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, באולם הישיבות בבניין 00:81בשעה  2020.1251.שלישי הישיבה התקיימה ביום  
 . המועצה

 
 נוכחים :

 ראש המועצה  –מר יאסר ג'דבאן
 סגן וממלא מקום  –מר מחסן נסראלדין

 חבר המועצה  –מר נשאב ג'אנם
 חבר המועצה  –מר יוסף שומרי

 חבר המועצה  –מר איאד עבדאללה 
 חבר המועצה –מר עלי סבאח 

 
 חסרים :

 חבר המועצה –מר ואפד שומרי 
 חבר המועצה –מר מישיל נאסר 

 חבר המועצה –מר רזק אלמן
 

 משתתפים :
 מזכיר / גזבר המועצה  –מר מהדי נסראלדין

 מבקר המועצה  –עבדאללה  מר מעדא
 

 על סדר היום :
 .    2021אישור הצעת תקציב רגיל לשנת  .1

 .  2021אישור הצעת תקציב פיתוח לשנת   .2

 .2021אישור הצעת מסגרת כח אדם לשנת  .3

 . 2021אישור צוו מסים לשנת   .4

 . 2019אישור דו"ח כספי שנתי לשנת  .5

 . 2019בקורת דו"חות כספיים מבוקרים לשנת  .6

 . 2019דו"ח מבקר המועצה לשנת בקורת  .7

 .בפני חברי המליאה  3/20ועדת הנחות מס' המלצות הנחת  .8

 שיקום כבישים . 425מהשוטף לתב"ר   ₪ 650,000העברת סכום של  .9

 שיפוץ מבנה המועצה . 404ש"ח מהשוטף לתב"ר 350,000העברת סכום של  .10

 ביצוע עבודות דחופות כתוצאה מנזקי טבע . .11

 . אשנה"ל תשפ"גביית אגרת חינוך ל .12

 חיבור הרשות לביצוע פעילות בנקאיות באינטרנט בבנק לאומי . .13

 מרכנתיל .חיבור הרשות לביצוע פעילות בנקאיות באינטרנט בבנק  .14
 

 



והתחיל את הדיון פתח את הישיבה , ברך את הנוכחים ראש המועצה  –יאסר ג'דבאן 
 בסעיפים לפי סדר היום:

 

 כדלקמן : לאחר התדיינות בין הנוכחים הוחלט

 

המוצעת על ידי הרשות למשרד  2021לאשר פה אחד את הצעת התקציב הרגיל לשנת  .1
)מצ"ב העתק אש"ח.  52,000הפנים וזאת בהתאם להנחיות והמסתכמת בסך של 

 מההצעה(. 
 

המוצעת על ידי הרשות  2021הצעת התקציב הפיתוח לשנת את לאשר פה אחד  .2
בנוסף גם, לאשר הצעת תקציב החומש לפיתוח אש"ח,  44,450והמסתכמת בסך של 

 )מצ"ב העתק מההצעה( .אש"ח .  200,000והמסתכמת בסך של  2021-2025לשנים 
 

המוצעת על ידי  2021לאשר ברוב חברי המועצה את הצעת מסגרת כח אדם לשנת  .3
)מצ"ב אש"ח .  25,000בעלות כוללת של משרות  160.16הרשות והמסתכמת ב 

 העתק מהמסגרת(.
 

וזאת עפ"י חוק ההסדרים, אשר החיוב עבור  2021לאשר פה אחד צו המסים לשנת  .4
  ₪ 48ע"ס תעשייה מטר מרובע   יעמוד , ואילו  ₪ 37.2 מטר מרובע מבנה מגורים

 .  ₪ 70.80 -ב ומסחר

 

 .)מצ"ב העתק מהדו"ח (   2019לאשר פה אחד את הדו"ח הכספי השנתי לשנת  .5

 

המבוקרים ע"י רו"ח  2019ליאת המועצה דנה בדוחות הכספיים המבוקרים לשנת מ .6
 4/20וג'יה עותמאן מטעם משרד הפנים כמו כן דנה בהמלצות ועדת הביקורת מס' 

 ) מצ"ב העתק מדו"ח ( . 13/12/20מיום 

 

המבוקר ע"י מבקר המועצה  2019מליאת המועצה דנה בדו"ח מבקר הפנים לשנת  .7
 והחליטה לאמץ את המסקנות של המבקר ולפעול לפיהן .

 

 הונחו על שולחן המליאה בפני חבריה . 3/20המלצות ועדת הנחות מס'  .8

 

שיקום  425מהשוטף לתב"ר מס'  ₪ 650,000לאשר פה אחד העברת סכום של  .9
 כבישים .וסלילת 

 

פנים שיפוץ  404טף לתב"ר מס' מהשו ₪ 350,000לאשר פה אחד העברת סכום של  .10
 מבנה המועצה .

 

 ₪ 200,000 -לאשר פה אחד ביצוע עב' דחופות עם הקבלן אספלט אלפא בעלות כ .11
 כתוצאה מנזקי טבע שנגרמו לתשתיות הרשות .

 



פר כל תלמיד החל  ₪ 80לאשר פה אחד גביית אגרת חינוך לשנה"ל תשפ"א ע"ס של  .12
 ת אישיות ושירות בריאות השיניים .עד כתב יב' עבור ביטוח תאונו 3מגיל 

 

סניף  ות בנקאיות באינטרנט בבנק לאומילאשר פה אחד חיבור הרשות לביצוע פעיל .13
שמות המאשרים הינם מורשה החתימה מר יאסר ג'דבאן ראש , מעלות תרשיחא 

 .024740789ומהדי נסראלדין מזכיר /גזבר המועצה ת.ז  058959321המועצה ת.ז 
 

ור הרשות לביצוע פעילות בנקאיות באינטרנט בבנק מרכנתיל סניף לאשר פה אחד חיב .14
שמות המאשרים הינם מורשה החתימה מר יאסר ג'דבאן ראש  ,מעלות תרשיחא 

 .024740789ומהדי נסראלדין מזכיר/גזבר המועצה ת.ז  058959321המועצה ת.ז 
 
 

 

 

 19:30הישיבה ננעלה בשעה 
 

 בכבוד רב                    רשם את הפרוטוקול   

 יאסר ג'דבאן                             מהדי נסראלדין     

 ראש המועצה                             מזכיר / גזבר המועצה   

 

 : יםהעתק
 חברי המועצה 

 משרד הפנים , י"ם
 משרד הפנים , נצרת 

 משרד מבקר המדינה , חיפה           
                                    

 

  20נרגס/


