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 20189/מליאה מן המניין ול קפרוטו

 84/12/2018מיום   

 

 :נוכחים
 

 מועצה הנבחר  . ראש ה–דבאח אחמד         

 סגן ראש הרשות -נמר חוסין         

 חבר המועצה– מוחמדדבאח          

 חבר המועצה -מוסא  מוחמד         

 חבר המועצה -מוחמד נעים עומר         

 המועצהחבר  -יופיק חוראנ         

 חבר המועצה -אבראהים טאהא         

 חבר המועצה -עו"ד עומר סנעאללה         

  חבר  המועצה -עו"ד אסדי רים         

 חבר המועצה-יוסף אמון         

 . חבר המועצה-אסדי קאסם         

  

 נוכחים  בישיבה  :              

 היוצא  ראש מועצה-עו"ד נסר סנעאללה          

 חבר מועצה  היוצא-עו"ד עותמאן חאלד           

 .חבר מועצה יוצא -עו"ד סאלחה מונגי          

 

 עובדי הרשות          
  

 יועץ משפטי-עו"ד נעמה חליל      

 גזבר מזכיר המועצה-רו"ח אסדי יוסף      

 מר עזאת  דבאח מבקר  המועצה  .       

 .קהל  רחב        

 
 :היוםעל סדר 

  דברי ברכה לחברים  הנבחרים  ו  .תודה ופרידה  מראש המועצה היוצא והחברים היוצאים1
 :   החדשים   
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 תרשו לי לברך  כל הקהל הרחב שהגיע היום וטרח להיות נוכח  בישיבה בברכת אהלאן          

 מה שברך  וסהלאן בכולכם  תנו לי לברך הגעתו של יו"ר המועצה לשעבר  מר אחמד נע      

 אותנו בהשתתפותו בישיבה  .      

        

  ראש המועצה הנבחר מר  דבאח אחמד  מברך את הנוכחים   חברי  המועצה החדשים  -דבאח אחמד       
 

 רופאים   10של  בכלל ומשפחותיהם   מאחל  הצלחה ומברך את  היישוב מאחל להם הצלחה בדרכם           
 

 מברך את  הרופאים החדשים  בפרט      ההסמכה לקראת סטז  במחן  הרפואה נות חדשים בבחי          
 

 ומאחל להם הצלחה בהמשך הדרך  .           
 

 ראש המועצה  מודה לראש המועצה היוצא  עו"ד סנעאללה נסר ואת החברים היוצאים  עו"ד עותמאן         
 

 ומא אחמד חרמה   על  תרומתם  ליישוב וניהול המועצה   גי סאלחה   ,חג  אסדיר באחמונ  חאלד,עו"ד        
 

 שיתוף הפעולה   איתם   מאחל להם הצלחה במשך דרכם. בקדנצייה הקודמת  ועל         
 

 וכן לחברים החדשים  לרגל בחירתו לרשות המועצה  את דבאח אחמד  מברך -עו"ד סנעאללה נסר        
 

 חברי המועצה בקדנצייה הקודמת אלו  שממשיכים  בקדנצייה  וא  לכל     ומודה גם ה  הנבחרים,             
 

 החדשה ואלו שפרשו ולא ממשיכים  על שיתוף הפעולה               
 אישית אני  פורש מהמועצה ומעביר השרביט  לדור חדש   אולם  אני מעמיד  ועל תרומתם  ליישוב ולמועצה.     

 
 לשלם את חובותיהם  למועצה    וכן כן  פונה  לקהל הרחב  ומבקש  שידאגו  ת  הכפר לטוב   יניסיונאת כל        

 
 תעשייה   בר לב. מאזור 23%באזור  תפן  והמאמצים להשיג    התעשייה  אזור  מזכיר את עניין     

   
 

כך  שנתנו לי ל  י  רשימת אלמוסתקבל  עכל בוחרודם כל  מודה לחברי עומר קאסם ולעו"ד עותמאן חאלד:  ק     

ההזדמנות לייצגם  במועצה  בקדנצייה הקודמת ,מודה לעמיתי חברי המועצה  בקדנצייה הקודמת    ומברך את  חברי 

המועצה הנבחרים ומאחל להם הצלחה  כמן כן  מברך  את חברי   דבאח אחמד  על זכייתו בראשות המועצה  כן  מודה 

עו"ד נעמה חליל  הגזבר רו"ח אסדי יוסף ומבקר הפנים  מר דבאח עזאצת וכל  לעובדי  המועצה   במיוחד  היועץ המשפטי 

 עובדי הרשות בכלל על  שיתוף הפעולה שרר ביננו במשך  כל הקדנצייה.

 

ابارك البو فادي   ولجميع األعضاء المنتخبين  متمنيا  النجاح  في مهمتكم الجديده وشكرا עו"ד מונגי סאלחה: 
 للجميع.

 
 
 ונים לחברי המועצההצהרת אמ. 2
 חברי המועצה  כולל ראש הרשות מתבקשים  להצהרת אמונים  בנוסח הבא:  

 " אני מתחייב לשמור אימונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שילחותי  במועצה".

