
  7/20מליאה מס' הפרוטוקול ישיבת 
 15:30שעה  19.5.20  מן המניין( מיוםלא )

 
 נוכחים:

 
 .יו"ר המועצה –משלב זי ומר פא .1

 הגיע באיחור -מ.מ. ראש המועצה -ד"ר יוסף מטאנס .2

 .המועצהחבר  –מוחמד עבאסמר  .3

 .המועצהראש סגן  –ג'מאל ג'ומעה מר  .4

 .המועצהמ. ראש מ. –ד"ר יוסף מטאנס  .5

 .חבר המועצה -פס עזאם חני רמ .6

 .המועצהר חב – מר סאלח עבאס .7

 חבר המועצה. -מר ראיד חמדאן .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:
 

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

 עמ"ש המועצה.יו -לוסעו"ד חנא בו -

 מועצה.עוזר ראש ה -ה חביב ג'הג'אמר  -

 גזבר המועצה. -מר ראיק שיח' -

 הנדס המועצה.מ -מר סלים ברבארה -

 הישיבה מוקלטת. -מקליט הישיבה  –ג'לאל בנא  מר -
 

 נעדרים:
 

 המועצה.חבר  –מר מאזן גדבאן  .1
 

 על סדר היום :
 

  צורפו להזמנה. ,אישור הארכת ושינויים לחוקי עזר   .1

, שנה  ₪ 269,000 –וע בגין התפשטות נגיף הקורונה, סכום סיהקצאת  –"ר אישור תב .2
 הפנים. מ. –, משרד מממן  2020

 
 

 : מועצהראש הב, משלאוזי פ
 

לושה אבקש להוסיף עוד שסדר היום נתחיל את לפני ששבאו לישיבה כל הנוכחים שלום לשוב 
 תברי"ם על סדר היום והם:

 
 תחנת בריאות בניין המועצה. שיפוץ .א

 ב.תחנת בריאות מזרחית אלח'רושיפוץ  .ב

 .תחנת בריאות מערביתשיפוץ  .ג
 

 אבקש הצבעה על הוספתם על סדר היום , מי בעד ומי נגד ?
 

 .פה אחד  -בעד -

 אין מתנגדים. -דנג -



 אין נמנעים. -נמנע -
 

 החלטה:
 

 ום.הוחלט פה אחד להוסיף את שלושת התברי"ם הנ"ל על סדר הי
 

 : 1נושא מס' 
  

 אישור תברי"ם .
 

 ראיק:
 

 שלהלן: התברי"ם וחשיבות אישורם מסביר לחברים את 
 

 הערות סכום התקציב משרד מממן  שנת תקציב שם הפרויקט
שיפוץ תחנת 

בריאות בניין 
 המועצה

   ₪ 82449 אותמ. הברי 2020

תחנת שיפוץ 
בריאות מזרחית 

 אלח'רוב

   ₪ 145542 מ. הבריאות  2020

שיפוץ תחנת 
 בריאות מערבית

   ₪ 102930 מ. הבריאות 2020

הקצאת 
הצטיידות כלים 
לרשויות במגזר 

 הדרוזי 

   ₪ 66666 מ. החינוך 2019

 
 
 

 פאוזי:
 

 מי בעד ומי נגד ?הגזבר אבקש הצבעה ע"י תברי"ם הלאחר הסבר 
 
 

 .ףעבד, איימן, יוס פאוזי, ג'מאל, מוחמד, מליח, חניפס, כמאל, בעד:
 .ראיד, סאלח -נגד

 אין נמנעים. -נמנע
 

 החלטה:
 

 .את התברי"ם לעיל  לאשרברוב קולות הוחלט 
 

 : 2' נושא מס
 

 : קי עזריים לחואישור הארכת ושינו
 . 2020-) תיקון( , נתשע"טחוק עזר לאבו סנאן )תיעול(  .א

 . 2020-חוק עזר לאבו סנאן ) סלילת רחובות( ) תיקון(, התשע"ט .ב
 

 ראיק:
 
  ם על חוקי העזר ויש צורך בהארכת תוקפם כדי שיתאפשר להפעיל אותםותן הסבר לחברינ
 

 סלים:
 

, סעיפי ההיטלים עודכנו ותוקנו לכן יש צורך באישורם מחדש  2013החוקים מאושרים משנת 
 במליאה.

 



 פאוזי:
 

 לאחר שמיעת ההסברים אבקש הצבעה, מי בעד ומי נגד ?
 

 .עבד, איימן, יוסף מליח, חניפס, כמאל,פאוזי, ג'מאל, מוחמד,  בעד:
 .ראיד, סאלח -נגד

 אין נמנעים. -נמנע
 
 

 יטר ומאחל להם צום קל.ראש המועצה מברך את העדה המוסלמית לרגל עיד אל פ
  

 .  15:45שעה ,  19.5.20הישיבה ננעלה היום 
 
 

 עצהלד, מנכ"ל המועו"ד וסים מוק  ראש המועצה פאוזי משלב ,


