פרוטוקול ישיבת המליאה מס' 1/19
(מן המניין) מיום  8.1.19שעה 19:00
נוכחים:
מר פאוזי משלב – יו"ר המועצה.
מר מוחמד עבאס– חבר המועצה.
מר ג'מאל ג'ומעה  -חבר המועצה.
מר ד"ר יוסף מטאנס  -חבר המועצה.
מר חניפס עזאם  -חבר המועצה.
מר ראיד חמדאן – חבר המועצה.
מר סאלח עבאס – חבר המועצה.
מר מליח נסרה – חבר המועצה.
מר איימן ביתם – חבר המועצה.
מר כמאל אחמד – חבר המועצה.
מר עבד נעים – חבר המועצה.
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נכחו גם בישיבה:
 עו"ד וסים מוקלד -מנכ"ל המועצה ( כותב הפרוטוקול). עו"ד חנא בולוס -יועמ"ש המועצה. מר חביב ג'הג'אה -עוזר ראש המועצה. מר מוחמד גדבאן -עוזר ראש המועצה. מר ראיק שיח' -גזבר המועצה. מר סלים ברבארה -מהנדס המועצה. מר כמיל חורי -מנהל מח' רכש.נעדרים מהישיבה:
מר מאזן גדבאן -חבר המועצה ,נעדר בשל חופשה
על סדר היום :
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אישור המליאה לשינוי ייעוד לשני מגרשים סמוכים לבית קברות נוצרי.
אישור התבחינים לוועדת התמיכות.
אישור תברי"ם לפי רשימה מצורפת.
שונות והודעות ראש המועצה.

פאוזי משלב ,ראש המועצה :
ראש המועצה מברך את כל הנוכחים  ,פותח את הישיבה מס'  1/19ומבקש מהמליאה לאשר
הוספת שני נושאים על סדר היום והם:
א .עדכון ותיקון חלק מוועדות המועצה.
ב .בחירת נציג המועצה ברשות הניקוז.
ג .ראש המועצה מבקש הצבעה על הוספת שני הנושאים בהתאמה :
בעד -פה אחד.
נגד -אין מתנגדים.
נמנע -אין נמנעים.
החלטה :
הוחלט פה אחד להוסיף על סדר היום את שני הנושאים לפי סדר רץ.

נושא מס'  : 1אישור שינוי ייעוד לשני מגרשים סמוכים לבית קברות נוצרי.
סלים מהנדס המועצה :נותן הסבר לחברים לעניין שינוי הייעוד למגרשים אלו .
ראש המועצה ראש המועצה מבקש הצבעה על אישור סעיף זה.
בעד -פה אחד.
נגד -אין מתנגדים.
נמנע -אין נמנעים.
החלטה:
הוחלט פה אחד לאשר את שינוי הייעוד לשני המגרשים הסמוכים לבית הקברות הנוצרי.
נושא מס'  : 2אישור התבחינים לוועדת התמיכות.
עו"ד חנא היועמ"ש  :נותן הסבר משפטי לחברים בעניין התבחינים שהוצעו ע"י וועדת המשנה
לתמיכות תוך בדיקת חוקיות התבחינים ונותן חוות דעת לחוקיות התבחינים
ראש המועצה :ראש המועצה מבקש הצבעה על נושא זה ובין היתר מודיע כי כל הפרוטוקולים של
הישיבות הקודמות כולל הישיבה הזו יחולקו לחברים לפני הישיבה הבאה.
בעד :פה אחד.
נגד -אין מתנגדים.
נמנע -אין נמנעים.
החלטה:
הוחלט פה אחד לאשר את התבחינים לוועדת התמיכות.
נושא מס'  : 3אישור תברי"ם לפי רשימה שצורפה לחברי המועצה יחד עם ההזמנה.
ראיק גזבר המועצה :נותן הסבר למליאה לכל תבר ותב"ר לפני ההצבעה על הרשימה.
עו"ד חנא היועמ"ש :היועמ"ש מציין בפני המליאה שעפ"י החוק יש לשלוח את הזמנות לישיבות
המליאה שיש בהם על סדר היום אישור תברי"ם  10ימים לפני הישיבה
היות והתב"ר הוא תקציב בכל זאת ,אך היות ומדובר בתקציב בלתי רגיל
שאיננו מסובך ולכן באישור המליאה ניתן לשלוח את ההזמנות  36שעות
לפני הישיבה  ,הזמנה רגילה.
ראש המועצה  :מבקש מהמליאה להצביע ולאשר את רשימת התברי"ם שלהלן וכן לאשר משלוח
ההזמנות שכלול בהם אישור תברי"ם רק  36שעות לפני הישיבה:
שם הפרויקט

