
 

 

 

 

 מזכיר המועצה 

 

Email : Khaled_jr@iula.org.il 

04-6100748  FAX 

 בהכ
 א 08/2020ן מס' יימן המנישיבת המועצה 

 20.9.2020ליום  
 נוכחים :

 המועצה     ראש  -שיך מוראד עמאש 
מר    ,  מר גרבאן סוהיל  ,גרבאן  מחמד לוטפי  מר  ,  מר פואאד עמאש  :חברי המועצה     משתתפים בזום :

          .  המועצה  , מר אברהים חלילגרבאן סעידמר    עיד עמאש
 

 לא השתתפו בזום נעדרים :
 מר אחמד תופיק גרבאן,,גרבאן אשרף  ,אוסמה גרבאן    ,מר באסם  עמאש,מר אברהים עבד עמאש    

 משתתפים לא חברים : 
 ,  מזכיר המועצה  –חאלד גרבאן  כחו :נ

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

   
 : על סדר היום

 
 מן המניין . 07/2020אשור פרוטוקול ישיבת המועצה  מס'  .1
 דוח ראש המועצה   .2
מימון משרד   –₪  מענקים מיוחדים סיוע להפעלה חוף רחצה    156,000אישור תב"ר  ע"ס   .3

 קול קורא .  –פיתוח החוף  -הפנים ₪  
ע"ס   .4 תב"ר  הצלה  78,710אישור  בטיחות  ציוד  לרכישת  הפירוט  -₪  רחצה)לפי  לחוף 

 המצורף ( 
 אישור עדכון הרכב ועדת מכרזים ) אוסמה במקום אשרף ( .5
 – משכר מנכ"ל לעובדים שזכו בתפקיד מנהל מחלקת גביה    30%אישור חוזים אישיים   .6

 . ומנהלת לשכה רשאד אבו בכר , מנהלת חשבונות ראשית מי קרש, 
 הל מחלקת ספורט. אישור העסקת מנ .7
  128,455)    ₪10% השתתפות המועצה   142,728ע"ס   בטיחותאישור תב"ר סימון והתקני  .8

) ₪ 
 ₪ לפי רשימה מצורפת  137,000בזמן סגר הקורונה " ע"ס   לרשויותאישור תב"ר "סיוע   .9

 ₪ תקשוב לבתי ספר לפי רשימה מצורפת .  910,000אישור תב"ר ע"ס   .10
 שונות   .11

 
 18:40בשעה הישיבה נפתחה 

ך " הזום" הודעות וקישור נשלחו  רת : חברי המועצה הוזמנו להשתתף גם דראש הרשו–שיך מוראד  
 הזמנה אישית . בלואטסאפ, מייל וגם  

 מן המניין. 07/2020בת המועצה מס'  יאחד פרוטוקול יש-המליאה אשרה פה .1
 דוח ראש המועצה :  .2

וגדל,   הולך  בישוב  בקורונה  התחלואה  מס' מצב  כיום  כתום(  צבע   ( מדאיגים  הנתונים 
חולים ביניהם גם ילדים, בתי ספר ובית ספר לחינוך מיוחד נסגרו,    60  -המאומתים מעל ל

   .אני דורש מהחברים להירתם למסע ההסברה בקרב התושבים למניעת התפשטות המחלה
 

 - ים הבאים :ראחד את התב"- ה פהאישר  המליאה. .3
 
 ₪    156,000ע"ס מימון משרד הפנים  –סיוע להפעלה חוף רחצה   תב"ר  מענקים מיוחדים -   

 קול קורא . –פיתוח החוף       
₪ ערכאות לחיפוש אחר    25,000)    ₪  78,710ע"ס    לחוף רחצה-כישת ציוד בטיחות הצלהתב"ר לר -

₪ ציוד כללי מצופים  6,710ים,   ע₪ ציוד כללי לאופנו ₪8,000 ציוד מתכלה ועזרה ראשונה,  11,000טובעים, 
 עמדת מציל ומרפאה ( ו ם בטיחותייפגעים מ₪ תיקון    28,000עוגנים, חבלים ומשוטים , 

 ₪ (  128,455)  ₪10% השתתפות המועצה   142,728תב"ר סימון והתקני בטיחות ע"ס  -
תושב   ₪ קשר רשות עם    47,000)₪    137,000ע"ס    סיוע לרשויות בזמן סגר הקורונה "תב"ר " -

