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 נוכחים:

 
 .יו"ר המועצה –משלב זי ומר פא .1

 .מ.מ. ראש המועצה -ד"ר יוסף מטאנס .2

 .המועצהראש סגן  –ג'מאל ג'ומעה מר  .3

 המועצה.חבר  –מר מוחמד עבאס  .4

 .חבר המועצה -פס עזאם חנימר  .5

 .המועצהר חב –מר מליח נסרה  .6

 חבר המועצה. -מר מאזן גדבאן .7

 חבר המועצה. -מר איימן ביתם .8

 .המועצהחבר  –מר כמאל אחמד  .9

 .המועצהחבר  –מר עבד נעים  .10
 
 

 נכחו גם בישיבה:
 

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

 עמ"ש המועצה.יו -סלועו"ד חנא בו -

 המועצה.גזבר  –מר ראיק שיח'  -

 .מנהל הרכש -ימר כמיל ח'ור -

 מהנדס המועצה. -מר סלים ברבארה -

 מנהל הארנונהלמועצה. -אמר כמיל יחי -

 ראש המועצה. עוזר -דבאןמר מוחמד ג -
 

 נעדרים:
 

 .חבר המועצה -מר ראיד חמדאן .1

 חבר המועצה. -מר סאלח עבאס .2
 
 על סדר היום : 

 
 "ם לפי רשימה מצ"ב.תבריאשור  .1

 כבישים ומדרכות.וז  ב. סלילת א. תיעול וניקעדכון חוקי עזר למועצה:  .2

 י מפעל הפיס.מונציפאל בנק לכספפתיחת חשבון עזר למועצה ב .3

 בחירת נציג ציבור לכהן כחבר בוועדה המקומית לתו"ב גליל מרכזי. .4

בוועדה תושב ח'ורי אשרף הבניה ללבקשת אשור המליאה לחתימת המועצה כשכן  .5
 . 37,38, חלקות  18793בגוש  המקומית לתו"ב גליל מרכזי

 מ'. 8 -מ' ל 12הקטנת כביש מס' מרוחב  .6

 שונות והודעות ראש המועצה. .7
 

 : מועצההמשלב, ראש אוזי פ
 

 אבקש להתחיל את סדר היום לפי הנושאים ., כל הנוכחים לערב טוב 
 

 : 1נושא מס'  .1
 

 .מנהלפי הרשימה שצורפה בהז אישור תברי"ם
 

 ן:תברי"ם שלהלמסביר לחברים את רשימת ה :ראיק



 
 הערותשנת תקציב ו סכום התקציב מןמהמד המשר שם הפרויקט

העסקת יועץ לתכנית 
 המראה

 2019  ₪ 500,000 מ. הפנים

השלמת עבודות 
 במגרש כדורגל

הוועדה המקומית 
 היטל השבחה

100,000 ₪  2019 

 
 פאוזי:

 ד ומי נגד ?י בעאבקש הצבעה , מהגזבר לאחר הסבר 
 

 פה אחד -בעד
 דיםאין מתנג -נגד

 אין נמנעים -נמנע
 

 החלטה:
 אישור רשימת התברי"ם שלעיל.וחלט פה אחד ה

 
  : 2שא מס' נו

 
 א. תיעול וניקוז  ב. סלילת כבישים ומדרכות.עדכון חוקי עזר למועצה: 

 
 

 היועמ"ש:
ני ישיבת ימים לפ 10יש צורך בשליחת חוקי העזר עם ההזמנה לחברים מסביר למליאה כי 

 המליאה לדיון בהם.
 
 

 פאוזי:
 לדיון במליאה הבאה.הנושא הזה יורד מסדר היום והוא ייקבע ש יועמ"הסבר  לאחר

 
 

  : 3נושא מס' 
 

 י מפעל הפיסמונציפאל בנק לכספפתיחת חשבון עזר למועצה ב
 

 ראיק:
בון הזה שמיועד לכספי מפעל הפיס אשר מתקבלים מסביר לחברים שיש צורך בפתיחת החש

 במועצה כאשר מורשיי החתימה בו הם ראש המועצה והגזבר.
 
 

 פאוזי:
 

 מבקש הצבעה , מי בעד ומי נגד ?הגזבר  לאחר הסבר 
 

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

 
 

 החלטה:
 

פיתוח פיס וחשבון חשבון  –מול מפעל הפיס  אב לפעילויותהמועצה מאשרת פתיחת שני חשבונות 
 .ציפאל בנק בע"מיבמונ -מענקי פיס

 
 

 : 4נושא מס' 



 .בחירת נציג ציבור לכהן כחבר בוועדה המקומית לתו"ב גליל מרכזי
 

 פאוזי:
 , מי בעד ומי נגד ? מבקש הצבעהומר תורכי מסאלחה , ראש המועצה מציע לתפקיד זה 

 
 פה אחד -בעד
 דיםאין מתנג -נגד

 אין נמנעים -נמנע
 

 החלטה:
קומית אבו נציג הציבור מטעם המועצה המכהן חד למנות את מר תורכי מסאלחה להוחלט פה א

 סנאן בוועדה המקומית לתכנון ובניה גליל מרכזי.
 

 : 5נושא מס' 
בוועדה המקומית תושב ח'ורי אשרף הבניה ללבקשת אשור המליאה לחתימת המועצה כשכן 

 37,38, חלקות  18793בגוש  זילתו"ב גליל מרכ
 

 סלים:
,  18793ב אשרף חורי הגיש בקשת בניה לוועדה המקומית כאשר החלקה שלו נמצאת בגוש התוש

שגובלת שטחים ציבוריים והוא נתבקש ע"י הוועדה להחתים את המועצה כשכן  37,38חלקות 
 ד לחוק. 149ם הקלה לפי סע' מאחר ויש לו פרסו

 
 פאוזי:

 ?נדס המועצה אבקש הצבעה, מי בעד ומי נגד מהלאחר הסבר 
 

 פה אחד -בעד
 אין מתנגדים -נגד

 אין נמנעים -נמנע
 

 :החלטה
תושב אשרף חורי שהוגשה לוועדה על בקשת הכשכן  ת המועצה הוחלט פה אחד לאשר חתימ

 .המקומית
 

 : 6נושא מס' 
 

 .מ' 8 -מ' ל 12הקטנת כביש מס' מרוחב 
 

 סלים:
ית לצורך הקטנת הכביש להגיש תכנית מפורטת נקודתית לוועדה המקומשצריך מסביר לחברים 

 וזאת עפ"י המצב הקיים בשטח.
 

 פאוזי:
 לאחר הסבר המהנדס , אבקש הצבעה מי בעד ומי נגד?

 
 פה אחד -בעד
 אין מתנגדים -נגד

 אין נמנעים -נמנע
 

 החלטה:
 

והתאמתו  31ש מס' ת כביטת נקודתית לצורך הקטנהוחלט פה אחד לאשר הגשת תכנית מפור
 למצב קיים.

 
 . 19:20 , שעה 25.6.19  מועצה מודה לכל הנוכחים, הישיבה ננעלה היוםש הרא
 

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


