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  2018 בנובמבר 21
 

   סמיע סמיע סמיע ---פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה המקומית כסראפרוטוקול ישיבת מליאת המועצה המקומית כסראפרוטוקול ישיבת מליאת המועצה המקומית כסרא
 10/18מן המניין מס'  

 
 

 באולם הישיבות בבניין המועצה . 18:00בשעה   20.11.2018 שלישיהישיבה התקיימה ביום  
 
 

 נוכחים :
 ראש המועצה  –מר יאסר ג'דבאן 

 חבר המועצה  –מר מחסן נסראלדין 
 בר המועצה ח –מר עלי סבאח 

 חבר המועצה  –מר מישיל נאסר 
 חבר המועצה  –מר ואפד שומרי 

 חבר המועצה  –מר איאד עבדאללה 
 חבר המועצה  –מר רזק אלמן 

 חבר המועצה  –מר נשאב גאנם 
 חבר המועצה  –מר נעים טרודי 

 
 

 משתתפים :
 מזכיר / גזבר המועצה –מהדי נסראלדין 

  קב"ס המועצה –מר עבדאללה ג'אנם 
 
 

 על סדר היום :
 קביעת מועד ישיבות המליאה מן המניין . .1

 בחירת ממלא מקום ראש המועצה . .2

 מינוי חבר בוועדה המקומית לתכנון ובנייה מטעם המועצה . .3

 מינוי נציג ציבור מטעם הרשות . .4

 שינוי בעלי זכות חתימה במועצה . .5

 מינוי ועדות המועצה . .6

 . 30.09.2018אישור דו"ח רבעוני תקופתי עד  .7
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הודה מקרב לב למר נביה ,  ברך את הנוכחים, פתח את הישיבה  : ראש המועצה יאסר ג'דבאן
ה ואיחל לו מעשיו ותרומתו למען קידום ענייני המועצ, ראש המועצה היוצא על עמלו הרב  אסעד

 הצלחה בחייו הפרטיים . 
 

הצלחה במילוי תפקידם איחל לחברי המועצה הנכנסים , כמוכן הודה לחברי המועצה היוצאים 
 בשיתוף פעולה לטובת המערכת . וקיווה כי יעבדו יחדיו 

 
הבטיח כי יעשה ושני היישובים על האימון שנתנו בו תושבי הודה ל, ריו בראש המועצה המשיך בד

על האינטרס הציבורי וקיווה כי יעמוד  ולשמוראת מיטב יכולתו למען קידום ענייני המועצה 
 ים .כלל התושבבציפיות 

 
 לאחר התדיינות בין הנוכחים , הוחלט כדלקמן :

 
לאשר פה אחד קביעת מועד קיום ישיבות המליאה מן המניין ביום שלישי בשבוע הראשון  .1

 באולם הישיבות בבניין המועצה . 18:00של כל חודש בשעה 
 

לאשר פה אחד בחירת מר מחסן נסראלדין סגן וממלא מקום ראש המועצה בשכר וזה  .2
 אישור משרד הפנים לכך .מותנה ב

 
לאשר פה אחד מינוי מר יאסר ג'דבאן ראש המועצה כחבר בוועדה המקומית לתכנון ובנייה  .3

 מעלה הגליל במעונה .
 

 לאשר פה אחד מינוי פרופ' רפיק אברהים נציג ציבור מטעם הרשות . .4
 

לאשר פה אחד שינוי בעלי זכות החתימה שיחייבו את חשבונות המועצה כך שמיום  .5
 יהיו בעלי זכות החתימה : 21.11.2018

 
 ראש המועצה בעל זכות חתימה )א( . 058959321מר יאסר ג'דבאן ת"ז 

 מזכיר / גזבר המועצה בעל זכות חתימה )ב( . 024740789מר מהדי נסראלדין ת"ז 
 

 ועדות המועצה לפי ההרכב הבא :  פה אחד מינוילאשר  .6
 

 :  . ועדת ההנהלה והכספים1
  יאסר ג'דבאן  דה יו"ר הוע     
 מחסן נסראלדין   חברי הועדה    

 נעים טרודי        
 

 . ועדת המכרזים :2
 נשאב ג'אנם   יו"ר הועדה

 מחסן נסראלדין   חברי הועדה
 רזק אלמן 

 איאד עבדאללה    
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 . ועדת הנחות :3
  עלי סבאח   יו"ר  הועדה
 מחסן נסראלדין    חברי הועדה

 איאד עבדאללה      
 יועץ משפטי  -עו"ד ניזאר ג'ובראן     
 גזבר  -מהדי נסראלדין     
 מנהל מח' רווחה  -מחמד רבאח     
    

 . ועדת התמיכות :4
   מהדי נסראלדין   יו"ר   הועדה
 ניזאר ג'ובראן    חברי הועדה

 סאלח סבאח     
 

 . ועדת הביקורת :5
   משיל נאסר      יו"ר הועדה    
 עלי סבאח     חברי הועדה    

 ואפד שומרי      
 נעים טרודי 

 איאד עבדאללה    
    

 . ועדת החינוך:6  
     רזק אלמן   יו"ר  הועדה
 נשאב ג'אנם    חברי הועדה

 איאד עבדאללה     
 

 . ועדת קניות :7
  מהדי נסראלדין   יו"ר  הועדה
 נהאד ח'טיב    חברי הועדה

 עלאם נסראלדין     

 

