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 א 07/2020ן מס' יימן המנישיבת המועצה 

 19.7.2020ליום  
 נוכחים :

 (ZOOM)חבר המועצה  –מר פואאד עמאש         יו"ר המועצה           -שיך מוראד עמאש 

 (ZOOM)מר גרבאן סוהיל    חבר המועצה    חבר המועצה        - -גרבאן מחמד לוטפי מר 

  חבר המועצה - גרבאן סעיד מר          חבר המועצה             –  עיד עמאשמר  

          חבר המועצה  -מר אחמד תופיק גרבאן   

 

 לא השתתפו בזוםנעדרים :

        חבר המועצה          -מר אברהים עבד עמאש    חבר המועצה                - אברהים חליל מר 

 חבר המועצה –מר אוסמה גרבאן    חבר  המועצה          -מר באסם  עמאש      

 חבר המועצה  -גרבאן אשרף       

 משתתפים לא חברים :

 , מזכיר המועצה  –חאלד גרבאן  כחו :נ

     עו"ד  חשב מלווה. -יום טוב יקר, גזבר המועצה-דאהר אגבריה ,מבקר פנים במועצה  -יוסף עמאש: נעדרו 

 יועמ"ש  –  עמאר עיאשי            

   

 : על סדר היום
 

 מן המניין . 06/2020ישיבות המועצה  מס'  לאשור פרוטוקו .1

 דוח ראש המועצה  .2

 חט"ע -שינויים והתאמות מוסדות חינוך   -₪  549,290אישור תב"ר  ע"ס  .3

 להקמת מרכז הפעלה .₪  750,000ב  536הגדלת תב"ר מבנה מועצה מס' אישור  .4

 להנגשת המרכז לגיל הרך . יאישור פתיחת חשבון ייעוד .5

למגור  העדכון הרכב ועדות מועצה ) מאבק נגע סמים, עדכון ועדת בטיחות בדרכים ועד .6

 האלימות (

 אישור המלצות ועדת תמרורים .7

 איגוד ערים לשמירת איכות הסביבה.  קול קורא -₪  49,923אישור תב"ר ע"ס  .8

אישור חתימה העל הסכם עם החב' הכלכלית לפיתוח כ"ס בענין התקנת מערכות סולאריות  .9

 לייצור חשמל .

 שונות  .10

 

 18:45הישיבה נפתחה בשעה  

 

 . 06/2020קול ישיבת המליאה מן המניין מס' פרוטו את  אחד–המועצה מאשרת פה  .1

 

 -דוח ראש המועצה : .2

חולים מאומתים,  50בחתונות, בישוב  ההתפרצותעיקר  עלינו, הגל השני לא פסח קורונה : -

, מנהל מחלקת  ופקע"רק"ח  באחריותהאחריות לפינוי החולים למתקנים או מלוניות הנו 

מו"מ עם האחראים לפינוי  ומנהליםהנתונים הרווחה ומנהל המרכז לגיל הרך מטפלים בריכוז 

 חולים .

 ךלצור צ.אלכרמל יסגר הרחוב הראשי מהגסטהאוס ועד השבוע, יה' -': בימים ג כביש ראשי -

 והתקנת גופי תאורה חדשים. קרצוףעבודות 
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 . של עבודות ניפוי וסילוק  פסולת שנקברה בשטח  ןבעיצומ:  בי"ס יסודי וגנ"י -

 

 -החלטות :

 

 חט"ע בבי"ס שינויים והתאמות  לביצוע₪  549,290תב"ר  ע"ס את ה אחד-המליאה אישרה פה .3

 אלמנארה.

להקמת מרכז ₪  750,000ב  536הגדלת תב"ר מבנה מועצה מס' את  אחד–המליאה אישרה פה  .4

 הפעלה .

, החשבון ישמש גם להנגשת המרכז לגיל הרך יפתיחת חשבון ייעוד  אחד-המליאה אישרה פה .5

 להפקדת גביה עצמית .

