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 3/2022פרוטוקול מליאה מן המניין מס 
 6.4.2022תאריך  

 
 ם:  נוכחי

 ראש הרשות-דבאח אחמד 
 המשנה לראש הקרשות -  אמוחמד מוס

 חבר המועצה -אבראהים טאהא
 רת המועצהבח-רים אסדי 

 חבר מועצה-עומר סנעאללה
 חבר מועצה-מוחמד דבאח

 חבר מועצה -יוסף אמון
 חבר המועצה -מוסאפרג 

 המועצהחבר -אסדי קאסם  
 חבר המועצה -מוחמד נעים עומא  
 

 נעדרים 
 סגן ראש הרשות-נמר חוסין

 
 

 :על סדר היום      
           

 

 החלטה מהות מס

 02/2022מדובר  בפרוטוקול  קודם טוקול מליאה פרוור איש 1
 
 

ון חברי  המועצה  ם תיקמאושר פה אחד ע
החברים בעמותת המתנס הם  דבאח אחמד   

 אמון חבר המועצה ראש הרשוצ ויוסף 
 חבורתם בעמותה מכח  חברותם כחברי מועצה

 וראש מועצה 
 
 
 

2 
 
 

סוגיית המחלף  דיון ב
 והכניסה לכפר 

ראש המועצה הציג  הסוגייה וסוגיית הפקק  
אי   . הסיבה לכך היא ביציאה ובכניסה לכפר  

ותה לסלול כביש  עמידת מ מ בענה בהתחיב
  ר עוב   שבמחלף   המסתעף מהכיכר    מזרחי 

אים בבענה עד  לחיבור עם כפר  ובשכונת הבד 
 דיר אל אסד בקרם נחלה וחלת עבאבסה

לציין שלאחר תאריך  המליאה  כן  המועצה  
כביש  המזרחי   ענה החלה בסלילת המקומית ב

 הפקק  ת מהמחלף והעניין יפתור את בעיי
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עשייה  תזור ת אבסוגיידיון  3
 גב שמשותף עם מ

 
אופציות  תי בש הציג  הסוגייה  ראש המועצה 

ור בעלי  ז עשייה משותף עם משגב כולל אזור תא
עשייה עצמאי  יה של אישור ת חיים והאופצ 

 תדופי באדמות הכפר מול ל
 אין  החלטה בעניין 

טת ועדת איתור  אישור החל 4
 מנכל למועצה 

תור ממליצה על גב נאהדה מנסור  ועדת האי
   100%אחוז משרה , נויה כמנכלית מיומאשרת 

ני  שהיה נהוג בשכפי  100%ג בכירים ודיר
 דמו לה בתפקיד המנכלים שק

 החלטה : מאשור ברוב קולות
 גדים  עומר סנעאללה ורים אסדי מתנ

רבעוני  הצגת דוח כספי   5
9/2021+12/2021 

  222נסגר בעודף של   12/2021דו"ח רבעוני 
עודף     ₪ף אל 2500לאחר העברת   ₪אלף 

 ודפי תקציב רגיל. לקרן ע 
וטף שמני  הראה גרעון ש   09/2021דו"ח רבעוני 

 . ₪אלף  554בסך 
 עודף גרעון שנעלם סוף השנה והפך ל

בוקר  הצגת דוח כספי מ 6
2020 

דו"ח המפורט  ח כולל ה"הדוהגזבר מציג את 
הדוח המפורט פרק  ב עם הערת שוליים בגין  

ם  חיוב  המחסנים בתעריף פחות מהמינימו
,ההערה לא מהותית   המחסנים אינם בתעריף 

 מלי של המגורים והעסקיםיהמינ
ת תוקנו ברובם   משנים קודמוליקויים -פרק ג

ת  חובו ₪ון מילי 57עט ההערה שסכום של למ
 שנים.  7ם יותר מ ארנונה שעבר עליה

היו החלטות וחוות דעת למחוק אותם כחובות  
זבר עם אנשי משרד  צות של הגבהתייעאבודים, 

 מחיקההפנים לא בוצעה  ה
 

בייה המטפלת בבדיקה המועצה שכרה חברת ג
 והגשת בקשות פרטניות למחיקת חובות. 

 
 
ף  מצביע על עוד  2020כספי  של שנת  וח הד ה

 .  ₪אלף    1524  שוטף של
תקציב רגיל ו   ₪אלף   1628נצבר של  גרעון

 בר תקציב בהלתי רגיל. גרעון נצ   ₪אלף  1073
 

  2020ושנת   2019הדו"ח הכספי ל שנת לאור 
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ספי  המועצה  על שני חלקיו  המפורט והכ
 . 2022גדרה כרשות יציבה בתחילת הו

הצטרפות הסכם  אישור  7
עם    ןאיסוף פסולת בניי 

 ם אשכול בית הכר 

ה לא  השתתפה  מנהלת מחלקת תברוא 
 הנשא יידון בישיבה נוספת  ,במליאה להסביר  

 ₪אלף    60ר תב"ר  אישו 8
שיפוצים  מסגד שיך מחמד 

 אלאסד 

 מאושר פה אחד 

ראש   אישור  עוזר לסגן  9
 נמר חוסין הרשות 

 רוב קולות החלטה: לא אושר ב
 קאסם אסדי נמנע 

 
 

 אסדי יוסף -רשם  
 

 
 
 

 


