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 על סדר היום :
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 : מועצהמשלב, ראש האוזי פ
  

ני נושאים אבקש להוסיף על סדר היום עוד שותח את הישיבה פ ולפני שאני כל הנוכחים לערב טוב 
 נוספים והם :

ות האזורי בו אנחנו בעלי מניין" תאגיד " אלעמיזוג הסכמתנו לאישור המליאה על אי  .א
 ו שום קשר אליו.פלג הגליל" שאין לנ לתאגיד "

 ל התנגדות המועצה למדיניות הריסות בתים של גורמי התכנון בכפר.אישור ע .ב
 



 עו"ד חנא:
הייתי מציע כי המליאה לא תתנגד למדיניות אכיפת החוק אלא אתה כראש מועצה יכול להתנגד 

 לכל הריסה באם תהיה מיועדת להתבצע .בכתב 
 

 ד"ר יוסף:
ן לו צו ש בעכו נתחת מרזוק ) מועתז מרזוק( שביהמ"יש מקרה בכפר שאחד התושבים ממשפ

באופן עקרוני בכפר ולכן עלינו להתנגד  הריסה וזה דבר בלתי מקובל שמדיניות ההריסות תשרור
 ריסת בתים בכפר שלנו ובכלל.ולקחת במליאה החלטה עקרונית על התנגדות למדיניות ה

 
 פאוזי:

מ"ש אין צורך לקבל החלטה שמיעת דברי היוע אנחנו מתנגדים לכל הריסה באופן עקרוני ולאחר
במליאה אבל עניין ההריסות לא מקובל עלינו ולכן אבקש להוסיף רק את הנושא הראשון בעניין 

 " אלעין" לתאגיד " פלג הגליל".מיזוג תאגיד 
 פת הנושא שלעיל על סדר היום, מי בעד ומי נגד?כעת אבקש הצבעה על הוס

 
 פה אחד. -בעד
 גדים.אין מתנ -נגד

 אין נמנעים. -נמנע
 

 החלטה:
 סיף על סדר היום את הנושא של התנגדות המועצה למיזוג תאגיד הוחלט פה אחד להו

 לתאגיד " פלג הגליל " .אלעין "
 

 היום.בחזרה לדיון בנושאים שעל סדר כעת נעבור 
 

 : 1נושא מס'  .1
 

 . 3-4-5-6/19פרוטוקולים קודמים לישיבות מס' אישור 
 

 סאלח :
 החוק.מועצה חייבות להיות מוקלטות ומתומללות עפ"י ות הישיב

 
  ד"ר יוסף:

 אני ביקשתי לתקן כמה דברים בפרוטוקולים , דברים שאמרתי ולא נרשמו .
 

 וסים:
תיקון פרוטוקול ישיבה קודמת לפיה יש להגיש דורה מוגדרת לקומית יש פרוצילפי צו המועצות המ

המיועדת לאישור לפני הישיבה הבאה ם נים המבוקשילמנכ"ל המועצה בציון התיקו בבקשה בכת
 הפרוטוקולים הקודמים.

 
 היועמ"ש:

ישיבה לאישור הפרוטוקולים אם לא הוגשה למזכיר המועצה בקשה לתיקון , עד האכן כך, כמו כן 
 ואין צורך בהצבעה לאישורם. מאושרים באופן אוטומטיאז הפרוטוקולים 

 
 החלטה:

 .ללא צורך בהצבעת המליאה הם כפי שהפרוטוקולים מאושרים 
  

 תקשרות עם חברת הגביה.אישור המשך ה : 2שא מס' נו
 

 היועמ"ש:
המשך העסקת חברות הגבייה ברשויות מסביר למליאה כי יש פסק דין בעליון שדן בעניין 

לפני חודש יולי מסתיימת קופת ההתקשרות עם חברת רם גבייה המקומיות וכי לאור העובדה שת
 דשים עד קבלת תשובה סופית בעניין מביהמ"שך בהארכת ההסכם לשלושה חואז יש צור

 
 

 פאוזי:
 , מי בעד ומי נגד ? 2המועצה מבקש הצבעה על נושא מס' ש יועמ"הסבר  לאחר

 



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

 
 החלטה:

 .יםדשים נוספבשלושה חוקת חברת הגבייה הארכת תקופת העסהוחלט פה אחד לאשר 
 

 א' לצו המועצות המקומיות בנושא התקשרות עם המועצה. 103אישור לפי סע'  : 3נושא מס' 
 

 היועמ"ש :
ליווי לתכנית חומש ואחד היועמ"ש נותן הסבר למליאה שעתיד להתפרסם מכרז לתפקיד יועץ 

דודו של ראש המועצה( ועל אף שלפי המתמודדים הפוטנציאליים הוא האלוף יוסף משלב ) בן 
מובא נושא זה בפני המליאה וק הוא איננו נחשב כקרוב משפחה הרי בשל השקיפות הגדרת הח

 לאישור.
 

