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 , באולם הישיבות בבניין המועצה.  00:81בשעה   201606.07.שלישי הישיבה התקיימה ביום  
 
 

  נוכחים :
 ראש המועצה  –מר נביה אסעד 

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

 חבר המועצה  –מר עלי סבאח 
 חבר המועצה  –מר עאדל גדבאן 

 חבר המועצה  –מר רזק אלמן 
 חבר המועצה  –מר נעים טרודי 

 
 

 חסרים :
 חבר המועצה  –מר ואפד שומרי 

 חבר המועצה  –מר פאיז אברהים 
 חבר המועצה  –מר מאלק פאעור 

 
 

 משתתפים :
 מזכיר / גזבר המועצה  –מהדי נסראלדין 

 
 

 על סדר היום :
 

 . 31.03.2016אישור דוח רבעוני תקופתי עד  .1

 . 2015אישור דו"ח כספי שנתי  .2

 אישור מינוי העסקת עוזר ראש המועצה . .3

 בפני החברי המליאה . 02/16הנחת המלצות ועדת הנחות מס'  .4

 פירוק פסי האטה בתחום המועצה . .5

 עסק .מתן אישור זמני לרישיון ניהול  .6

 הדתית הדרוזית . במועצהמינוי נציגים מטעם המועצה כחברים  .7

 מינוי ושינוי בועדות המועצה . .8

 התקשרות בחוזים שונים  .9

 



 

 
ואיחל לחברי המועצה הנכנסים פתח את הישיבה , ברך את הנוכחים ראש המועצה  –נביה אסעד 

ו עם כלל חברי ייחד החדש וקיווה כי יעבדומר רזק אלמן ומר עאדל גדבאן הצלחה בתפקידם 
המועצה בשיתוף פעולה מלא לטובת הכלל, כמוכן, הודה לחברי המועצה היוצאים מר נשאב גאנם 
ומר ברוסלי שקור על מעשיהם ותרומתם למען קידום ענייני המועצה ואיחל להם המשך הצלחה 

 . בחייהם הפרטיים
 

 יום.שיך בדבריו והתחיל את הדיון בסעיפים לפי סדר המראש המועצה ה
 

 לאחר התדיינות בין הנוכחים הוחלט כדלקמן :
 

 . )מצ"ב העתק מהדו"ח( . 31.03.2016את הדו"ח הרבעוני התקופתי עד לאשר פה אחד  .1
 

 . )מצ"ב העתק מהדו"ח( . 2015את הדו"ח הכספי לשנת לאשר פה אחד  .2
 

 . מינוי העסקת עוזר ראש המועצה לישיבה הבאה לדחות את הדיון בסעיף  .3
 

 הונחו על שולחן המליאה בפני חבריה . 02/2016המלצות ועדת הנחות מס'  .4
 

 . לישיבה הבאה פירוק פסי האטה בתחום המועצהלדחות את הדיון בסעיף  .5
 

לאשר פה אחד מתן סמכות למר נהאד ח'טיב מהנדס המועצה לתת אישור זמני לרישיון  .6
 ניהול עסק לעסקים שונים .

 
 ם כחברים מטעם המועצה במועצה הדתית הדרוזית : לאשר פה אחד בחירת שני נציגי .7

 . 056344302ושיך חאתם גדעאן אסעד ת"ז  052419603שיך חסין נעים נסראלדין ת"ז 
 

לאשר פה אחד מינוי ועדת השקעות : יו"ר הוועדה מר מהדי נסראלדין, חברי הוועדה מר  .8
יה : יו"ר הוועדה מר נביה ועדה מקומית לתכנון ובנומינוי ו וגב' לולו ג'רזוזי, סבאחסאלח 
ראש המועצה וחברי הוועדה יהיו כל חברי המועצה, כמוכן, למנות מר רזק אלמן אסעד 

 הליו"ר ועדת חינוך וחבר בוועדות מכרזים, שימור אתרים, בריאות ותברואה ובוועד
מקומית לתכנון ובנייה . ולמנות מר עאדל גדבאן לחבר בוועדת מכרזים, חינוך, מימון 

 מקומית לתכנון ובנייה . הת משפטיות,תנועה ובוועדהוצאו
 

 לאשר פה אחד התקשרות בחוזים כדלקמן: .9
 
שיפוץ מבנה חדרי הלבשה במגרש כדורגל סמיע לקבלן  – 10/2016מס'  מכרז מסירת (א)

 . כולל מע"מ ₪ 116,941ספדי רכאד קבלנים בע"מ בסכום של 

 

מחשוב המועצה לספק מדלקום פרויקטים  פרוייקט – 11/2016מס'  מכרז מסירת (ב)
 כולל מע"מ . ₪ 750,912בע"מ בסכום של 

 
 
 



 

הנגשת מבני חינוך לקבלן מ.ח. רמות בנייה ופיתוח בע"מ  – 12/2016מס'  מכרז מסירת (ג)
 כולל מע"מ . ₪ 303,030בסכום של 

 

וריהוט לספק אספקת ציוד במסגרת פרוייקט ציוד  – 16/2016מס'  מכרז מסירת (ד)
 כולל מע"מ . ₪ 200,374פרויקטים בע"מ בסכום של  מדלקום

 

מהצעת  7%כרז שדרוג מערכת תאורה בשיעור של תכנון מ –יעקב תל מהנדסים  (ה)
 הקבלן הזוכה ..

 
 

 19:00הישיבה ננעלה בשעה  
 

 
 בכבוד רב                                          רשם את הפרוטוקול   

 נביה אסעד                                    מהדי נסראלדין      

 ראש המועצה            מזכיר / גזבר המועצה   

 
 : יםהעתק

 חברי המועצה 
 משרד הפנים , י"ם

 משרד הפנים , נצרת 
 משרד מבקר המדינה , חיפה                                                
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