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 נוכחים:

 
 .יו"ר המועצה –משלב מר פאוזי  .1

 .מ.מ. ראש המועצה -ד"ר יוסף מטאנס .2

 .המועצהסגן ראש  –ג'מאל ג'ומעה מר  .3

 חבר המועצה. –מר מוחמד עבאס  .4

 .חבר המועצה -חניפס עזאם מר  .5

 חבר המועצה. –מר ראיד חמדאן  .6

 חבר המועצה. –מר סאלח עבאס  .7

 .חבר המועצה –מר מליח נסרה  .8

 חבר המועצה. -מר מאזן גדבאן .9

 חבר המועצה. -מר איימן ביתם .10

 חבר המועצה. –מר כמאל אחמד  .11

 חבר המועצה. –מר עבד נעים  .12
 

 נכחו גם בישיבה:
 

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

 יועמ"ש המועצה. -בולוסעו"ד חנא  -

 עוזר ראש המועצה. -מר מוחמד גדבאן -

 
 על סדר היום : 

שטר הערת אזהרה מרשם להזמנת מינוי עו"ד חנא בולוס מטעם המועצה המקומית  .1
 המקרקעין.

 אישור פטור מתשלום דמי השתתפות הורים לילדים המוסדרים במועדוניות. .2

  שונות והודעות ראש המועצה. .3
 

 : ראש המועצהמשלב, פאוזי 
 

, אבקש לברך את אחינו העדה המוסלמית על חודש הרמדאן ומאחל להם כל הנוכחים לערב טוב 
 : ף נוסנושא אבקש להוסיף על סדר היום ותח את הישיבה פ ולפני שאני צום קל וחודש מבורך . 

מהוועדה המקומית לתו"ב גליל מרכזי למטרת שיפור פני  ₪ 70,000תב"ר בסך אישור  .א
 .הכפר

 , מי בעד ומי נגד ?אבקש הצבעה על הוספת נושא אשור התב"ר 
 

 פה אחד -בעד
 אין מתנגדים -נגד

 אין נמנעים -נמנע
 

  הוחלט פה אחד לאשר הוספת אישור התב"ר על סדר היום.החלטה: 
 פאוזי:

 
 כעת נעבור לדיון בנושאים שעל סדר היום.

 
 : 1נושא מס'  .1

 
  המועצה המקומית להזמנת שטר הערת אזהרה מרשם המקרקעין.מינוי עו"ד חנא בולוס מטעם 

 היועמ"ש:
מפעל הפיס נתן תקציב להקמת קומה מעל לספרייה להקמת מועדון נוער , פורסם מכרז ויש קבלן 

זוכה מלפני כמה חודשים ומפעל הפיס ביקש מסמכים כדי שיוציא צו התחלת עבודה לקבלן ובין 



. לצורך צילום שטר הערת האזהרה מרשם יתר המסמכים שנתבקשו הוא שטר הערת אזהרה 
 בהחלטת מליאה על מינוי היועמ"ש לצורך צילום השטר.המקרקעין יש צורך 

 
 פאוזי:

 לאחר הסבר היועמ"ש אבקש הצבעה , מי בעד ומי נגד ?
 

 פה אחד -בעד
 אין מתנגדים -נגד

 אין נמנעים -נמנע
 

 החלטה:
וחלט פה אחד למנות עו"ד חנא בולוס היועמ"ש מטעם המועצה המקומית לצורך הזמנת וצילום ה

 .מרשם המקרקעין  10876/1997/1מס' שטר הערת האזהרה 
  

 .מתשלום דמי השתתפות הורים לילדים המוסדרים במועדוניותפטור  אישור : 2נושא מס' 
 

 היועמ"ש:
ההורים של הילדים המוסדרים במועדוניות חייבים בתשלום שנתי אומנם מסביר למליאה כי 

והשירותים החברתיים .הנחייה וזאת בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הרווחה  ₪ 200בסביבות סך של 
בחוזר מנכ"ל היא בבחינת נוהל פנימי שאם יש הצדקה אפשר לשנות אותו . המועצה ביקשה לפטור 

את כל ההורים שילדיהם מוסדרים במועדוניות ללא כל קשר למצב הכספי של כל הורה ולכן 
 מתבקשת החלטה בעניין.

 
 

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

 
 בעד: פה אחד.

 נגד: אין מתנגדים.

 נמנע: אין נמנעים.
 

 החלטה:
 .לפטור דמי השתתפות הורים שילדיהם מוסדרים במועדוניות  הוחלט פה אחד

 
לצורך שימוש מהוועדה המקומית לתו"ב גליל מערבי  ₪ 70,000תב"ר ע"ס  אישור : 3נושא מס' 

 .הכפרבהם לשיפור פני 
  

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

 
 

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

 
 

 החלטה:
 

 .מהוועדה המקומית ₪ 70,000את התב"ר של  הוחלט פה אחד לאשר
 
 

 18:15 , שעה   13.5.19  ראש המועצה מודה לכל הנוכחים, הישיבה ננעלה היום
 
 

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