 פאוזי:
 צבעה על נושא זה מי בעד ומי נגד ?אבקש ה

 
 פה אחד -בעד
 אין מתנגדים -נגד

 אין נמנעים -נמנע
 

 החלטה:
סף משלב כקרוב משפחה לראש המועצה למכרז יועץ הוחלט פה אחד לאשר התמודדות האלוף יו

 ש .לקידום תכנית חומ
 
 

 ירוני שפורסם בעבר ללא תקציב., תובע ע 17/17' ביטול מכרז פומבי מס:  4נושא מס' 
 

 ש:"מעהיו
למינוי תובע עירוני למועצה וזאת  17/17המועצה פרסמה מכרז חיצוני מס'  2017במהלך שנת 

 , בשלכי דין לקידום מנהל תקין נגד מס' רשויות עמותת עורגשה ע"י בעקבות עתירה מנהלית שהו
ועל אף שהוגשו הצעות מעורכי דין המועצה לא רה הזו העדר יכולת המועצה לתקצב את המש

החלטת מועצה כי אין צורך בכך דעתי ללא ולהמשיכה בהליך המכרזי ויש לבטל את המכרז הזה 
המועצה תתקצב את המשרה הזו בהקדם לצורך יציאה  כי יב החלטה והייתי מציעיוהדבר לא מח

 למכרז חדש ואיוש התפקיד.
 

 פאוזי:
 הפעלת לצורך המועצה עו"ד חנא בולוס למלא את תפקיד התובע העירוני  ועמ"שמי ים בקשני מא

 בחינם וללא שכר נוסף וזאת עד לפרסום מכרז חדש ומינוי תובע עירוני.וזאת קי העזר חו
 

 היועמ"ש:
כדי להפעיל את חוקי  את התפקיד בינתיים וללא שכר נוסף עד למינוי תובע חדש ן למלאאני מוכ

 .העזר במועצה
 

 קש הצבעה על מינוי היועמ"ש לתפקיד תובע עירוני ללא שכר , מי בעד ומי נגד ?אב  פאוזי: 
 

 פה אחד -בעד
 אין מתנגדים -נגד
 אין נמנעים. -ענמנ

 
 החלטה:

ירוני למועצה ללא שכר מ"ש עו"ד חנא בולוס לתפקיד תובע עי היועהוחלט פה אחד לאשר מינו
 נוסף.

 
 
 :   5נושא מס'

 



 הרשימה שצורפה לחברים עם ההזמנה :ים לפי "אישור תבר
 

 הערות תקציב המשרד הממן שנת תקציב ם הפרויקטש
הקמת מכרז 

לילד 
ולמשפחה 
ולהרחבת 

 מועדון לנכים
  

משרד העבודה  
 והרווחה 

2,999,174 ₪   

תכנון בתכנית 
מפורטת 

 958בשטח של 
יח'  3500דונם 
 דיור

  

   ₪ 979,863 השיכון מ.  2018

התייעלות 
 יתאנרגט

 

   ₪ 199,900 מ. הפנים 2017

שיפוץ בית 
 סלמי עלמין מו

   ₪ 64,858 מ. הפנים 2016

 
 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 
 

 . 55-54-53תכנית מפורטת לצורך הקטנת רחבה בין כבישיםת הגשאישור  : 6נושא מס'
 

 סלים :
על נקיטת צעדים משפטיים נגדו בגלל  מר ג'לאל עפו עזאם קיבל התראה מהוועדה המקומית

נת קש הקט, ולכן מב 53,54,55בין הכבישים חבה שימת מזה הרבה שנים גולשת לרשהמרפסת הקי
תוואי הרחבה ע"י עריכת תכנית מפורטת נקודתית ע"מ שיוכל להוציא היתר בניה כנדרש. ולכן 

 ת תכנית מפורטת למטרה הנ"ל .אני מבקש אישור לעריכ
 

 סאלח:
 זה לא יפריע לכביש. מ'  5 -אם הרחבה תוקטן ל

  
 זי: אופ
 

 , מי בעד ומי נגד ?לאחר הסבר מהנדס המועצה אבקש הצבעה 
 

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

 
 החלטה:

 
 . 53-54-55ם צורך הקטנת הרחבה בין כבישית תכנית מפורטת להגשלאשר הוחלט פה אחד 



 
 

 יד פלג הגליל .התנגדות המליאה למיזוג תאגיד " אלעין" לתאג : 7נושא מס' 
 

 פאוזי:
התקיימה ישיבה בתאגיד " אלעין" בה נכחו כל ראשי הראשויות ) בעלי המניות בתאגיד( עם 

ונים למזג את תאגיד " אלעין" לתאגיד " הממונה על התאגידים ברשות המים שהודיע לנו כי מתכו
ביוב יחזור לרשויות. פלג הגליל" שכן כולנו החלטנו להתנגד למיזוג הזה וביקשנו כי משק המים וה

חלטה למיזוג הזה כי זה לא טוב ליישוב שלנו וזה עלול שגם המליאה תתנגד בהלכן אני מבקש 
 לטרטר את התושבים.

 אלעין ? מיזוג תאגידהתנגדות ומי נגד  דמי בע
 

 פה אחד -בעד
 יםאין מתנגד -נגד

 אין נמנעים -נמנע
 

 החלטה:
 ין" לתאגיד " פלג הגליל " .הוחלט פה אחד להתנגד למיזוג תאגיד " אלע

 
 

 . 20:10, שעה  10.4.19ש המועצה מודה לכל הנוכחים, הישיבה ננעלה היום רא
 
 

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


