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 2015/1מס' המועצה מליאת ישיבת פרוטוקול 
עשה  1/2/2015ראשון ביום 

 :בישיבה השתתפו 

18.00 


(1 
(2 

המועצה ראש -שיבלי נעים מר 
 .המועצהראש סגן -מ.משיבלי עארף מר 

(3 

(4 

(5 

(6 

(7 

(8 

המועצה ראש סגן -סלפיתי זידאן מר 

מועצה חבר -שיבלי חמדאן פתחי מר 

מועצה חבר -דה יסעאראפע מר 

מועצה ח-בר שיבלי שאיד מר 

מועצה חבר -מוקטרן מוחמד מר 

מועצה -חברשזבלי אחמד חמד מד 

. 



 :מהישיבה נערדו 

מועצה -חברשיבלי פיאר מד  .ו

מועצה חבר -בלי ישסולטאן מר  2.
בישיבה ננחר 

.1 

.2 

.3 

המועצה בר -גזשה דראומוחמד מר 

שי ראת וחשבונמנהל -לי נ שיי נראעמר 

משפטי יוץע -מרג'יה יר מ אער"ד 

היום דסר שלענושאים 

 .2015לשנת המועהצ תקציב  )1


היום דסר שלע בנושאים הלחטות 

עם הקרקעות פתרון קידום בנושא החברים את עדכן המועצה ראש הישיבה בתחילת 


 .תאולוגי הפרוזדור לענייו הקיימת הקרן עם וגם  ,ישראל מקרקעי דשות 

 .לכן עקרוני אישור שקבלנו לחקלאות להשקיית מים בנושא גם 

/3ב אצלנו יבקר החקלאות שר כן כמו  3/ ב אלינו יגיע התיירות משרד מנ'נ'ל גם  2015
26/ 2/ 15 
הישוב. חזות לשיפוד תקציב לקבל בתקווה 

מלגות  50לתת הבטיח דיין עוזי הפיס מפעל יור -לסטודנטים מלגות בנושא גם 

 .לסטודנטים 



ראש סיף אימן  +לרקד מד הממשלה ראש משדר מנכ"ל עם הישיבה בענייו עדכן גם 
 2016לשנים -החומש תכנית עניין ונידון הממשלה ראש במשדר חגרתי הכלכלי האגף 

 .הבדואים הישובים לכל  2020-
 2008עד  2006בשנים הביוב ממשאבות השבעה נחל הצפת על שנפטה המועצה 
דאז המועצה וראש  ,הסביבה להגנת המשדר מטעם שח  120,000שלבסכום ונשפטנו 
 .זהנושא על שח 20,000ל נשפט 

 •2015לשנת הרגיל התקציב לנושא מפורט תיאור לתת המועצה מזגבר ובקש 

:הכנסות 
� éי×יþÿאלפי 4,100מגורים אדונה 

� éי×יþÿאלפי 6,100החינךו שח 

� éי×יþÿאלפי 2,390הרווחה משרד 

שח אלפי  1,475אחרים משרדים 
שח אלפי  8,257איזון מענק -

� éי×יþÿ-הכנסות סה"כ  אלפי 24,122

:הוצאות 

éי×יþÿאלפי 4,253 כללי שכר 
שחאלפי  5,668 כלליותפעולות  þÿm×mé �
שחאלפי  3,500 יחנךו שכר 

שחאלפי  4,702 חינךו פעולות 
þÿm×méאלפי 610 דווחה שכר 

שחאלפי  2,107 דווחה פעולות 

þÿm×méאלפי 1,133 מלוות פדעון 
שח אלפי 24,122 סה"כ 

 .2015לשנת הרגיל התקציב את אחד פה אשרו המועצה חברי 

 19.30בשעה ננעלה הישיבה 

שיג שאונת 

 :ם יהעתק
 .הפנים משרד י מחוזממונח 
 .חיפה-המידנה ר קמבמשרד 


