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 , באולם הישיבות בבניין המועצה.  00:81בשעה   201706/06/שלישי הישיבה התקיימה ביום  
 

  נוכחים :
 ראש המועצה  –מר נביה אסעד 

 סגן ראש המועצה  –מר מחסן נסראלדין 
 חבר המועצה  –מר עלי סבאח 
 חבר המועצה  –מר רזק אלמן 

 חבר המועצה  –מר סאלח נסראלדין 
 חבר המועצה  –מר סאפי מדאח 
 חבר המועצה  –מר עאדל גדבאן 

 
 
 

 חסרים :
 חבר המועצה  –מר פאיז אברהים 

 חבר המועצה  –מר ואפד שומרי 
 חבר המועצה  –מר מאלק פאעור 

 
 

 משתתפים :
 מזכיר / גזבר המועצה  –נסראלדין מהדי 

 
 

 על סדר היום :
 . 31.03.2017עד אישור דו"ח רבעוני תקופתי  .1

 . 2016שנתי אישור דו"ח כספי  .2

 אישור רכישת טנדר למועצה . .3

 בפני חברי המליאה . 02/2017' הנחת המלצות ועדת הנחות מס .4

 . שיקום דרכים חקלאיות 02/17הגדלת היקף ביצוע העבודה במכרז מס'  .5

  התנגדות המועצה להתקנת טורבינות רוח . .6

 . 62חלקה  19229רכישת מבנה מגורים וקרקע צמודה בגוש  .7

 התקשרות בחוזים שונים . .8

 
 



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

 

 לאחר התדיינות בין הנוכחים הוחלט כדלקמן :
 

 . )מצ"ב העתק מהדו"ח( . 31/03/2017את הדו"ח הרבעוני התקופתי עד לאשר פה אחד  .1
 

 . )מצ"ב העתק מהדו"ח( . 2016את הדו"ח הכספי השנתי לשנת לאשר פה אחד  .2
 

 לדחות את הדיון בסעיף הנ"ל לישיבה הבאה . .3
 

 הונחו על שולחן המליאה בפני חבריה . 02/2017המלצות ועדת הנחות מס'  .4
 

שיקום דרכים חקלאיות  02/17מכרז מס' הגדלת היקף ביצוע העבודה ללאשר פה אחד  .5
 . ₪ 393,849לסך של  ₪ 281,321לקבלן כמיל מהנדסים בע"מ מסך של 

 
להתקנת טורבינות רוח בתחום הרשות של המועצה רצת הבעת התנגדות נחלאשר פה אחד  .6

גם  ואמור עות באיכות החייםרעש ופוג קרינה,ועלול לייצר מאחר והעניין פוגע בנוף 
 להגביל הרחבת תוכניות המתאר העתידיות . 

 
 רפעאת ע"ש יורשי המנוח יוסף 62חלקה  19229בגוש לאשר פה אחד רכישת בית פרטי  .7

בסמוך למבנה המועצה וזאת לטובת חנייה ציבורית ,  ₪ 875,000ג'אנם ז"ל בסך של 
והכיכר המרכזית  15בר בכן כביש מס' ומקום התפילה )אלח'לוה(, ופתיחת ציר תנועה שיח

 . מצ"ב דו"ח שמאות . לוויסות התנועה בשעות הלחץ 
 

ההרשאה תנוצל ותשמש לעבודות  מסכום ₪ 300,000כמוכן, היתרה הנשארת בסך של 
 . של החלקה בטאבו פיתוח והשלמת הרישום

 
 התקשרות בחוזים שונים כדלקמן : לאשר פה אחד  .8

 
לקבלן עמאד עבדאללה שיקום כבישים בשכונות ותיקות  03/17מסירת מכרז מס'   (א)

 . ₪ 949,000ובניו בע"מ בסכום של 

 

 .  חודשית  ₪ 23,979הדברת זבובים ויתושים בעלות של  –הדברות פקיעין דאהר חיר  (ב)
 
 .כולל מע"מ  ₪ 1500 וליום עבודה ₪ 180עבודה  תעבודות מחפר לשע –עארף גאנם  (ג)
 

 19:00הישיבה ננעלה בשעה  
 בכבוד רב                                 רשם את הפרוטוקול   

 נביה אסעד                                       נסראלדין מהדי      
 ראש המועצה              מזכיר / גזבר המועצה   

 
 : יםהעתק

 חברי המועצה 
 משרד הפנים , י"ם

 משרד הפנים , נצרת 
 משרד מבקר המדינה , חיפה          

  2017ר/נ 


