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 , באולם הישיבות בבניין המועצה.00:81בשעה  18.03.06שלישי הישיבה התקיימה ביום  
 
 

 נוכחים :
 ראש המועצה  –מר נביה אסעד 

 סגן ראש המועצה –מר מחסן נסראלדין
  חבר המועצה  –מר סאלח נסראלדין

 חבר המועצה  –מר עלי סבאח 
 חבר המועצה  –מר רזק אלמן

 חבר המועצה  –מר פאיז אברהים
 חבר המועצה  –מר כמאל נסראלדין 

 
 

 חסרים :
 חבר המועצה  –מר ואפד שומרי 

 חבר המועצה  –פאדי עלואן  מר
 חבר המועצה  –מר מאלק פאעור

 
 

 משתתפים :
 מזכיר / גזבר המועצה  –מהדי נסראלדין
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 שינויים והתאמות במוסדות חינוך . 359 העברת כספים מקרן לעב' פיתוח לתב"ר .4

 ים סופיים .סגירת תב"ר .5

 חידוש מינוי דירקטורים מטעם המועצה לתאגיד מעיינות זיו בע"מ .  .6

 קביעת שעת סגירת בתי העסק בשני היישובים . .7

 התקשרות בחוזים שונים . .8

 
 

 



 

 
 

בסעיפים לפי והתחיל את הדיון פתח את הישיבה , ברך את הנוכחים ראש המועצה  –ביה אסעד נ
 סדר היום .

 
 לאחר התדיינות בין הנוכחים הוחלט כדלקמן :

 
 המוצעת ע"י הרשות למשרד הפנים  2018עדכון מסגרת התקציב הרגיל לשנת לאשר פה אחד . 1

 )מצ"ב העתק מההצעה( ..אש"ח  44,500בהתאם להנחיות והמסתכמת בסכום של      
 
 )מצ"ב העתק מהדו"ח( . . 31.12.2017הדו"ח הרבעוני התקופתי עד את לאשר פה אחד . 2
 
 שיפוץ בניין רב  349מקרן לעב' פיתוח לתב"ר מס'  ₪ 61,189העברת סכום של לאשר פה אחד . 3

 תכליתי וסגירת התב"ר באיזון תקציבי .      
 
 התאמות ושינויים  359מס'  מקרן לעב' פיתוח לתב"ר ₪ 29,645העברת סכום של . לאשר פה אחד 4

 במוסדות חינוך וסגירת התב"ר באיזון תקציבי .     
 
 ירת תב"רים סופיים :גס. לאשר פה אחד 5
 

 מאושר .הבגובה התקציב  ₪ 89,000התאמת נגישות פרטנית, הביצוע היה ע"ס  369תב"ר מס' )א( 
 

 בגובה התקציב המאושר . ₪ 60,000רכישת מערכת קשר , הביצוע היה ע"ס של  370תב"ר מס' )ב( 
 

 בגובה התקציב  ₪ 40,000רכישת ערכת חפ"ק ותאורה, הביצוע היה ע"ס של  373תב"ר מס' )ג( 
 המאושר .      

 
  23398035ועו"ד מג'די פלאח ת"ז  58959321חידוש מינוי מר יאסר גדבאן ת"ז . לאשר פה אחד 6

 . מטעם המועצה כנציגיםבדירקטוריון תאגיד מעיינות זיו בע"מ חברים       
 
 בלילה  01:00שני היישובים בסגירת בתי העסק שלהם בשעה ב. לאשר פה אחד הגבלת בתי העסק 7

 המאוחר, כל המפר ייענש .  כלל     
 
 לאשר פה אחד התקשרות בחוזים כדלקמן :  .8
 

 לקבלן אמון גרוב בע"מ בסכום של  בניית גן ילדים בכסרא 02/18מסירת מכרז מס' )א( 
        1,241,959 ₪ . 

 
 מחשבון הקבלן הסופי. 3%פיקוח על בניית גן ילדים בשיעור של  – וליד נאסר)ב( 

 
 בהתאם להעלאת שכר המינימום . ₪ 410, העלאה לסכום של  ר.א.מ.מ שירותי כח אדם( )ג

 
 

 19:00הישיבה ננעלה בשעה 
 

 בכבוד רב                        רשם את הפרוטוקול   
 נביה אסעד                                    מהדי נסראלדין     

 ראש המועצה           מזכיר / גזבר המועצה   
 

 : העתקים
 חברי המועצה 

 משרד הפנים , י"ם
 משרד הפנים , נצרת 

 משרד מבקר המדינה , חיפה                                              
   2018ר/נ 


