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 מינוי ועדת ביקורת .  .4

 מינוי נציגי ציבור בוועדות: ועדת ערר, בטיחות בדרכים, ומלחמה בסמים.  .5

 סעיף ראשון : 

 . 2/2019אישור פרוטוקול ישבת מליאת המועצה מספר 
 .26המתייחס להערה בסעיף מספר ג יועמ"ש : מבקש למחוק אזכור בסעיף שתיים 

 : 1-3/2019החלטה מספר 

לאחר מחיקת ההערה  2/2019הנוכחים מאשרים פרוטוקול ישיבת המליאה מספר  מועצהחברי ה
 . ע"י היועמ"ששהוזכרה 

 סעיף שתיים : 

 המועצה המקומית.  יו"רנים לבחירת ממלא מקום וסג
 מן : לקהמועצה הציע כדראש 

" יחבר המועצה מטעם  מר עאהד ח'ראנבה .1 תפקיד ממלא ב כהןסיעת " אלמע'אר בלדי 
חודשים ויואצלו לו סמכויות יו"ר  28 שלמקום יו"ר המועצה המקומית בשכר לתקופה 

חלק  המהווהעל פי המסוכם בהסכם הקואליציוני המצורף ו הבאות הרשות המקומית
 בלתי נפרד מפרוטוקול המליאה: 

  אלמע'אר בלדי וסימנה חק ( ישמש כסגן ) ממלא מר עאהד חראנבה ) נציג סיעת
חודשים. למר עאהד  28מקום ( בשכר מיום אישור הסכם זה ולמשך תקופה של 

חראנבה יואצלו סמכויות בכל הקשור לדרכים חקלאיות ו/או שטחי מרעה ו/ או 
לאיים של היישוב, שהם בשטח שיפוט היישוב ו/או הקשורים בתושבי קשטחים ח

מכויות בכל הקשור לבעיות הייחודיות של האוכלוסייה הבדווית, וכן היישוב, וכן ס
 ר בתי הקברות. מובכל הקשור לטיפול ושי

) החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון, וסימנה סיעת חברת המועצה מטעם ד"ר נוהא בדר  .2
 כהונתולאחר תום  בשכר יו"ר המועצה המקומית (ממלאת מקום) סגנית  תפקידב תכהן ו (

יואצלו לה עד תום הקדנציה הנוכחית של המועצה, וכהן עאהד ח'ראנבה ות של מר
בהסכם הקואליציוני המצורף על פי  המסוכם  הבאות סמכויות יו"ר המועצה המקומית

 תי נפרד מפרוטוקול המליאה : ושהינו חלק בל

  קידום מעמד האישה לרבות פעילות וייעוץ הקשור במעמד האישה וליווי הפעילות
ת שמטרתם קידום מעמד האישה, פתיחת מועדונים לנשים בכל שכונות והיוזמו

היישוב, שמירה על זכויות האישה העובדת ושילוב נשים בעבודה, חיזוק מעמד 
ם דוהנשים המועסקות ע"י המועצה המקומית ושיפור תנאי עבודתן וזכויותיהן וקי

 פרויקטים לתמיכה בהן. 

  ,טיפול בענייני רווחה חברתית, לרבות פעילויות חיזוק לתושבים, טיפול בבעיות העוני
טיפול באוכלוסיית הקשישים, הקמת מועדונים שמטרתם שלום הילד והאם והגברת 
המודעות שלהן, תמיכה בכל אוכלוסיות השוליים, וסיוע ותמיכה במחלקת הרווחה 

 לשיפורה וקידומה. 

