
  3/19מליאה מס' הפרוטוקול ישיבת 
 19:30שעה  29.1.19  מן המניין( מיוםלא )

 
 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.ר חב –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 :
 

 . 1/19, 8/18, 7/18פרוטוקולים קודמים לישיבות אישור  .1

 פאוזי משלב כנציג המועצה בוועדה המחוזית לתכנון ובניה.המועצה מר בחירת ראש  .2

 פת.אישור תברי"ם לפי רשימה מצור .3

 א רבתי לצו המועצות המקומיות.103אישור התקשרות לפי סע'  .4

 ועצה.עות ראש המונות והודש .5
 

 : משלב, ראש המועצהפאוזי 
 

מבקש טרם פתיחת הדיון ו 3/19מס' , פותח את הישיבה את כל הנוכחים שוב ראש המועצה מברך 
 על סדר היום והם: נושאים  שה שלו המליאה לאשר הוספתמ
 

שינוי תוואי דרך והתאמתו למצב קיים מפורטת נקודתית לצורך  תכניתהגשת להמליאה אשור 
וד /ג ע"י בתו של מאלק מחמוד וסאוסן מחמ6770לפי המאושר בהתאם לתכנית תב"ע בשטח 
 זידאן .

שעוברת מעל ע"י ד"ר מוחמד זינאתי תכנית מפורטת נקודתית  גשתליאה להאשור המ .א
  אתר הקדושה נביא זכריא.

המתחיל  במצב קייםהתאמת כביש לאישור המליאה להגשת תכנית מפורטת נקודתית  .ב
 מצד צפוני. 2עד צומת כביש מס'   1מכביש מס' 

 :הנושאים בהתאמה שלושת ראש המועצה מבקש הצבעה על הוספת  -
 



 פה אחד. -בעד
 .מתנגדים אין  -נגד

 .יםנמנע אין -נמנע
 

 החלטה : 
 הנושאים לפי סדר רץ.שלושת הוסיף על סדר היום את ל הוחלט פה אחד 

 
 .פרוטוקולים קודמים  אישור   : 1נושא מס'  

 
טוקול קודם ודבריי לא נרשמו , יש חובה בחוק להפעיל אני אמרתי דברים בפרוסאלח עבאס: 

 ישיבות המליאההקלטה ב
 

ולציין את אתה יכול לפנות בכתב לראש המועצה ע"מ לבקש תיקון הפרוטוקול  המועצה: יועמ"ש 
 בו.והוא יתוקן ודבריך יירשמו שיירשם  ה מבקשמה שאת

 
 .מבקש הצבעה על אישור סעיף זה ראש המועצהראש המועצה  

 
 פה אחד. -בעד
 גדים.אין מתנ -נגד

 אין  נמנעים. -נמנע
 

  ה: החלט
 . 7/18,8/18,1/19ישיבות פרוטוקולים  לאשר את פה אחד הוחלט 

 
 

 ב להיות נציג המועצה בוועדה המחוזית לתו"ב .בחירת ראש המועצה פאוזי משל  : 2נושא מס' 
 
 
 מבקש הצבעה על נושא זה מציע עצמו להיות נציג בוועדה המחוזית ראש המועצה   ש המועצה:אר
 

 .פה אחד בעד:
 ם.תנגדיאין מ -נגד

 אין נמנעים. -נמנע
 

 החלטה:
 

מינוי ראש המועצה מר פאוזי משלב להיות נציג המועצה בוועדה המחוזית  אחד לאשרפה הוחלט 
 .לתכנון ובניה בנצרת

 
 .ם ההזמנהעצה יחד עאישור תברי"ם לפי רשימה שצורפה לחברי המו : 3ס' א מנוש

 
 לפני ההצבעה על הרשימה.ר ר ותב"לכל תבנותן הסבר למליאה ראיק גזבר המועצה: 

 
 :"ם שלהלןלאשר את רשימת התבריומליאה להצביע מבקש מה ראש המועצה :

 
 הערותשנת תקציב ו סכום התקציב מןמהמד המשר שם הפרויקט

טכנולוגיה ואמצעים 
 עיר ללא אלימות

 

 2019  ₪ 168,990 הלוואה בנק דיקסיה

הסרת מפגעים 
 תברואתיים

 

 2019  ₪ 150,000 הלוואת בנק דיקסיה

הסדרת תאורת 
רחובות ותאורת 

 מוסדות
 

 2019  ₪ 100,000 הלוואת בנק דיקסיה



שינויים והתאמות 
במוסדות חינוך בי"ס 

 'יסודי ב' ו ג
 

  2018  ₪ 587,498 מ. חינוך 

הקמת מועדוני פיס 
 לנוער שכונה מרכזית

 

