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 שמן המנייןמועצה הפרוטוקול מליאת 

 2017-8-21חמישי  מיום  2017-80ישיבה מס' 
 

 נוכחים: 
 

 ראש המועצה  -עו"ד אדגאר דכואר   .1
 חברת המועצה –גב' מאי פרנסיס  .2
 חבר המועצה  –חלאקמר מיכאיל  .3

 חבר המועצה -עו"ד זיאד סמעאן   .4

 חבר המועצה  –מר עאמר אבו איוב  .5

 חבר המועצה  -מר נעמה קסיס   .6

 חבר המועצה  –מר והיב ג'יריס  .7

 חבר המועצה –מר בשארה ח'ורי  .8

 
 נעדרים: 

 חבר המועצה   –מר נימר חורי  .1

 
 משתתפים : 

 
 גזבר המועצה  –עו"ד  ג'ורג' מנסור 

 
 אישור פרוטוקולים  -1נושא מס' 

 
 הפרוטוקולים אשרו ע"י חברי המועצה  . 

 
 ועדות המועצה  – 2נושא מס' 

 
כל חבר ש, אני מציע  תעד היום החברים החדשים החליפו את היוצאים בוועדו

 אשר החליף אותו .  תבוועדוחדש יחליף את חבר המועצה 
 עיקרון אושר ע"י כל חברי המועצה . ה
 

 ועדת מכרזים: 
אני מציע למנות או להוסיף חבר המועצה נעמה קסיס לוועדת :  ראש המועצה

המכרזים , חברת המועצה גב' מאי פרנסיס תהווה בנוסף חברה  בוועדת 
 החינוך . 

 המינויים אושרו . 
 

 ראש המועצה בקש והבהיר שמה שחשוב שהוועדות תתכנס . 
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לחוק הרשויות המקומיות  14בחירת ממלא מקום לפי סעיף  -3נושא מס' 
 ( .1975וסגניהם וכוהנתם תשל"ה )

 
אבו אדהם )מר והיב ל הזכות  לפי עיקרון הגיל  האמת  :  ראש המועצה

אמור לסיים את כהונתו בימים הקרובים , כך שלא ניתן למנות שג'יריס( , 
 אותו . 

ועצה , אני מציע חבר המועצה מר נימר ח'ורי אני דיברתי עם שאר חברי המ
, לחוק הרשויות המקומיות וסגניהם וכוהנתם  14להיות מ.מ. לפי סעיף 

 ( . 1975תשל"ה )
 

 חברי המועצה אשרו את מינוי חבר המועצה מר נימר ח'ורי . 
 
 

 הנסיעה לחו"ל - 4-נושא מס' 
 

תיירים  5000ארה"ב מארגנת כל שנה  ה מדינמחלקת ה:  ראש המועצה
 מבקרים לארה"ב , אשר מציגים בפניהם את הפעילות של ארה"ב , המבקרים

מכל התחומים , השנה פנו ,  אומנות  הינם פוליטיקאים , אנשי אקדמיה 
ישמעו  י רשויות ערביות אשרשלמספר עמותות בישראל ובקשו קבוצה של רא

ים , ואז הוצע כי ראשי רשויות שעבדו על ניהול תקציבים ממשלתיהרצאות  
שיהיו חלק  בנוסף ליועץ עלאא ג'נטוס  922סביב החלטת וניהלו משא ומתן 

מהמשלחת , כל ההוצאות על חשבון המזמין ממחלקת המדינה האמריקאית . 
 , 
 

חברי המועצה ברכו את ראש המועצה , אשרו את הנסיעה , ואיחלו לו הצלחה 
 בביקורו. 

 
 ₪  85,627תקציב משרד הבטחון ע"ס  ור שיא
 

 בכפר : המקומות  תקציב ינוצל לשלושה ראש המועצה :
 ליד מגרש כדורגל  -1
 ליד בית הקברות   -2
 ליד הבית של אבראהים ג'יריס , עד יוסף אשקר   -3
 

  התקציב אושר ע"י חברי המועצה הנוכחים פה אחד .
 

דיון בעניין טיפול מטרדים לציבור כגון כלבים משוטטים ,  6נושא מס' 
 הפרעה לתנועה 

 
סיירה בכפר , איתרנו את הרכבים )הגרוטאות( ,  אנחנו המשטרה  היום 

 מנסים למצוא פתרון . 
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 ו של לוכד כלבים . ילגבי הכלבים , אנחנו שוכרים את שירות

יבה להגביר את שירותי לכידת : המועצה  מנחה את מנהל איכות הסבהחלטה 
 הכלבים . 

 גם פונים המועצה למשטרה לעשות אכיפה רצינית . 
 

 ₪ מליון  2.1:  סה"כ תקציב תקציב ראש שטח 
 

לעשות קרצוף ריבוד מהכניסה לכפר עד  הכנסייה , ונמשיך  ₪  . מליון1.1
וסמטאות  םתיקוניכביש אבירים ובנוסף לעוד  –בכביש לכיוון היציאה מהכפר 

 בכפר . 
לעשות תיאורה מהכניסה עד כיכר מר אליאס , האומדן לפי מחיר משרד 

 השיכון . 
 

הבן של איוב שהלה , בנה בניין חדש , הוא נכנס לביתו עו"ד זיאד סמעאן : 
 בכביש כורכר . אני לא מדבר בשמו אולם אני חושב שזכותו לכביש אספלט . 

 
 במקומות הבאים : עבודות אספלט לבצע בשלב זה  המועצה החליטה 

 מכאיל דכואר  –. כביש סאהר איוב 1
 . כביש כניסה עזאת אשקר2
 . כביש ראשי ליד בית יוסף עקראמה3
 הכנסייה .  –. כביש כרם ח'ורי 4
 

לדרכים  ףצרקוהאם יש אפשרות להשתמש בחומר המ נעמה קסיס : 
 החקלאיות . 

 המזבלה , התושבים זורקים אשפה מחוץ למזבלה . 
 

 שאין הצללה . כך לגבי החצר  : יש בעיה עם הכנסייה חבר המועצה ערווה 
 

 העלות על סדר היום עניין מגרש סינטטי . אני מבקש ל:  ראש המועצה 
 

₪ ,  600,000משרד התרבות ממן הקמת מגרש סינטטי כדורגל ,  בעלות 
לביצוע עבודות ניקוז ,  מתקציב פיתוח  ₪ 387,000 שלהמועצה תוסיף סכום 

 . בישוב לבניית נגרש .  קרקע מדינה  עתודת  אין
 

וועדת הווקף פנינו לכנסיה בבקשה לשכור את חלקת האדמה ליד המקלט , 
מטרונות הסכימה על שכירות שנתית של והבפסוטה אשרה לאחר משא ומתן 

6000  . ₪ 
 

 –עם המוטרנות   , תקופת השכירות   הינה ל  אני מבקש לאשר חתימת הסכם
 שנים .  6
 

 חברי המועצה אשרו פה אחד . 
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יוצא בליווי משלחת איגוד הגזברים  14-9ועד  6-9הגזבר הודיע : כי מיום 
 בסיור לימודי לגרמניה וצ'כיה .

 
 

 הישיבה ננעלה . 
 
 
 

 בכבוד רב,
 אדגאר דכואר,עו"ד

 ראש המועצה
 
 

 רשם הפרוטוקול 
 מנסור ג'ורג' 
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