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 06/08/2019התאריך : 
 

 13/2019ישיבת המועצה מן המניין מס' 
 החלטות

 
 20:30בשעה  06/08/2019אשר התקיימה ביום ג'  13/2019פרוטוקול ישיבת המועצה מן המניין מס' 

 בבניין המועצה בנוכחות:  
    חבר המועצה  -.  מר מורשד כנעאן      6    ראש המועצה   -סליבי     מר סלים  .1
 חבר המועצה    -.  מר נביל מנאע          7    חבר המועצה   –מר בסאם כריים    .2
 חבר המועצה  –. מר עזאלדין בדראן   8    חבר המועצה   –מר  חוסין קדאח    .3
 חבר המועצה   –ריכי         .  גב' ערן ח9    חבר המועצה   –מר יוסף מנאע        .4
                 חבר המועצה   -. מר קאסם שמא     10    חבר המועצה   –מוחמד מנאע    מר .5

        
  נעדרים: מר סלאח דיב, מר פאיז סלאמה, מר שאוקי אדריס ומר עלי עותמאן .

 
   מנכ"ל המועצה  –רשם: רבאח מנאע 

 :       על סדר היום
  . 11/2019אישור פרוטוקול ישיבת המועצה מס'  )1
פעולות תומכות פיתוח ארגוני בתכנית ממשרד הפנים, ₪  3,775,000אישור קבלת סך של  )2

 . ופתיחת תב"ר המצטיינות
תחומי ליבה פיננסיים בתכנית המצטיינות ממשרד הפנים, ₪  1,500,000 אישור קבלת סך של )3

 .ופתיחת תב"ר 
 .פיתוח בסביבת קריית החינוך ומגרש סחב"ק , פעל הפיסממ₪  830,000אישור קבלת סך של  )4
 .השתתפות במלגות לימודים לסטודנטים , פעל הפיסממ₪  585,000אישור קבלת סך של  )5
כיתות לליקויי שמיעה בבי"ס חטי"ב ע"ש  3הנגשת , חינוךממשרד ה₪  90,000אישור קבלת סך של  )6

 .מחמוד דרוויש 
 .  19053גוש  34חלקה  –ימנותא) מתחנת דלק לשטח למבני ציבור שינוי ייעוד (קרקע האישור  )7
ופרסום החוק רק מחוץ לכפר חקיקת חוק עזר לחנית המשאיות בחניונים המיועדים לכך אישור  )8

 .לפי בקשת מר בסאם כריים, חבר המועצה  –לאחר שתהיה חלקת אדמה מתאימה 
  

  על סדר היום:     ףלהוסיף סעילפני פתיחת הישיבה מר סלים סליבי, ראש המועצה ביקש 
  ממשרד החינוך, תכנון חיזוק בי"ס חטי"ב מפני רעידות אדמה .₪  180,868אישור קבלת סך של  )9

  כמו כן מר עזאלדין בדראן, חבר המועצה ביקש להוסיף סעיף על סדר היום :
  אחראי על פרויקט רישוי יזום שמקדמת המועצה .  אישור מינוי חבר המועצה, מר עזאלדין בדראן  )10

  
  על סדר היום . פיםהסעי שני # אושר פה אחד העלאת

  
  . 201811/אישור פרוטוקול ישיבת המועצה מס'  )1

    
  . לפרוטוקולוספת עמדת מר מוחמד מנאע לההפרוטוקול אושר בכפוף ***החלטה:        

    
ממשרד הפנים, פעולות תומכות פיתוח ארגוני בתכנית ₪  3,775,000של סך אישור קבלת  )2

 . המצטיינות ופתיחת תב"ר
  

ממשרד הפנים, פעולות תומכות פיתוח ארגוני ₪  3,775,000של ***החלטה: אושר פה אחד קבלת סך 
  .בתכנית המצטיינות ופתיחת תב"ר
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ממשרד הפנים, תחומי ליבה פיננסיים בתכנית המצטיינות ₪  1,500,000של אישור קבלת סך  )3
 .ופתיחת תב"ר

 
ממשרד הפנים, תחומי ליבה פיננסיים בתכנית ₪  1,500,000של  ***החלטה: אושר פה אחד קבלת סך     

  .המצטיינות ופתיחת תב"ר
  

  . ממפעל הפיס, פיתוח בסביבת קריית החינוך ומגרש סחב"ק₪  830,000של  אישור קבלת סך  )4
  

ממפעל הפיס, פיתוח בסביבת קריית החינוך ₪  830,000של ***החלטה: אושר פה אחד קבלת סך 
 . ומגרש סחב"ק

  
 . ממפעל הפיס, השתתפות במלגות לימודים לסטודנטים₪  585,000של אישור קבלת סך  )5

     
ממפעל הפיס, השתתפות במלגות לימודים ₪  585,000של סך ה אחד קבלת ***החלטה: אושר פ

 . לסטודנטים
  

כיתות לליקויי שמיעה בבי"ס חטי"ב ע"ש  3ממשרד החינוך, הנגשת ₪  90,000של אישור קבלת  )6
  . מחמוד דרוויש

      
כיתות לליקויי שמיעה  3 ממשרד החינוך, הנגשת₪  90,000של קבלת סך  ***החלטה: אושר פה אחד

 . בבי"ס חטי"ב ע"ש מחמוד דרוויש
  

   .  19053גוש  34חלקה  –שינוי ייעוד (קרקע הימנותא) מתחנת דלק לשטח למבני ציבור אישור  )7
         

 34חלקה  –שינוי ייעוד (קרקע הימנותא) מתחנת דלק לשטח למבני ציבור  ***החלטה: אושר פה אחד
 . 19053גוש 

  
ופרסום החוק רק  מחוץ לכפר חוק עזר לחנית המשאיות בחניונים המיועדים לכך חקיקתאישור  )8

 . לפי בקשת מר בסאם כריים, חבר המועצה –לאחר שתהיה חלקת אדמה מתאימה 
  

מחוץ לכפר חקיקת חוק עזר לחנית המשאיות בחניונים המיועדים לכך  ***החלטה: אושר פה אחד
 . לפי בקשת מר בסאם כריים, חבר המועצה –ופרסום החוק רק לאחר שתהיה חלקת אדמה מתאימה 

  
 . ממשרד החינוך, תכנון חיזוק בי"ס חטי"ב מפני רעידות אדמה₪  180,868של אישור קבלת סך  )9
  

ממשרד החינוך, תכנון חיזוק בי"ס חטי"ב מפני ₪  180,868של קבלת סך  ***החלטה: אושר פה אחד
  . ות אדמהרעיד

  
  . אישור מינוי חבר המועצה, מר עזאלדין בדראן אחראי על פרויקט רישוי יזום שמקדמת המועצה )10

  
מינוי חבר המועצה, מר עזאלדין בדראן אחראי על פרויקט רישוי יזום  ***החלטה: אושר פה אחד

  . שמקדמת המועצה
  
  

  20:56הישיבה ננעלה בשעה 
  

   _________________                              ___________________  
  סלים סליבי                                   רבאח מנאע             

    ראש המועצה                                            מנכ"ל המועצה          