  2018  ₪ 1,137,025 מפעל הפיס

שיפוץ מרכז פיס 
 בי"ס א'קהילתי ליד 

 

  2018  ₪ 650,000 מפעל הפיס

ציוד וריהוט לגני 
 ילדים גלובאלי

 

  2018  ₪ 150,000 מפעל הפיס

רכישת מחשבים 
לבי"ס " אלמחבה" 

 ע"ש נג'יב ניקולא
 

 2018  ₪ 26,496 פעל הפיסמ

רכישת מחשבים 
לבי"ס חט"ב אבו 

 סלים סלמאן אלשיך
 

 2018  ₪ 52,992 מפעל הפיס

ציוד וריהוט לבתי 
 פר גלובאליס
 

  2018  ₪ 100,000 מפעל הפיס

רכישת מחשבים 
לבי"ס " אלאמל" 

 ע"ש אבן חלדון
 

  2018  ₪ 26,496 מפעל הפיס

רכישת מחשבים 
 לבי"ס לחינוך מיוחד

 

  2018  ₪ 26,496 מפעל הפיס

רכישת מחשבים 
 לבי"ס חט"ב ב'

  

 2018  ₪ 26,496 ל הפיסמפע

רכישת מחשבים 
ג' " לבי"ס 

ע"ש אלתסאמוח" 
 כמאל גומבלאט

 

 2018  ₪ 26,496 מפעל הפיס

ם יאמצעי דיגיטלי
  2017תשתיות 

השתתפות  2017  ₪ 231,474 מ. רוה"מ
 30%הרשות 

 68,526מההלוואה 
₪  

 
 בעד: פה אחד.

 ן מתנגדים.נגד: אי
 : אין נמנעים.נמנע

 
 

 החלטה: 
 . פה אחד לאשר את רשימת התברי"ם לעילהוחלט 

 



 א לחוק. 103אישור התקשרות לפי סע'   :4נושא מס'
 

נותן הסבר לחברי המועצה כי וועדת השלושה בחרה בעו"ד סלימאן משלב לתפקיד  היועמ"ש : 
מסלק תביעות והתייעלות ביטוחית במועצה ולמען השקיפות והיות ועו"ד סלימאן 

ממשפחת ראש המועצה אך עפ"י ההגדרה בחוק של קרוב משפחה הוא איננו 
 יקש ראש המועצה להביא את העניין בפני המליאה לאישורה., בקרובו 

 
 .על נושא זה מבקש להצביעראש המועצה ראש המועצה: 

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

 
 החלטה: 

יו של עו"ד סלימאן משלב כנותן שירותים חיצוניים בתפקיד מסלק מינור הוחלט פה אחד לאש
 ביטוחית במועצה.תביעות והתייעלות 

 
 :   5' נושא מס

שינוי תוואי דרך והתאמתו למצב קיים מפורטת נקודתית לצורך  תכניתהגשת להמליאה אשור  .א
וד /ג ע"י בתו של מאלק מחמוד וסאוסן מחמ6770לפי המאושר בהתאם לתכנית תב"ע בשטח 
 זידאן .

 
שעוברת מעל אתר אתי ע"י ד"ר מוחמד זינתכנית מפורטת נקודתית  אשור המליאה להגשת .ב

  הקדושה נביא זכריא.
 

המתחיל מכביש  במצב קייםהתאמת כביש לאישור המליאה להגשת תכנית מפורטת נקודתית  .ג
  מצד צפוני. 2עד צומת כביש מס'   1מס' 

 
הגשת  מהנדס המועצה מסביר לחברים את הצורך באישור המליאה לצורך מהנדס המועצה:

אישור המליאה מות לעיל וכי הוועדה המקומית דורשת התכניות המפורטות בשלושת המקו
הגשת תכנית מפורטת מטרתה לאשרר את המצב וכי מדובר בכבישים קיימים עשרות שנים ו

 הקיים בשטח.
 
 

 מבקש להצביע על אישור נושא זהועצה ראש המ ראש המועצה: 
 

 פה אחד. -בעד
 אין מתנגדים. -נגד

 אין נמנעים. -נמנע
 

  החלטה:
 .לעילבמקומות שהגשת תכניות מפורטות את הנושא לצורך לאשר פה אחד  הוחלט

 
 

 .ראש המועצה מודה לכל החברים שנכחו בישיבה 
 . 19:43  בשעה 29.1.19 היום  לה הישיבה ננע

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

 


