדדא  -חבר
מחמד אבו עג'אג' – חבר
סאלם אבו עוביידה – חבר
מוסא אבו חאמד – חבר
חברי מועצה חסרים0
סאלם אבו רביעה – חבר
סאלם אמטיראת – חבר
חליל אלג'ויני – חבר
חמאד אבו ואדי – חבר
ראיד אלענאמי – חבר
מוזמנים נוכחים0
עומר אבו עג'אג' – מזכיר המועצה ,מורדי ביטון – גזבר המועצה ,מוחמד אבו רביעה –
מהנדס המועצה ,איימן אזברגה – עוזר ראש המועצה ,סאלם סרור – דובר המועצה ,עו"ד
יוסי עטון – יועמ"ש ,סולטאן אלקרעאן – מנהל מחלקת חינוך ,נסר אבו סרחאן  -מנהל
מחלקת רווחה ,סאלם אבו ענאם -מנהל כ"א ,אחמד אבו עג'אג' – מנהל מחלקת גבייה,
עדנאן אלעמור -מנהל מחלקת ספורט ,נאיף אלעמור -מ"מ מנהל מחלקת תברואה,
מחמוד אבו אזברגה  -עוזר מהנדס ,עבדללה אבו מטיר  -רכז גינון ,ודיע אבו עג'אג' -
מנהל יחידת פיתוח כלכלי ,בסמה אבו האני – צוערת ,חוסם אבו סיאם – צוער ,נתנאל
כהן – פרויקטור ה.מ .3222
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עבד אלעזיז יו"ר  0שלום לכולם ,אנחנו במליאת מועצה שלא מן המניין מס'  2לאישור
תקציב המועצה לשנת  ,3131ולאישור עדכון תקציב .3102
סגני ראש המועצה ,חברי מועצה ,מנהלי מחלקות והקהל נכבד אנו מודים לבית ספר על
האירוח ועל הכיבוד ולצוות של הספרייה שקבלו איתנו לקידום תקציבי המועצה ,חשוב
מאוד לציין כמה נקודות בעניין תקציב המועצה חשוב לאשר תקציב  3131עם הפנים
קדימה לקידום ופיתוח הישוב ,שירות לתושב ,המרחב הציבורי ,קידום החינוך והרווחה
מתן השירות הטוב ביותר מהנהלת המועצה והצוות המקצועי בכל המחלקות של
המועצה והדרג הפוליטי של המועצה.
תקציב המועצה
המערכת

