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, באולם הישיבות בבניין 00:81בשעה  2020.2.011שלישי הישיבה התקיימה ביום  
 המועצה.

 
 

 נוכחים :
 ראש המועצה  – יאסר ג'דבאןמר 

  וממלא מקום סגן  –מר מחסן נסראלדין
 חבר המועצה  – נשאב ג'אנםמר 
 חבר המועצה  – נעים טרודימר 

 חבר המועצה  –מר עלי סבאח 
 חבר המועצה  –מר איאד עבדאללה 

 
 

 חסרים :
 חבר המועצה  –מישיל נאסר מר 

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

 
 

 משתתפים :
 מזכיר / גזבר המועצה  –מהדי נסראלדיןמר 
 מבקר המועצה  –מעד'א עבדאללה מר 

 
 

 היום :על סדר 
 פיתוח תיירותי בגרעין הכפר.ממשרד התיירות לת תקציבי אישור קבלת הרשאה .1

 ה ,הקמ, תכנון חברתי עבור ההשוויון ת ממשרד תקציבי האישור קבלת הרשא .2

 מיזמים דיגיטליים. של  דרוגש

 . משרד החינוך עבור עיצוב גניםמתקציבית  האשור קבלת הרשא .3

 .מידהור עיצוב מרחבי לאישור קבלת הרשאה תקציבית ממשרד החינוך עב .4

  .ביבהסהסביבה עבור חינוך בנושא  אישור קבלת הרשאה תקציבית ממשרד להגנת .5

 . וסגירתוהסרת חסמי תכנון  393ח לתב"ר מס' פתו 'מקרן לעב ₪ 39,188העברת  .6

 התקשרות בחוזים שונים .  .7
 
 



יל את הדיון התחפתח את הישיבה , ברך את הנוכחים ראש המועצה  – מר יאסר ג'דבאן
 בסעיפים לפי סדר היום .

 
 לאחר התדיינות בין הנוכחים הוחלט כדלקמן :

 
 ₪ 2,000,000ע"ס של  ממשרד התיירות ת תקציבי הלאשר פה אחד קבלת הרשא .1

 הכפר העתיק . ןלביצוע פיתוח תיירותי בגרעי

 ₪ 450,000של  ע"סחברתי שוויון לממשרד ה אחד קבלת הרשאה תקציבית פלאשר  .2
 .ברשות  טליים ימיזמים דיגשל תחזוקה תפעול ו , שדרוג ,ה הקמ, עבור תכנון 

 עבור ₪ 100,000של  ע"ס החינוךממשרד ה אחד קבלת הרשאה תקציבית פלאשר  .3
 .עיצוב גנים 

עבור  ₪ 80,000של  ע"ס החינוך ממשרד ה אחד קבלת הרשאה תקציבית פלאשר  .4
 .  עיצוב מרחבי למידה

 ₪  140,900של  ע"סה בילהגנת הסבממשרד ה אחד קבלת הרשאה תקציבית פלאשר  .5
 .פרוייקט חינוך בנושא סביבה עבור 

הסרת  393מס'  ב"רמקרן לעב' פיתוח לת ₪ 39,188לאשר פה אחד העברת סכום של  .6
 באיזון תקציבי .ת התב"ר חסמי תכנון וסגיר

 

 לאשר פה אחד התקשרות בחוזים שונים : .7
 ₪ 30,000בעלות של ת "אתוכנית מתאר כסרא לפי נוהל מבהכנת  – יהלום הגליל)א( 

 . לפני מע"מ
 

מתוצאות המכרז  4%בשיעור של סמיע  –א עבודות ניקוז כסרתכנון  – דנק סעמו)ב( 
 של הקבלן הזוכה .

 
 בע"מ. 2017לכוורת יועצים    תשע נקודות בע"ממ הסבת מכרז יועץ לפתוח ארגוני)ג( 

 
חודשים  36 -ללראש המועצה , רכב השכרת  –סעד אינטגריטי עסקי רכב בע"מ  ד()

   ₪ 14,940לחודש בנוסף לתשלום חד פעמי בסך  ₪ 5,400בעלות של 
 
 

  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     

                20נרגס/


