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 09/06/2020: التاريخ

  المحلي المجلس رئيس المحترم، قيس الباسط عبد السيد حضرة
 المجلس رئيس بأعمال قائم نائب المحترم، زوري محمد السيد حضرة
  المجلس نائب رئيس المحترم، سعيد فارس محمد السيد حضرة
 المجلس نائب رئيس المحترم، عتمه سليم السيد حضرة
 المحلي المجلس عضو المحترم، قادري جمال السيد حضرة
 المحلي المجلس عضو المحترم، حاج علي السيد حضرة
 المحلي المجلس عضو المحترم، ربيع عوض السيد حضرة
 المحلي المجلس عضو المحترم، مطر أحمد السيد حضرة
 المحلي المجلس عضو المحترم، الغني عبد وليد. د حضرة
 المحلي المجلس عضو المحترم، مصري أحمد محمد السيد حضرة
 المحلي المجلس عضو المحترم، شباط ماهل السيد حضرة
 المحلي للمجلس القضائي المستشار المحترم، دكور صموئيل المحامي حضرة
 المحلي المجلس مراقب المحترم، مطر حسني المحامي حضرة

 
 وبعد، احتراما تحية،

 .دعــوة: الموضوع

 الساعة 22/06/2020 الموافق اإلثنين يوم وذلك 70/2020 رقم المجلس جلسة لحضور بهذا حضرتكم ادعو
  .المحلي المجلس قاعة في 0019.

 19.00שעה  22/06/2020 שניליום  07/2020אני מתכבד להזמינכם לישיבת המליאה מס' 
 שתתקיים באולם הישיבות במועצה.

ה לישיבה חלק מהסעיפים הועלו בישיבות קודמות והדיון בהם נדח סעיפי הדיון البحث بنود
 :שלאחריה(

התוכנית הכוללנית היזם יהיה המועצה الخارطة الشمولية للبلد بمبادرة المجلس المحلي  .1
 .המשך דיון מישיבה קודמת – המקומית

من بين: منتخبي الجمهور، موظفي المجلس للرياضة إقرار تعيين أعضاء الجمعية البلدية  .2
ה העירונית מבין: נבחרי אישור מינוי חברי ההנהלה בעמות وممثلي الجمهور.

 המשך דיון מישיבה קודמת הציבור, עובדי הרשות ונציגי ציבור.

مدرسة العين  –ميزانية غير عادية من وزارة المعارف لتحسين واجهة المؤسسة التعليمية  .3
 –אישור תב"ר ממשרד החינוך ش.ج.  450,000ساحات المدرسة بمبلغ  –االبتدائية 

 .₪ 450,000חצר לימודים ע"ס  –יסודי אלעין  – לעיצוב חזות מוסדות חינוך

 אישור ממונה גבייה למועצה.عن الجباية في المجلس. المسؤول  .4

חוק עזר לנחף )שירותי שמירה . 2020قانون مساعد لنحف )خدمات حراسة وأمن(  .5
 .2020 –ואבטחה(, התש"ף 

 -אה משכר מזכיר המועצה העל.  %100لـ  %75زيادة من  –راتب سكرتير المجلس  .6
 המשך דיון מישיבה קודמת. .100% -ל 75%
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زيادة  المراقب الداخلي –والمحامي حسني مطر مهندس المجلس  –طلب السيد محمد مصري  .7
 ועו"ד חוסני מטר מבקר הפניםבקשת מהנדס המועצה מר מוחמד מסרי الراتب. 

 המשך דיון מישיבה קודמת. תוספת בשכר בכירים.

אישור הלוואה اءة الشوارع في إطار توفير بالطاقة. المصادقة على قرض لتغيير إض .8
 להחלפת תאורת רחוב במסגרת חסכון בחשמל.

 
 .وضروري هام حضوركم

 
 االحترام فائق مع
 

  ،فطوم عمر جمال
 المجلس سكرتير/عام مدير

 
 

 הוספת נושאים לדיון:
 מהנדס המועצה –ביטול סימון צהוב  –תכנית מערבית  .1
 מנהלת מחלקת תברואה ורישוי עסקים. – מרכז שירות משותף לעסקים .2
 פתיחת חשבון מיוחד בבנק מרכנתיל –הלוואות בונוס לעובד  .3
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 07/2020ישיבת המליאה 
 19:00שעה  22.06.2020מיום רביעי 

 אולם הישיבות במועצה
 נוכחים : 

  ראש המועצה  –מר עבדאלבאסט קיס 
 נעדרו : 