המשרד המממן

סכום התקציב

שנת תקציב והערות

שיקום ופיתוח
כבישים בשכונות
וותיקות

מ .בינוי ושיכון

₪ 1,365,000

2018

רכישת מגרש להקמת
חניון ציבורי ודרך
גישה ציבורית

מ .השיכון

₪ 1,904,000

2018

נגישות אקוסטית
חושית ,הנגשת כיתה
ללקויי שמיעה

מ .החינוך

₪ 30,000

2018

בעד :פה אחד.
נגד :אין מתנגדים.
נמנע :אין נמנעים.
החלטה:
הוחלט פה אחד לאשר את רשימת התברי"ם לעיל וכן לאשר שליחת הזמנות עם אישור תברי"ם
 36שעות לפני מועד ישיבת המליאה.
נושא מס' :4בחירת נציג המועצה ברשות הניקוז.
ראש המועצה :ראש המועצה מציע את מר סלים ברבארה  ,מהנדס המועצה לשמש כנציג המועצה
ברשות הניקוז ומבקש להצביע על נושא זה.
בעד -פה אחד.
נגד -אין מתנגדים.
נמנע -אין נמנעים.
החלטה:
הוחלט פה אחד לאשר מינוי מהנדס המועצה מר סלים ברבארה לכהן כנציג המועצה ברשות
הניקוז.
נושא מס'  : 5עדכון ותיקון וועדות המועצה.
ראש המועצה :ראש המועצה מקריא את הוועדות שצריכות תיקון לפי הנחיות היועמ"ש כלהלן:
וועדת הנחות :
 .1מר ג'מאל ג'ומעה  ,חבר מהקואליציה  ,יו"ר הוועדה.
 .2מר כמאל אחמד  ,חבר אופוזיציה ,חבר הוועדה.
 .3יועמ"ש הרשות ,חבר הוועדה.
 .5גזבר הרשות  ,חבר הוועדה.
 .5מנהל/ת מח' הרווחה ,חבר הוועדה.
 .6נציג מח' הגבייה ,חבר הוועדה.
וועדת הביקורת :
 .1מר כמאל אחמד  ,חבר מהאופוזיציה ,יו"ר הוועדה.
 .2מר חניפס עזאם חבר מהקואליציה ,חבר הוועדה.
 .3מר סאלח עבאס  ,חבר מהקואליציה ,חבר הוועדה.
ועדת משנה לתמיכות:
 .1מר ד"ר יוסף מטאנס  ,חבר קואליציה ,יו"ר הוועדה.
 .2מר פאוזי משלב  ,יו"ר המועצה  ,חבר הוועדה.
 .3מר ג'מאל ג'ומעה ,חבר קואליציה ,חבר הוועדה.
 .4גזבר הרשות או נציגו ,מוזמן לישיבות הוועדה.

 .3יועמ"ש הרשות או נציגו ,מוזמן לישיבות הוועדה.
וועדת התמיכות:
 .1מנכ"ל הרשות -יו"ר הוועדה
 .2גזבר הרשות -חבר הוועדה
 .3יועמ"ש הרשות -חבר הוועדה.
ועדת רכש ובלאי :
 .1מנכ"ל הרשות ,יו"ר הוועדה.
 .2גזבר הרשות  ,חבר הוועדה.
 .3יועמ"ש הרשות ,חבר הוועדה.
 .4מנהל מח' רכש חבר הוועדה.
 .5מהנדס המועצה -חבר הוועדה.
בעד -פה אחד.
נגד -אין מתנגדים.
נמנע -אין נמנעים.
החלטה:
הוחלט פה אחד לאשר תיקון הוועדות הנ"ל לפי ההרכב החדש שלהם ולעיל.
ראש המועצה מודה לכל החברים שנכחו בישיבה .
הישיבה ננעלה היום  8.1.19בשעה . 19:25
פאוזי משלב  ,ראש המועצה
עו"ד וסים מוקלד ,מנכ"ל המועצה

