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 הישיבות בבניין המועצה., באולם   00:81בשעה   201607.05.שלישי 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 עאדל גדבאן 

 חבר המועצה  –מר רזק אלמן 
 חבר המועצה  –מר ואפד שומרי 

 חבר המועצה  –מר פאיז אברהים 
 חבר המועצה  –מר נעים טרודי 

 
 
 

 חסרים :
 חבר המועצה  –מר מאלק פאעור 

 
 
 

 משתתפים :
 מזכיר / גזבר המועצה  –מהדי נסראלדין 

 
 
 

 על סדר היום :
 

 .  2016אישור עדכון הצעת תקציב רגיל לשנת  .1

 אישור קבלת הרשאה תקציבית ממשרד הפנים לשדרוג תאורת רחוב . .2

 מינוי העסקת עוזר ראש המועצה .אישור  .3

 התקשרות בחוזים שונים . .4

 
 



 

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

 
 לאחר התדיינות בין הנוכחים הוחלט כדלקמן :

 
המוצעת ע"י הרשות למשרד הפנים  2016עדכון הצעת התקציב הרגיל לשנת לאשר פה אחד  .1

 . )מצ"ב העתק מההצעה( .אש"ח  39,900וזאת בהתאם להנחיות והמסתכמת בסך של 
 

לשדרוג תאורת  ₪ 922,000לאשר פה אחד קבלת הרשאה תקציבית ממשרד הפנים ע"ס של  .2
 רחובות .

 

מועצה וזאת החל כעוזר ראש  059313429ת"ז  לאשר פה אחד העסקת מר סלים נסראלדין .3
משכר מנכ"ל  45%בשיעור של ו 100%בחוזה בכירים בהיקף של משרה  01.08.2016מיום 

החלטת ועדת מנהל ועפ"י וזאת בהתאם להסדר למניעת ניגוד עניינים שהוגש למשרד הפנים 
 בעניינו של הנ"ל . 30.11.2015השירות מיום 

 
 בחוזים כדלקמן:לאשר פה אחד התקשרות  .4

 
קיון מוסדות ציבור לקבלן ר.א.א.מ טיאוט רחובות וני – 14/2016מס'  מכרז מסירת (א)

 .יומית לעובד לל מע"מכו ₪ 385בסכום של ירכא שירותי כ"א וניקיון 

 

 . הפעלת בית ספר מקיף מרכז הגליל לרשת עמל – 15/2016מס'  מכרז מסירת (ב)
 
ע"ח בדיקת התכנות, תכנון מפורט אש"ח  400חתימת חוזה ע"ס של  –פ.א.א.ר הנדסה  (ג)

 ותוכנית מדידה שכ"מ סמיע .
 
 

 

 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                                                

  2016ר/נ 


