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נוכחים -:

 .1מר מוניר חמודה –יו"ר הרשות
 .2מר נאסר נוג'ידאת -סגן ראש הרשות
 .3מר ראיק נוג'ידאת – סגן ראש הרשות
 .4מר מוחמד מוסא  -חבר המועצה (השתתף דרך זום )
.5

מר מוחמד מוראד  -חבר המועצה

 .6מר כמאל חמודה  -חבר המועצה
נעדרים :

 .1מר ראפע נוג'ידאת– סגן ראש הרשות
 .2מר ראיד פוקרא–חבר המועצה
 .3מר סמיר סולימאן-חבר המועצה
 .4מר בהג'את דלאשה– חבר המועצה
משתתפים:

מר מרואן דלאשה – גזבר הרשות ( השתתף דרך זום )
עו"ד רימונדה סולימאן – מבקרת פנים
גב' סוריה נוגידאת – יועצת לקידום האישה
חסרים :

עו"ד מרואן טאהא -יועץ משפטי

על סדר היום :
 .1תקציבים בלתי רגילים.
 .2תבחינים לתמיכות לשנת .2021
 .3רבעון .2/20
 .4סגירת תב"רים .

תקציבים בלתי רגילים :
מר מרואן דלאשה -גזבר הרשות
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מקורות מימון

תקציב בש"ח

מס' תב"ר

שינוי /שם תב"ר
חדש

365

חדש

קרצוף כבישים ,
השלמת קירות
ביישוב

קרן לעבודות פיתוח

158558ש"ח

295

שינוי

מצלמות  ,השלמת
מערך טכנולוגי

קרן החילוט

50,000ש"ח

333

שינוי

בטיחות בדרכים

רשות לבטיחות
בדרכים
השתתפות רשות

12,000ש"ח

364

חדש

התקני בטיחות
וסימון

משרד
תחבורההשתתפות
רשות

₪ 139,160
₪ 15,462

366

חדש

שדרוג הציוד בבתי
ספר תוכנית
התקשוב

משרד החינוך

680,000ש"ח לפי החלוקה
כמפורט להלן -
120,000ש"ח מיקיף -חט"ב
מזרחי
 ₪ 80,000אלזייתון
100,000ש"ח אלנגאח
 ₪ 100,000אלראזי

281

שינוי

תחנה לבריאות
המשפחה

קרן ביוב

16,500ש"ח

306

שינוי

אולם ספורט

קרן ביוב

 16500שח

367

חדש

רכישת אמצי קצה
לתלמידים -
טאבלטים
 52טאבלט

מפעל הפיס
השתתפות רשות

₪ 37,440
₪ 4,160

מס' תב"ר

שינוי /שם תב"ר
חדש

מקורות מימון

תקציב בש"ח

מפעל הפיס

₪ 16,665

1333ש"ח

 120,000מעון יום
 ₪ 160,000חט"ב מערבי

368

חדש

רכישת  5מחשבים
ניידים למחלקת
רווחה
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שינוי

250

העברה מתב"ר
נגישות מועדון נוער
לקרן

התב"ר הסתיים

₪ 26,143

החלטה:
הוחלט פה אחד לאשר התקציבים הנ"ל .
 -2תבחינים לתמיכות לשנת 2222
מוניר חמודה  :הועברו לכם התבחינים לתמיכות לשנת  2021אשר הומלצו ע"י
ועדת המשנה לענייני תמיכות  ,את המלצות ועדת המשנה לענייני תמיכות צריך
לאשר .
מר מרואן דלאשה – גזבר הרשות
מדובר בתבחינים לשם מתן תמיכות לשנת  2021להלן תחומי תמיכה כלליים :
 .1קידום ספורט וחינוך
 .2קידום פעולות נשים ומעמד האישה.
 .3קידום פעולות לרווחת הנכים  ,קשישים  ,ואוכלוסיית סעד .
 .4קידום נושא רוח  ,דת ותרבות.
 .5קידום תחומי הבריאות .

מוניר חמודה  :יו"ר הרשות
האם מאשרים את התבחינים לתמיכות לשנת ? 2021
מוחמד מוראד  :חבר מועצת הרשות
היה תיקון סעיף בתבחינים ,ואני מבקש שכל נגיעה בכספים תחזור למליאה.
מרואן דלאשה  :גזבר הרשות
הסמכות האחרונה לקביעת סכומי התמיכות היא מליאת המועצה .
מוניר חמודה  :יו"ר הרשות
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כל מה שאושר בועדת משנה לענייני תמיכות מועבר לאישור מליאה .

החלט ה:
 הוחלט פה אחד לאשר את התבחינים לתמיכות לשנת  2021עפ"י
המלצת ועדת המשנה לענייני תמיכות.

 -3רבעון 2222

מרואן דלאשה גזבר הרשות  :הועבר לכם רבעון  2לשנת  2020האם יש לכם הערות
או הבהרות?
מרואן הציג את הרבעון  2לשנת  2020ופרט על המאזן  ,תקציב רגיל ובלתי רגיל ,
גביה וחייבים שכר ומשרות .

החלטה:
לאחר דיון הוחלט לאשר את רבעון  2לשנת 2020
סגירת תב"רים.
מר מרואן דלאשה  -:גזבר הרשות
להלן רשימת התב"רים לסגירה בשנת 2020
2

סדורי מספר תב"ר

תאור (הסכומים באלפי שקלים שלמים)

1

196

רכישת גנרטור 105אלפי ₪

2

235

בית קברות נוגידאת עלות  687אלפי ₪

3

251

התאמת נגישות בניין מועצה עלות  397אלפי ש"ח

4

261

משק פסולת פחי אשפה עלות  623אלפי ₪

5

278

קרצופים כבישים וקירות עלות  38283אלפי ₪

6

291

רכישת גנרטור עלות  190אלפי ₪

7

296

החלפת פנסים לדים עלות 18372אללפי ש"ח
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8

319

שיפוצים והתאמות בבי"ס אלזיתון עלות  70אלפי ₪

9

325

השלמת מדרכות כביש  23עלות  317אלפי ש"ח

10

331

מרחב הכלה אלנג'אח עלות  40אלפי ₪

11

338

מערכת כריזה וכיבוי אש מסגד מערבי  339אלפי ₪

12

339

הצטיידות מעבדות  134אלפי ₪

13

343

תכנון 8שידרוג מבנים אלזיתון עלות  107אלפי ₪

14

344

תכנון שדרוג מבנים אלנג'אח  111אלפי ₪

15

351

סיוע לטובת צרכים מפעל הפיס עלות  124אלפי ₪

16

353

ציוד מיגון ממשרד פנים עלות  35אלפי ₪

החלטה
הוחלט
 לאשר פה אחד את סגירת התב"רים .
רשם הפרוטוקול :מנאל דלאשה.
רשם הפרוטוקול
מנאל דלאשה
יו"ר הרשות

מוניר חמודה

