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 4/1/2023מן המניין מתאריך לא   31/202מס'   המועצה   פרוטוקול  מליאת

 
 

 נוכחים : 

   ראש המועצה  –מר קאסם אסדי              

 חבר מועצה וסגן ראש המועצה – חג' נמר חוסיין               

 חבר מועצה ומשנה לראש המועצה -מר מוחמד מוסא              

 ך ומחזיק תיק החינו   עצהומ חבר  –מון מר יוסף א              

 חבר מועצה   –עומר סנעאללה  עו"ד              

 חבר המועצה   –מר מוחמד דבאח               

 חבר מועצה  –מר פרג' מוסא               

   ה חבר מועצ  –מר מוחמד עומר               

 נעדרים : 

 ר המועצה  בח  –מר אחמד דבאח               

 חבר מועצה  –מר אברהים טאהא                

 חברת המועצה    -עו"ד רים אסדי               

 משתתפים : 

   גזבר המועצה –רו"ח יוסף אסדי                     

 המועצה  מבקר  –את דבאח רו"ח עז                  

 ית המועצה  למנכ" –דה מנסור גברת נאה                  

 

 
 

 .  2023יב לשנת צקור ת: אישהיום על סדר 
 

 דרש בחוק .  זמן על פי הנבה אלים יחד עם ההזמנה שלח נ,  2023הצעת התקציב לשנת   ראש המועצה : 
 ות .  שיש לו הערות או שאל ים  את החברסדי להציג את התקציב , נשמע גם  אני נותן לגזבר המועצה רו"ח יוסי א

 
, הסכום ישמש לצורך תמיכה ביחידים למשלחות   ש"ח 60,000לסך    כותמוחמד דבאח : אני מבקש לתקן את סכום התמי

 ת .  המועצה , או בפעולות תרבות של יחדים או של יוזמות תרבו גייצו ל
 

מד על  ע  2022תקציב שנת  ,  12/2022עד וכולל יצוע בפועל לפי ב  עודכנת הצעת התקציב במעל שולחן בפניכם  : ף, גזבר יוס
 .  84,110הכנסות על סך ו  תבהוצאו 84,222על סך וביצוע  אלף ש"ח  83,291סך 

 , העודף העברתי לקרנות הרשות .  צום פערים צמשנבע משחרור מענק הסתיימה בעודף   2022שנת 
 

, עדיין אין הודעה ממשרד הפנים   2023שלא קבל ביטוי בשנת  2,700,000 בסך  550מתכנית עבאס , היה מענק  2022בשנת 
 .   2023שנת באם מענק זה יתקבל גם ב

התעשייה בר לב   אזורשל לא כולל גבייה  אלף ש"ח  11,500"ס , וסכום הגביה עמד עהרשות עמדה ביעדי הגביה , 2022בשנת 
 תחת סעיף הארנונה .   ףתיזקלא הנחיות משרד הפנים , הגביה של בר לב על פי  ש"ח . ןכמיליו

 
 זון .  מענק האישמעו צמצום סכום , מ 3קום במ,  4 לרמה  יהסוציואקונומבאשכול ה לעלות צפויהרשות ,  2023השנה 

 
מתוכנית  קת הרווחה ח למחלאלף ש" 900 ש"ח כולל מענק רווחה בסך  אל 85,894התקציב השנתי עומד על סך  בכל זאת 

550   . 
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 ט .  הספורבתחום , ועוד עדכונים קלים ברווחה ו 2023ם לשנת עם קידו 2022נת ציב הינו לפי ביצוע לשהתק
  100ה , אלף אחזק  50ש"ח , שהם  192,000סעיף הוצאות שונות סך , ב  11נא לעיין בנספח שאלתכם עניין תקציב הספורט , ל

 שכר לשני מדריכים .   120,000א כולל  ת ספורט ל קבוצו הוצאות 16,400הוצאות שונות ספורט 
 אלף ש"ח .   500כ   2023תקציב הספורט התקציב הרגיל לשנת 

 
 אלף .   164,000צות ספורט לקבו  יכותסעיף תמ 

 
 פעולות הספורט .  ש להתגבר את מוחמד מוסא : זה לא מספיק , אני מבק

 
 .   780לסעיף   810ת  י משנה את סעיף התמיכויוסף : אנ 

 
וצד  אלף ש"ח  85,894כך שצד ההוצאות יעמוד ע"ס   2023ראש המועצה : אני מעלה להצבעה את אישור התקציב לשנת 

ש"ח בהתאם לנספח המסגרת המצ"ב, כלומר שינוי   83,291ע"ס   2022, ובכן עדכון תקציב  אלף ש"ח  85,894  "סכנסות עה
 .  במנקים בלבד 

 
 .   2022יב , ושינויים בתקצ 2023, הצעת תקציב פה אחד מאושר  החלטה :

 
 

 .   19:25נעלת בשעה הישיבה נ
 
 
 
 
 
 

 רשמה                   
 מנסור  נאהדה                    

 לית המועצה  מנכ" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


