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

 .המועצהחבר  –מוחמד עבאסמר  .2

 .המועצהראש סגן  –ג'מאל ג'ומעה מר  .3

 .חבר המועצה -פס עזאם חנימר  .4

 חבר המועצה. -מר מאזן גדבאן .5

 .) הגיע באיחור ( חבר המועצה -מר איימן ביתם .6

 .המועצהחבר  –מר כמאל אחמד  .7

 .המועצהחבר  –מר עבד נעים  .8
 
 

 נכחו גם בישיבה:
 

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

 עמ"ש המועצה.יו -לוסוחנא בעו"ד  -

 עוזר ראש המועצה. -מר חביב ג'הג'אה -

 גזבר המועצה. -מר ראיק שיח' -

 .מנהל מח' חינוך – נביה שיח' מר -
 

 נעדרים:
 

 מ.מ. ראש המועצה ) בשל יציאה לחו"ל (. -ד"ר יוסף מטאנס -

 חבר המועצה. -מר מליח נסרה -

 חבר המועצה. -ראיד חמדאןמר  -

 חבר המועצה. -מר סאלח עבאס -
 
 

 על סדר היום :
 

 שינוי שם בי"ס חט"ב ב'. .1

 וך למטרת עידוד פרישה.אישור הלוואה לזמן אר .2

 . ₪ 25,802שנת תש"ף בסך הניקיון הלאומי ם אישור תב"ר יו .3

 .אישור שמות רחובות באבו סנאן .4

 שונות והודעות ראש המועצה. .5
 

 
 : מועצהמשלב, ראש האוזי פ
 

 ברשותכם נתחיל את סדר היום לפי הרשימהשבאו לישיבה כל הנוכחים שלום ל
 

 : 1נושא מס' 
 שינוי שם לבי"ס חט"ב ב'.

 
 הערה:

נוגע אליו אישית וסגן ראש המועצה מר ות היות והנושא הזה ישיבזב את אולם הראש המועצה ע
 נושא לחברים במקום ראש המועצה.ג'מאל ג'ומעה הוא זה שמציג את ה

 
 נביה:
שייקרא ר כך ר לחברים כי הנהלת ביה"ס התכנסה וביצעה הליך פדגןגי לשינוי שם בית הספמסבי

נתו ולכן ובנה את בניין ביה"ס בזמן כהומועצה בעבר שכיהן כראש ז"ל שיח' עאטף משלב על שם 
 לשינוי השם.יש צורך באישור המליאה 



 
 ג'מאל:

 לאחר הסברי מנהל מח' החינוך אבקש הצבעה, מי בעד ומי נגד ?
 

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

 
 החלטה:

 עאטף משלב ע"ש שיח' ך שייקרא פה אחד לאשר שינוי שם בית ספר חטיבת ביניים ב' כ הוחלט
 . ז"ל

 
 : 2נושא מס' 

 פרישה. דאישור הלוואה לזמן ארוך למטרת עידו
 

 ראיק:
 

ם שפרשו במסגרת הקול קורא ושיפוי עובדימטרת ההלוואה היא לתשלום מסביר לחברים כי 
פרישה אושרה ע"י המפעם ומשרד הפנים עידוד התכנית , יטיבה( עידוד פרישה ) תכנית מ

 שנים 10לתקופה של  0.28בריבית פריים פלוס  ₪ 911,330האוצר. ההלוואה בסך של ומשרד 
 בריבית קבועה לא משתנה.

 
 פאוזי :

 ?לאחר הסבר הגזבר אבקש הצבעה, מי בעד ומי נגד 
 

 פה אחד -בעד
 אין מתנגדים -נגד

 אין נמנעים -נמנע
 

 החלטה:
 

וי העובדים שפרשו במסגרת קול קורא הוחלט פה אחד לאשר את ההלוואה לטווח ארוך לשיפ
 עידוד פרישה.

 
 : 3נושא מס' 

 
 רשימת התברי"ם להלן:אשור תברי"ם לפי 

 
 הערות סכום תקציב המשרד המממן שנת תקציב שם הפרויקט

יום הניקיון 
 לאומיה

מימון המשרד   ₪ 25,802 הגנת הסביבהמ.  2020
100% 

 
 הגזבר :

 
 . לחברים ר "מסביר את התב

 
 פאוזי:

 
 , מי בעד ומי נגד ?"ר סברי הגזבר אבקש הצבעה על אשור התבלאחר ה

 
 .בעד: פה אחד

 אין מתנגדים. -נגד
 אין נמנעים. -נמנע

 
 החלטה:

 שלעיל.התב"ר  את הוחלט פה אחד לאשר 
 

 :4מס'א נוש



 באבו סנאן.שמות רחובות באבו סנאן אשור 
 

 פאוזי:
 

מצאו להם ואושרו בוועדת השמות לאשר את לאחר שרשימות השמות הואבקש מהחברים 
 השמות, מי בעד ומי נגד ?

 
 

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

 
 לטה:הח

כפי שהוצעו וכפי שאושרו בוועדת השמות את שמות הרחובות באבו סנאן  ד לאשרהוחלט פה אח
 .לפי הרשימות שצורפו 

 
 

 .19:20 שעה,  3.3.20 הישיבה ננעלה היום 
 

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


