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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

 חבר המועצה. -מר מוחמד עבאס .4

 .חבר המועצה -פס עזאם חנימר  .5

 .צההמועחבר  –מדאן מר ראיד ח .6

 .הצהמועחבר  – מר סאלח עבאס .7

 .המועצהחבר  –מר מליח נסרה  .8

 .המועצהחבר  –מר כמאל אחמד  .9
 
 

 נכחו גם בישיבה:
 

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

 ראש המועצה. עוזר -דבאןמר מוחמד ג -

 עוזר ראש המועצה. -מר חביב ג'הג'אה -

 גזבר המועצה. -שיח' קמר ראי -
 

 נעדרים:
 

 המועצה.חבר  –עבד נעים  מר -

 חבר המועצה. -מר איימן ביתם -

 המועצה.חבר  –מר מאזן גדבאן  -

 יועמ"ש המועצה. -עו"ד חנא בולוס -
 

 על סדר היום :
 

 אישור תברי"ם לפי רשימה מצורפת. .1

 .בנק ציפאליקבלת הלוואת פיתוח ממונאישור  .2

  ראש המועצה. הודעותונות וש .3
 

 : מועצהמשלב, ראש האוזי פ
 

 :נתחיל בסדר היום אני פותח את הישיבה ושלום לכל הנוכחים, 
 

 :   1נושא מס'
 

 הרשימה שצורפה לחברים עם ההזמנה ים לפי "אישור תבר
 

 פאוזי:
 .לתת הסברים לחברים לגבי כל תב"ר ותב"ר אבקש מגזבר המועצה

  
 ראיק :

 מסביר לחברים את רשימת התברי"ם שלהלן:
 

 הערות תקציב המשרד הממן ת תקציבנש ם הפרויקטש
מועדון הקמת 

 פיס לנוער
קיים תב"ר   ₪ 255,568 מפעל הפיס 2019

מתאריך מאושר 
ע"ס  6.7.19

2,591,784 ₪  ,
תקציב מעודכן 

ומאושר ע"י 



מפעל הפיס 
2,847,522 ₪ . 

הקמת כספי 
לבניית תכנון 

בו מוסד חינוכי א
סלים סלמאן 

 6אלשייך בניית 
 כיתות

   ₪ 300,000 החינוך מ.  2019

 
 פאוזי:

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

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

 
 החלטה:

 
 התבר"ים שלעיל .פה אחד לאשר את הוחלט 

 
 .בנק  לאמש"ח ממוניציפ 2.5קבלת הלוואה בסך  אישור : 2נושא מס'

 
 :ראיק

יבית שלה היא קטים לטובת הכפר, הריצ'ינג וגם לצורך פרויאת ההלוואה כדי לכסות מיביקשנו 
ר, מנכ"ל משרד מיועד לפרויקט שיפור פני הכפשנים , חלק מההלוואה  10למשך  0.3פריים + 

 ה .הפנים אישר אות
 

 זי: פאו
 

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

 בעד: פה אחד.
 אין מתנגדים.נגד: 

 נמנע: אין נמנעים.
 

 החלטה:
 

 .בנק לאמש"ח ממוניציפ 2.5קבלת הלוואה בסך  לאשרהוחלט פה אחד 
 

 . 19:07 , שעה 24.7.19 ש המועצה מודה לכל הנוכחים, הישיבה ננעלה היוםרא
 

  מועצהעו"ד וסים מוקלד, מנכ"ל ה   ראש המועצה פאוזי משלב ,


