
 ת דיר אל אסדמועצה מקומי                                                    ليدير االسد احمل جملس

 יר אל אסדד                                                       داالس دير       

EMAIL:DEIRELASSAD@GMAIL.COM                                                   DEIR El ASSAD LOCAL COUNCEL 

 

_______________________________________________________________________ 
 04-9989591פקס. - 04-9886655-9885444-9885445טל.  -20188, מיקוד: 1ת.ד.

1.9.2021 
 
 

 21/80ליאה מן המניין מס' מ פרוטוקול 
 

 
 נוכחים:

  
 ראש הרשות-דבאח אחמד
 משנה ליו"ר -מוסר מוחמד

 ותסגן ראש הרשנמר חוסין  
 חבר המועצה-פרג מוסא
 ברת המועצהח -רים אסדי

 חבר המועצה -עומר מוחמד
 חבר-קאסם עומר אסדי

 חבר מועצה -סנעאללה עומר
 

 עו"ד חליל נעמה-יועץ משפטי
 חרו"אסדי יוסף  -גזבר            

 
 על סדר היום:

 
 פה אחדשר מאוהחלטה:   -07/21 פרוטוקולר אישו.1
 
 2019+דוח ביקורת חיתוני   2019,2018,2017דוחות ביקורת פנים לשנים אישור .2

 2019שנת וכן בדוח ביקורת חיצונית ל 2017-2019ועדת הביקורת קיימה דיון בדוחות ביקורת פנים לשנים 
 ה למליאת המועצה  לאשרם .רה הדוחות וממליצעדה אשהו

  ויים לתיקון ליק צוות ש המועצה מדגיש  בפני  מליאת המועצה שהוקם אר 
 יועץ משפטי,מנהלת חשבונות  ומנהל גבייה  יוגש דוח לועדת הביקורת והנהלת הרשות.ומנכ"ל  גזבר ,

ני והחיצו  2017-2019ת לשנים  הפנימי הביקורת ולדוחות הביקורתנעשתה סקירה על ידי הגזבר  לפרוטוקול ועדת 
2019. 

  
  2017-2019ימיים  לשנים ,ואת דוחות הביקורת הפנת רעדת הביקווהחלטה: המליאה מאשרת את האמור  בדוח 

 2019ואת דוח ביקורת חיצוני לשנת 
 
 טיהמשפ ר  ליועץעוז 50% הגשת בקשה לנחיצות משרה.  3

 וק בעיקר בגבייה משפטיתארגוני ,שיעסע"פ  המבנה ה
 עומר סנעאללה.נמנעים רים אסדי  ומאוןשר  רוב קולות החלטה: 

 
 בועידכון תב"ר מבנה משול דיר אל אסד -מפעל הפייס אישור תוכנית חומש. 4

 2025שנת באה עש לטבלה הם  החלטה: המליאה משארת פה אחד  הקדמת המידה במפעל הפייס  בהתא
 כספי מפעל פייס ₪אלף  6000בסכום  214וכן עידכון  תב"ר מס                 

        

 

לאישור תוכנית חומש עד פניה 
2025 

שם הרשות 
 דיר אל אסד המקומית:

        

 

 סכומים באלפי ש"ח
      

 

 סה"כ   2025 2024 2023 2022 2021  

 
             ם הפרוייקט המבוקשש -בניה 

 
              

 
          6,000  אולם ספרט ומבנה רב תכליתי

    
6,000  

 
                      -    
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    -                     תוכניות הפעלה

 
  241     ה וקהילה נוער וצעיריםחרוו-פיס מושלם פלוס

    
241      241       150  

    
150  

    
1,023  

 
              

 
                      -    

 
                      -    

 
  6,241  סה"כ

    
241      241       150  

    
150  

    
7,023  

        

         
 
 יזוק  קיר תומך גרעין הכפרהסרת סיכון וחאישור תב"ר  .5

 ייריהלהתמוטט מהווה סכנה לשכונה ודעומד מדובר  בקיר ליד בית המנוח נגיב דבאח,הקיר  
ן  מאדריכל  ראמי חשאן והן  מסגן  ת העת הנדסי,הזמינה חוות דלמניעת סיכון המועצה מאשרת  חיזוק  הקיר  

 .₪אלף  150אל,אשר הציגו  תוכנית חיזוק  בעלות המהנדס   אדריכל  אמון כמ
 היטלי השבחה  ₪אלף  150החלטה: מאושר  בניית הקיר  ומאושר תבר  על סך 

 
 268נימיים מס פיפוד כבישים עדכון תב"ר  ר.6

 יטל כבישיםה  ₪אלף  50 התב"ר  ב ושר פה אחד  עדכון מא
 
  

 
 ףיוסאסדי -רשם


