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 שמן המנייןמועצה הפרוטוקול מליאת 

 2017-8-3חמישי  מיום  2017-70ישיבה מס' 
 

 
 נוכחים: 

 
 ראש המועצה  -עו"ד אדגאר דכואר   .1
 חבר המועצה  –נימר ח'ורי   מר .2
 חבר המועצה  –קמיכאיל חלאמר  .3

 חברת המועצה  –גב' מאי פרנסיס  .4

 חבר המועצה  –מר עאמר אבו איוב  .5

 חבר המועצה  - מר נעמה קסיס  .6

 חבר המועצה  –מר והיב ג'יריס  .7

 חבר המועצה –מר בשארה ח'ורי  .8

 
 נעדרים: 

 חבר המועצה - עו"ד זיאד סמעאן  .1
 חבר המועצה  - ערווה נג'אר  מר .2
 

 משתתפים:
 גזבר המועצה  –מנסור עו"ד  ג'ורג' 

 
 פתח ראש המועצה הישיבה : 

 
ימים בגלל העניין התקציבי של התקציב הרגיל  10ההזמנה לישיבה נשלחה מלפני 

 . 
ין במהלך פגתחילה אני מודה למר אלביר בליט על תרומתו ושיתוף הפעולה אשר ה

 בגלל אילוצי עבודה.  לפעמים  כוהנתו , חבר המועצה התייצב לרוב הישיבות ונעדר
 

של הנשים   נההראשו האנו מברכים את חברת המועצה הגב' מאי פרנסיס הנציג
דבר חשוב אשר יעזור לכיוון  זהו בקדנציה הזו , חשוב לנו נוכחות המין הנשי ,

בכפר , הנני לציין שלפני הבחירות חברת המועצה  הקידום ופיתוח ענייני האיש
 זון בעניין . דברה על זה ויש לה חהחדשה 

 
 : חבר המועצה מיכאיל חלאק

 איזון כלשהו בין גברים ונשים . מבטיחה   ךאנו מברכים אותך ונוכחות 
לקידום  וראייתי  ימחשבותיאני מקווה שאוכל לתרום ולהציג את  מאי פרנסיס :

הכיוונים , המיקום של הכפר הינו מיקום טוב והאנשים הינם והתפתחות בכל  
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תיירותיים ומקווה להתפתחות הכפר בתום זה  פרויקטיםטובי לב ואני חושבת על 

 .  
 

   2017עדכון סעיפי התקציב  2נושא מס' 
 

התקציב הרגיל של המועצה אושר בישיבה קודמת בחודש  ראש המועצה :
, באותו מעמד הובהר והוסבר לחברי המועצה כי ייערכו  2017פברואר 

ממשלה ולפי הדכונים המתקבלים ממשרדי שינויים בהמשך בהתאם לע
 צורכי המועצה . 

תקציב המועצה מורכב מהכנסות והוצאות אשר עקרן מענק כללי ממשרד 
הפנים אשר היקפו נקבע לפי נוסחה קשיחה ומושפע מהמדד 

 קונומי  שנקבע ע"י הלמ"ס .יואצסוה
  

 המקור השני הינו ארנונה 
 עיקר הארנונה הינו מארנונה מגורים . ₪ א  2600שנה שעברה נגבו 

 
 המקור השלישי הינו משרד החינוך 

 
 והמקור הרביעי הינו ממשרד לשירותים חברתיים . 

 
 .אודות סעיפי התקציב השונים וגזבר המועצה הסביר אודות השינויים 

 
 ראש המועצה 

 הוצאות כגון  פסטיבל לסעיףהוצאות המן  ₪  20,000אני מציע להעביר 
 תמיכות בעמותות ספורט . 

 
 חברי המועצה אשרו . 

 
 .  המהנדס   שכרבשינוי זה  הציע עדכון  : עאמר איוב

 ראש המועצה ציין כי העניין יובא לדיון שנית בעתיד . 
 

: מבקש לאשר את השינויים המוצעים ואת התקציב כפוף  ראש המועצה
 לשינויים . 

 התקציב המאושר : היקף 
 20,670,515: הכנסות       סה"כ 

  20,670,515  :    סה"כ הוצאות   
 

 השינויים והתקציב אושרו פה אחד . 
 

 תכנון בית קברות :  - 3נושא מס' 
ראש המועצה בקש לאשר הגשת תוכנית מפורטת לבינוי בית קברות 

 . ₪  196,000ע"י המתכנן דווירי עלות התכנון  3במתחם 
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 .  חברי המועצה מסכימים פה אחד
 

 אישור תקציב לשיפוץ גני ילדים חובה וטרום חובה  – 6נושא מס' 
 

טרם ₪ ,  230,000שר סכום של ימשרד החינוך א: מהנדס  המועצה
 הצבעה על סעיף זה . את ה , לכן נדחה החילטה עם משרד החינוך נתקבלה 

 
 קדם מימון שכונת המחצבה ₪  ןמיליו 1אישור  תקציב  – 5נושא מס' 

 
לחברים בקשר לשיקום המחצבה , והסביר כי  ביר סראש המועצה ה

ממשרד השיכון על מנת להתחיל לביצוע חלק ₪  ןמיליונתקבל אישור ע"ס 
 מעבודות הפיתוח במגרשים במחצבה . 

ראש המועצה מבקש לאשר קבלת הסכום לבצוע חלק מעבודות הפיתוח 
  . המועצהמהכספים של ₪  ןלמיליובנוסף 

 
 . את ההצבעה פה אחד .  חברי המועצה אשרו 

 
 ₪ . . מליון 2.1אישור תקציב ראש שטח בסך  – 4סעיף מס' 

 
 נדחה לישיבה הבאה . 

 
 הודעות ראש המועצה 

 
להשוואת תקציבים של הרשויות  922אני הייתי פעיל בקבלת החלטה 

 הערביות . 
, תוכנית הנהגה להשתתף ב IVLP  .פנו אלינו מהשגרירות האמריקאית 

ראשי רשויות  3 –ההזמנה היתה לי ול רשויות מקומיות ,התחום תקציב ב
יועץ הוועד הארצי של ראשי הרשויות  עלאא ג'נטוס נוספים וכן מר 

  .הערביות 
 התוכנית במימון השגרירות האמריקאית . 

 .  2017-9-24ועד  2017-8-25אני מודיע שאני יוצא בתאריך 
אנחנו צריכים למנות ממלא מקום , אני מציע שבישיבה הבאה נדון בעניין 

 ממלא המקום . 
 

 הישיבה ננעלה 
 

 בוד רב,בכ
 אדגאר דכואר, עו"ד      

 ראש המועצה
 רשם הפרוטוקול 

 ג'ורג' מנסור
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