
  6/19מליאה מס' הרוטוקול ישיבת פ
   19:00שעה  5.3.19  מן המניין( מיום)

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

 .המועצהחבר  –מוחמד עבאסמר  .2

 .המועצהראש סגן  –ג'מאל ג'ומעה מר  .3

 .חבר המועצה -פס עזאם חנימר  .4

 .צההמועחבר  –מדאן מר ראיד ח .5

 .הצהמועחבר  – מר סאלח עבאס .6

 .המועצהחבר  –מר מליח נסרה  .7

 .המועצהחבר  –מר כמאל אחמד  .8

 .המועצהחבר  –מר עבד נעים  .9
 
 

 נכחו גם בישיבה:
 

 ) כותב הפרוטוקול(.מנכ"ל המועצה  -עו"ד וסים מוקלד -

 עמ"ש המועצה.יו -לוסעו"ד חנא בו -

 עוזר ראש המועצה. -מר מוחמד גדבאן -

 עוזר ראש המועצה. -מר חביב ג'הג'אה -

 גזבר המועצה. -שיח' קמר ראי -

 מנהל מח' רכש.  –כמיל חורי  מר -

 קהל נכבד מתושבי הכפר. -
 

 נעדרים:
 

 מ. ראש המועצה.מ. – ד"ר יוסף מטאנס -

 חבר המועצה. -מר מאזן גדבאן -

 המועצה.חבר  –מר איימן ביתם  -
 

 
 על סדר היום :

 
ב שוהמליאה להתאמת תוואי דרך מתארית לפי מצב קיים בשטח הבנוי אצל הת אישור .1

"ר משלב ג'אנם ועד רחבת " אלמנזול השייח' ואיל ח'יר והתאמת תוואי דרך ממרפאת ד
." 

 להזמנה.שצורפה ים לפי הרשימה "אישור תבר .2

המקומית אבו סנאן במועצת איגוד ערים לאיכות הסביבה גליל  מינוי נציג המועצה .3
 מערבי.

  שונות והודעות ראש המועצה. .4
 

 : מועצהמשלב, ראש האוזי פ
  

ולפני כן ולפי ייעוץ משפטי שקיבלתי , ותח את הישיבה אני פ שבאו לישיבה כל הנוכחים ל וםשל
 ואנו נענה על כול השאלות שלו:בכמה נושאים  ה צה סאלח עבאס הגיש שאילתציין שחבר המועא
 

 השאלה בנושא החלופה המוצעת בעניין קו תפן: .א
 

 פאוזי:
צעת היא טרם תוך הכפר , לגבי החלופה המוקורי בקודם כל בשלב הזה מנענו את התוואי המ

בר באדמות מדינה . כל מה שקשור בכפרנו לפיה הקו עואושרה סופית , המדובר בחלופה ש
מבחינת תכניות מתאר וכו' קשור בהעברת הקו. אני אישית מתנגד להעברת הקו אבל הוא 



תאר האמורות יות המועדות להיכלל בתכנהמיבינתיים מונע מהרבה צעירים לבנות באדמות 
 להתאשר.

 
 :סאלח

עלינו ואם בסופו של יום הקו יעבור צריכים  הקו הזה בעייתי לבנות לידו , אנחנו עקרונית נגד חרם
 יכים לקבל חוות דעת מרשויות המדינה.לדעת מה ההשלכות שלו מכל הבחינות וצר

 
 מוחמד:

 .פרטיותר באדמות מנהל ולא באדמות לפי החלופה הנוכחית כל הקו עוב 
 
 

 ניינים בין עובדי מועצה קרובים:השאלתה בנושא ניגוד ע .ב
 

 פאוזי:
ולגבי י תוצאת ועדת הבחינה בעניין חבר המועצה ראיד והגזבר ראיק הוועדה נתנה אישור לגב

שאר העובדים שיש להם קרבת משפחה אני הנחיתי את מבקר המועצה להכין רשימה לכלל 
 העובדים לצורך בדיקה.

 
 עו"ד חנא:

ה של ניגוד עניינים בין קרובי משפחה, ראש המועצה ביקש דו"ח ורחב לגבי הסוגימנותן הסבר 
. בקשר לסוגיית הקרבה בין מנכ"ל המועצה ליו"ר וועדת המכרזים קורת על קרובי המשפחה בי

לך לפי הגדרתך הרי יוצא שגם אתה , אך אם נק ת כהגדרתה בחויהרי לדעתי אין קרבה משפחת
 אש המועצה.ם רעקרוב משפחה 

 
 

 השאילתה בנושא התקשרות המועצה במכרזים עם קבלנים מחוץ לכפר: .ג
 

 פאוזי:
 

אני הנחיתי את המועצה ומנהלי המחלקות לרכוש מוצרים רק מתוך הכפר ולעניין המכרזים הרי 
ה יזכששהצעתו הזולה ביותר הוא זה לה לפנות לקבלן לעניין מכרזים ורק המציע המועצה לא יכו

