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 19/09/2019: التاريخ
  المحلي المجلس رئيس المحترم، قيس الباسط عبد السيد حضرة
 المجلس رئيس بأعمال قائم نائب المحترم، زوري محمد السيد حضرة
 المحلي المجلس عضو المحترم، قادري جمال السيد حضرة
 المحلي المجلس عضو المحترم، حاج علي السيد حضرة
 المحلي المجلس عضو ،المحترم ربيع عوض السيد حضرة
 المحلي المجلس عضو المحترم، سعيد فارس محمد السيد حضرة
 المحلي المجلس عضو المحترم، عتمه سليم السيد حضرة
 المحلي المجلس عضو المحترم، مطر أحمد السيد حضرة
 المحلي المجلس عضو المحترم، الغني عبد وليد. د حضرة
 المحلي المجلس عضو المحترم، مصري أحمد محمد السيد حضرة
 المحلي المجلس عضو المحترم، شباط ماهل السيد حضرة
 المحلي المجلس محاسب المحترم، فطوم الكريم عبد السيد حضرة
 المحلي للمجلس القضائي المستشار المحترم، دكور صموئيل المحامي حضرة
 المحلي المجلس مراقب المحترم، مطر حسني المحامي حضرة

 
 وبعد، احتراما تحية،

 .دعــوة: الموضوع
 

 قاعة في 0018. الساعة 22/09/2019 الموافق االحد يوم وذلك 12/2019 رقم المجلس جلسة لحضور بهذا حضرتكم ادعو
 18.00שעה  22/09/2019ליום ראשון  12/2019אני מתכבד להזמינכם לישיבת המליאה מס'  .المحلي المجلس

 שתתקיים באולם הישיבות במועצה.
 :פי הדיוןסעי البحث بنود

ش.ج. إشتراك  282,000إقرار ميزانية غير عادية من وزارة العلوم لمشروع السلة العلمية بمبلغ  .1

אישור תקציב בלתי רגיל ממשרד המדע ش.ج. من مجمل الميزانية.  42,000المجلس بمبلغ 
 .₪ 42,000לסל מדע השתתפות המועצה התקציב  ₪ 282,000ע"ס של 

ش.ج. اشتراك المجلس بمبلغ  130,000ن وزارة التربية لمهرجان بمبلغ إقرار ميزانية غير عادية م .2

אישור תקציב בלתי רגיל ממשרד התרבות ע"ס של ش.ج. من مجمل الميزانية.  15,000

 .₪ 15,000לסל תרבות )פסטיבל( השתתפות המועצה התקציב  ₪ 130,000

העסקת קרובי משפחה של  אישורإقرار إشغال أقرباء ألعضاء المجلس المنتخبين في المجلس.  .3
 נבחרים במועצה המקומית.

 
 .وضروري هام حضوركم

 
 االحترام فائق مع

 فطوم عمر جمال
 المجلس سكرتير/عام مدير
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 12/2019פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מס' 

 18:00שעה  24.9.19מיום שלישי 
 נוכחים :

 מר עבדאלבאסט קיס, ראש המועצה 
 אש המועצהמר מוחמד זורי, סגן מ"מ ר

 מר מוחמד סעיד, סגן ראש המועצה 
 מר מאהל שבאט, חבר המועצה 

 ני, חבר המועצה'ד"ר וליד עבדאלג
 מר ג'מאל קאדרי, חבר המועצה 

 מר עלי חאג', חבר המועצה 
  מר עווד רביע, חבר המועצה

 נעדרים :
 מר מוחמד מסרי , חבר המועצה

 מר סלים עתמה , סגן ראש המועצה 
 , חבר המועצה מר אחמד מטר 

 משתתפים:
 עו"ד סמואל דכואר , יועץ משפטי 
 מר ג'מאל פטום , מנכ"ל המועצה 

 
 אנשים מהכפר  3נכחו בישיבה 

 נושא הדיון :
השתתפות המועצה )סל"ע( לסל מדע  ₪ 282,000אישור תקציב בלתי רגיל ממשרד המדע ע"ס של  .1

 . ₪ 42,000בתקציב 
לסל תרבות )פסטיבל( השתתפות  ₪ 130,000ת ע"ס של התרבו שרדאישור תקציב בלתי רגיל ממ .2

 .₪ 15,000המועצה בתקציב 
 אישור העסקת קרובי משפחה של נבחרים במועצה המקומית. .3
 .הכוללניתדיון כללי בתוכנית  .4
 תכנית תנועה בכפר. .5
 340,000אסטרטגי ע"ס  מתכנןמינהל התכנון להעסקת  –אישור תקציב בלתי רגיל ממשרד האוצר  .6

₪. 
 

 לבאסט קיס:עבדא
 כדלקמן:בישיבה  לדיוןלפי בקשת חלק מחברי המועצה להוסיף סעיפים 

  תכנית בתנועה בכפר 

  דיון כללי בתכנית הכוללנית 
 גם להוסיף את הסעיף:

  מינהל התכנון להעסקת מתכנן אסטרטגי ע"ס  –אישור תקציב בלתי רגיל ממשרד האוצר
340,000 ₪. 

 החלטה :
 היום של הישיבה . לסדרם הוספת הסעיפים לעיל חברי המליאה הנוכחים מאשרי
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 :1נושא מס' 
השתתפות )סל"ע( לסל מדע  ₪ 282,000אישור תקציב בלתי רגיל ממשרד המדע ע"ס של 

 .₪ 42,000המועצה בתקציב 
 
 החלטה :

 282,000רד המדע ע"ס של חברי המליאה הנוכחית מאשרים את התקציב הבלתי רגיל ממש
  .₪ 42,000המועצה משתתפת בתקציב בסך של  ל המדע.לפרויקט ס

 הפרויקט לפי המוסכם עם הנהלת המועצה יופעל באמצעות המרכז הקהילתי.
 
