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  נוכחים :
 ראש המועצה  –מר נביה אסעד 

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

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

 חבר המועצה   –מר סאלח נסראלדין 
 
 

 חסרים :
 חבר המועצה  –מר ואפד שומרי 

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

 
 

 משתתפים :
 מזכיר / גזבר המועצה  –מהדי נסראלדין 

 
 

 על סדר היום :
 אישור קבלת הרשאה תקציבית ממשרד התחבורה לסימון כבישים והתקני בטיחות . .1

 אישור הקמת קמפוס לגיל הרך ומרכז הורות וטיפת חלב . .2

 בעבודה נוספת . והעסקתו בקר המועצה עדכון שכר מ .3

 גביית אגרת חינוך לשנה"ל תשע"ח . .4

 סגירת תב"רים סופיים . .5

 התקשרות בחוזים שונים . .6

 
 
 
 
 
 



 

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

 

 לאחר התדיינות בין הנוכחים הוחלט כדלקמן :
 
 לסימון כבישים  ₪ 137,929ע"ס של  ממשרד התחבורההרשאה תקציבית קבלת לאשר פה אחד . 1

 והתקני בטיחות .     
 
 הקמת קמפוס לגיל הרך, מרכז הורות וטיפת חלב במרכז הגליל שיתוקצב ע"י משרד לאשר פה אחד . 2

 הרווחה, משרד הבריאות והמוסד לביטוח לאומי .     
 

 משכר מנכ"ל וזאת החל  90%ל  80%עדכון שכר מבקר המועצה מר מעד'א עבדאללה מ לאשר פה אחד . 3
 בהתאם להנחיות משרד האוצר, בנוסף לכך, מליאת המועצה מאשרת למבקר  01.10.2017מיום      
 מותנה באישור די בחצי משרה לעסוק בעבודה נוספת בשכר כמורה למתמטיקה במוסד לימו     
 . משרד הפנים     

 
 עד כיתה  3ל פר כל תלמיד, החל מגי ₪ 80גביית אגרת חינוך לשנה"ל תשע"ח ע"ס של לאשר פה אחד . 4

 . י"ב עבור ביטוח תאונות אישיות ושירות בריאות השיניים     

 
 ים סופיים :לאשר פה אחד סגירת תב"ר .5

 
 קיים עודף בפרוייקט , ₪ 3,539,401השלמת פיתוח כבישים, הביצוע היה ע"ס של  – 317מס' תב"ר   )א(

 .לקרן לעב' פיתוח  אשר יועבר ₪ 1,708ע"ס של        
 

 בגובה התקציב המאושר . ₪ 43,000רכישת טנדר למועצה, הביצוע היה ע"ס של  – 376תב"ר מס'  )ב(
 

 לאשר פה אחד התקשרות בחוזים שונים : . 6

 
 איטום גגות מוסדות חינוך לקבלן א.ב.היימן בע"מ בסכום של – 19/17מסירת מכרז מס'  )א(

       440,000 ₪ . 

 
 ₪ 160,000עב' הריסת מבנה לקבלן ב.א.ע בנייה ופיתוח בע"מ בסכום של  – 23/17מסירת מכרז מס'  )ב(

 
 הפעלת שתי מועדוניות טיפוליות אינטנסיביות בכסרא וסמיע  –ב.נ.פ.ט קידום פרוייקטים בע"מ  )ג(

 ומרכז מיט"ל לטיפול במשפחות בסיכון .      
 

 ייעוץ ופיתוח ארגוני במועצה . –תשע נקודות בע"מ  )ד(
 

  ₪ 395מתן שירותי טיאוט רחובות וניקיון מוסדות ציבור בסכום של  –ר.א.א.מ שירות וניקיון ירכא )ה(
 ליום עבודה . כולל מע"מ      

 

 18:30הישיבה 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 


