
 

 

 

 1/2022פרוטוקול  ישיבת מועצה מן המניין                         

   אל מנראהבמבנה     17:30בשעה      2/2/2022הישיבה התקיימה ב      

 נוכחים : 

 ראש  המועצה .  -עווד  פואד . 1

 חבר מועצה. -נסרה מטלק   .  2 

 חבר מועצה.       -עווד   גאזי.  3 

 חבר מועצה.  –נזיה עבדאלראזק .  4      

 חבר מועצה .      -דאווד  עלי   .  5  

 .חבר מועצה  -חסרמי יאסין   .  6        

 חבר מועצה.   –.  בדוי  מוחמד  7        

 ה. חבר מועצ   -סאלח זיני   . 8        

 חבר  מועצה .     -חיר עווד    .  9   

 . חבר מועצה  -סמיח גדבאן   . 10        

 

 משתתפים :    

 מ"מ גזבר . -עדנן קרש   

 יועמ"ש. –חליל גדבאן  

    רים :נעד        

   .נציג ציבור      -- אחמד עיד         

 מבקר.  –חוסין עווד             

 

 

 

 



 על סדר היום :

 . אישור פרוטוקול  קודם.1

 .אישור  תברים . 2

לחוק הרשויות המקומיות } בחירת   17גזבר לפי סעיף  .האצלת  סמכות למ"מ 3
 ראש רשות {.

 .עדכון  בעניין הקמת מבנה מועצה. 4

 . הצגת תכנית  השמית רחובות ומבנה ציבור ושצפים .5

 .הצגת תכנית משותפת עם גבעת חביבה בעניין ועדת אלימות .6

 . הצגת תכנית עתידית  ע"י מחלקת הנדסה.  7

 .י המועצה להרכב ועדת בחינה עובדים בכיריםבחירת נציגים מחבר. 8

 . שונות .9

 

 

 אישור פרוטוקולים   1סעיף 

פואד פותח את הישיבה ושואל את החברים  האם יש הסתייגות ו/או הערות 
 לפרוטוקולים?

 פה אחד  –הצבעה  

 

 אישור תברים    2סעיף 

 בניית מבנה מועצה   201מבקשים להגדיל תב"ר  

 ₪     3,389,000              הרשאות  משרד הפנים  

 ₪   1,918,464      הרשאה משרד הבינוי והשיכון  

 ₪    5,307,464סה"כ                                        

 ₪    3,876,139ההגדלה  משב"ש                       

 ₪      800,000הגדלה   מ. רווחה                        

 ₪   9,983,603סה"כ                                          

 

 הצבעה :  כולם פה אחד 



 

 

 תב"ר סימון כבישים   התקני בטיחות  

לסימון כבישים  והתקני  בטיחות השתתפות הרשות       113,999הרשאה ע"ס 
12,667   ₪ 

 ₪     126,666 סה"כ התבר   

 כולם פה אחד    -הצבעה 

 תב"ר    רכישת ציוד למתנדבים  

 ₪    33,000הרשאה  ע"ס 

 חיר  באיזה  מתנדבים  מדובר ? 

 מתנדבי חירום .  -פואד  

 הצבעה : פה אחד  

 האצלת סמכות לגזבר     3סעיף 

 להאריכו  חוזה בשכירות של מבנה המועצה הסתיים ואנו רוצים 

אני מאציל סמכות לעדנאן מ"מ גזבר לחדש  את ההסכם כי הסתיים ואין לי כראש  
 משפחה. בגלל קרבת  מועצה לחדש

אני מאציל  סמכות  לעדנאן להביא את ההצעה לישיבת המועצה הבאה  על מנת  
 להחליט.

ע שמישהו   מחוץ לרשות  פואד אין באפשרותי סאלח זיני  לפי דעתי אני מצי
 להאציל סמכות למישהו מחוץ לרשות .

 ולמה רק לשנה ולא יותר   –נזיה  

 תוך שנה. פואד מאמין שנסיים את בניית מבנה המועצה  

 הצבעה : פה אחד  

 נה המועצה  בעדכון מ 4סעיף 

 . חתם על ההיתר   'דוידוביץ רהיום מ

בישיבה הקודמת הוחלט להתקשר עם משכ"ל ,לאחר  ישיבה עם המשכ"ל  
 : הצעות   3וקיבלנו 

 

 



 שלב א                       שלב ב'                      סה"כ        שם הקבלן                              

      17,371,323               2,575,130                14,796,193בע"מ                        וליד גרייב

 23,770,051                3,935,871                 19,834,180תאופיק דראושה בע"מ             

 24,114,104                   3,945,816               20,168,288אחים פתחי חברה לבנייה         

 

לשב ב' קיבלנו  הצעה אבל אנחנו  ללא מתכננים לבנות בשלב זה עד לגיוס 
 הכספיים . 

 ללכת למשכ"ל  הינה ברורה.   ת נופואד : לגבי מבנה המועצה יתרו

 .המשכ"ל להכריז על זוכה פואד : יש שאלות לגבי ההצעות  להתקדם בנושא ו

 פואד : כן 

 הצבעה :  פה אחד .

 

 הצגת תכנית השמית  רחובות     5סעיף 

 פואד בקש ממועתסם   להציג   את התכניות .

 נושאים לבדיקה :

 הכנסת רחובות לווז

 הסבר על כל כיכר  עבור   השם  למה הוא מסמל  

 לבדיקה. 1031כביש צמוד למבנה המועצה 

 יש הערות או התייחסות  ? 

 .אין 

 גבעת חביבה בעניין ועדת אלימות.הצעת  הצגת תכנית משותפת עם    6סעיף 

 מראייד חוסין להציג את הפרויקט  קש  יפואד : ב

 כפרים /ערים. 5גבעת חביבה יש לה פרויקט לבחור 

גישור פיילוט  כל כפר לוקח על עצמה  בפיילוט  לתת כלים איך להתמודד   מרכז 
 עם נושא גישור ובוררות .

 להסמיך כמה אנשים    להיות מגשרים.

 מה אתם מחליטים  לגבי  חברים שיצטרפו  



,חלק מעובדי המועצה  וחלק השלישי מחוץ פואד מציע חלק מחברי מועצה 
 למועצה.

 ד ויש עוד חברים.ייכל חברי המועצה  חברים ורא

 הצגת  תכנית   עתידית  ע"י  מועתסם.  7סעיף 

 התכנית   מועתסם הציג את 

 .התכנית לגבי אזור תעשיה  1 

 בן משפחת  אבו קאסם לעלי חליל.  59.חלקה  2

 . 25כולל חלקה  .תכנית ליד הגנים  מהדי אשקר 3

יחידות ולא   6נחל ותת הזדמנות  חולקה  ל .תכנית לשינוי בניה רבויה  לאורך ה4
 לבניה רבויה. 

   18.תכנית כביש  5

 .מגרש בין סונול וראפאת    המשולש המסרי. 6

 .  57. תכנית בחלקה 7

 . הצעה להרחיב את שטח השיפוט לכיוון צפון חילופי קרקע עם עברון.8

מזרעה  . עדכון מש"מ עם שבי ציון ורגבה לקידום תכנון משותף לשטח הסמוך ל9
 ועד לרבות המטמנה . 

 

 נציגים  בוועדת עובדים .   2בחירת    8סעיף 

 חברים    2אנו רוצים לבחור   רייםטוסטטו

 פואד ? 

 עלי דאוד וסאלח זיני , ח'יר עווד 

 הוועדה הראשונה  עלי דאוד וסאלח  

 . חיר ווהשנייה סאלח 

 

   20:00הישיבה ננעלה 

 

 

 



 

 

 


