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 5/2018פרוטוכול מליאת המועצה מס 
 6/6/2018מיום  

 
 

 נוכחים:
 

 נוכחים:
 ראש הרשות -עו"ד נסר סנעאללה 
 חבר המועצה וסגן -מר נימר חוסין 
  חבר המועצה-מר דבאח אחמד 
 חבר  המועצה   -מר אסדי רבאח           
 חבר  המועצה  -מר מוחמד נעים עומר 

 תמשנה לראש הרשו-מר מוחמד מוסא  
 חבר  המועצה  -עו"ד עותמאן חאלד 

 
 עובדי הרשות

 מזכיר גזבר-רו"ח אסדי יוסף 
 פרויקטור תוכנית כלכלית -עלי דבאח            
 יועת משפטי -עו"ד נעמה חליל 
 קניין -דבאח זיאד 
 מנהל גבייה-מוחמד יאסין 

  
 

 :על סדר היום
 מאושר פה אחד-המניין מן 4/2018 מליאה פרוטוקול אישור .1

 

לאור  העומס בעבודה במחלקה המשפטית  הוגשה בקשה מ -עו"ד נעמה חליל-עדכון שכר יועץ משפטי .2
 %80דירוג בכירים    %60ל   %50לעדכון  אחוז משרתו של היועץ המשפטי מ  4/2016

נתקבלה תשובה ממשרד הפנים  שלא מאשרת זאת במקום זאת    לאחרונה ולאחר תקופה כה גדולה 

  %90מדירוג בכירים ל  %80שנות את אחוז דירוכ הבכירים של היוןעץ המשפטי  מ המועצה מאשרת  ל
   -2016משרה  הכל רטרו  מיום הגשת הבקשה הראשונה  אפריל  %50כאשר אחוז משרתו תישאר  

 
החל מ   %90לשדרוג   שכר  היועץ המשפטי נעמה חלי  ל  החלטה  מאושר פה אחד

 בצורה רטרואקטיבית 4/2016
 

 מאושר פה אחדהחלטה : -חינוך משרד -₪ אלף  440 סך  חינוך מוסדות הנגשת  ר"תבהגדלת   אישור .3

 

 החלטה : מאושר פה אחד -  . הפנים  משרד-₪ מיליון 19 סך על  המועצה בניין ר"תב אישור .1

 

אלף  7830הת"ר מוגדל ל -₪. אלף  1254-  פיאד אסדי  ביניים חטיבת אגף חדש   ר"תב הגדלת  אישור .2

 החלטה : מאושר פה אחד מאושר פה אחד- ₪
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החלטה : מאושר פה  - .הסביבה הגנת משרד-₪  אלף 1500  הפסולת משק הסדרת ר"תב אישור .3
 אחד

 

 החלטה : מאושר פה אחד - .פייס מפעל-₪   66240 מחשבים ב"ס  אפאק ג  ר"תב אישור .4

 

 לטה : מאושר פה אחדהח - .פייס מפעל -₪  אלף 119 אסדי פיאד ב"חט  מחשבים ר"תב אישור .5

 

 החלטה : מאושר פה אחד - .פייס מפעל -₪  אלף 200  עזיז עבד ס"ב ורהוט ציוד ר"תב אישור .6

 

 החלטה : מאושר פה אחד - .וינר טוטו-₪  אלף 700  שחבק מגרש ר"תב אישור .7

 

 החלטה : מאושר פה אחד - .הממשלה ראש משרד-₪  אלף 300 דיגטליים אמצעים  ר"תב אישור .8

 

 החלטה : מאושר פה אחד -פנים משרד-₪  אלף 187  אוכלוסין מרשם משרדי ר"תב אישור .9

 

 החלטה : מאושר פה אחד -פנים משרד -₪  אלף 264   וכבישם שבילים תאורת ר"תב אישור .11

 

 החלטה : מאושר פה אחד -₪  אלף 287   כדורגל מגרש עזר מבני ר"בת  הגדלת אישור .11

 

 החלטה : מאושר פה אחד -₪  אלף 1143  א שלב כדורגל מגרש  יציע  ר"תב אישור .12

 

 החלטה : מאושר פה אחד -₪  אלף 600   פיתוח כלכלי פרויקטור  ר"תב  הגדלת אישור .13

 

 החלטה : מאושר פה אחד -₪  אלף 1000   תכנון תב"ע לאזור תעסוקה ומלאכה  ר"תב אישור  .14

 

פוגעת קשות   בקרקעות  של   החלטה: התוכנית במתקונתה הנוכחית—ל"הותמ תוכנית פיתוח אישור .15

משפחת  מוסא וכן  בקרקעות של משפחת עותמאן ,על כן  המליאה מבקשת  לתקן עיוות  זה וסוגייה זו  
בטרם קבלת אישור  מליאה לפתח השטח ע"י המנהל  כן  הוחלט  לזמן פגישה   לדיון במנהל  עם  

 הרשות  ועם  נציגי משפחת עותמאן  ומוסא
 שונות .16

 להכין  חוות דעת כולל כל המומחים    ₪אלף  74סכם עם האדריכל אבו רומי  על סך א.מאושר  ה
 להריסת בית ספר  יסודי אבן חלדון.    

     המליאה מאשרת התוכנית על חשבונו - 18819גוש   4חלקה  ב.תוכנית מפורטת אברהים טאהא        
 כאשר היזם הינו     המועצה המקומית.           

 ראש המועצה יבדוק הנושא.-ג.תוכנית מפורטת  משפחת עאטף דבאח        
 לתקן תואי ועדה המקומית לבדוק  והמועצה תפנה למתכנן  ול– 16051ד.שינוי תוכנית מפורטת         

 כבישים   העוברים  בחלקות של משפחת פרג מוסא,סאלח מוסא, עווד מוסא   ואסדי ראדי             
 אפשרות  שינוי תוואי הכבישים. ולבחון           

 
 

                           מזכיר המועצה-   יוסף    אסדי
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