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 .נתחיל את סדר היום וברשותכם  
 



 
 
 
 
 

 שלהלן:אישור תברי"ם לפי הרשימה    0 1  נושא מס'
 

 נותן הסבר מקיף לכל תב"ר ותב"ר ועונה לשאלות הבירור של החברים. ראיק 0
 

המשרד  שם הפרויקט
 המממן

סכום  שנה
 התקציב

 הערות

משק פסולת בדוי, ערבי, 
 דרוזי

המשרד 
להגנת 

 הסביבה

211/ 1,511,111 
 ₪ 

 

המשרד  סיוע לאכיפת הסביבה
להגנת 

 הסביבה

 211/ 151,111  ₪  

  ₪  332,111 /211 הפניםמ.  קיר תומך 

  ₪ 511,111 /211 הפניםמ.  השלמת ניקוז ואדי צפוני

  ₪  31,111 /211 הפניםמ.  עדכון חוקי עזר 

שיקום כבישים פנימיים 
 בשטח בנוי

  ₪ 111,111 /211 הפניםמ. 

השלמת שיפוץ מגרש 
 כדורגל

  ₪  420,111 /211 הפניםמ. 
 

               

הפחתת זיהום אוויר 
 וחסכון באנרגיה

המשרד 
להגנת 

 הסביבה

 1%/שמהווה  ₪  551,111 /211
מעלות הפרויקט , 

ע"ח המשרד  41%
 סביבהלהגנת ה

השלמת פיתוח כבישים 
 בשכונה דרומית 

  ₪  410,111 /211 מ. הפנים 

ניקוי קולטני ניקוז וניקיון 
 הוואדי הדרומי

קרנות 
 הרשות

211/ /1,111  ₪  
 
 

 
להרחבת תכנית כנון ת

 35מתאר תמ"א 
קרנות 
 הרשות

ע הגורם המבצ ₪ 41111 /211
המרכז הערבי 

 יבילתכנון אלטרנט
בראשות המתכנן 

 ר חנא סווידד"



  
 
 
 
 

לביצוע השיבוץ במגרש הכדורגל עד אבקש לדעת מה טווח הזמנים  0 אדיב 
 שיהיה מוכן לשימוש ?

 
והמגרש יהיה מוכן עד  אנו נפעל במהירות האפשרית בעניין זה  ניהאד0

 מקסימום שלושה חודשים.
 
 

 תברי"ם, מי בעד ומי נגד ?האישור ,  1נושא מס'הצבעה על 
 

 . נדים, מוחמד, גמאל, כמאל, אדיב, תורכי., ניהאד-בעד
 .אמל, האני -נגד

 .שאדי -נמנע
 
 
 .לעיל לאשר את התברי"ם המפורטים ברשימהברוב קולות  הוחלט  החלטה0

 
 אשראי מהבנקים במליאה.אישור  0 2 נושא מס'

 
נתבקשנו ע"י משרד הפנים לראשונה להמציא היתרי אשראי לשנת  ראיק 0 

ק של המועצה המקומית ונשלח מכתב חתום ע"י לחשבונות הבנ 2112
 מ.מ. ממונה המחוז שיש לאשר את פרטי האשראי במליאת המועצה.

מסך התקציב המאושר לשנת  5%גובה האשראי המותר לנו הוא  
 אש"ח . /3,14אש"ח וסה"כ אשראי  2,010/שהינו  /211

  
 סכומי האשראים המבוקש לאשרם בהחלטת מליאה הינם:

 ₪  :::,:::,1, סניף כ1 יסיף , סכום אשראי0  בנק מרכנתיל 1א

 ₪  :::,::1בנק מרכנתיל, ניכיון שיקים, סכום אשראי0  1ב

 ₪  :::,::8בנק דיקסיה ישראל, סכום אשראי0  1ג

 ₪  :::,::4בנק לאומי, סניף כ1 יסיף, סכום אשראי0  1ד

 ₪  :::,::2,8סה"כ אשראי בכל הבנקים0  1ה
 

 מסך התקציב המאושר(. 5%אותו ) סכום זה הינו פחות מהסכום  שאפשר לנצל 
 

       
 , מי בעד ומי נגד ?אישור הוצאות נסיעת סגנים לחו"ל 4נושא מס'  הצבעה על -

 
 1ניהאד, נדים, כמאל, גמאל, מוחמד, אדיב, תורכי -בעד

 1אמל, האני -נגד 
 1שאדי -נמנע 

 
 
 

 .את האשראים בבנקים לפי הפירוט שלעיל לאשרברו קולות הוחלט  החלטה0



 
 
 
 

 סנאן. -מינוי ממונה על תלונות הציבור במועצה המקומית אבו  0 3נושא מס' 
 

 אני מציע לתפקיד זה את עוה"ד מר פארס מטאנס.ניהאד0  
 

במועצה המקומית אבו סנאן טרם מונה מישהו לתפקיד הממונה על    עו"ד חנא0
הוגשה נגד המועצה עתירה מנהלית ויש צורך בכלל  תלונות הציבור, 

לאייש את התפקיד הזה שהינו תפקיד סטטוטורי מחייב , מי שאמור 
למלא תפקיד זה הוא מבקר הפנים של המועצה רו"ח נביל חזאן וזאת 

 הנהלים.החוק עפ"י 
 

הצבעה על מינוי מבקר הפנים של המועצה לתפקיד הממונה על 
 ומי נגד ?תלונות הציבור, מי בעד 

 
 ניהאד, נדים, מוחמד, גמאל, כמאל, אדיב, תורכי.בעד0 

 אמל, האני. נגד0
 שאדי. נמנע0

 
הוחלט ברוב קולות למנות את מבקר הפנים של המועצה להיות  החלטה0

 הממונה על תלונות הציבור במועצה המקומית אבו סנאן.
 