 . ועדת ערר : 8
 נזאר ג'ובראן    יו"ר  הועדה
 נשאב ג'אנם      חברי הועדה

 סלמאן פלאח         
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 . ועדת מל"ח :9
  יאסר ג'דבאן   יו"ר הועדה

 מזכיר ודובר –מהדי נסראלדין    חברי הועדה
 קב"ט , רכז הוועדה –רוקן אלמן     
 היועץ המשפטי  –עו"ד ניזאר  ג'ובראן     
 מחלקות עפ"י כתבי מינוי מנהלי    

 . ועדת הביטחון: 10
 נעים טרודי   יו"ר  הועדה
  ואפד שומרי   חברי הועדה

 משיל נאסר       
 קב"ט המועצה –רוקן אלמן     
  

 . ועדת איכות הסביבה  :11
  ואפד שומרי        יו"ר הועדה

 רזק אלמן   חברי הועדה
 איאד עבדאללה  

 עלי סבאח     
 פלאח  סלמאן     
 סלמאן ג'דבאן     
 חסן אבו חמיד    

        

 . ועדת מנגנון ) ענייני כח אדם ( :12
  ראש המועצה –יאסר ג'דבאן     יו"ר  הועדה
 חבר המועצה  –עלי סבאח    חברי הועדה

 נציג ציבור  –ד"ר וחיד מדאח      
 יו"ר ועד עובדים     
 מזכיר/גזבר המועצה  –מהדי נסראלדין     
 מנהל כ"א  –סאלח סבאח     
 היועץ המשפטי  –עו"ד ניזאר ג'ובראן     

 

 . ועדת פיטורים : 13
  מזכיר/גזבר –מהדי נסראלדין    יו"ר  הועדה

 יועץ משפטי   -עו"ד ניזאר  ג'ובראן    חברי הועדה     
 מנהל כ"א  - סאלח סבאח     
    

 לצוו המועצות המקומיות )א( . (2א ) 144הועדה הנ"ל מוסמכת לפעול עפ"י סעיף  
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 . ועדה למימון הוצאות משפט של נבחרים ועובדים:14
 ראש המועצה   - יאסר ג'דבאן    יו"ר הועדה

 גזבר הרשות   -מהדי נסראלדין    חברי הועדה
 יו"ר ועדת ביקורת    -משיל נאסר      
 יועץ משפטי של הרשות -עו"ד ניזאר ג'ובראן   
 חבר המועצה( ) -נשאב ג'אנם   
   

 . ועדה לשימור אתרים :15
  ראש המועצה –יאסר ג'דבאן     יו"ר  הועדה
 חבר מועצה  –רזק אלמן     חברי הועדה

 חבר מועצה  –ואפד שומרי       
 מרכז הוועדה -מהנדס המועצה   –נהאד ח'טיב    

 מנהל מח' תיירות –חמד עבדאללה      
 

 . ועדת תנועה : 16
  יאסר ג'דבאן   יו"ר הועדה

 נשאב ג'אנם  חברי הועדה 
 משיל נאסר     
 נהאד ח'טיב     
 רוקן  אלמן     

 . ועדת הקצאות : 17
  מהדי נסראלדין   יו"ר הועדה

 עו"ד נזאר ג'ובראן   חברי הועדה 
 נהאד ח'טיב     
 סאלח סבאח     
 עלאם נסראלדין     

 

 . ועדת השקעות :18
  אלדיןמהדי נסר  יו"ר הוועדה 
 סאלח סבאח   חברי הוועדה

 לולו ג'רזוזי     
 
 

 . ועדה מקומית לתכנון ובנייה :19
  יאסר ג'דבאן  יו"ר הוועדה :

 מחסן נסראלדין   חברי הוועדה :
 עלי  סבאח 
 רזק אלמן 

 נשאב ג'אנם 
 משיל נאסר
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 . ועדת שמות :20
  יאסר ג'דבאן  יו"ר הוועדה :

 ןמחסן נסראלדי   חברי הוועדה :
 נעים טרודי 
 מהדי נסראלדין  
 נהאד ח'טיב  

 

 . ועדה למיגור אלימות :21
  יאסר ג'דבאן  יו"ר הוועדה :

 ואפד שומרי   חברי הוועדה :      
 מהדי נסראלדין 

 עבדאללה ג'אנם  
 פנדי נסראלדין  
 חסן אבו חמיד  

 רוקן אלמן 
 מחמד רבאח 
 סאלח סבאח 

 נציג שיטור קהילתי 
 

 קשרויות :. ועדת הת22
   מהדי נסראלדין  יו"ר הוועדה :

 נהאד ח'טיב    חברי הוועדה :
 עו"ד ניזאר ג'ובראן  

 
 

 
 )מצ"ב העתק מהדו"ח( .. 30.09.2018ח הרבעוני התקופתי עד "את הדופה אחד לאשר . 8
 
 

  18:30הישיבה ננעלה בשעה 
 

 בכבוד רב           רשם את הפרוטוקול 

 יאסר ג'דבאן         מהדי נסראלדין   

 ראש המועצה         מזכיר / גזבר המועצה 

 

 העתקים :
 חברי המועצה
 ירושלים  –משרד הפנים 
 צרת עילית נ –משרד הפנים 

 חיפה  –משרד מבקר המדינה 
  2018ר/נ 


