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10.02.2022 

  10:00בשעה  10.22.2022,שהתקיימה ביום רביעי  2222/22מועצה שלא מן המניין הפרוטוקול ישיבת 

 משתתפים: 

 .בוקאעי מחמוד            : ראש המועצה         

          : חברי המועצה         

 ,אלרחמן-עבד חמיד ,סעיד הייב , מוסא שחאדה, חלים אחמדהמועצה(,  ראש מ")מ שחאדה מוחמד               :  נוכחים

       .זעיר נהאד, דעוף אבו עומר                                        

                         מועצם ח'טיב, עו"ד עווד עבד אלחלים.             :נעדרים           

                         המועצה( )מבקר גנטוס ופידהמועצה(, מ )גזבר ח"רו,פאעור בלאל        :צוות המועצה       

 

  :היום סדר על

 2222/1 וישיבה לא מן המניין 2221/2 אישור פרוטוקול ישיבה מן המניין -1

 אישור התב"רים  -2

 

 (.בחשבון בנק הדואר מורשי חתימהאישור ) البريد ببنك التوقيع حق أصحاب على المصادقة -3

  02/2022שלא מן המניין מברך את הנוכחים ופותח את ישיבת המועצה : (ראש המועצהמחמוד בוקאעי )

 .שורשים צומת/  784 לכביש שעב חיבור תכנית הצעת אישור קידום ( 4)סעיף  מבקש להוסיף לסדר היום

 שתתפים בישיבה.המ חברי המועצהכל על סדר היום אושרה ע"י  4כסעיף ההצעה להוספת הנושא 
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 סעיף1 על סדר היום:  אישור פרוטוקול ישיבה מן המניין 2021/2 וישיבה לא מן המניין 2022/1 

 החלטה: הפרוטוקולים אושרו פה אחד. 

 סעיף2 על סדר היום:   אישור התב"רים המפורטים לעיל 

כל תב"ר ולהצביע על אישורם בסוף ) חברי המליאה מסכימים( ע לפרט לגבי אני מצי מחמוד בוקאעי , יו"ר המועצה:
יבים לתכנון בניין חדש אשר יכיל את רוב מחלקות המועצה , יתווספו אליו בהמשך תקצ 300,000התב"ר הראשון בסכום 

 מקרן לעבודות פיתוח למטרה זו.זה תב"ר ב שתמשיםת להתחיל בתכנון אנחנו ממנ ממשרדי ממלה שונים , על

יקט על מנת שנוכל זהו תכנון מראש לפרו : זהו שלב ראשוני לתכנון, התכנון כולו יעלה יותר.בלאל פאעור , גזבר המועצה
 לתמיכה.נוספות להגיש בקשות 

, בגלל החריגה כתוצאה מנפילת קיר ישן ליד  180התב"ר השני , הוא הגדלה לתב"ר מס'  מחמוד בוקאעי , יו"ר המועצה:
 .שנוצרה אנחנו מבקשים להגדיל את התב"ר ש"ח 160,000על סך ובנייתו מחדש והחריגה הגנים 

ההוצאות של האומדן ומספיק לכיסוי למיטב ידיעתי בקדנציה שעברה התב"ר היה  סעיד עבד אלרחמן , חבר המועצה:
 החריגה)המכרז הוצא למשכ"ל(.

החשבון ובדה שוע ובגלל החריגה בפעולות וקבלן שפשט רגל ונכנס במקומו נאמן , לצערי,  :בלאל פאעור , גזבר המועצה 
 יש להגדיל את התב"ר.הסופי  על מנת לאשר את החשבון ,גדול מהתב"רבפיקוח המהנדסים שהוגש הסופי 

 ב כזה, אין בעיה.אם תצליחו להשיג הגדלה לתב"ר במצ סעיד עבד אלרחמן , חבר המועצה:

להמשך  ₪ 411,000) לשיקום ושיפור מרחב ציבורי  ₪ 460,000בעלות התב"ר השלישי  מחמוד בוקאעי , יו"ר המועצה:
 לבניית הצללה לגן האיקולוגי(. 50,000+  עבודה בטיילת בכניסה לכפר

 לשיפוץ מחסן מל"ח או הרחבתו. ₪ 50,000והתב"ר האחרון 

 התבר"יםמבקש מחברי המועצה לאשר את 

 הצבעה:                       בעד ההצעה = פה אחד.

 .אושרו לעיל רים"התב                      :החלטה

 

 סעיף3 על סדר היום:  אישור מורשי חתימה בחשבון בנק הדואר

.(מורשי החתימה יהיו )יו"ר המועצה , גזבר המועצה והחשב המלווה מחמוד בוקאעי , יו"ר המועצה:  

, נקבל את אישורכם והסכמת היועמ"ש ושולחים את  אנחנו נחדש את הפעילות בבנק הדואר :בלאל פאעור , גזבר המועצה
  זה לבנק הראשי בירושלים.

מבקש את אישורכם מחמוד בוקאעי , יו"ר המועצה:  

 הצבעה:                 בעד ההצעה = פה אחד.

 מורשי החתימה בחשבון בנק הדואר אושרו.                :החלטה
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 סעיף 4 על סדר היום: אישור קידום תכנית חיבור שעב לכביש 407 / צומת שורשים 

 

לחבר את שעב והשכונות המזרח ומחליטה מועצה מקומית שעב מעוניינת  מחמוד בוקאעי , יו"ר המועצה:
סמוך לצומת שורשים. 784צפוניות לכביש   

היום קיימת רק דרך אחת בצומת שורשים ,  784המועצה מברכת את קידום התכנון לחיבור שעב לכביש 
     .805בלבד לכפר מכיוון מערב המתחברת לכביש 

ועדת שפלת הגליל.+ תחומי התכנון היום נמצאים בתחום ועדות התכנון משגב   

205-0791301בתוכנית מפורטת  מדובר -  

מ"ר  89,717000שטח התוכנית -  

15565התלייה לתוכנית ג/-  

ועדות )שפלת הגליל ומשגב(והועברה להמשך טיפול  2הדרך מוצעת בשטח חקלאי , ההחלטה אושרה ב 
 בוועדה המחוזית.

 784לכן אבקש מחבריי חברי המועצה להביע עמדתם ולהצביע על קידום התוכנית לחיבור שעב לכביש 
 צומת שורשים.

 הצבעה:  בעד ההצעה = פה אחד. 

                  

 החלטה: המועצה מאשרת את קידום תכנית חיבור שעב לכביש 784 / צומת שורשים.

 

18:30:  שעהב הישיבה ננעלה  

 


