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 נוכחים :
 ראש המועצה  –מר יאסר ג'דבאן

 סגן וממלא מקום  –מר מחסן נסראלדין
 חבר המועצה  –מר עלי סבאח 

 חבר המועצה  –מר איאד עבדאללה 
 חבר המועצה  –מר נשאב ג'אנם 
 חבר המועצה  –מר מישיל נאסר 
 חבר המועצה  –מר ואפד שומרי 

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

 
 

 משתתפים :
 מזכיר / גזבר המועצה  –מר מהדי נסראלדין

 מבקר המועצה  –מר מעד'א עבדאללה 
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בסעיפים פתח את הישיבה , ברך את הנוכחים והתחיל את הדיון ראש המועצה  –מר יאסר ג'דבאן
 לפי סדר היום .

 
 לאחר התדיינות בין הנוכחים הוחלט כדלקמן :

 
פתיחת חשבונות בנק לגני ילדים למטרת גבייה מהורים לפי חוזר מנכ"ל ארגון לאשר פה אחד  .1

 וזאת לפי הפירוט להלן : 2004ומינהל התשס"ד 
  600650סמל  גן הפרפרים

מנאל  וגב' מנהל מח' חינוך בעל זכות חתימה "א"  35952373ת.ז  מר עבדאללה ג'אנם
 שמחייבים את חשבונות הגן .זכות חתימה "ב" בעלת הגננת בגן  033245317ת.ז  נסראלדין 

  600635סמל גן אלסדאקה 
 לטיפה נאסר וגב'  מנהל מח' חינוך בעל זכות חתימה "א"  35952373ת.ז  מר עבדאללה ג'אנם

 הגננת בגן בעלת זכות חתימה "ב" שמחייבים את חשבונות הגן . 02387690ת.ז 
  600593סמל כואכב לגן 

 ליאלי פלאח וגב'  מנהל מח' חינוך בעל זכות חתימה "א"  35952373ת.ז  מר עבדאללה ג'אנם
 הגננת בגן בעלת זכות חתימה "ב" שמחייבים את חשבונות הגן .  036098127ת.ז  

  600676סמל גן אליסמין 
  הנא עבדאללה  וגב'מנהל מח' חינוך בעל זכות חתימה "א"  35952373ת.ז  מר עבדאללה ג'אנם

 הגננת בגן בעלת זכות חתימה "ב" שמחייבים את חשבונות הגן .   059313353ת.ז 
 600619סמל גן אלאח'וה 

  ענאן טרודיוגב' מנהל מח' חינוך בעל זכות חתימה "א"  35952373ת.ז  מר עבדאללה ג'אנם
 הגננת בגן בעלת זכות חתימה "ב" שמחייבים את חשבונות הגן . 029196326ת.ז 

  600585סמל גן האחווה 
  לילא פלאח  וגב'מנהל מח' חינוך בעל זכות חתימה "א"  35952373ת.ז  מר עבדאללה ג'אנם

 הגננת בגן בעלת זכות חתימה "ב" שמחייבים את חשבונות הגן .  058194929ת.ז  
 238212סמל  גן אלמחבה

  נהאי רבאח  וגב'מנהל מח' חינוך בעל זכות חתימה "א"  35952373ת.ז  מר עבדאללה ג'אנם
 הגננת בגן בעלת זכות חתימה "ב" שמחייבים את חשבונות הגן .   059357053ת.ז  

  125773סמל גן הדבש 
  אקבאל טרודי  וגב'מנהל מח' חינוך בעל זכות חתימה "א"  35952373ת.ז  מר עבדאללה ג'אנם

 הגננת בגן בעלת זכות חתימה "ב" שמחייבים את חשבונות הגן .  059933507ת.ז   
 155184סמל גן התקווה 

  מרוות ברכאת  וגב'מנהל מח' חינוך בעל זכות חתימה "א"  35952373ת.ז  מר עבדאללה ג'אנם
 הגן .הגננת בגן בעלת זכות חתימה "ב" שמחייבים את חשבונות  028256287ת.ז  