לשנת  01% 3131מתקציב המועצה מושקע במערכת החינוך,

החשובה ביותר לעתיד ילדי היישוב ותושביו .החלק הגדול מהתקציב

משקיעים אותו במערכת החינוך ,פיתוח ובינוי של גנים ומוסדות החינוך ,התחלנו לבנות
בית ספר יסודי השנה ונקבל בית ספר מקיף חדש ,כך גם קבלנו מס' גנים לבנייה ,הגשנו
בקשה לאישור עוד מספר כיתות גנים בתקופה הקרובה יאשרו גם גנים וגם בתי ספר.
יחד עם הפרויקטור ,מהנדס המועצה ומנהל מחלקת חינוך והצוות של המועצה רוצים
לבטל את הקרוונים ובמקומם יהיה בניה ברמה מאוד גבוהה ותהיה סביבת לימוד ברמה
גבוה לילדינו ,לבתי ספר נכניס מערכות חדשות ,נקבל אנשי מקצוע איכותיים בישוב
לשיפור החינוך.
החלק של מח' רווחה  00%מהתקציב ,כדי לשפר איכות חיים של המשפחות הנזקקות,
לתת לעזור למשפחות אלה .לעזור יותר לילדי רווחה ,יותר מעדניות ,יותר משפחתונים.
יש קושי בגיוס כ"א במחלקת רווחה ,עובדים סוציאליים ,מפרסמים מכרזים לקליטת
עובדים סוציאליים ,אך לצערנו לא ניגשים ,יש חוסר אך לאט לאט נמלא את כל התקנים
במחלקת הרווחה .איכות הסביבה והתברואה מהנושאים החשובים ביותר לאיכות חיים
טובה ,גם כן הושקע לא מעט כסף ,רק בלכידת כלבים משוטטים בישוב ומסביב לישוב
הושקעו לאחרונה  ,₪ 01,111כך גם מבצעים מבצעי ניקיון מפגעים ופסולת מצוקה מדי
פעם כדי להגיע לאיכות חיים טובה בישוב בנוסף לשרות השוטף בפינוי אשפה וטיאוט.
משפרים את מערכת הגינון כולל פיתוח הישוב ,למצא מקומות למשחקיות לילדים,
שטחים ירוקים שאין לנו .אין לנו קרקע אך מקדמים את הקיים ,מה שיש רוצים למנף.
בנוסף לכך ,מקדמים קריית חינוך וקריית ספורט זה בתכנון ,איתרנו מקום אני מאמין
בקרוב יצא לפועל אם העניין יסתדר.
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בה"ס לחינוך מיוחד מאושר ,יש בעיית שטח להקמת בית הספר ,מחלקת ההנדסה
מקדמת העניין בשנתיים הבאות יצא לפועל.
קלטנו  3צוערים חוסאם ובסמה .חוסאם ,לגיוס תקציבים ,מיצוי תקציבים ריכוז תב"רים
כולל מעקב.
בסמה ,מטפלת במוקד עירוני שנקים אותו יעבוד ל 32שעות כל השבוע ,רוצים שכל
תושב בישוב יקבל את השירות הטוב ביותר.
קידום האתר הרשותי ,כך שכל תושב יכול לעשות את הכול מרחוק ,רישום לגנים
תשלומים ופניות שיוכל לעשות מהבית.
נבחר פרוייקטור מתכלל להחלטת ממשלה  ,3222בהמשך יציג את הפרויקטים שהוגשו
למשרד הפנים ויציג סטטוס פרויקטים.
צוות המועצה מנהלי מחלקות הנהלת המועצה מגובשים למטרה אחת קידום הישוב.
לקדם את הישוב ולתת שירות ,אנחנו גם נותנים שרות לילדי חוץ שמגיעים ומשלמים
עליהם מהתקציב ,פועלים מול משרד החינוך לקבל תקציב תוספתי ,המדינה צריכה
לשלם לנו את ההוצאות או רשויות אזוריות בסביבה שלנו.
נעבור לסדר יום,
על סדר היום
 .3אישור פרוטוקול מליאת מועצה שלא מן המניין מס' .0
 .1הצגת תוכנית ופרויקטים החלטת ממשלה מס' .3222
 .1הצגת פרויקטים החלטת ממשלה מס' .233
 .4אישור עדכון תקציב המועצה שנת .3102
 .5אישור תקציב המועצה לשנת .3131
סדר היום0

 .3אישור פרוטוקול מליאת מועצה שלא מן המניין מס' .0
הצבעה 0מאושר פה אחד.
החלטה 0פרוטוקול מליאת המועצה שלא מן המניין מס'  8אושר.

 .1הצגת תוכנית ופרויקטים החלטת ממשלה מס' .1192
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נתנאל( ,פרויקטור הרשות) :שלום לכולם אני נבחרתי לפני חודש ,אני אציג את
התוכנית ופרויקטים שהגישה המועצה ממסגרת החלטת ממשלה  3222לחברי
המועצה ומנהלי המחלקות ,חלק התוכנית של  3102אושרה בשנת .3100
נתנאל מציג את הפרויקטים שאושרו במשרד הפנים למליאת המועצה והנוכחים
האמצעות מצגת .

 .1הצגת פרויקטים החלטת ממשלה מס' .911
נתנאל ,מציג לחברי המליאה והנוכחים סטטוס הפרויקטים בהחלטת ממשלה
מס' .233

 .4אישור עדכון תקציב המועצה לשנת .1/39
עו"ד עבד אלעזיז 0מורדי בבקשה להציג את העדכון של התקציב לחברי
המליאה בהמשך למליאה האחרונה בנושא .חומר מודפס חולק לחברים.
מחמד 0רק לצרף את ההסברים ,הטמנה ופינוי אשפה מהמליאה הקודמת.
מורדי 0בשני הדפים שקבלתם דף הכנסות ודף הוצאות.
סה"כ הכנסות מתכנן לסוף דצמבר  22,213 ,3102אש"ח.
וסה"כ הוצ' ,מסתכמות באותו סכום 22,213 ,אש"ח.
בהמשך לדיון במליאת המועצה הקודמת הייתה השאלה לגבי העלייה בפינוי
אשפה ועלות הטמנה ,נעשתה בדיקה לתעודות שקילה ופינוי ,העלייה בעקבות
שני אירועים ,בחודש פברואר פנתה המועצה פסולת מסביב לבתי ספר והגנים
ותוך כדי הפינוי והמועצה פינתה עוד הרבה ערמות זבל ביישוב.
בשל המבצעים החד פעמיים הייתה עלייה .הקבלן בצע פינוי שלמנו הטמנה
בנוסף לאתר ערד.
מחמד 0לא קשור לשוטף ,אמור להיות הפרויקט עוד לפני.
מורדי 0אכן הפינוי הזה בוצע מהשוטף ,היום אנו מבצעים את הניקיון במסגרת
החלטה  3222לקח זמן עד שאושר הפרויקט בחברת הבקרה ,זה לא יקרה
שוב.
הצבעה 0מאושר פה אחד
החלטה 0מליאת המועצה מאשרת פה אחד את עדכון תקציב המועצה לשנת
 ,1/39סה"כ התקציב  29,1/1אש"ח.
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 .5אישור תקציב המועצה לשנת .1/1/
מורדי  :בראש ובראשונה רוצה אני להודות למנהלי המחלקות וצוות המועצה
שעובדים איתי על שיתוף הפעולה בהכנת התקציב ,קיימנו מס' ישבות תקציב
לפני המליאה.
מציג מצגת לתקציב  3131מצ"ב ,הנתונים באש"ח.