  ועובדות הרשות המקומית, לרבות מתן דרגות, שיפור תנאי חיזוק מעמדם של עובדי
העבודה, ומימוש זכויותיהם והכל בהתאם לחוק, וכך אף באשר לעובדים המועסקים 

 ע"י חברות כ"א. 
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יכהן בתפקיד  ) פיתוח הכפר וסימנה תא ( ד"ר גריס ערטול חבר המועצה מטעם סיעת  .3
על פי  הבאות  לו סמכויות יו"ר המועצה המקומית סגן יו"ר המועצה המקומית ויואצלו

 חלק בלתי נפרד מפרוטוקול המליאה:המסוכם בהסכם הקואליציוני המצורף ושהינו 

  בתחום איכות הסביבה ובריאות הציבור, לרבות שיפור פני היישוב, טיפול במפגעים
למיניהם, ונקיטת צעדים שמטרתם להפחית את המפגעים התברואתיים עד 

 ם המלא. לסילוק

  סיוע לסטודנטים וסטודנטיות, לרבות חיזוק מעמדם והשגת מלגות לסיוע בלימודיהם
 וקליטתם בתעסוקה בעתיד.

  שיפור יחסי הגומלין בין התושבים לבין מוסדות הרשות המקומית, לרבות שיפור
 הטיפול בתלונות הציבור ומתן מענה מהיר ואיכותי. 

 קיטת צעדים שמטרתם הרחבת אזור השיפוט קידום המצב התכנוני ביישוב, לרבות נ
של היישוב, הרחבת שטח המתאר של היישוב, וקידום תכניות מפורטות, וכן נקיטה 

 בכל ההליכים והצעדים לשיפור התחבורה ביישוב.

  קידום התשתיות הקשורות בחינוך, לרבות הקמת מוסדות חינוך נוספים בכל
 השכונות. 

החודשים הנוספים ללא שכר, על  28ויכהן ד"ר גריס ערטול סגן יו"ר המועצה המקומית  
 פי המסוכם בהסכם הקואליציוני. 

מר שעלאן עראידה חבר המועצה מטעם סיעת " אלמע'אר בלדי " יכהן בתפקיד סגן ללא  .4
ויואצלו לו , למשך התקופה מיום אישור הסכם זה ועד תום הקדנציה של המועצה, שכר
על פי המסוכם בהסכם הקואליציוני המצורף הבאות כויות יו"ר המועצה המקומית סמ

 חלק בלתי נפרד ממנו:  לפרוטוקול המליאה שהינו 

  יואצלו לו סמכויות בכל הקשור לענייני ביטחון ביישוב ו/או בכל הקשור בביצוע עבודת
קה, עובדי עובדי המועצה מחוץ לכותלי המועצה באופן יעיל, וזה כולל עובדי תחזו

ניקיון, אבות בית במוסדות המועצה, וידאג לרווחתם ולהפעלתם כיאות לטובת 
היישוב ומוסדותיו. כן יואצלו סמכויות למר שעלאן עראידה בכל הקשור בטיפוח 

 וקידום אזור התעשייה, לרבות הרחבתו ועידוד יזמות תעשייתית ותעסוקתית בו. 

יועמ"ש המועצה : הציג חוות דעת המתייחסת לבחירת סגני יו"ר המועצה בשכר או ללא שכר 
 הנחשבת לחלק בלתי נפרד מפרוטוקול המליאה . בפני חברי המועצה 

אושר שכר סגנים  2019החשב המלווה : השיב לבירורי חברי המועצה וציין שבתקציב שנת 
 מהשכר. 50%בשיעור של 

 :  3-3/2019החלטה מספר 

למעט חבר המועצה מר אוסאמה קטיש שנמנע מלהצביע, אישרו הנוכחים  מועצהחברי ה .1
" אלמע'אר בלדי " יכהן בתפקיד בכך  שחבר המועצה מר עאהד ח'ראנבה מטעם סיעת 

חודשים ויואצלו לו סמכויות  28ממלא מקום יו"ר המועצה המקומית בשכר לתקופה בת 
ם בהסכם הקואליציוני המצורף ושהינו חלק יו"ר הרשות המקומית הבאות על פי המסוכ

 בלתי נפרד מפרוטוקול המליאה: 

 28כסגן ) ממלא מקום ( בשכר מיום אישור הסכם זה ולמשך תקופה של  כהןי 
חודשים. למר עאהד חראנבה יואצלו סמכויות בכל הקשור לדרכים חקלאיות ו/או 

