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

 .המועצהחבר  –מוחמד עבאסמר  .2

 .חבר המועצה -ג'מאל ג'ומעה מר  .3

 .המועצהחבר  -ד"ר יוסף מטאנס  מר  .4

 .חבר המועצה -פס עזאם חנימר  .5

 .צההמועחבר  –מר ראיד חמדאן  .6

 .המועצהחבר  – מר סאלח עבאס .7

 המועצה.חבר  –מר מליח נסרה  .8

 המועצה.חבר  –מר מאזן גדבאן  .9

 .המועצהחבר  –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 -עו"ד חנא בולוס -

 עוזר ראש המועצה. -מר מוחמד גדבאן -

 גזבר המועצה. -מר ראיק שיח' -

 מהנדס המועצה. -ם ברבארהמר סלי -

 קהל נכבד מתושבי הכפר. -
 

 נעדרים מהישיבה:
 

 מר חביב ג'הג'אה- עוזר ראש המועצה
 

 על סדר היום :
 

 לחוק. 17ן ולממלא מקום ראש המועצה לפי סע' האצלת סמכויות לסג .1

לחוק  1א15ו  15ן בשכר לראש המועצה לפי סע' הצעת ראש המועצה למנות סגור איש .2
 . 1975-כהונתם( , תשל"הרת ראש הרשות וסגניו והרשויות המקומיות) בחי

אישור הצעת ראש המועצה למנות סגן ) ממלא מקום( ללא שכר לראש המועצה לפי סע'  .3
 .לחוק  14

 ועצה.עות ראש המונות והודש .4
 

 : ועצהראש הממשלב, פאוזי 
 

  :סדר היוםומתחיל את  2/19 מס' פותח את הישיבה ו את כל הנוכחים ראש המועצה מברך 
 האצלת סמכויות לסגנים בשכר וללא שכר) ממלא מקום( .   : 1נושא מס'  

 
 ר את הסמכויות להלן:ראש המועצה מאציל מסמכויותיו לסגן בשכראש המועצה : 

 צה והסדרי פשרה.הסמים, ביטוחי המוענחות, מאבק בנגדע ה
 כמו כן , ראש המועצה מאציל מסמכויותיו לסגן ללא שכר את הסמכויות שלהלן:

 בבית חולים נהריה, תברואה ואיכות הסביבה.נציג היישוב 
 

 
 .מבקש הצבעה על אישור סעיף זה ראש המועצהראש המועצה  

 



 פה אחד. -בעד
 גדים.אין מתנ -נגד

 ים.אין  נמנע -נמנע
 

  החלטה: 
שהוצע  האצלת הסמכויות לסגן בשכר ולסגן ללא שכר ) ממלא מקום( כפי לאשר  פה אחד הוחלט 

 לעיל ע"י ראש המועצה.
 
 

 מינוי סגן בשכר לראש המועצה. אישור  : 2נושא מס' 
 

ראש המועצה מציע לתפקיד סגן בשכר את חבר המועצה מר ג'מאל ג'ומעה לכהן   ראש המועצה:
 שנים. 5סגן בשכר במשרה מלאה לתקופה של 

 
שכר גזבר המועצה מסביר לחברים את חוות הדעת לעניין עלויות שכרו של הסגן ב  גזבר המועצה:

 רפה להזמנה .תו ושצועושיש ביטוי תקציבי למשרה זו לפי החישובים המופיעים בחוות ד
 

חוקיות המינוי בהתאם לחוק ובהתאם לחברים בעניין  ותן הסבר משפטינ: היועמ"ש עו"ד חנא 
 לחוזר מנכ"ל משרד הפנים .

 
  מבקש הצבעה על נושא זהראש המועצה   ש המועצה:אר
 

 .פה אחד בעד:
 ם.אין מתנגדי -נגד

 אין נמנעים. -נמנע
 

 החלטה:
 

גן ראש המועצה בשכר סבר המועצה מר ג'מאל ג'ומעה לתפקיד ל חמינויו ש אחד לאשרפה הוחלט 
 .שנים 5ובמשרה מלאה לתקופה של 

 
 .ר ) ממלא מקום( לראש המועצהאישור מינוי סגן ללא שכ : 3ס' א מנוש

 
 

ראש המועצה מציע לתפקיד סגן ללא שכר ) ממלא מקום( את חבר המועצה ד"ר  ראש המועצה :
 שור המינוי.ומבקש להצביע על אי שנים 5יוסף מטאנס לתקופה של 

 
 

 בעד: פה אחד.
 ן מתנגדים.נגד: אי

 : אין נמנעים.נמנע
 

 החלטה: 
חבר המועצה ד"ר יוסף מטאנס לתפקיד סגן ראש המועצה ) ו של מינויפה אחד לאשר הוחלט 

 .שנים 5ממלא מקום( ללא שכר לתקופה של 
 

היות סגן בתואר בר המועצה מר חניפס עזאם לת את חגם למנומציע ראש המועצה ראש המועצה: 
 לראש המועצה ומבקש מהמליאה לאשר את המינוי .

 
 פה אחד. -דבע
 אין מתנגדים. -נגד
 עים.אין נמנ -ענמנ

 
 החלטה: 

 חבר המועצה מר חניפס עזאם להיות סגן בתואר לראש המועצה .ו של מינויר הוחלט פה אחד לאש
 
 

 .שנכחו בישיבה אורחים והראש המועצה מודה לכל החברים 



 . 19:15  בשעה 29.1.19 היום  לה הישיבה ננע
 

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