  חבר המועצה  –מר מוחמד מסרי 

  בר המועצה ח –מר אחמד מטר 

  חבר המועצה  –מר מאהל שבאט 

 חבר המועצה  –ני 'ד"ר וליד עבדאלג 

  סגן ראש המועצה –מר מוחמד פארס סעיד  

  חבר המועצה  –מר עלי חאג 

  מ"מ יו"ר המועצה סגן  –מר מוחמד זורי 

 חבר המועצה  –מאל קאדרי 'מר ג 

  חבר המועצה  –מר עווד רביע 

  המועצה  סגן ראש –מר סלים עתמה 
 השתתפו : 

 מנכ"ל / מזכיר המועצה  –מאל פטום 'מר ג 
  מבקר פנים –עו"ד חוסני מטר 

 

لثالثة أيام أي يوم الخميس وبما ان يوم الخميس هو مساء يوم عطلة نظرا لعدم حضور نصاب قانوني تأجل الجلسة 

ألمر السلطات  22ند ا على بوذلك بناء( 19.00)الساعة السادسة مساءا  28/06/2020أألحد رسمية تؤجل الجلسة ليوم 

بخصوص جلسات المجلس. )بما أن يوم الخميس مساء يوم عطله رسميه تؤجل الجلسة ليوم  -المحلية، اإلضافة الثالثة 

 (."اإلضافة الثالثة-)ج( ألمر السلطات المحلية 5بند رقم " 19.00الساعة  28/06/2020أألحد 

ימים ז"א יום חמישי, היות ויום חמישי הוא  לשלושההיות ולא נכח מנין חוקי, הישיבה תדחה 

לצו  22וזאת בהתאם לסעיף  19.00שעה  28/06/2020ליום ראשון ערב יום מנוחה הישיבה תדחה 

תקנון בדבר ישיבות המועצה והנוהל בהן. )היות ויום  -התוספת השלישית –המועצות המקומיות 

)ג( לצו המועצות 5סעיף  28/06/2020חמישי הוא ערב יום מנוחה הישיבה תדחה ליום ראשון 

 תקנון בדבר ישיבות המועצה והנוהל בהן(. -התוספת השלישית –המקומיות 

 
קנון בדבר , (130)סעיף  תוספת שלישית, 1950-צו המועצות המקומיות )א(, תשי"א

 ישיבות המועצה והנוהל בהן
 

 באין מנין חוקי. 22
ועצה, תידחה הישיבה לשלושה ימים; לא היה )א( לא היה מנין חוקי בישיבת המ

תידחה הישיבה שוב ליומיים; במועד זה יהווה שליש  -גם במועד זה מנין חוקי 
 מחברי המועצה מנין חוקי לכל ענין שנכלל בסדר היום של הישיבה.

)ג( לענין ימי השבוע ושעות הישיבה יחולו גם על ישיבה -)א( ו5)ב( הוראות סעיף 
 זה. נדחית לפי סעיף
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 )תיקון: תשל"ז( מועדי הישיבות מן המנין. 5
במוצאי יום מנוחה של חבר )ג( חל מועד הישיבה בערב יום מנוחה, ביום מנוחה או  

 מחברי המועצה, תידחה הישיבה ליום ולשעה הקבועים בשבוע שלאחר מכן.
א לפקודת סדרי השלטון והמשפט, 18כמשמעותו בסעיף  -)ד( בסעיף זה, "יום מנוחה" 

 .1948-תש"ח
 
 דחיית ישיבה מן המנין .6

)א( ראש המועצה חייב לדחות ישיבה למועד אחר, לא יותר מפעם אחת ולא יותר 
משבוע ימים, אם דרשו זאת בכתב שליש לפחות מחברי המועצה חמישה ימים לפחות 
לפני מועד הישיבה, ורשאי הוא, בהסכמת רוב חברי המועצה, לדחות את הישיבה 

אותו חודש קלנדרי תקויים לפחות ישיבה אחת ושלא למועד אחר, והכל בתנאי שב
 יחלוף מועד שנקבע על פי דין לענין של סדר יומה של הישיבה.

 ימים ושעות של ישיבה שלא מן המנין .12

)ג( לענין ימי השבוע ושעות הישיבה יחולו גם על ישיבה שזומנה -)א( ו5הוראות סעיף 
 לפי פרק זה.