 ט היישוב ו/או לאיים של היישוב, שהם בשטח שיפוקשטחי מרעה ו/ או שטחים ח
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הקשורים בתושבי היישוב, וכן סמכויות בכל הקשור לבעיות הייחודיות של 
 ר בתי הקברות. מוהאוכלוסייה הבדווית, וכן בכל הקשור לטיפול ושי

בדר חברת המועצה מטעם סיעת )  שד"ר נוהאפה אחד אישור חברי המליאה הנוכחים  .2
החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון, וסימנה ו ( תכהן בתפקיד סגנית  ממלאת מקום 
יו"ר המועצה המקומית בשכר לאחר תום כהונתו של מר עאהד ח'ראנבה ותכהן עד תום 
הקדנציה הנוכחית של המועצה, ויואצלו לה סמכויות יו"ר המועצה המקומית הבאות על 

סוכם בהסכם הקואליציוני המצורף ושהינו חלק בלתי נפרד מפרוטוקול המליאה פי  המ
 : 

  קידום מעמד האישה לרבות פעילות וייעוץ הקשור במעמד האישה וליווי הפעילות
והיוזמות שמטרתם קידום מעמד האישה, פתיחת מועדונים לנשים בכל שכונות 

בעבודה, חיזוק מעמד היישוב, שמירה על זכויות האישה העובדת ושילוב נשים 
הנשים המועסקות ע"י המועצה המקומית ושיפור תנאי עבודתן וזכויותיהן וקיום 

 פרויקטים לתמיכה בהן. 

  ,טיפול בענייני רווחה חברתית, לרבות פעילויות חיזוק לתושבים, טיפול בבעיות העוני
ת טיפול באוכלוסיית הקשישים, הקמת מועדונים שמטרתם שלום הילד והאם והגבר

המודעות שלהן, תמיכה בכל אוכלוסיות השוליים, וסיוע ותמיכה במחלקת הרווחה 
 לשיפורה וקידומה. 

  חיזוק מעמדם של עובדי ועובדות הרשות המקומית, לרבות מתן דרגות, שיפור תנאי
העבודה, ומימוש זכויותיהם והכל בהתאם לחוק, וכך אף באשר לעובדים המועסקים 

 ע"י חברות כ"א. 

שד"ר גריס ערטול חבר למעט מר אוסאמה קטיש נמנע, ברי המליאה הנוכחים אישרו ח .3
המועצה מטעם סיעת ) פיתוח הכפר וסימנה תא (  יכהן בתפקיד סגן יו"ר המועצה 
המקומית ויואצלו לו סמכויות יו"ר המועצה המקומית הבאות  על פי המסוכם בהסכם 

 ול המליאה:הקואליציוני המצורף ושהינו חלק בלתי נפרד מפרוטוק

  בתחום איכות הסביבה ובריאות הציבור, לרבות שיפור פני היישוב, טיפול במפגעים
למיניהם, ונקיטת צעדים שמטרתם להפחית את המפגעים התברואתיים עד 

 לסילוקם המלא. 

  סיוע לסטודנטים וסטודנטיות, לרבות חיזוק מעמדם והשגת מלגות לסיוע בלימודיהם
 וקליטתם בתעסוקה בעתיד.

  שיפור יחסי הגומלין בין התושבים לבין מוסדות הרשות המקומית, לרבות שיפור
 הטיפול בתלונות הציבור ומתן מענה מהיר ואיכותי. 

  קידום המצב התכנוני ביישוב, לרבות נקיטת צעדים שמטרתם הרחבת אזור השיפוט
ה של היישוב, הרחבת שטח המתאר של היישוב, וקידום תכניות מפורטות, וכן נקיט

 בכל ההליכים והצעדים לשיפור התחבורה ביישוב.

  קידום התשתיות הקשורות בחינוך, לרבות הקמת מוסדות חינוך נוספים בכל
 השכונות. 

החודשים הנוספים ללא שכר, על  28ויכהן ד"ר גריס ערטול סגן יו"ר המועצה המקומית  
 פי המסוכם בהסכם הקואליציוני. 

