
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 مجلس فسوطه المحلي

FASSOUTA LOCAL COUNCIL 

www.fassuta.muni.il 

Fassoutacon@gmail.com  

 

 ۰٥١٧۲فسوطه          FASSOTA    25170פסוטה     

 ٤۰-۰٤۰٧١٨٩/  ٨۰۲۲٧٨٩تلفون  Tel    04- 9870228/9871040טל'  

 ٤۰-٤۰٣۰٧٨٩تلفون / فاكس   Tel/fax    04-9870304טל/פקס     

 
                                                

 2017יולי  14 שישי יום 
 

 שמן המנייןמועצה הפרוטוקול מליאת 
 17-7-13חמישי  מיום  2017-60ישיבה מס' 

 
 

 נוכחים: 
 

 ראש המועצה  -  עו"ד אדגאר דכואר .1

 חבר המועצה  –מר עאמר איוב  .2

 חבר המועצה  –מר ערווה נג'אר  .3

 חבר המועצה - עו"ד זיאד סמעאן  .4

 חבר המועצה  - מר נעמה קסיס  .5

 ועצהחבר המ -ר מיכאיל חלאק  מ .6

 חבר המועצה  –מר והיב ג'יריס  .7

 נעדרים: 

 חבר המועצה  -מר נימר ח'ורי   .1

 חבר המועצה  –מר בשארה ח'ורי  .2

 חבר המועצה  –מר אלבר בלוט  .3

 

 ראש המועצה פתח את הישיבה : 
ומר עאמר איוב , מר ערווה נג'אר  החדשים  ראש המועצה ברך את חברי המועצה 

 ודה לחברי המועצה היוצאים מר משיל סמעאן ומר פיליפ עאסי . הו
 

,  םדבר על התחלופה של חברי המועצה על פי הסכמים קואליציונייראש המועצה 
יש בתחלופה גם יתרון אבל יש חסרון שחברי המועצה לא רואים את פרי 

 החלטותיהם וסיום הפרויקטים אשר מצביעים בעדם . 
אני מודה . חברי המועצה היוצאים היו נחרצים , ודואגים לאינטרס הציבורי 

לחבר המועצה פיליפ עאסי אשר נכח ולווי אותנו כמעט בכל האירועים הרשמיים , 
 משמעותית מאוד . אני מודה לכולכם ומקווה שנמשיך בשיתוף פעולה . נוכחות 

 
 

אני רוצה להודות לראש המועצה והחברים ועובדי המועצה ,    -משיל סמעאן :
אני הרגשתי שכולנו ביחד עובדים לטובת הכפר , בקדנציה הזאת אני ראיתי 
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יד וזה אכן הכפר לתמשכולנו אחים ללא קשר לזהות הפוליטית , אני מאמין כי 

היה בקדנציה הזאת , אני מקווה שתמשיכו לכבד חילוקי הדעות , הגיל הצעיר 
 צריך )הנוער( צריך הדרכה וייעוץ ואני מקווה שנמשיך . 

 

 

 فيليب عاصي 
 

وآمل المجموعة يشرفني انني اشتركت بهذا المجلس الراقي االدارة  والموظفين , العضو يمثل 

آمل ان نتواصل  ِِ  النجاع لألعضاء الجدد . . االنجازات رائعة ونظيفة ومبرمجة , ِ

 

 عامر ايوب 

 

 ان استمر في طريقك واعمل لمصلحة البلد .  أتأملقلت ان السيد فيليب على قد الوعود , انا 

 

 عروة نجار 

 

ثقتنا به كبيرة, نأمل ان نعمل لمصلحة البلد ,   سنين  5نحن أردنا ابو جميل ان يستمر لمدة 

 وكما ارى انكم تعملون للبلد بإخالص وإنشاء هللا  نعمل معاً من اجل المستقبل . 

