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  12:00שעה:   24.09.22מיום:    04.2022מן המðיין   לא  פרוטוקול ישיבת מליאה 
  

  : משתתפים
 ראש המועצה  –מאמון שיח' אחמד   - 1
  סגן ממלא מקום ראש המועצה   –יוסף ג'רג'ורה   - 2
  חבר המועצה  – ðדאל אדריס  - 3
  סגן ראש המועצה   –ðאיף סקראן   - 4
  חבר המועצה  – יוסף עותמאן  - 5
  חבר המועצה  –מארון   ראמי - 6
 חבר  המועצה   –חוסין ח'ליפה    - 7

  
  :ðעדרים

פרעוðי - 1 לכלל    -2  אליאס  המליאה  בפðי  טלפוðי  (אישור  מריסאת   מחמוד 
  סוהיל קסום    -4יוסף יעקב   -3הðושאים  ) 

  
  

עימאד גזאוי , סמעאן זהראן    –גזבר המועצה, מבקר פðים    -באסם עואד    :השתתפו  
  יועץ משפטי.  –מר בראון  מהðדס המועצה, עו"ד תו –
  

  .  12:10ראש המועצה פתח את הישיבה בשעה 
  

: מבקש לעדכן בצורך בהצללת חצר חטיבת הביðיים , טיפלðו בעðיין   ראש המועצה
  והðושא יובא לועדת המכרזים הקרובה . 

  משתתפים בצער משפחת עודה במות יקירהם . 
 . 06.08.22מיום  03.2022אישור פרוטוקול מליאה מן המðיין   - 1

  
ראמי   -ð5דאל אדריס   -4יוסף עותמאן   -3יוסף גרגורה   -2מאמון אלשיח    -1:  בעד

  . ðאיף סקראן  - 6מארון 
    חוסין חליפה -ð :1מðע 

  : אין   ðגד
  הפרוטוקול אושר ברוב קולות

  
 .  2022עדכון תקציב המועצה לשðת  - 2

  
הðכסים שהמועצה ביצעה  לאור הגידול במצב הגבייה בעקבות סקר  :   באסם עואד

לרווחה ולתקציבים מהחיðוך יש   550ולאור קבלת תקציבים מהחלטת הממשלה 
  צורך לעדכן את התקציב .

  ₪   7,652,173ההגדלה בהיקף 
  ₪   75,520,781לפðי העדכון עמד על   2022התקציב לשðת 

  ₪ .  83,172,954התקציב לאחר העדכון יעמוד על  
  

  יב , זה העתק הדבק ..אðי ðמðע ללא קשר . : צר לי על התקצ חוסין חליפה 
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: ברור שמסגרת התקציב ðשארת אותו הדבר והסכומים שהתקבלו   ראש המועצה
  יועדו לפי הðושאים אליהם מיועדים ולצרכי המועצה . 

  
ד : התקציבים שמתקבלים ממשרדי הממשלה הם תקציבים ייעודיים  באסם עוא

ההגדלה מהארðוðה יועדה לסעיף פעולות  ושוייכו בתקציב לפי המטרות להן ðיתðו , ו
  כלליות . 

  
  עדכון התקציב הובא להצבעה : 

ראמי   -ð5דאל אדריס   -4יוסף עותמאן   -3יוסף גרגורה   -2מאמון אלשיח    -1:  בעד
  . ðאיף סקראן  - 6מארון 

    חוסין חליפה -ð :1מðע 
  : אין   ðגד

  עדכון התקציב  אושר ברוב קולות
  

ומעגלי התðועה אשר ðבðו ובוצעו שם    781לעדכן בעðיין כביש ראש המועצה : ברצוðי  
, יש לðו סוגייה עם פתרון הðיקוז בכðיסה הראשית של הכפר . פðיתי לחברת ðתיבי  

איילון ודרשתי מציאת פתרון כיוון שהם עובדים באזור והם בðו מעביר מים שחוצה  
ופיע תוואי ואדי ושאין תוכðית  את הכביש והכיכר , הטעðה שלהם שלא מ 

  סטטוטורית שם . 
הציעו שðגיש תוכðית לðתיבי ישראל להשתפות בעðיין באמצעות בðיית מעביר עד  

  לאחר המשאבה . 
הðושא השðי זה האבק שיוצא מהכביש החקלאי שמוביל לכיוון מערב , האופציה  

  מטר .  200היא לתקן ולסלול לפחות מקטע של 
שðי מעגלי התðועה הם לקחו על עצמם ðתיבי איילון לסדר    בðוסף כביש השרות בין

  אותו . 
  ביקשתי גם השתתפות עבור הגיðון בתוך מעגלי התðועה . 

  
  
 
  

  12:30ראש המועצה הודיע על ðעילת הישיבה בשעה 
  

  רשם פרוטוקול :
 המועצה מזכיר   – אמיר חביב  

 