 סנאן.-ים באבומתן שם לכביש הראשי בשכונת החיילים המשוחרר   0 4נושא מס' 
 

קיבלנו דרישה ממר אמל נסר אלדין יו"ר בית יד לבנים דרוזיים לתת  ניהאד0  
רחוב שם לכביש הראשי בשכונת החיילים המשוחררים והוא 

 1شارع الشهداء ()  החללים
 

הצבעה על מתן שם רחוב החללים לכביש הראשי בשכונת החיילים 
 המשוחררים, מי בעד ומי נגד ?

 
 נדים, כמאל, גמאל, מוחמד, אמל, האני, שאדי, תורכי. ניהאד, בעד0
 אין מתנגדים. נגד0

 אדיב. נמנע0
 

הוחלט ברוב קולות לקרוא לכביש הראשי בשכונת חיילים משוחררים   החלטה0 
 דרוזיים רחוב החללים.

 
 אבקש במסגרת השונות להוסיף על סדר היום את הנושאים הבאים:  ניהאד0

 ב ועדת הרווחה.: שינוי הרכ 5נושא מס' 
 : יו"ר ועדת המכרזים. /נושא מס' 
 : שינוי מועדי ישיבת המליאה. 2נושא מס' 

 
 הצבעה על הוספת הנושאים שלעיל על סדר היום , מי בעד ומי נגד ?

 
 ניהאד, כמאל, גמאל, מוחמד, נדים , תורכי, אדיב.בעד0 



 
 
 
 

 אמל, האני, שאדי. נגד0
 אין. נמנע0

 
ולות להוסיף על סדר היום את הנושאים שביקש ראש הוחלט ברוב ק החלטה0

 המועצה .
 

 שינוי הרכב ועדת הנחות . 0 6נושא מס' 
 

החבר כמאל אחמד התפטר מחברותו כיו"ר ועדת הרווחה ואני מציע  ניהאד0
במקומו לתפקיד זה את החבר מר ג'מאל ג'ומעה , הצבעה מי בעד ומי 

 נגד ?
 

 נדים, תורכי, אדיב.ניהאד , כמאל, גמאל, מוחמד, בעד0 
 אמל, האני, שאדי נגד0

 אין. נמנע0
 

הוחלט ברוב קולות למנות את החבר גמאל גומעה כיו"ר ועדת  החלטה0 
 במקום החבר כמאל אחמד . הרווחה

 
 מינוי יו"ר ועדת המכרזים. 0 1נושא מס' 

 
החבר מר מוחמד עבאס כיהן כיו"ר ועדת המכרזים במועצה  לפני  עו"ד חנא 0

דשים , חוויתי דעתי בעניין זה כי התפטרותו כיו"ר ועדת כמה חו
המכרזים איננה תקפה היות ועניין זה צריך להיות בהחלטת המליאה 

על שינוי הרכב ועדת המכרזים . מכיוון שהרכב ועדת המכרזים לא 
השתנה ולאור התפטרותו של היו"ר ולמען הזהירות בלבד הייתי 

ת מינויו של מר עבאס מציע לקבל החלטה במליאה המאשררת א
 כיו"ר ועדת המכרזים.

 
הצבעה על מינוי מר מוחמד עבאס כיו"ר ועדת המכרזים, מי בעד ומי  ניהאד0

 נגד ?
 

 ניהאד, נדים, כמאל, גמאל, מוחמד, אדיב, תורכיץבעד0 
 אמל, שאדי, האני. נגד0

 אין. נמנע0
 

ת הוחלט ברוב קולות למנות את החבר מוחמד עבאס יו"ר ועד החלטה0
 המכרזים במועצה.

 
שינוי מועדי ישיבות המליאה מן המניין ליום שלישי הראשון מכל  0 7נושא מס' 

 חודש.
 

כפי שנמסר לי מהחבר נדים מיכאל החבר מיכאל חורי התחיל  ניהאד0
 בהשתלמות בימי שני כך שלא יוכל להופיע בישיבות המליאה 



 
 
 
 
 

בות המליאה לימי שלישי , מי בעד ימבוקש לשנות את מועדי ישלתקופה ארוכה ולכן 
 ומי נגד ?

 
 ניהאד, נדים, מוחמד, כמאל, גמאל, תורכי, האני, אמל, אדיבבעד0 

 אין. נגד0
 שאדי. נמנע0

 
 אני גם רוצה לבדוק את הלו"ז שלי אם המועד החדש מתאים לי . שאדי0 

 
הוחלט ברוב קולות לשנות את מועדי ישיבות המליאה מן המניין  החלטה0

 שלישי הראשון מכל חודש . לימי
 

 
 

 .ראש המועצה מודה לכל החברים שנכחו בישיבה 
 . 10:41 בשעה /5.12.1 היום  הישיבה ננעלה 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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