
  2/20מליאה מס' הפרוטוקול ישיבת 
   19:00שעה  4.2.20  מן המניין( מיום)

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

 .המועצהחבר  –מוחמד עבאסמר  .2

 .המועצהראש סגן  –ג'מאל ג'ומעה מר  .3

 .המועצהמ. ראש מ. –ד"ר יוסף מטאנס  .4

 .חבר המועצה -פס עזאם חנימר  .5

 .ועצהמהר חב – מר סאלח עבאס .6

 המועצה.חבר  –מר ראיד חמדאן  .7

 חבר המועצה. -מר מאזן גדבאן .8

 המועצה.חבר  –מר מליח נסרה  .9

 חבר המועצה. -מר איימן ביתם .10

 .המועצהחבר  –מר כמאל אחמד  .11

 .המועצהחבר  –מר עבד נעים  .12
 
 

 נכחו גם בישיבה:
 

 (.ומקליט הישיבה ) כותב הפרוטוקולמנכ"ל המועצה  -עו"ד וסים מוקלד -

 עמ"ש המועצה.יו -לוסוחנא בעו"ד  -

 מועצה.עוזר ראש ה -מר מוחמד גדבאן -

 עוזר ראש המועצה. -מר חביב ג'הג'אה -

 גזבר המועצה. -מר ראיק שיח' -

 .המועצהמהנדס  –סלים ברבארה  מר -
 
 

 על סדר היום :
 

 ישים.החלטת ועדת שמות לכב אישור .1

 הקמת ועדת תמרור למועצה. .2

 A 900 שימושים למגרש מס'אישור הוספת  .3

צרפת, שוויץ  פול בפסולת באירופה)בנושא לימוד טכנולוגיות לטי אישור סיור בחו"ל .4
 וגרמניה (.

 אישור תברי"ם לפי רשימה . .5

  שונות והודעות ראש המועצה. .6
 

 : מועצהמשלב, ראש האוזי פ
 

אבקש להוסיף שני נושאים נוספים סדר היום נתחיל את לפני ששבאו לישיבה כל הנוכחים שלום ל
 הם:ו

 מ' . 8מ' עד  12 -מ לפי מצב קיים 31התאמת כביש מס'  .א

ה לחתום על אישור האצלת סמכות לסגן ראש המועצה וממלא מקום ראש המועצ .ב
 ושבות לתושבים מבקשי קבלת מגרשים לבניה.ת

 
 זי:פאו

 אבקש הצבעה על הוספת שני הנושאים על סדר היום, מי בעד ומי נגד ? 
 

 פה אחד. -בעד
 גדיםאין מתנ -נגד

 אין נמנעים -נמנע
 



 החלטה:
 הוחלט פה אחד לאשר הוספת שני הנושאים הנ"ל.

 
 : 1נושא מס' 

 
 רשימת התברי"ם להלן:אשור תברי"ם לפי 

 
 הערות סכום תקציב המשרד המממן שנת תקציב שם הפרויקט

השתתפות הרשות   ₪ 500,000 מ. החקלאות 2019 דרכים חקלאיות
10% 50,000 ₪  

השתתפות הרשות   ₪ 40,000 מ. הפנים ) חרום( 2019  שיפוץ מחסן
10,000 ₪  

השתתפות הרשות   ₪ 40,000 מ. הפנים ) חרום(  2019 חפ"ק
10,000 ₪  

ות הרשות השתתפ  ₪ 30,000 מ. הפנים ) חרום(   2019 מכשירי קשר
7500 ₪  

קידום החינוך 
הסביבתי במערכת 

החינוך 
הפורמאלית ב"י 

 וגנים

להגנת המשרד   2020
 הסביבה 

159,300 ₪   

 
 הגזבר :

 
 מסביר את התברי"ם לחברים ועונה לשאלות החברים.

 
 פאוזי:

 
 סברי הגזבר אבקש הצבעה על אשור התברי"ם, מי בעד ומי נגד ?לאחר ה

 
 .בעד: פה אחד

 אין מתנגדים. -נגד
 אין נמנעים. -נמנע

 
 החלטה:

 את טבלת התברי"ם שלעיל.הוחלט פה אחד לאשר 
 

 : 2מס' א נוש
 אשור החלטת ועדת שמות לכבישים באבו סנאן.

 
 סלים:

מסביר את נושא השמות ורשימות השמות שכן כל שם של רחוב יירשם בשתי השפות העברית 
 והערבית.

חלק מהחברים מבקשים לשנות שמות רחובות מתנהל שיח בין החברים על נושא השמות ו -
 מסויימים.