עמ' 5

مجلس كسيفه المحلي-
מועצה מקומית כסיפה -ת.ד 0251 .ב"ש  , 22105טל , 62-0231956 :פקס82-3374796 :
ص.ب 1246 .بئر السبع  22614هاتف  82-0231956 :فاكس82-3374796 :

תקציב מעודכן 3
2019
הכנסות
ארנונה כללית
מפעל המים
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
סה"כ עצמיות
תקבולים ממשרד החינוך
תקבולים ממשרד הרווחה
תקבולים ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיזון
מענקים אחרים ממשרד הפנים
סה"כ תקבולי ממשלה
תקבולים אחרים
הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
סה"כ הכנסות לפני הנחות
בארנונה וכיסוי גירעון נצבר
הנחות בארנונה
הכנסה לכיסוי גירעון נצבר

4,017
50
1,795
13
2,385
8,260
33,253
7,749
1,978
20,521
3,433
66,934
108
0

4,147
50
1,915
152
1,820
8,084
35,333
9,572
2,460
19,000
2,121
68,486
125
0

75,302
4,000
0

76,695
4,000
0

סה"כ הכנסות ללא מותנה
הכנסות בילתי רגילות או מותנה

79,302
0

80,695
3,300

סה"כ הכנסות כולל מותנה

79,302

83,995

160
170
180

הוצאות
שכר כללי
פעולות כלליות
מפעל המים

9,276
13,420

190
200

סה"כ כלליות
שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך

210
220

סה"כ חינוך
שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה

8,809
13,371
0
22,180
19,695
22,520
42,215
2,900
8,863
11,763
0
413
413
84
40

75,302
4,000

76,695
4,000

1
2
3
4
5
6

10
20
30
40
50

7
8
9
10
11
12

60
70
80
90
100

13
14
15

110
120

16
17
18

130
140

19
20

150

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

230
240

36
37
38

250
260

39
40

270

41

280

42
43
44
45

תקציב
2020

290

סה"כ רווחה
פרעון מלוות מים וביוב
פרעון מלוות אחרות
סה"כ פרעון מלוות
הוצאות מימון
הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
סה"כ הוצאות לפני הנחות
בארנונה וכיסוי גירעון נצבר
הנחות בארנונה

22,696
18,030
21,816
39,846
2,550
9,032
11,582
0
687
687
84
407

0

הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
סה"כ הוצאות ללא מותנה

79,302

80,695

השתתפויות ותרומות או מותנה

0

3,300

סה"כ הוצאות כולל מותנה
עודף (גרעון)

79,302
0

83,995
0
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ישנה עלייה בהכנסות של 2 -מיליון  ₪מעדכון מענק האיזון ובמענק צמצום
פערים ,העלייה בשכר בעיקר בחינוך בשל פתיחת 2-גנים חדשים וגידול במספר
המלוות הצמודות בחינוך ,סה"כ משרות לשנת 3131

 322.2 -משרות.

התקבולים בחינוך עלו בהתאם והשקעת המועצה בתקציב החינוך הינו כ 0-מיליון
 ₪ב .3131-ברווחה ישנה ירידה בפעילות בשל חוסר בכח אדם (העובדים
סוציאליים) ולכן אין ניצול של תוכניות הרווחה .הנחות בארנונה בדיוק כמו לפני
שנה כ 2-מיליון .₪
וועדת גבולות בנושא חלוקת ההכנסות מבסיס נבטים סיימה את עבודת והמליצה
לשר הפנים להגדיל את ההכנסות לכסייפה מנבטים ,כרגע מחכה לחתימת השר
(לאחר הבחירות).
הצבעה 0מאושר פה אחד.
החלטה  0מליאת המועצה מאושר פה אחד את התקציב והמשרות לשנת
 ,1/1/סה"כ התקציב  81,995אש"ח ,ו 112.4 -משרות.

בכבוד רב,
עו"ד עבד אלעזיז נסאסרה
ראש המועצה
___________________

עומר אבו עג'אג'
מזכיר המועצה
___________________
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