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 10/5/2022מתאריך  ן המניישלא מן   4/2022מס' מליאת  טוקול פרו

 

 נוכחים :  

 

 המועצה  ראש  –מר אחמד דבאח 

 ראש המועצה סגן מועצה וחבר  –סיין וחג' נמר ח

 מועצה ואחראי תיק חינוך  חבר  –אסדי מר קאסם 

 מועצה חבר  –מר יוסף אמון 

 המועצה  חבר  –מר מוחמד דבאח 

 מועצה  חבר  –מר מוחמד עומר 

 נעדרים :  

 מועצה ומשנה לראש המועצה חבר   –מר מוחמד מוסא 

 חברת המועצה  -רים אסדיעו"ד 

 מועצה חבר    –עו"ד עומר סנעאללה 

 מועצה חבר  –מר פרג' מוסא 

 מועצה  ר חב –הא מר אברהים טא 

 שתתפים :  מ

 ש המועצה יועמ" – עו"ד חליל נעמה

 המועצהגזבר  –ח יוסף אסדי רו"

 

 :  היוםעל סדר  -

 מצ"ב .   -אישור פרוטוקול מליאה קודם - 1

 .  מאושר פה אחד : החלטה 

אלף ₪  במימון                826קומה מסחרית  -מיליון₪ משרד הנגב וגליל 2  -אלף ₪   2,826.עדכון תב"ר בניין מועצה 2

 . 2021קרן עודפי תקציב רגיל לשנת 

 .  מאושר פה אחד : החלטה 

 . 2021מון עודפי תקציב רגיל שנת מיליון ₪  ,במי  1.6עצה .עדכון תב"ר  בניין המו3

 .  מאושר פה אחד :  החלטה

 . 2019משרד תחבורה שנת -₪  127,117.אישור תב"ר סימון כבישים ובטיחות 4

 .  מאושר פה אחד :  החלטה

 

 . 2021משרד תחבורה שנת -₪   128,928. אישור תב"ר סימון כבישים ובטיחות 5

 .  אחד מאושר פה :  החלטה

 

 משרד חינוך  -₪ 1,671,100.אישור תב"ר גני ילדים ,7

 .  מאושר פה אחד :  החלטה
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 משרד חינוך  -₪ 1,585,238. אישור תב"ר גני ילדים  8

 .  מאושר פה אחד :  החלטה

 ₪  משרד החקלאות.  172,500.אישור גינה קהילתית 9

 .  מאושר פה אחד  החלטה :

 ראש הממשלה . משרד   –גיטאלית  אמצעים דיגיטליים ישראל די-אלף ₪   450.אישור תב"ר 10

 .  מאושר פה אחד :  החלטה

 משרד הפנים  -אלף ₪  704חדר   .אישור  תב"ר ניקוז שכונת אל11

 .  מאושר פה אחד : החלטה 

 משרד הפנים .  2021אלף ₪  תקציב פיתוח  100. עדכון תב"ר סקר נכסים  12

 .  מאושר פה אחד : החלטה 

אלף ₪ היטל  850אלף ₪+ 150מיליון  ₪  במימון קרן היטל כבישים  1 -ד אס אלכביש שייך מחמד .אשיור תב"ר  13

 השבחה. 

 .  מאושר פה אחד :  החלטה

משרד הפנים  פעולות במימון אלף ₪   273אלף ₪ משרד  בטחון פנים+ 637.אשיור תב"ר  פרויקט  שיטור עירוני 14

 תומכות ייעוץ ארגוני . 

 .  מאושר פה אחד : החלטה 

 נוספים .   50%יציע מגרש כדור רגל עד     - 30/2019ת קבלניות מס' . אישור הגדלת הסכם  עבודו 15              

 .  מאושר פה אחד :  החלטה 

 פירוט מאת סגן מהנדס המועצה . מצ"ב   

 . נסמר לכם על ידי המבקר – 2020-2021. דיון בדו"ח ממונה על תלונות הציבור לשנת  16

 . מאושר פה אחד :  החלטה    

 

 לעיסוק במקצוע .   הבריאותמברכים את האחיות שעברו את מבחן משרד  ראש המועצה ומליאת המועצה -

 הגברת ג'דיר יוסף מוסא . אח , הגברת נור מחמד יחיא דבאח , האב עלי ,הגברת מרים מחמוד דבנא אירי  גברת את 

 .  משך בהבה לים להן הצלחה רח מא              

 

 .  18:00ה בשעה הישבה ננעל

 

 

 

 רשמה                                                                                                                                                                               

 נאהדה מנסור                                                                                                                                                                            

 מנכ"לית המועצה  

 