 
 פאוזי:

 
חליט לדחות את הדיון בנושא זה למועד אחר כדי לאפשר ור על שקט ואני מאבקש מהחברים לשמ

 ברשימת השמות.לוועדת השמות להכריע 
 

 : 3נושא מס' 



 הקמת ועדת תמרור למועצה.
 

 היועמ"ש :
 

א התמרור בתחום הכפר והמועצה יכולה למנות זה להסדיר את נושמסביר כי מסמכויות המועצה 
 תמרור עם הרכב שלה. ועדת

 
 וזי:פא

 
 אני מציע את הרכב ועדת התמרור יהיה לפי ההרכב הבא: 

 יו"ר -פאוזי משלב
 חבר -מופיד משלב
 חבר -מאהר ח'ורי

 חבר -כמאל דבאג'ה
 

 גד?אבקש הצבעה על הרכב הוועדה כפי שהוצע, מי בעד ומי נ
 

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

 
 לטה:הח

 וועדת התמרור של המועצה לפי ההרכב שלעיל.ד לאשר הרכב הוחלט פה אח
 

 :4נושא מס' 
 900Aאישור הוספת שימושים במגרש מס' 

 
 המהנדס:

המועצה מעוניינת בהוספת שימושים אשר יכללו  המגרש מיועד היום לצורכי בניית מבניי ציבור,
רטת בניית מבנים מסחריים ) שימושים מסחריים( ולצורך זאת יש להכין ולהגיש תכנית מפו

ות התכנון הרלוונטיות לאישור התכנית עם השימושים ושים הנ"ל לוועדמלהוספת השי
 המבוקשים.

  
 פאוזי:

 דס, אבקש הצבעה מי בעד ומי נגד ?לאחר הסברי המהנ
 

 פה אחד -בעד
 אין מתנגדים -נגד

 אין נמנעים -נמנע
 

 החלטה:
 900Aחד לאשר הוספת שימושים במגרש מס' הוחלט פה א

 
 :5נושא מס' 

 .בנושא לימודי טכנולוגיות לטיפול בפסולת באירופהאשור סיור בחו"ל 
 ד"ר יוסף:

  
איגוד ערים להגנת הסביבה מקיים סיור באירופה במדינות שוויץ, צרפת  מסביר לחברים כי 

 -ועלות הסיור הינה כהוא ישתתף בסיור לימודי זה  וגרמניה בנושא טיפול בפסולת וכי חשוב כי
 יב המועצה.מתקצ ₪ 7000

 
 פאוזי:

, מי בעד ומי לאחר הסברי ממלא המקום , אבקש הצבעה על אישור יציאתו לסיור במימון המועצה
 נגד?

 
 פה אחד -בעד
 אין מתנגדים -נגד

 אין נמנעים -נמנע



 
 החלטה:

מקום ראש המועצה ויו"ר הוועדה להגנת הסביבה במועצה הוחלט פה אחד לאשר יציאת ממלא 
 לימודי על טיפול בפסולת באירופה במימון המועצה.סיור ד"ר יוסף מטאנס ל

 
 : 6נושא מס' 

 מ' . 8 -מ' ל 12 -לפי מצב קיים והקטנתו מ 31התאמת כביש מס' 
 

 המהנדס:
מ' בגלל שאי אפשר להרחיב  8רוחב קיים במ' וכיום הוא סלול ו 12תוכנן ברוחב של  31כביש מס' 

 כנית מפורטת להקטנת רוחבו.בהכנת תאותו עפ"י תכנית המתאר ויש צורך 
 

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

 
 פה אחד -בעד
 דיםאין מתנג -נגד

 אין נמנעים -נמנע
 

 החלטה:
 מ' ע"י הגשת תכנית מפורטת. 8 -מ' ל 12 -מ 31ש מס' הוחלט פה אחד לאשר הקטנת כבי

 
 : 7נושא מס' 

 .םלסגן ומ.מ. ראש המועצה לצורך הגשה למגרשיבות תוש יהאצלת סמכות חתימה על אישור
 

 :פאוזי
 אבקש הצבעה על האצלת הסמכות , מי בעד ומי נגד?

 פה אחד -בעד
 אין מתנגדים -נגד

 עיםאין נמנ -נמנע
 

 החלטה:
 .מ. ראש המועצה.תושבות לסגן ומתת סמכות חתימה על אישורי אחד להוחלט פה 

 
 . 19:37שעה ,  4.2.20 הישיבה ננעלה היום 

 
 עצהעו"ד וסים מוקלד, מנכ"ל המו  ראש המועצה פאוזי משלב , 