  600700סמל גן אלשמוע 
  סחר עלואן  וגב'מנהל מח' חינוך בעל זכות חתימה "א"  35952373ת.ז  מר עבדאללה ג'אנם

 הגננת בגן בעלת זכות חתימה "ב" שמחייבים את חשבונות הגן .  023168354 ת.ז 
 600742סמל גן השלום 

  אכמאל סאלח  וגב'מנהל מח' חינוך בעל זכות חתימה "א"  35952373ת.ז  מר עבדאללה ג'אנם
 הגננת בגן בעלת זכות חתימה "ב" שמחייבים את חשבונות הגן .   023289341ת.ז 

  600684סמל גן הציפורים 
  היאם פלאח  וגב'מנהל מח' חינוך בעל זכות חתימה "א"  35952373ת.ז  מר עבדאללה ג'אנם

 הגננת בגן בעלת זכות חתימה "ב" שמחייבים את חשבונות הגן .  058986969ת.ז  
 901330סמל גן הכוכבים 

 מייסון עלואן וגב' מנהל מח' חינוך בעל זכות חתימה "א"  35952373ת.ז  מר עבדאללה ג'אנם
 הגננת בגן בעלת זכות חתימה "ב" שמחייבים את חשבונות הגן .  026226860ת.ז  

 238204סמל גן הדרדסים 
  סנאא רבאח  וגב'מנהל מח' חינוך בעל זכות חתימה "א"  35952373ת.ז  מר עבדאללה ג'אנם

 הגננת בגן בעלת זכות חתימה "ב" שמחייבים את חשבונות הגן .  023106719ת.ז  
 



 

  157420סמל גן אלרביע 
  רוידה סבאח  וגב'מנהל מח' חינוך בעל זכות חתימה "א"  35952373ת.ז  מר עבדאללה ג'אנם

 הגננת בגן בעלת זכות חתימה "ב" שמחייבים את חשבונות הגן .  025892159ת.ז 
 111476סמל גן התקווה 

  מתילדא נאסר  וגב'מנהל מח' חינוך בעל זכות חתימה "א"  35952373ת.ז  מר עבדאללה ג'אנם
 הגננת בגן בעלת זכות חתימה "ב" שמחייבים את חשבונות הגן .  059481069ת.ז 

  600734סמל גן הוורדים 
  סוהיר פלאח  וגב'מנהל מח' חינוך בעל זכות חתימה "א"  35952373ת.ז  מר עבדאללה ג'אנם

 הגננת בגן בעלת זכות חתימה "ב" שמחייבים את חשבונות הגן .   059489989 ת.ז
  147546סמל   CPגן 

  ליליאן ואקים  וגב'מנהל מח' חינוך בעל זכות חתימה "א"  35952373ת.ז  מר עבדאללה ג'אנם
 הגננת בגן בעלת זכות חתימה "ב" שמחייבים את חשבונות הגן .   059964627ת.ז  

 
 

עד כתה  3פר כל תלמיד החל מגיל  ₪ 80ס  גביית אגרת חינוך לשנה"ל תש"פ ע"לאשר פה אחד  .2
 ות השיניים .יאתאונות אישיות ושירות ברי"ב עבור ביטוח 

 
 לשעת עבודה. ₪ 140חידוש הסכם ליווי תפעולי עם האגודה לבריאות הציבור לאשר פה אחד  .3

 

בגובה  ₪ 64,000הנגשת בית העם כסרא הביצוע היה ע"ס של  368לאשר פה אחד סגירת תב"ר  .4
 . מאושרהתקציב ה

 

  
 

  19:00הישיבה ננעלה בשעה 
 

 בכבוד רב                רשם את הפרוטוקול 

 יאסר ג'דבאן                          מהדי נסראלדין   

 ראש המועצה                                        מזכיר / גזבר המועצה 

 
 
 

 : יםהעתק
 חברי המועצה 

 משרד הפנים , י"ם
 משרד הפנים , נצרת 

 משרד מבקר המדינה , חיפה                                              
 

 ..נ/ר 