 

 

 19:15أقفلت الجلسة الساعة 

 

 

 רשם: ג'מאל פטום, מנכ"ל/מזכיר המועצה
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 07/2020ישיבת המליאה 
 (לתוספת השלישית 22 סעיף 1 נדחית) 19:00שעה  28.06.2020מיום ראשון 

 אולם הישיבות במועצה
 נוכחים : 

  ראש המועצה  –מר עבדאלבאסט קיס 

  המועצה  סדן מ"מ ראש – זורימר מוחמד 

  חבר המועצה  –מר עווד רביע 
 

 : נעדרו 

  חבר המועצה  –מר אחמד מטר 

  חבר המועצה  –מר מאהל שבאט 

 חבר המועצה  –ני 'ד"ר וליד עבדאלג 

  סגן ראש המועצה –מר מוחמד פארס סעיד  

  חבר המועצה  –מר עלי חאג 

  המועצה חבר  – מסרימר מוחמד 

 חבר המועצה  –מאל קאדרי 'מר ג 

  המועצה  סגן ראש –מר סלים עתמה 
 השתתפו : 

 מנכ"ל / מזכיר המועצה  –ל פטום מא'מר ג 
 

 22وبناء على بند  28/06/2020من يوم  1في الجلسة المؤجلة  نظرا لعدم حضور نصاب قانوني

الساعة  30/06/2020ليومين أي يوم الثالثاء تأجل الجلسة لالضافة الثالثة المر السلطات المحلية 

 . عضاء نصاب قانونيفي هذه الجلسة يعتبر ثلث األ .( 0019.)السادسة مساءا 

לתוספת השלישית  22לפי סעיף  28/06/2020היות ולא נכח מנין חוקי בישיבה הנדחית מיום 

. 0019:שעה  30/06/2020בצו המועצות המקומיות, הישיבה תדחה ליומיים ליום שלישי 

 .במועד זה יהווה שליש מחברי המועצה מנין חוקי לכל עניין שנכלל בסדר היום של הישיבה
 

קנון , (130סעיף ) וספת שלישיתת, 1950-ו המועצות המקומיות )א(, תשי"אצ
 בדבר ישיבות המועצה והנוהל בהן

 

 באין מנין חוקי .22
א( לא היה מנין חוקי בישיבת המועצה, תידחה הישיבה לשלושה ימים; לא היה )

יהווה שליש  תידחה הישיבה שוב ליומיים; במועד זה -גם במועד זה מנין חוקי 
 מנין חוקי לכל ענין שנכלל בסדר היום של הישיבה. המחברי המועצ

)ג( לענין ימי השבוע ושעות הישיבה יחולו גם על ישיבה -)א( ו5ב( הוראות סעיף )
 נדחית לפי סעיף זה.

 
 )תיקון: תשל"ז( מועדי הישיבות מן המנין .5
ג( חל מועד הישיבה בערב יום מנוחה, ביום מנוחה או במוצאי יום מנוחה של חבר ) 

 הישיבה ליום ולשעה הקבועים בשבוע שלאחר מכן. מחברי המועצה, תידחה
א לפקודת סדרי השלטון והמשפט, 18כמשמעותו בסעיף  -זה, "יום מנוחה" ד( בסעיף )

 .1948-תש"ח
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 ן המניןמה בחיית ישיד .6
א( ראש המועצה חייב לדחות ישיבה למועד אחר, לא יותר מפעם אחת ולא יותר )

יש לפחות מחברי המועצה חמישה ימים לפחות לע ימים, אם דרשו זאת בכתב שמשבו
לפני מועד הישיבה, ורשאי הוא, בהסכמת רוב חברי המועצה, לדחות את הישיבה 
למועד אחר, והכל בתנאי שבאותו חודש קלנדרי תקויים לפחות ישיבה אחת ושלא 

 בה.יחלוף מועד שנקבע על פי דין לענין של סדר יומה של הישי
 מים ושעות של ישיבה שלא מן המניןי. 12

)ג( לענין ימי השבוע ושעות הישיבה יחולו גם על ישיבה שזומנה -)א( ו5וראות סעיף ה
 לפי פרק זה.

 

 

 19:15أقفلت الجلسة الساعة 

 

 

 سجل : جمال فطوم، مدير عام/ سكرتير المجلس
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 (2נדחית ) 07/2020ישיבת המליאה 
 لالضافة الثالثة( 22بند  2)مؤجلة  19:00שעה  30.06.2020 שלישימיום 

 אולם הישיבות במועצה
 נוכחים : 

  ראש המועצה  –מר עבדאלבאסט קיס 

  המועצה  סגן מ"מ ראש – זורימר מוחמד 

  סגן ראש המועצה –מר מוחמד פארס סעיד  
 
 נעדרו : 

  חבר המועצה  –מר אחמד מטר 

  חבר המועצה  –מר מאהל שבאט 

 חבר המועצה  –ני 'גד"ר וליד עבדאל 

  חבר המועצה  –מר עלי חאג 

  המועצה  חבר – מסרימר מוחמד 

 חבר המועצה  –מאל קאדרי 'מר ג 

  המועצה  סגן ראש –מר סלים עתמה. 

