
 

 

 

 

 מזכיר המועצה 

 

Email : Khaled_jr@iula.org.il 

04-6100748  FAX 

 

 10/2020ן מס' יימן המנישיבת המועצה 

 2.12.2020ליום  
 נוכחים :

 מר גרבאן סוהיל    חבר המועצה     חבר המועצה        - ראש  -שיך מוראד עמאש 

   חבר המועצה - גרבאן סעיד מר           חבר המועצה             –  עיד עמאשמר  

 מר מחמד לוטפי גרבאן                   חבר המועצה  -   גרבאןאוסמה  מר 

 חבר המועצה  –מר פואאד עמאש 

 לא השתתפו בזום נעדרים :

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

 חבר המועצה –אחמד תופיק מר    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 . 09/2020ישיבות המועצה  מס'  לאשור פרוטוקו .1

 דוח ראש המועצה  .2

 הסברה   –בדרכים  בטיחות -₪   9,000אישור תב"ר ע"ס  .3

 כמפורט ) ברשימה המצורפת ( 78,710רזרבה שר  ע"ס  –אישור תב"ר חוף רחצה  .4

 משרד החינוך.  -₪ 30,000אישור תב"ר נגישות אקוסטית /חושית  בי"ס אסלאם ע"ס  .5

 משרד החינוך. -₪ 30,000אישור תב"ר נגישות אקוסטית /חושית  בי"ס חינוך מיוחד ע"ס  .6

 דרך אלמוארס    –אישור המלצת ועדת תמרור  .7

 עבודות שדרוג תאורה במגרש כדורגל העירוני . אישור ביצוע  .8

 קין" מים וביוב " פלגי מוצ גידמועצה לתאהצטרפות ה –חידוש החלטה  אישור .9

 ₪ משרד הביטחון  319,090אישור תב"ר התקנת מצלמות ע"ס  .10

 שונות  .11

 

 19:30הישיבה נפתחה בשעה  

 

 .  09/2020קול ישיבת המליאה מן המניין מס' פרוטו את  אחד–פה אישרה המועצה  .1

 - דוח ראש המועצה : .2

לחבר המועצה מחמד לוטפי גרבאן, ומגנים כל מעשה  מהירההחלמה   מאחליםראשית כל  -

 אלימות ושימוש בנשק חם נגד תושבים ונגד נבחרים, 

, לפי מתווה הרמזור אנו בצבע   28יש עליה מדאיגה כיום מס' הנדבקים עומד על קורונה : -

  בין היתר  ממשכים במסע ההסברהכמועצה כתום, יש מקום לדאגה מחשש לכנס לאדום . 

בכדי  ,  סברההכל החברים למסע הם של ברחבי הישוב, מתבקשת הצטרפות  שלטים והוצב

 ותית וכלכלית. מנוע מעצמנו סגר שעלול לפגוע בישוב בריאל

עושה מאמצים רבים בכדי   היום ביקר במועצה הממונה על המחוז רו"ח פאיז חנא,הממונה -

 לקדם הישוב ע"י צירוף המועצה לתאגיד מים וביוב, הרחבת תחום שיפוט וסיפוח קרקעות .

 . הנבחרים והפקידים הממונה על המחוז שבח עבודת המועצה,      
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 -החלטות :  -

 

 הסברה   –בטיחות בדרכים ₪   9,000ס תב"ר  ע"את ה אחד-המליאה אישרה פה .3

כסאות מצילים    -₪ לפי הפירוט :  78,710תב"ר חוף רחצה ע"ס      אחד–המליאה אישרה פה   .4

 +₪  ₪25,710, + שיפוץ ס.הצלה  ₪12,000 + ע. אפנוע  ₪9,000 + ציוד הצלה  7,000

משרד   -₪  30,000תב"ר נגישות אקוסטית /חושית  בי"ס אסלאם ע"ס      אחד-מליאה אישרה פהה .5

 החינוך.

 -₪  30,000תב"ר נגישות אקוסטית /חושית  בי"ס חינוך מיוחד ע"ס      חדא-מליאה אישרה פהה  .6

 משרד החינוך. 

 דרך אלמוארס .  –את המלצת ועדת התמרור אחד –המליאה אישרה ואימצה פה   .7

 אחד ביצוע עבודות שדרוג תאורה במגרש כדורגל העירוני .-המליאה אשרה פה .8

אל זרקא לתאגיד מים וביוב " פלגי  אחד את הצטרפות מועצה מקומית גסר  -המליאה מאשרת פה .9

 מוצקין "או לתאגיד מים וביוב שיאושר לפי המתווה של הממונה . 

פה .10 מאשרת  ע"ס  -המליאה  מצלמות  התקנת  תב"ר  הביטחון  319,090אחד  משרד  התקנת  ₪   ,

המצלמות תבוצע ע"י הזכיין של משרד הביטחון חב' איפקין כפי שהוחלט עליה בועדת השלושה 

 במועצה . 

 

 20:20בשעה הישיבה ננעלה 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

היועץ המשפטי למועצה ,  –   עמאר עיאשימחוז חיפה , עו"ד  –משרד הפנים , חברי המועצההעתקים :

 כאן  -מבקר פנים-משרד מבקר המדינה , יוסף עמאש 