 .פי החוק  כך על בעבודה
 

 :סלים
 

במכרזי זוטא הרי אנחנו פונים למציעים שהם כלולים בתוך המאגר של המועצה וכל קבלן מתוך 
 יא את תעודת הקבלן הרשום שלו.בהכפר חייב להירשם למאגר עפ"י נוהל ולה

 
 פאוזי:

 
שר שלך א הגיעו גם כמה מכתבים בנושא שקשור אליך בנוגע פלישתך למקרקעין הצמודים לבית

היות וישנה בעיה בחניה דורשים כי המקרקעין האלו ישמשו את תושבי הכפר כחניון ציבורי 
 במיוחד כשיש הלוויה בכפר והמועצה מוסמכת עפ"י החוק להפוך את המקרקעין האלו שהם

תושבים ובין המכתבים שהופנו אליי בבעלות רשות מקרקעי ישראל לחניון ציבורי לשימוש ה
 זה הייתה פנייתו של חבר המועצה מוחמד עבאס.ן בעניי

 
 סאלח:

 
רציתי לומר, אני אדם שלא מוכן להסכים לדבר לא חוקי למה שאבו עאטף אתה הקדמת אותי 

לכן אני מסכים ומוכן שממחר בבוקר תתחיל המועצה בעבודות בניית וידי לא תהיה מתחת 
ני מבקש לא להרוס דברים קיימים ויש שלי רק אדים לבית והקמת חניון ציבורי במקרקעין הצמו

 אני מבקש להשאירו ולא לעקור אותו.היה יושב מתחתיו ז"ל אבא שלי המנוח את עץ הזית ש
 

 פאוזי:
 

 היום.בחזרה לדיון בנושאים שעל סדר כעת נעבור 
 

 : 1נושא מס'  .1



 
ח' בנוי אצל התושב השיילפי מצב קיים בשטח ה תאישור המליאה להתאמת תוואי דרך מתארי

 ואיל ח'יר והתאמת תוואי דרך ממרפאת ד"ר משלב ג'אנם ועד רחבת " אלמנזול"
 

 סלים:
 

גישו הרבה שנים ושני התושבים היש מצב קיים ה וכי מהנדס המועצה מסביר לחברים את הסוגי
ה מצבית באמצעות מפתכנית מפורטת לוועדה המקומית לצורך אישורה ומציג את התוואי 

 לחברים.
 

 פאוזי:
 , מי בעד ומי נגד ? 1הסבר מהנדס המועצה מבקש הצבעה על נושא מס'  לאחר

 
 בעד: פה אחד.

 נגד: אין מתנגדים.

 נמנע: אין נמנעים.
 

 החלטה:
אצל התושב מתארית לפי מצב קיים בשטח הבנוי הוחלט פה אחד לאשר את התאמת תוואי הדרך 

 ועד רחבת " אלמנזול"השייח' ואיל ח'יר והתאמת תוואי דרך ממרפאת ד"ר משלב ג'אנם 
 

 
 : 2נושא מס'  .2

 
 הרשימה שצורפה לחברים עם ההזמנה :ים לפי "אישור תבר

 
 הערות תקציב המשרד הממן שנת תקציב ם הפרויקטש

קידום תכנית 
 מתאר ואב לניקוז

   ₪ 600,000 מ. הפנים 2018

סקר נכסים לצורך 
 חיוב ארנונה

   ₪ 300,000 מ. הפנים תגבור 2018

 
 פאוזי:

 לאחר הסבר קצר על התבר"ים מבקש הצבעה , מי בעד ומי נגד ?
 

 בעד: פה אחד.
 נגד: אין מתנגדים.
 נמנע: אין נמנעים.

 
 

 החלטה:
 

 התבר"ים שלעיל .פה אחד לאשר את הוחלט 
 

 : 3נושא מס'  .3
 

 .מינוי נציג המועצה המקומית אבו סנאן במועצת אגוד ערים לאיכות הסביבה גליל מערבי 
 

 זי: פאו
 

ומבקש הצבעה מהחברים, מי בעד  סף מטאנסד"ר יו ראש המועצה מציע לתפקיד זה חבר המועצה
 ומי נגד ?

 
 בעד: פה אחד.

 נגד: אין מתנגדים.



 נמנע: אין נמנעים.
 

 החלטה:
 

הוחלט פה אחד למנות את חבר המועצה ד"ר יוסף מטאנס להיות נציג המועצה באגוד ערים 
 לאיכות הסביבה.

  
 .נכחו בישיבה שהחברים והנוכחים ה מודה לכל עצש המורא

 . 19:45  בשעה 5.3.19 היום  לה הישיבה ננע
 
 עו"ד וסים מוקלד, מנכ"ל המועצה  ראש המועצה פאוזי משלב , 


