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 12/2020ן ימן המנילא ש פרוטוקול מישיבה

 18:00בשעה  29/12/2020 שנישהתקיימה ביום 

 בלשכת ראש המועצה

 נוכחים  משתתפים

 מנכ"לית המועצה גב' רוואידא יונס  ראש המועצה מר מודר יונס

 יועמ"ש מקדאד שיך עבדמר   ראש המועצהסגן  מר כמאל מלחם

 גזבר המועצה אחמד ג'באריןמר   סגן ראש המועצה מר לואי מסעוד

 מבקר המועצה מר סאמר סעד  חבר מועצה מר חכים יונס

 עוזר ראש המועצה נואף דעייףמר   חבר מועצה מר מחמוד כבהא

    חבר מועצה מר טאלב ג'והג'אה

  נעדרו  מועצהחבר  מר מואנס וישאחי

 חבר מועצה מר מוחמד מסארווה  חבר מועצה מר מוחמד מרעי

 חבר מועצה מר אבראהים אבו הלאל  מ"מ ראש המועצה מר וג'יה מסעוד

 חבר מועצה מר עאמר ג'זמאוי   

 חבר מועצה מר בלאל עקל   

 חבר מועצה מר חסיב אבו אלחבאיב   

 

 :על סדר היום

 .2020הרגיל לשנת אישור עדכון התקציב  .1

 12/2020אסלאם עלאייקום. אני פותח את הישיבה שלא מן המנין  מודר
. יש 2020מובא אליכם עדכון תקציב  -בהמשך לעדכון שנשלח אליכם אחמד

קיבלנו את התקציבים בתחילת שנת הלימודים, או  -בעיות טכניות
 בחודשים האחרונים ממשרד הפנים והבטחון.

 אלש"ח הן בצד ההכנסות והן הצד ההוצאות. 3,562עדכון בסך  
ה נה התאפיינועם התפרצות מגיפת הקורו 2020ת שנ כידוע לכם 

הן למערכת הבריאות והן למערכת הכספים של  רבים באתגרים
המועצה המקומית ערערה, אתגרים אלו  הרשויות המקומיות כולל

לספק לתושבים כשהיא  אלצהנ מתבטאים בשירותים שהמועצה
חלוקת סלי מזון  ,לבתי ספר נהלא מספקת, כגון אמצעי היגיי בשגרה

למערכת  וסף למתן שירותיםנה, בנוהסברה מוגברת על מגיפת הקורו
ך ותגבור שירותי נווך לא שגרתיים כגון הפעלת עוזרי חינהחי

כללו לפי נ  כללו בתקציב הרגיל אונ ל לא"נכל השירותים ה. יקיוןנה
 . תקצובו באופן מספיק קודמות ולא יםניסיון של שנה

יים המבוקשים ממקורות תקציביים של משרדי ינועיקר הש
 שרד הביטחוןמוך ומנים, משרד החינהפ הממשלה, משרד
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 -לאחר התייעצות עם מחמוד עיסא -ב להדגישיש שינוי שאני חיי מודר

, כך שיכללו את שלא סמכויותה הורחבו -ע"תפקיד מנהל השפ
נתן והוא  -פאיז חנא -עם הממונה על המחוז התייעצתיהתחזוקה. 

לבטל את התפקיד של עוזר שלא הסכמתו. מחמוד עיסא בדיעה את 
 יצליח לשלוט בנושא התחזוקה. "עמהנדס עד שנדע אם מנהל השפ

, ותוכניות אחרות. ל עארה"בתכנון. ותמ -הנדסה עמוסהמחלקת ה 
 בים לכיסוי כל המתחמים של התכנון בכפר.בעצם קיבלנו תקצי

 ההצעה לאישור התקציב הועלתה להצבעה ואושרה פה אחד.
 19:00הישיבה ננעלה בשעה 

 
 

  

 רוואידא יונס             מודר יונס             

 מנכ"לית המועצה    ראש המועצה

 