שמר )נמנעו(, ר קזל יוד"ר ת'א שאישרו חברי המליאה הנוכחים למעט מר אוסאמה קטי .4
שעלאן עראידה חבר המועצה מטעם סיעת " אלמע'אר בלדי " יכהן בתפקיד סגן ללא 

ויואצלו קופה מיום אישור הסכם זה ועד תום הקדנציה של המועצה, , למשך התקשכר
פי המסוכם בהסכם הקואליציוני המצורף  לו סמכויות יו"ר המועצה המקומית הבאות על

 לפרוטוקול המליאה שהינו  חלק בלתי נפרד ממנו: 
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  יואצלו לו סמכויות בכל הקשור לענייני ביטחון ביישוב ו/או בכל הקשור בביצוע עבודת
עובדי המועצה מחוץ לכותלי המועצה באופן יעיל, וזה כולל עובדי תחזוקה, עובדי 

ת בית במוסדות המועצה, וידאג לרווחתם ולהפעלתם כיאות לטובת ניקיון, אבו
היישוב ומוסדותיו. כן יואצלו סמכויות למר שעלאן עראידה בכל הקשור בטיפוח 

 וקידום אזור התעשייה, לרבות הרחבתו ועידוד יזמות תעשייתית ותעסוקתית בו. 

 סעיף שלוש : 

 . 15/02/2019עד ליום  2%אישור הארכת תשלום ארנונה בהוראת קבע בנקאית עם הנחה בשיעור 

 : 3-3/2019החלטה מספר 

אישרו חברי המליאה הנוכחים הארכת תשלום ארנונה בהוראת קבע בנקאית עם הנחה 
 . 15/02/2019עד ליום  %2בשיעור 

 סעיף ארבע : 

 מינוי וועדת ביקורת. 

 חברי מועצה.  5ע שתהיה וועדת ביקורת המורכת מ יו"ר המועצה: מצי

 :  4-3/2019החלטה מספר 

אישור מינוי  חברי המועצה ד"ר ת'אר קזל, מר זיאד דגש, מר וגדי סרחאן, מר אוסאמה קטיש, 
 ומר קאסם סלאמה, כחברי וועדת ביקורת. 

 

 סעיף חמש : 

 מינוי נציגי ציבור בוועדות: ועדת ערר, בטיחות בדרכים, ומלחמה בסמים. 

 עדת ערר:וו .1
יו"ר המועצה: יו"ר המועצה מציע שעו"ד אמל מסאלחה, מר מהנא הזימה, ומר מוסא 

 מוסא  ימונו כחברי וועדת ערר .

מסאלחה אינו עומד בתנאי הסף, ולכן יו"ר המועצה הציע שימונה עו"ד  נמצא שעו"ד אמל
 סאמי אסלאן כחבר בוועדה . 

 :  5-3/2019החלטה מספר 

 עו"ד סאמי אסלאן. ואישור מינוי מר מהנא הזימה, ומר מוסא מוסא כחברי וועדת ערר 
 

 וועדת בטיחות בדרכים :  .2
סף סלים שיני, מר מוניב סעד, ומר יו"ר המועצה : מציע שימונו כחברי הוועדה מר יו

 . שנבחרו לחברי המועצהבנוסף מחמד עז אלדין, 

  6-3/2019החלטה מספר 

 אישרו חברי המליאה הנוכחים הצעת יו"ר המועצה המקומית



 المغار المحلي المجلسמועצה מקומית מע'אר 

 

 לשכת המנכ"ל

 

 וועדת מלחמה בסמים:  .3
אחמד  , מר אמלג'אנםיו"ר המועצה: מציע שימונו ד"ר מילאד קרואני, מר אנור 

 . שנבחרו לחברי המועצה המקומיתבנוסף מסאלחה, כחברי וועדת מלחמה בסמים 

 :  7-3/2019החלטה מספר 

 אישרו חברי המליאה הנוכחית הצעת יו"ר המועצה המקומית. 

 :  הודעות יו"ר המועצה-סעיף שבע

קרואני כתוצאה  יו"ר המועצה המקומית מעדכן שנפל קיר גידור ליד ביתו של מר מאהר
 .מהגשמים

 

 .  20:11סיום המליאה בשעה 

 

 תרגום:

 ואפי ח'ורי, מנכ"ל המועצה

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

                                                                        

 

 