 -המליאה אישרה עדכון והרכב ועדות כדלקמן :.  .6

 בק בנגע הסמים :הועדה למא .א

 חברי מועצה  -סעיד חמדאן גרבאן אחמד גרבאן  מחמד לוטפי גרבאן,

 מנהל מחלקת רווחה –ראסם גרבאן                    

 מנהל מחלקת חינוך -עלי גדו מאש                   

 נציגי צבור -זאהר באיר עמאש, ועמאד יוסף עמאש                   

 הל בי"ס תיכון נמ -מוראד עמאש  או נציגו                    

 . לבאלכוהונציג הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובשימוש לרעה  מחמוד מועין גרבאן                    

 בדרכים : לבטיחותועדה  .ב

 יו"ר הועדה  -סגן ראש הרשות –סוהיל גרבאן 

 חברי המועצה  – עיד עמאש  אחמד גרבאן  , ,מחמד לוטפי גרבאן,פואאד עמאש 

 מזכיר הרשות  –חאלד גרבאן 

 מהנדס הרשות  -אסדי נאסר

 מנהל מחלקת חינוך - עלי עמאש

 .אזוריתמנהלת  –בדרכים  לבטיחות הלאומיתנציגת הרשות  –גב' רונית גלזר 

 המרחב דע"י מפקנציג השר לביטחון פנים שיומנה 

  נציג שר התחבורה , שימנה שר התחבורה .

  .רכב ועדת תמרורהועדכון אישור  .ג

 ס.ראש המועצה –גרבאן סוהיל 

 חבר המועצה  -אחמד גרבאן  

 מהנדס המועצה  -אסדי נאסר

 נציג צבור -עמאש עבאס

 תחנת זיכרון יעקב –נציג משטרת תנועה 

 .בדרכים  תלבטיחו הלאומיתהרשות  אזורית תמנהל -גב' רונית גלזר

 ועדה למיגור האלימות : .ד

 ס.ראש הרשות –סוהיל גרבאן 

 חבר המועצה  -אברהים עבד עמאש

 חבר המועצה  –פואאד עמאש 

 מזכיר הרשות –חאלד גרבאן 

 מ.מ.חינוך-עלי עמאש

 מ.מ.רווחה -ראסם גרבאן

 קב"ט –מחמד חסן גרבאן 

 פרויקט עיר ללא אלימות  מ. -מחמוד מועין גרבאן

 נציג אחד או יותר של משטרת ישראל 
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 תמרוראישור המלצות ועדת  .7

 ) מצ"ב פרוטוקול( .28.6.2020אחד את המלצות ועדה התמרורים מיום -המליאה אשרה פה

איגוד ערים לשמירת איכות קול קורא  -₪  49,923תב"ר ע"ס  אחד-המליאה אישרה פה .8

 צורך תכנון לוחות סולולאריים .להסביבה. 

ענין התקנת מערכות לחתימה העל הסכם עם החב' הכלכלית לפיתוח כ"ס  אחד-המליאה אישרה פה .9

 הברווחים, בתשוב תשתתף הוהמועצ, ההקמה ע"י החברה הכלכלית כ"ס סולאריות לייצור חשמל

לקבלת הצעה , מפעל הפיס למפעל הפיס קודם ראש הרשות ענה שהמועצה פנתה  , ת מר סוהילללשא

כזה תעלה יותר מ  טשנה עת שהקמת פרויק 20-ל₪  ןמיליו 2 בסכום של  הלתת הלווא תנכונוהביע 

 נפלה .ת מפעל הפיס לכן הצע₪  ןמיליו 4

 

  19:15בשעה הישיבה ננעלה 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

היועץ המשפטי למועצה ,  –   דלאשה הישאםמחוז חיפה , עו"ד  –משרד הפנים , חברי המועצההעתקים :

 כאן -מבקר פנים-משרד מבקר המדינה , יוסף עמאש 