 .חברי המועצה כולל ראש הרשות  חוזרים על ההצהרה ומודיעים אני מתחייב
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 מניין  . מן ה קביעת מועד לישיבות המועצה.3
 

מן   שיבת מועצה יכי אחת מן המניין בכל חודש   כן מבקש לקבוע לקבוע ישיבה  ראש המועצה מבקש 

 .  18יום שלישי  ראשון בתחילת כל חודש שעה   תתקיים  בכל המניין  

 מבקש להצביע  .

 כל  חברי המועצה מאשרים  .             

 החלטה: מאושר פה אחד

 אישור בעלי זכות חתימה.4
 

 בעלי זכות החתימה  ברשות  המקומית דיר אל אסד  הינם:    
 

 ראש הרשות-דבאח אחמד      

 הגזבר-אסדי יוסף    

 חשב מלווה  -עקב  טוכמןי    

 
ביחד עם חותמת הרשות מחייבת   את ם  של מר אחמד דבאח  יוסף אסדי  ומר יעקב טוכמן  חתימת 
 .הרשות 

 
 אושר פה אחדהחלטה: מ

 
 הרכב ועדות הרשות.5

ומודיע כי כל חבר מועצה יכול להיות חבר בועדות המועצה   את  הרכב הועדות  ראש הרשות  מציע 
 ומבקש אישורןפתוחה    תוהאפשרות להצטרף לוועדו

 
  נמר חוסין,מוחמד  הקואליציהועדת ההנהלה: ראש המועצה יו"ר הועדה   חברים כל  חברי 

 באח דמוסא,ופיק חוראני,אברהים טאהא,יוסך אמון,מוחמד עומר,מוחמד 
 

 ועדת ביקורת: עו"ד עומר סנעאללה יו"ר הועדה  ועו"ד  אסדי רים.
 

אברהים טאהא,מוחמד ועדת מכרזים: מוחמד מוסא יו"ר הועדה,יוסף אמון ,מוחמד דבאח ,אסדי קאסם,
 עומר

 
 צה.דבאח אחמד יו"ר הועדה  חברים כל חברי המוע -ועדת מל"ח

 
 יוסף אמון יו"ר   חבר  מוחמד  עומר  -ועדת נפגעי טרור

 
 קאסם עומר   ו  נמר חוסיןיו"ר חברים  יוסף אמון  -ועדת מאבק נגד  נגע הסמים

 
  ועדת איכות סביבה: יוסף אמון יו"ר  חברים  מוחמד בדאח,נמר חוסין,אבראהים טאהא,מוחמד 
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 יצורפו חברים נוספים  בעתיד  .    לאל מוסאעומר   וד                               

 
 

        מחמד עומר,  יוסף אמון,דבאח      חמדות:  מוחמד מוסא יו"ר   חברים    : מוועדת ההנח
      

 יוסף   אסדי    חליל  נעמה    אבראהים טאהא.אסדי      קאסם                         
 

 ואבראהים טאהא.  יוסף אמון  הועדה חברים ועדת מיגור אלימות: אחמד דבאח יו"ר  
 

יוסף אמון  מחמד עומר  אבראהים טאהא  ופיק -יו"ר הועדה   חברים באח   ד  ועדת תמיכות: מוחמד 
 חליל נעמה  ויוסף  אסדי   .,  חוראני

 
 

 ,  חוסין הדאיה  אסדי קאסם יו"ר ה ועדה  חברים  אבראהים טאהא ומחמד דבאח.: ועדת חינוך

 אסדי   ופייסל אמון   יתר חברי הועדה מעובדי המועצה  כפי שנקבע ב הרכב  לפי                   

 חוק  , יו"ר הועדה יצרף חברים נוספים שיובאו לאישור המועצה  .                   

 

 ופיק חוראני יו"ר הועדה  חברים  יוסף אמון,מחמד דבאח,קאסם אסדי,מחמד ועדת ספורט: 

 יו"ר הועדה יצרף חברים נוספים שיובאו לאישור המועצה  .   מוסא   ונמר חוסין                     

 

 יו"ר הועדה  חברים נעמה חליל ויוסף אמוןעומר   : מחמד נעים חוק ומשפט   ועדת ייעול אכיפה
 
 
 יו"ר המועצה מציע לגב אסדי רים להיות יו"ר   הועדה היא אינה   עדת קידום מעמד האשה:ו

 מסכימה   , לדברי עו"ד סנעאללה אנחנו מסתפקים בועדת הביקורת  .                          

 ועדת משמעת: מוחמד מוסא  יו"ר הועדה  חברים   קאסם אסדי  ,מוחמד עומר  ואברהים טאהא

 
 :והסדרי  תנועה    ועדת תמרורים ושמות כבישים

 
 הים טאהא    יוסף אמון    ופיק חוראני  יו"ר הועדה   נמר חוסין    קאסם עומר    איבר

 
 יו"ר  הועדה יצרף חברים נוספים יביא את שמותיהם לאישור חברי המועצה  .

 
 מחמד נעים עומר יו"ר    יוסף אמון חבר   קניין  וגזבר   ועדת רכש: 
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  רשם  : אסדי יוסף


