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 סימוכין: ועדת שמות                      

 41/11/12פרוטוקול ועדת שמות מתאריך 

 

 : נוכחים

                                                                                                                                  ראש המועצה ויו"ר הועדה –.מר רפיק חלבי 0

                                                                                                                                           חבר הועדה  -. מר פואד זהר אלדין 7

                                                                                                                                                  נציג ציבור –. מר פריד באשא 3

                               המועצה                                                                                                                       מבקרת  –. עו"ד סועאד חסון 2

                                                                                                                                                      מהנדסת הרשות –ה . גב' נסרין דקס5

 .מ"מ מזכיר המועצה –מר דאהש חלבי .6

 

                                                                                                                                                                        רפיק חלבי : 

 להם מכתב לשלוח  חו בישיבה, צריךנכ למרות שאין מנין, חברי הועדה שלא הישיבה ע"פ חוק וזאת ועדת חובה.  נקיים  את הישיבה

אנחנו   במליאת המועצה הבאה , תיבדק  אפשרות של החלפת חברי ועדה.   מעוניים להשתתף , צריך להחליף אותם.אם  הם לא ו

 .הולכים לצעד מאוד מהותי בתפיסת השילוט

                                                                                   סועאד חסון:                                                                                                            

 אולי כדאי לצמצם את היקף הועדה , זה יקל על ההתכנסות .

              רפיק חלבי:

 ו אותם.נהייתה בקשה שיצטרפו נציגי ציבור וצרפ

                          נסרין דקסה:

רז השמות, המכרז התקיים, נבחר קבלן והחומר נמצא בבדיקה אצל היועמ"ש.  צריך לקבוע כללים איך לפעול דיווחה בענין מכ

הכפר צריך לקחת את האזור הזה רוד ודליה צעירה, לגבי הכפר העתיק , גרעין מדובר בשתי שכונות מגובשות : אלובעתיד, כרגע 

 .למכרז אחר

              פריד באשא:

בעבר הייתה פגישה והוצע לפלח את הכפר לשכונות ושהשמות יהיו מסורתיים וותיקים , הפילוח של הכפר יהיה ע"י מחלקת 

 ההנדסה.

                            רפיק חלבי:

ציבור ע"מ  ישנה החלטה במליאת המועצה לגבי שיטת הפילוח והשמות .   לגבי השמות , תוקם ועדה נוספת של היסטוריונים ונציגי

 שלא יהיו טעויות, צריך להתייחס לאנשים החשובים בישוב ולהתאים שמות לשכונות.
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                 פריד באשא:

 יתה הצעה שהשמות יהיו לפי דברים מהטבע ע"מ שלא תהיה מחלוקת.יכדי לא לכנס למוקשים, ה

                          רפיק חלבי:

 כשמציינים שמות של אנשים.לעולם לא תהיה הסכמה 

                                                          סועאד חסון:

 כדי לקרוא לכביש ע"ש איש, זה מחייב דיון והחלטה במליאת המועצה.

                 רפיק חלבי :

 הכל יובא לאישור המועצה.

                                                                     פריד באשא: 

 השמות יהיו לפי התרומה של האנשים לכפר.

              פואד זהר אלדין:

 יהיו בעיות כי ישנם הרבה אנשים חשובים בהיסטוריה של הכפר. הנושא רגיש, ובטווח ארוך

                        סועאד חסון:

הראשיים לפי שמות  שת, להגדיר את הכבישיםלהגדיר את האזורים לפי שמות מהמורעשות מיפוי אזורים , צריך ההנדסה צריכה ל

 ניטרליים.

                               רפיק חלבי :

 בסוף כולם יתיישרו עם זה , צריך להסתכל על דלית אל כרמל במבט לעתיד.ם עד הסוף אז מגשימים את המטרה והולכישכ

 

 

 

 מ"מ מזכיר המועצה –רשם : דאהש חלבי          

 

 העתק:

 כל הנוכחים -

 חברי הועדה -
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