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 נוכחים:
 
 .יו"ר המועצה –משלב זי ומר פא .1

 .המועצהחבר  –מוחמד עבאסמר  .2

 .המועצהראש סגן  –ג'מאל ג'ומעה מר  .3

 .המועצהמ. ראש מ. –ד"ר יוסף מטאנס  מר  .4

 .חבר המועצה -פס עזאם חנימר  .5

 .צההמועחבר  –מדאן מר ראיד ח .6

 .המועצהחבר  – מר סאלח עבאס .7

 המועצה.חבר  –מר מליח נסרה  .8

 המועצהחבר  –מאזן גדבאן  .9

 חבר המועצה. -מר איימן ביתם .10

 .המועצהחבר  –מר כמאל אחמד  .11

 .המועצהחבר  –מר עבד נעים  .12
 
 

 נכחו גם בישיבה:
 

 ) כותב הפרוטוקול(.מנכ"ל המועצה  -עו"ד וסים מוקלד -

 עמ"ש המועצה.יו -לוסעו"ד חנא בו -

 עוזר ראש המועצה. -מר מוחמד גדבאן -

 עוזר ראש המועצה. -מר חביב ג'הג'אה -

 גזבר המועצה. -מר ראיק שיח' -

 מבקר המועצה  –זאן ביל חנ מר -

 .ח המועצהרו" – ניר ענבי מר -

 קהל נכבד מתושבי הכפר. -
 

 
 על סדר היום :

 
 . 2019תקציב שנת הכספים  אישור .1

 
 : מועצהמשלב, ראש האוזי פ
 

ועל סדר היום אשור פותח את הישיבה שבאו לישיבה ואת כל הנוכחים ראש המועצה מברך 
. ראש המועצה מבקש מרו"ח ניר ענבי שהכין את התקציב  2019תקציב שנת הכספים לשנת 

 יק שיח' להסביר לחברים את סעיפי התקציב.ר מר ראלמועצה ומהגזב
 
 

 גזבר המועצה , ראיק:
ם כדי ציב לפי מתקונת משרד הפנים , חילקנו את החוברות לחברי, הכנו את התקולםוב לכערב ט

שיעיינו בה ואם יש שאלות הייתה אפשרות לפנות אליי לכל הבהרה. ביצענו תיקונים קטנים ) 
תנה פנים את המענק המוונבקש ממשרד ה ₪מליון  2ים( , היה גידול של הגזבר מסביר את המספר

 .במלואו
 

 י:ענב ניר רו"ח
 

היות אבל יכול לוכפי שציין ראש המועצה התקציב הוא טוב  ₪מיליון  76הוא  2019התקציב של 
לאחר  וזאת 52%יותר טוב ולהביא לביטוי של פעולות חיוניות . אחוז השכר כיום הוא כמעט 

 חם לגרום למתן שרות טוב לתושב.ו. יש למצוא מקורות הכנסה נוספים שבכקיצוץ רוחבי שביצענו



וקר לחברים את מרכיבי התקציב , הכנסות מול הוצאות ועונה לשאלות החברים בנושא ניר ס
 עיפי התקציב.ס
 

 ד"ר יוסף :
 

 . הואיכות הסביב אני מבקש להעלות את התקציב של המתנ"ס , הספורט
 

 מר איימן:
 

פר רוצים להגיע לבתי הסבלים כשהם הלב כי התלמידים סושלום לכולם, רציתי להסב תשומת 
ויש צורך לדאוג להסעות.. כמו כן יש עוד עניין והוא מתן מלגות לסטודנטים שלא קיבלו מלגות זה 

 ג לשני עניינים אלו.שנים רבות, אבקש לדאו
 

 ראש המועצה:
 

ואנחנו נדאג לנושאים שהעלה החבר איימן , כעת ולאחר כל ההסברים של החבר איימן צודק 
 צבעה על התקציב , מי בעד ומי נגד ?השל החברים , אבקש  בר ומר ניר וכל התשובות לשאלותהגז

 
 פה אחד. -בעד
 אין מתנגדים. -נגד

 אין נמנעים. -נמנע
 

 החלטה:
 

  ₪אלפי  76,882ההכנסות סה"כ כאשר  2019שנת הכספים הוחלט פה אחד לאשר את תקציב 
 . ₪אלפי  76,882 וסה"כ הוצאות

 
 .נכחו בישיבה שהחברים והנוכחים ה מודה לכל ראש המועצ
 . 19:40  בשעה 19.2.19 היום  לה הישיבה ננע

 
 עו"ד וסים מוקלד, מנכ"ל המועצה  ראש המועצה פאוזי משלב ,


