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 6/2022פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין  

 6/7/2022מיום 

 : וכחים נ

 ראש המועצה   –מר אחמד דבאח 

 חבר מועצה וסגן ראש המועצה  –חג' נמר חוסיין 

 חבר מועצה ואחראי תיק חינוך   – מר קאסם אסדי 

 חבר מועצה  –מר יוסף אמון 

 חבר מועצה   –מר מוחמד עומר 

 ומשנה לראש המועצה ר מועצה חב  –מר מוחמד מוסא 

 חברת המועצה  - עו"ד רים אסדי

 חבר מועצה   –עו"ד עומר סנעאללה 

 חבר מועצה  –מר פרג' מוסא 

 נעדרים : 

 חבר מועצה   –מר אברהים טאהא 

 חבר המועצה   –מר מוחמד דבאח 

 משתתפים : 

 יועמ"ש המועצה  –עו"ד חליל נעמה 

 גזבר המועצה –רו"ח יוסף אסדי 

 מנהל מחלקת תברואה ורישוי עסקים   – היפא אסדי

 

 ראש המועצה : מברך את חברי המועצה ותושבי הכפר לרגל חג אלאדחא .  

 .   17/7/2022חזרה לעבודה החל מ  , 16/7/2022ועד   9/7/2022של המועצה תחול מיום חופשת החג מודיע כי 

 על סדר היום : 

 .   5/2022אישור פרוטוקול ישיבה 

 אחד . החלטה : מאושר פה 

 מצ"ב. –  14611/2022קול קורא מספר  -אישור התקשרות עם אשכול בית הכרם לפינוי פסולת מוצקה . 1

 .לחברי המועצה   14611/2022היפא : מסבירה את הקו"ק   

  1,115מימון עד  מגיע  למועצה  ,  פינוי פסולת גושית לפי מספר תושבים  משרד להגנת הסביבה החליט לתמוך למתן פתרון ל ה
 לן :  לה שנים חמש  השיפוי יהיה בצורה חלקית לפי מדרג ל,   נה ש לטון 

 לטון ,  ש"ח  480שנה ראשונה משופים ב ל 

 ש"ח לטון ,   390ה  שנייה שנ

 ש"ח לטון , 300שלישית  שנה 

 ,  ש"ח לטון 250  נה רביעיתש 

 ש"ח לטון .   120ובשנה החמישית  
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לות , וסיפוק מכולות  ולמכ   טכנולוגית. מערכת  קשר , מפקחים       מודעות לתושבים , מוקדהעברת והטמעת  השירות יכלול  
 פסולת בניין  לתושב .  

ש"ח כולל הובלה הטמנה והצבה    1,200קוב    10"  :  צבת מכולה לתושב ופינוי תמורת תשלום  הולת בניין , מדובר על  פסבקשר ל
   . ש"ח 150 תכולה של טונה   שיפוץ קטן עלות פינוי שקית לבנה עבור ו. " , 

  בדבעיות של פסולת בניין והוא נותן פתרון לפסולת גושית בלר  שירות שנותנת הרשות כיום , הקו"ק לא פות  ומדובר באות 
 סיון של שנה .  יתקופת נ לאת הקו"ק   מבקשת לאשר לכן סוכם לפי הצעת מנהלת  מחלקת תברואה , 

 ולת מוצקה .ראש המועצה : מבקש לאשר את ההתקשרות עם אשכול בית הכרם לפינוי פס

 . החלטה : מאושר פה אחד 

 סלילת כביש מאושר מצפון לבית הקברות עד צומת כישור . .3

י הישיבה הזו , התכנסה ועדת המכרזים  נ לפ,לגישה מבית הקברות לכיוון כישור    פתרוןצורך במתן    ראש המועצה : קיים
 שור.  נים לפרוץ את הכביש כמפלט לכיוון כינמתכ, ר תונבחר זוכה לעבודות בא

 יוסף אסדי : אין תקציב לסלילת הכביש .  

 ראש המועצה : מבקש לאשר פריצת הכביש .  

 .   החלטה : מאושר פה אחד

 . 602ריצה וסלילה והסדרת כביש פ. 4

 תושבים . לת וושכונ למתן פתרון ל מידי, קיים צורך   16049 תכני וראש המועצה : הכביש מאושר בת

 כביש .  הראש המועצה : מבקש לאשר פריצת 

 .  החלטה : מאושר פה אחד 

   אישור תקציבי פיתוח : . 5

 : מיליון ש"ח , מקורות מימון  1,5אישור תב"ר עבודות פיתוח בניין המועצה ע"ס א.  