 :2נושא מס' 

לסל תרבות )פסטיבל( השתתפות  ₪ 130,000אישור תקציב בלתי רגיל ממשרד התרבות ע"ס של 
 .₪ 15,000המועצה בתקציב 

 
 החלטה :

  ₪ 130,000מאשרים את התקציב הבלתי רגיל ממשרד התרבות ע"ס חברי המליאה הנוכחים 
 .ש"ח 15,000לסל תרבות )פסטיבל(. המועצה משתתפת בתקציב בסך של 

 הפסטיבל לפי  המוסכם עם הנהלת המועצה יופעל באמצעות המרכז הקהילתי.
 

 :3נושא מס' 
 אישור העסקת קרובי משפחה של נבחרים במועצה המקומית.

 
 סיכום:

 ן בסעיף נדחה בהסכמת חברי המליאה הנוכחים לישיבה הבאה.הדיו
 

 :4סעיף מס' 
 . דיון כללי בתכנית הכוללנית

 ג'מאל קאדרי :
עניין התכנית הכוללנית  ובלתבכדי שנוכל להתקדם באופן מקצועי יש למנות צוות מצומצם לה

 , והנושא יהיה שקוף....... עומד מעמד התכנית אפהולעקוב ולבדוק 
 אסט קיס:עבדאלב

 .ועד היום אין שינוייםבתל אביב מאז הישיבה 
 מאהל שבאט :

 גם יועץ לתכנית הכוללנית מטעם המועצה מה מעמדו ומה הוא עשה? מונה
 וליד עבדאלג'ני:

אנחנו רוצים צעדים  אפשר ללחוץ על הועדה בעניין שיתוף הציבור, והציבור יהיה יותר פעיל.איך 
 מעשיים בכדי להשפיע.

 סט קיס:עבדאלבא
אבל  הגבעה )אלג'למה( מהצד הצפוני, בקשנו הרחבה לאזור  854ש ביבקשנו שינויים כמו חיבור לכ

 יש מגבלה והתנגדות מהוועדות.
 וליד עבדאלג'ני:

 אחרים.במקומות אזור מסחר וכך נתפשר ות רוצים להתרחב באזור המערבי לפח
 עבדאלבאסט קיס:

ולחצנו אבל ההנחיות מלמעלה יש גבולות דה המרחבית יו"ר הועהתקיימה ישיבה בנצרת בנוכחות 
 לתכנית ולא מתפשרים.

 וליד עבדאלג'ני:
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משא אני מציע שננהל  ועוד...... תיירותכמו  וייהנעוד יהיה שימושי והבעלים יאנחנו רוצים שה
 לאזור מסחרי באזור המערבי.ומתן 
 מוחמד זורי :

שרנו. אנחנו ית לחצו עלינו לאשר אבל לא א, בישיבות הראשונובירושההכוללנות קבלנו אותה 
 יש הצעה שנבנה גוף עזר לצד המועצה. צריכים למצות מהם המקסימום לטובת הכפר.

 ג'מאל קאדרי:
 ונרשם בפרוטוקולים של הועדות. עצמהויש לנו יועץ שכתב ניר מתווה המטרה שנסכים על 

ומקצועי בכדי  ך צוות מצומצםבכדי להתקדם צרי .אנחנו צריכים שכל החברים יהיו מעודכנים
הבקשות של המועצה הועלו בצורה  שיוביל ותקבע תכנית עבודה ונעבוד בצורה מקצועית.

אנשי מקצוע, נציגי ציבור,  ,לבחור צוות מקצועי שמורכב מהמועצהעמדה. מקצועית עם ניר 
 ואחרים שיכולים לעזור.

 עבדאלבאסט קיס:
 ..ובי....בכדי להשפיע צריך לחץ מלמעלה ל

 ג'מאל קאדרי:
 להתקשר עם מתכנן מנוסה ומקצועי בכדי שיוכל לדבר באותה שפה עם המתכננים של התכנית.

 לסיכום:
לאחר דיון כללי בין חברי המליאה הנוכחים סוכם לבחור צוות מצומצם שחברים בו נציגי 

 .כללהמטרה למקסם את הרווח וטובת האנשי מקצוע, נציגי ציבור שיכולים לעזור. המועצה, 
 

 :5סעיף 
 תכנית תנועה בכפר

 
 לסיכום:

ת עם המתכנן, המהנדס ובעלי תפקידים אחרים ממשרדי יבושילתאם ישיבה לוועדת התמרור הי
 .תיישובין בתכנית תמרור ולדיממשלה והמשטרה 

 
 : 6סעיף 

 340,000מינהל התכנון להעסקת מתכנן אסטרטגי ע"ס  -אישור תקציב בלתי רגיל ממשרד האוצר
₪. 
 
 החלטה :

להתקשרות עם מינהל התכנון –חברי המליאה מאשרים את התקציב הבלתי רגיל ממשרד האוצר 
 בהתאם להנחיות המשרד. ₪ 340,000אסטרטגי ע"ס מתכנן 

 
 

 ., מנכ"ל/מזכיר המועצהמאל פטום'רשם: ג
 
 
 
 

 עבדאלבאסט קיס
 ראש המועצה

 ג'מאל פטום 
 מנכ"ל/מזכיר המועצה

 
 


