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 נוכחים :
 ראש המועצה  –מר נביה אסעד 

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

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

 חבר המועצה  –מר כמאל נסראלדין 
 
 
 

 חסרים :
 חבר המועצה  –מר ואפד שומרי 

 חבר המועצה  –מר פאיז אברהים
 חבר המועצה  –עלואן פאדי מר

 חבר המועצה  –מר מאלק פאעור
 
 
 

 משתתפים :
 מזכיר / גזבר המועצה  –מהדי נסראלדין

 
 
 

 על סדר היום :
 אישור קבלת הרשאה תקציבית מהמוסד לביטוח לאומי להקמת יח' להתפתחות הילד . .1

 אישור קבלת הרשאה תקציבית ממשרד הפנים לשיקום חניות ודרכי גישה לבתי הספר . .2

 אישור קבלת הרשאה תקציבית ממשרד הפנים לביצוע סככות הצללה בגני הילדים . .3

 אישור קבלת הרשאה תקציבית ממשרד הפנים להתקנת מתקני שעשועים בגן ילדים . .4

 אישור קבלת הרשאה תקציבית ממשרד הפנים להנגשת והסדרת חצרות .  .5

 פיזור שכבת מצעים לדירות חדשות . .6

 



 

 
 
 
והתחיל את הדיון פתח את הישיבה , ברך את הנוכחים ראש המועצה  –ביה אסעד נ

 . בסעיפים לפי סדר היום
 

 לאחר התדיינות בין הנוכחים הוחלט כדלקמן :
 
 ₪ 2,278,523קבלת הרשאה תקציבית מהמוסד לביטוח לאומי ע"ס של לאשר פה אחד . 1

 להקמת יח' להתפתחות הילד . 
 
לשיקום  ₪ 422,000קבלת הרשאה תקציבית ממשרד הפנים ע"ס של לאשר פה אחד . 2

 חניות ודרכי גישה לבתי הספר .
 
לביצוע  ₪ 159,120ע"ס של  ממשרד הפניםקבלת הרשאה תקציבית לאשר פה אחד . 3

 סככות הצללה בגני הילדים .
 
להתקנת מתקני  ₪ 56,160לאשר קבלת הרשאה תקציבית ממשרד הפנים ע"ס של . 4

 משחקים בגן ילדים .
 
להנגשת  ₪ 379,720לאשר פה אחד קבלת הרשאה תקציבית ממשרד הפנים ע"ס של . 5

 והסדרת חצרות .
 
 מ"ר לדירות חדשות לקראת האכלוס . 5לאשר פה אחד פיזור שכבת מצעים ברוחב עד . 6
 
 

 18:30הישיבה 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
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