 אלף ש"ח ,קרן עבודות פיתוח .  680אלף ש"ח ,קרן השבחה +   820

 מיליון ש"ח .   26  -עכשיו העלות כיוסף : כולם מעודכנים בתקציב בניין המועצה , עד 

מיליון   1.5הרשאה ממשרד הרווחה בסך  לדוגמה מבקש מימון ביניים מקרנות הרשות עד לשחרור כספי ההרשאות שבדרך , 
 מיליון ש"ח ממשרד הנגב והגליל .   2ש"ח , 

 אות ? מה יהיה באם לא תקבלו את ההרשאות ?   עו"ד רים : מה הסיכויים לקבל כספי ההרש

 הכספים ישוחררו .    ר הכספים ומקווים שאכןחרויוסף : עובדים על ש

 אלף ש"ח מקרן עבודות פיתוח .   680אלף ש"ח מקרן השבחה ,  820ראש המועצה : מבקש אישור מקורות מימון 

 החלטה : מאושר פה אחד . 

 ש"ח .  221,468משרד הנגב והגליל ע"ס אישור תב"ר פעילות מרכז צעירים , ב. 

 ש"ח . 41,500ות ע"ס ד התרבקורונה ,משר -אישור תב"ר פעולות תרבות תחום א'ג. 

 .  ש"ח 185,124הוספה לדיון : אישור תב"ר סלע ד. 

 החלטה : מאושר פה אחד . 

   . 70%-50%. אישור העסקת עוזר לסגן ראש המועצה בחלקיות משרה בין 6

   , להעסיק עוזר לסגן בחלקיות משרה  לא ניתןבבדיקה שנערכה מול משרד הפנים התברר כי יועמ"ש: 

לגבי העלאת הנקודה על סדר  ,, המשרה לא תוקצבה    אין סעיף תקציבי בספרי התקציב למשרת עוזר  בבדיקה מול הגזבר  
כתובה לפני הדיון במליאת המועצה  מבקש להביא חוות דעת     לכן אניהיום ,    הנקודה על סדר היום יש מניעה להעלות את  

 בסוגייה .  
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לפי סעיפים של השנים שעברו בשערוך  הגזבר  הרשות אשרה מסגרת תקציב , והיא על סכום מסוים לפי עריכה של    חג' נמר:
 אסד כמה שנים .   שהיה נהוג בדיר אלשל אחוז הניצול ולפי ביצוע מצטבר וזה מה 

מופיע עוזר לסגן ראש המועצה למרות  , לא    2022דקות ללא דיון מעמיק . אכן לפי תקציב    5ישיבת התקציב לא לוקחת יותר מ  
 עוזר כמו שמגיע ליו"ר .   לפי חוזר מנכ"ל מגיעש

תושבים . , ולכן    10,000 -לרשות שבה יותר מרתי מתחילת הקדנציה ועד היום על זה . המחוקק קבע שמגיע לסגן עוזר  תאני ו
 .   2022דרשתי את הזכות הזו בחודש אפריל  

הדיון נעשה והוחלט על אי אישור המשרה אני לא יודע כמה זמן לוקח  , ותי כי הייתי בחו"ל  לא נכח,    4/2022היה דיון בחודש  
 .  עד לדיון באותה נקודה 

לדיון חוזר במליאה . לגבי תקציב , אנחנו עובדים לפי מסגרת  א ביום ראשון , ושניתן  אני מבקש מהיועמ"ש לבדוק את הנוש
 ש"ח .  ןמיליו 11 2022 גם ב ש"ח , ו ןמיליו  202110,5בשנת   הת הייש"ח , כאשר הגביה  ןמיליו 82של 

 אלף ש"ח בהשוואה לשנה שעברה .   1,884, יש לנו תוספת של  6/7/2022אם אני בודק את הגביה עד ליום 

 אלף ש"ח .   2,350אלף ש"ח , זאת אומרת שיש יתרה של  500בסכום של , 2022ואם הגדלנו את התקציב ב 

 ת מפורטת , ואני חולק  לקתי חוברות לכל חברי המועצה , חוברי , ואני חסעיף     סעיףושר  יוסף : התקציב א

 .   ךעתעל ד

 ,  החל מרבעון שלישי למשרה מלאה לעוזר סגן ראש המועצה  התקציבחג' נמר : אתה מתבקש לעדכן את 

 . תקציבית  עת וכאשר יתאפשר הדיון חזרה תתקבל החלטה לכאן או לכאן ,לפחות לא תהיה מניעה 

 בחציון השני של השנה .  התקציבמעט בכל שנה מעדכנים את  כ: וסף י

 סוכם והוחלט : ברגע זה לא מעלים את הסעיף לדיון . 

  . שונות .7

 מוחמד אמון .  בבעלות מר  –חניון הקמת אישור 

   .שלו הפרטי הנ"ל מבקש להכין לעשות חניון בשטח 

 חניון בשטח הפרטי שלו . ע הראש המועצה : מבקש לאשר למר מוחמד אמון את ביצו

 מאושר פה אחד .  החלטה : 

 

  .  18:15בשעה  לה  הישיבה ננע

 

 מנכ"לית המועצה   –רשמה : נאהדה מנסור 

 

 

 