  חבר המועצה  –מר עווד רביע 
 השתתפו : 

 מנכ"ל / מזכיר המועצה  –מאל פטום 'מר ג 

 עו"ד סמואל דכואר, היועץ המשפטי 

 הל מחלקת תברואה ורישוי עסקיםמר נגיב חוסין, מנ 

 רו"ח עבד פטום, גזבר המועצה 

 חמד עבדאלג'ני, מתכנן אסטרטיגי מחלקת ההנדסה 
 

 22وبناء على بند  28/06/2020من يوم  1في الجلسة المؤجلة  نظرا لعدم حضور نصاب قانوني

الساعة  30/06/2020ليومين أي يوم الثالثاء تأجل الجلسة لالضافة الثالثة المر السلطات المحلية 

 . في هذه الجلسة يعتبر ثلث األعضاء نصاب قانوني .( 0019.)السادسة مساءا 

לתוספת השלישית  22לפי סעיף  28/06/2020היות ולא נכח מנין חוקי בישיבה הנדחית מיום 

. 0019:שעה  30/06/2020בצו המועצות המקומיות, הישיבה תדחה ליומיים ליום שלישי 

 .שליש מחברי המועצה מנין חוקי לכל עניין שנכלל בסדר היום של הישיבהבמועד זה יהווה 
 

קנון , (130סעיף ) וספת שלישיתת, 1950-צו המועצות המקומיות )א(, תשי"א
 בדבר ישיבות המועצה והנוהל בהן

 

 באין מנין חוקי .22
; לא היה א( לא היה מנין חוקי בישיבת המועצה, תידחה הישיבה לשלושה ימים)

תידחה הישיבה שוב ליומיים; במועד זה יהווה שליש  -גם במועד זה מנין חוקי 
 מנין חוקי לכל ענין שנכלל בסדר היום של הישיבה. המחברי המועצ

)ג( לענין ימי השבוע ושעות הישיבה יחולו גם על ישיבה -)א( ו5ב( הוראות סעיף )
 נדחית לפי סעיף זה.



 המועצה המקומית 
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 )תיקון: תשל"ז( מועדי הישיבות מן המנין .5
ג( חל מועד הישיבה בערב יום מנוחה, ביום מנוחה או במוצאי יום מנוחה של חבר ) 

 הישיבה ליום ולשעה הקבועים בשבוע שלאחר מכן. המועצה, תידחהמחברי 
א לפקודת סדרי השלטון והמשפט, 18כמשמעותו בסעיף  -ד( בסעיף זה, "יום מנוחה" )

 .1948-תש"ח
 
 ן המניןמה בחיית ישיד .6
ש המועצה חייב לדחות ישיבה למועד אחר, לא יותר מפעם אחת ולא יותר א( רא)

יש לפחות מחברי המועצה חמישה ימים לפחות למשבוע ימים, אם דרשו זאת בכתב ש
לפני מועד הישיבה, ורשאי הוא, בהסכמת רוב חברי המועצה, לדחות את הישיבה 

ישיבה אחת ושלא למועד אחר, והכל בתנאי שבאותו חודש קלנדרי תקויים לפחות 
 יחלוף מועד שנקבע על פי דין לענין של סדר יומה של הישיבה.

 מים ושעות של ישיבה שלא מן המניןי. 12

)ג( לענין ימי השבוע ושעות הישיבה יחולו גם על ישיבה שזומנה -)א( ו5וראות סעיף ה
 לפי פרק זה.

 
 סיכום כללי:

המועצות המקומיות,  חברי המועצה הוזמנו כחוק לישיבה בהתאם לאמור לצו

 התוספת השלישית, בדבר ישיבות המליאה.

במועד הראושן לא נכח מניין חוקי, הישיבה נדחתה לשלושה ימים. במועד השני 

נכח באולם הישיבות לא נכח מניין, הישיבה נדחתה לשני ימים. במועד השלישי  

  רק שלושה חברי מועצה שהם פחות משליש חברי המועצה.

 .אים הישיבה כמבוטלתלאור האמור רו

 
 19:30הישיבה ננעלה בשעה 

 

 

 רשם: ג'מאל פטום, מנכ"ל/מזכיר המועצה.
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