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01/2019פרוטוקולישיבתוועדתכספיםמס'

16:00שעה2019באוגוסט15,תאריךחמישימיום
אולםהישיבותמקוםהישיבה:

 
 יו"ר הוועדהמ"מ  -  עו"ד סמי סהיבאן משתתפים ה"ה: 

 חבר הוועדה -   ליל אלטורי'ח   
 חבר הוועדה - מאגד אבו בלאל   
 חבר הוועדה - עטא אבו מדיע'ם    
 חבר הוועדה - עמאר אבו גררה   

 
 יו"ר הוועדה - מחמד אלקרינאוי  נעדרים ה"ה:

  חבר הוועדה - יוסף אלרומילי   
 חבר הוועדה -  ד"ר מאזן אבו סיאם    
 חבר הוועדה - פייצל אלהוזייל   

 
 מזכיר העירייה -  עלי אבו אלחסן  סגל ה"ה:

 גזבר העירייה -  ראיד אלקרינאוי   
 היועץ המשפטי של העירייה - עו"ד שרון שטיין   
 מבקר העירייה - עאמר אבו האני   

 
עלסדרהיום:

 
 .2019אישור ודיון בהצעת תקציב העירייה לשנת  .1

 
 

2019אישורודיוןבהצעתתקציבהעירייהלשנת–1סעיףמס'
 

עו"דסמיסהיבאן:
בהיותי ממלא מקום יו"ר הוועדה, עפ"י החלטת המועצה, מברך על הקמת הוועדה, אשר מיוצגים 

 בה רוב הסיעות בעירייה.
בישיבת המעוצה נקבע שהרשימות יכולות להחליף ולמנות נציגיהם בוועדה וגם ביתר הוועדות 

 שהוקמו.
 

 צר לי שיתר חברי הוועדה בחרו להיעדר.
 

 לתוכן סדר היום:
 

 אנחנו היום באמצע חודש אוגוסט, ועדיין בלי תקציב מאושר, רוצה לשמוע גזבר העירייה מהיבט:
 

 ניהול העיריה  בלי תקציב מאושר? .1
 האם המצב הכספי גרעוני? .2
 האם קיים תקציב מחייב עדכון? .3
 .2020התוכניות לתקציב  .4
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אלקרינאוי:ראיד
 ערב טוב, ברכות על הקמת הוועדה.

 
 .פעמים, אך עדיין המועצה לא אשרה 7הצעת התקציב הוגשה למועצת העיר 

 
 .2018מהתקציב הקודם המאושר, דהיינו של  1/12הנוהל מחייב לעבוד על בסיס 

 
 זה לא מצב אידיאלי, זה לא בריא, שאין תקציב מאושר על פי החלטת קובעי המדיניות.

 
 בתוספת הדברים המחייבים על פי חוק. 2018בהנחיית רה"ע הגשתי תקציב שהבסיס שלו תקציב 

 
 יש סעיפים שלא יכולים לבצע כי התקציב לא אושר.

 
 העירייה לא במצב גירעוני, אלא אנחנו בעודף תקציב.

 
 התקציב מחייב עדכון, אך לא אוכל להגיש העדכון כי התקציב לא אושר.

 
 .2020כאשר יתבצע יהווה בסיס לתקציב  2019עדכון תקציב 

 
עטאאבומדיע'ם:

, כדי לאשר 2019בספטמבר  30מברך העירייה ששר הפנים אריה דרעי, החליט להאריך כהונתה עד 
 .תקציב העירייה

 
לכן המועצה חזרה לתפקד, והחלטנו בישיבה לא מן המניין למנות ולבחור וועדות החובה, מבינם 

י שתשעה חברי מועצה בחרו לא להגיע לישיבת לוועדת הכספים, ונבחר לה יו"ר מהאופוזיציה, וצר 
 המועצה.

 
 ות.רה"ע והמועצה השאירו ההזדמנות קיימת בפני הרשימות למנות או להחליף נציגיהם בוועד

 
לעניין התקציב, אני הכרתי התקציב לפרטיו, והוא נחוץ לתפקוד העירייה, ודורש עדכון לאחר 

 אישורו, אני ממליץ לאשרו כפי שהוגש.
 

