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  12:00שעה:  06.08.2022מיום:    03.2022פרוטוקול ישיבת מליאה מן המðיין  
  

  : משתתפים
 ראש המועצה  –מאמון שיח' אחמד   - 1
  סגן ממלא מקום ראש המועצה   –יוסף ג'רג'ורה   - 2
  חבר המועצה  – ðדאל אדריס  - 3
  חבר המועצה  –ðאיף סקראן   - 4
  חבר המועצה  – יוסף עותמאן  - 5
  חבר המועצה  –ראמי מארון   - 6
 חבר המועצה   –עבדאללה מואסי   - 7
 חבר  המועצה    –סוהיל קסום   - 8

  
  :ðעדרים

יוסף    -3חוסין ח'ליפה (שלח מייל שלא קיבל את ההזמðה )    -2  אליאס פרעוðי - 1
  מחמוד מריסאת  -4יעקב  

  
  

עימאד גזאוי , סמעאן זהראן    –גזבר המועצה, מבקר פðים    -באסם עואד    :השתתפו  
  יועץ משפטי.  –בראון  מהðדס המועצה, עו"ד תומר  –
  

  .  12:10ראש המועצה פתח את הישיבה בשעה 
  

  מבקש להוסיף ðושאים מעל הסדר :ראש המועצה 
 .  39,40חלקה  12212אישור המליאה להפקעת שטח ציבורי בגוש  - 1
 ) . 10%המועצה ₪ (השתתפות   126,666בסך אישור תב"ר ממשרד התחבורה  - 2
, הðושא  - 3 ג'ורג' חאג'  גוðי חאג המðוח  המקרה המצטער של מותו של בðו של 

אלמרג' על שם המðוח    –  5רגיש והיתה פðייה מהמשפחה לקרוא את שם כביש  
 ג'ורג'.   –כביש אלמרג'    –וייקרא על שם המðוח 

  
  הצבעה : 

הðושאים הובאו להצבעה כהוספה על הסדר ואושרו ברב קולות מלבד עבדאללה  
  מואסי . 

  הצבעה : שלושת הðושאים אושרו פה אחד מלבד עבדאללה מואסי 
  
 .  18.06.2022מיום  02.2022אישור פרוטוקול מליאה מן המðיין   - 1

  
  אושר פה אחד 

  
השתתפות   -₪   274,301מהמשרד להגðת הסביבה בסך תב"ר אישור  - 2

 ₪   ₪13,026 והשתתפות המועצה בסך   260,586ובסך  90%המשרד בשיעור 
  

  הצבעה : אושר פה אחד 
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  ₪ עבור הסרת חסמים   260,000אישור תב"ר ממשרד השיכון בסך  - 3
  

לצורך  צומת זוהא דאוד יש בכביש עמוד חשמל ופðיðו לחברת חשמל :  סמעאן זהראן
  הזזת העמוד , התקציב מיועד להסרת חסמים . 

  
  הצבעה : אושר פה אחד 

  
 עדכון וועדות המועצה . - 4

  
  יש בעייה בוועדת המכרזים , ראש הוועדה לא מתייצב לישיבות .ראש המועצה : 

  ההצעה : למðות את ראמי מארון כיו"ר הוועדה  
  

 הצבעה : מאושר פה אחד
  

  12:30הישיבה בשעה ראש המועצה הודיע על ðעילת  
  

  רשם פרוטוקול :
 מהðדס המועצה    –סמעאן זהראן 