 

وانا  كنت  امس بمؤتمر يخص حوادث الطرق , هنالك معطيات خطيرة  -: رئيس المجلس

 ألهالي البلد , وكانت" اقترح ان ننظم يوم توعية اطلب من عضو المجلس مشيل سمعان 

عن الحذر عن الطرق , وابنتها قتلت في حادث طرق نتيجة عدم وضع حاضرت  هناك امرأة 

ال شك اننا نخطئ , ومن يعمل يخطئ , حزام األمان . انا اشكر ابو جميل وابو عنان , 

 ر كما عاهدناكم . مصعبة يجب ان نكون حكماء , أقول ان النوايا سليمة وسنست تفالقرارا

 
 אישור פרוטוקול  - 2נושא מס' 

 
  1-6-2017מיום  5-2017מס'   פה אחד של ישיבת המועצה   הפרוטוקול אושר

 

 איגוד ערים  –االنضمام ل  – 3-موضوع رقم 

 

تعطينا خدمات بعدة مواضيع , اليوم توجد وحدة بيئة , الوحدة يجب ان  سليمان سبيت : 

 نتيجة تجربتي في معليا , ايضاَ رأيت الفرق بين خدمات التي يمكن ان نأخذها . 
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 " איגוד ערים כרמיאל " . هو  انا ارى ان مكاننا من ناحية مهنية 
המועצה מטילה על היועץ המשפטי את בדיקת התקנון של שני הגופים ולהגיש לנו 

 .  ניסה מהגופיםחוות דעת לגבי יציאה וכ

 
למועצות המקומיות  59מינוי וועדה למיגור אלימות ע"פ תיקון  – 4נושא מס' 
 2011התשע"ה 

 
 את המועצות והעיריות למנות וועדה למיגור אלימות .   בחיימהחוק  

 חברי הוועדה : קבועים בחוק 
 המועצה בחרה : 

  החבר מיכאל חלאק 

  החבר עאמר איוב 

  רנסיסרים פממלא מקום מנהל חינוך במועצה  
 

 .שאר חברי הועדה ימונו לפי הקבוע בחוק 
מקומות אסורים לרבות בכלבים משוטטים וחניות רכבים נושא המטרדים בעניין  

 מדרכות יובא לדיון בישיבה הבאה . 
 

 רכישת מטאטא מדרכות לאחר קבלת חוות דעת מהמספק  – 5נושא מס' 
 

כאשר יש ספק יחיד יש צורך שיועמ"ש יבדוק והמועצה תאשר,  ע"פ חוק , 
היועמ"ש החליט שוועדת המכרזים . חה בדק והתברר כי יש ספק יחיד וממה

לרכוש מטאטא בעלות  7-7-17רשאית להחליט . וועדת המכרזים החליטה ביום 
 ₪ .   120,000 -של כ

 המלאה מאשרת ההחלטה של וועדת המכרזים
 

אש המועצה מבקש כי רק ביום ראשון בערב להשאיר דברי רבהזדמנות זו ,  -
 פסולת על המדרכות.

 
 

 ₪  2,100,000 נושא אחרון : תקציב של -
 

כאשר משרד השיכון העניקו  ,עבור רשויות ערביות  הייתה תוכנית כלכלית
 חדשות ולהכנת השכונות. שמיועד לשכונות  , כספים לתקציב ראש שטח 

 הינה שכונה באיזור המחצבה . שה בכפר פסוטהדשכונה ח
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 1)ראש שטח  לייעד חלק מתקציב  הוצאות הפיתוח היו יקרות . ראש המועצה 

 ש"ח .140000ל 200000למימון השכונה בכדי שיפחית ערך המגרש מ ₪ ( מליון 
 שווקו רק שני מגרשים לשוטרים בלבד יתר המגרשים לא שווקו.

 התקבלה החלטה בעבר על מיליון .
ש"ח שיש בגינם התחייבות של משרד השיכון .על כן ראש 1100000נשאר 

 המועצה מבקש מהמהנדס להגיש הצעה לצורך השקעת התקציב.
ותוקנו לעומת כבישים אחרים בכפר טופלו יש לציין כי יש כבישים בכפר ש

 שטרם טופלו.
 

 . ש המועצה מבקש לקיים דיון בהצעת המהנדס לישיבה הבאה רא
 
 

 הישיבה ננעלה 
 
  
  

 
 בכובד רב,

 אדגאר דכואר,עו"ד
 ראש המועצה

 
 

 רשם הפרוטוקול 
 ג'ורג' מנסור
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