ראידאלקרינאוי:
 משרד הפנים, מינה רואה חשבון לבדיקת הנזקים שנגרמו בגלל היעדר תקציב מאושר לעירייה.

 
עטאאבומדיע'ם:

 יהיה עדכון  לתקציב, אנחנו ננהג כפי שנהגה העירייה במצב כזה.לאור הבהרת הגזבר, 
 

ח'לילאלטורי:
אישרנו הקמת הוועדה בישיבת המועצה, זה משמח שהצלחנו למנות הוועדה, כדי שתדון בתקציב 

 וכפי שהבנתי מהגזבר התקציב דורש עדכון, כפי שנהגה העירייה בעבר.
 

עו"דשרוןשטיין:
 על התקציב? שפיעותהאם הבחירות הארציות מ
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ראידאלקרינאוי:
 לא.

 
מאג'דאבובלאל:

חבל שעיריית רהט לא הצליחה לאשר התקציב. חלק מחברי המועצה בשימוע בפני מנכ"ל משרד 
הגיע כולל לחברים לא  4הפנים הלינו על אי הקמת וועדת כספים, וכאשר הוקמה הוועדה בחרו 

 היו"ר.
 

 הספקתי ללמוד אותה, ומקובלת עליי. ,הצעת התקציב
 

עמאראבוגררה:
 .?איזו דברים נפגעו בגלל אי אישור התקציב

 
ראידאלקרינאוי:

משרד הפנים מינה רו"ח כדי לבדוק מה הנזקים, לא נוצר גירעון, כי רה"ע לא תומך בגירעון, אבל 
 .3% -חייבים לאשר התוספות המחייבות על פי חוק כמו העלייה בשכר כ

 
עמאראבוגררה:

 מבין מדבריך שהעירייה מתפקדת למרות הפגיעה?
 

עו"דשרוןשטיין:
 העירייה לא יכלה לאשר תוספת ארנונה בגלל אי אישור התקציב.

 
עו"דסמיסהיבאן:

 מהי הצעת התקציב הסופית.
 

ראידאלקרינאוי:
 ₪. 356,765,000הצעת התקציב כפי שהוגשה למועצה הינה בסך 

 
 ₪.מיליון  360 -ן כשיאושר התקציב, יתכן ו נגיע ללאחר העדכו

 
עטאאבומדיע'ם:

 מה מצב ההכנסות מארנונה?
 

ראידאלקרינאוי:
וזה בגלל תקופת החגים רמדאן, ואלאדחא, ועכשיו פתיחת שנת הלימודים, ₪, מיליון  1.8חסר 

 אבל, התושבים מבקשים את השירותים שלהם, כי זו זכותם.
 

 סדיר.תזרים המזומנים 
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עו"דסמיסהיבאן:
היות והחברים כבר בקיאים בהצעת תקציב העירייה, אפילו החשב המלווה לעירייה ציין 

 שהתקציב הוא טוב, הנני מסכם:
 

 ₪. 356,765,000בסך  2019להמליץ בפני מועצת העיר לאשר הצעת תקציב העירייה לשנת  .1
 להכין רשימת העדכונים כדי להביא לאישור הוועדה. .2
 .2019עד אמצע ספטמבר  2020להגיש טיוטת הצעת תקציב לשנת  .3

 
 
 
 

 :      אושר פה אחד להמליץ בפני מועצת העיר לאשר התקציב בהיקף החלטה
 .2019, לשנת ₪ 356,765,000                     

 
 
 

 
ננעלההישיבה,





_____________        ______________ 
 עו"ד סמי סהיבאן          עלי אבו אלחסן
 יו"ר הוועדה מ"מ          מזכיר העירייה

 
 
 

 תפוצה:
 הנהלת חשבונות, מבקר העירייה,ראש העיר , חברי העירייה, משתתפים, היועץ המשפטי של העירייה, 

 ., הממונה על המחוז במשרד הפניםחשב מלווה

  -------------------------------------------- 
  וינברגר מירי מזכירת מזכיר העירייההודפס ע"י 

 
 