 הפיקוח והאכיפה יכלול בתוכו  ציוד    פיקוח אכיפה וסדר רשותי (  77,000מתשאלים,    13,000
-  
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תגבור המוקד    21,000תגבור הפיקוח והסדר העירוני ,  27,000ש" ח    29,000מיגון והצטיידות   -
   והמשל"ט  

בן אלחטאב    210,000אלואדי  )  ₪    910,000ע"ס    תב"ר תקשוב לבתי ספר - , עומר    ש"ח ₪160,000 
 . ( ₪  120,000אלשאטא   ₪  160,000, אלסלאם  ₪  260,000אלמנארה חט"ע 

 
 – משכר מנכ"ל לעובדים שזכו בתפקיד מנהל מחלקת גביה    30%אישור חוזים אישיים   .4

 .  רשאד אבו בכר , מנהלת חשבונות ראשית מי קרש, ומנהלת לשכה
מוראד   :  –שיך  הרשות  מעוניין    ראש  ואינו  התפטר  הגביה  סעיף    להמשיךמנהל  לכן  לעבוד 

 העסקתו עפ"י חוזה אישי יורד מסדר היום . 
  30%אחד את העסקתה לפי חוזה אישי  -ת פהשרהמליאה מא  –  חשבונות גב' מי קרש  תמנהל

 משכר מנכ"ל בכפוף לאישור משרד הפנים . 
הפנים ולאחר מכן יובא העניין  המליאה מבקשת לקבל הסכמת משרד    מנהל לשכה גב' סוניה :

 להחלטת ואישור המליאה . 
 
 אישור עדכון הרכב ועדת מכרזים ) אוסמה במקום אשרף (  .5

המליאה מחליטה להוריד סעיף זה מעל סדר יומה בגלל שהמתפטר והמוצע נעדרו מישיבה  
 זו .הדיון יהיה בנוכחותם בלבד.

 אישור העסקת מנהל מחלקת ספורט.  .6
ומר    מועמדים מר בדר שהאב,מר מנסור עמאש  3למכרז נגשו    המועצה :ראש  –שיך מוראד  

)    ראיונות  ועדת      עמאש,רדואן   נציג ועדת מנהל   עובדים שהרכבה   , נציגת משרד הפנים גב' רוממה 
, גב' סאמיה נופר  משרד התרבות והספורט,  ראש מועצה זיכרון יעקב, מר לואי בדיר נציג  -אמר זיו דש  השרות

 בחרה במר מנסור עמאש לתפקיד.   ( משרד הבריאות–איכ"הס, גב' אחלאם חמיס 
המועצה פואאד עמאש ע"כ    רמר מנסור הצהיר בפני הועדה על קירבה משפחתית בינו לבין חב

 השירות .   למהועדה למנה  אישור יו בקבלת ונ יהועדה התנתה את מ 
מ  ומבקשת    טמנהל מחלקת ספורבתפקיד  את העסקת מר מנסור    פה אחד –ת  אשרהמליאה 

 עמאש פואאד. לבין בינו  הענייניםניגוד   נטרול
 

 שונות : 
  1,200דנה בבקשת המועצה להרחבת תחום הישוב בעוד    הועדה המחוזית  שיך מוראד עמאש

  ד' ליד הנחל, 25קרקעות לגסר    חסיפו   לה המליצה ע עד) הו דונם. .הועדה הגישה המלצותיה לשר  
  שנכללו כבר בתכנית המתאר, סיפוח כל סוללת   4-5  אזוריצפונית מזרח לגשר הצפוני,  ד'    46ועוד  

לאור עקיבא , בין קיסריה    קרקע  מליצה ואף סירבה לספח ההקיסריה , הועדה לא    החול של  
 .  6מתחם מס' 

בא, חוף הכרמל, קיבוץ מעגן מיכאל (  המעורבים ) גסר אל זרקא, קיסריה, ,אור עקיהישובים  
 יום .  21תוך   לשר  םהתייחסותהתבקשו להגיש  

 
 החלטה : 

המועצה   - מענה  מה   שיםקמבחברי  מתן  לאשר  והולם  שר  זרקא  אל  גסר  הוסיף  ללישוב 
בשט לישוב  המוצעות  של  הקרקעות  תפנה    ד'.  1,200  ח  המועצה  כן  ייעשה  ולא  במידה 

 לערכאות משפטיות . 
 

 
   19:45בשעה הישיבה ננעלה 

 
 

 

 
 
 
 


