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 , באולם הישיבות בבניין המועצה.00:81בשעה  2021.08.03שלישי הישיבה התקיימה ביום  
 
 

 נוכחים :
 ראש המועצה  – יאסר ג'דבאןמר 

  וממלא מקום סגן  –מר מחסן נסראלדין
 חבר המועצה  –עבדאללה  מר איאד

 חבר המועצה  – נשאב ג'אנםמר 
 חבר המועצה  –מר יוסף שומרי 

 חבר המועצה  –מר מישיל נאסר 
 חבר המועצה  –עלי סבאח מר 

 
 

 חסרים :
 חבר המועצה  –מר רזק אלמן

 חבר המועצה  –מר ואפד שומרי 
 
 
 

 משתתפים :
 / גזבר המועצה  מנכ"ל –מהדי נסראלדיןמר 

 
 
 

 סדר היום :על 
 אישור קבלת כספים מהוועדה המקומית לתכנון ובנייה מעלה הגליל . .1

 . 30.06.2021אישור דו"ח רבעוני תקופתי עד  .2

 גן קק"ל . 400הקטנת תקציב תב"ר מס'  .3

 שינוי בהרכב ועדות המועצה . .4

 הצטיידות יח' התפתחותית . 419סגירת תב"ר מס'  .5

 מינוי חבר דירקטוריון במנהלת פארק התעשייה כ.ס.פ בע"מ . .6

 התקשרות בחוזים שונים . .7
 
 
 
 



 

  
יל את הדיון בסעיפים התחופתח את הישיבה , ברך את הנוכחים ראש המועצה  – מר יאסר ג'דבאן

 לפי סדר היום .
 

 לאחר התדיינות בין הנוכחים הוחלט כדלקמן:
 

מהוועדה המקומית לתכנון ובנייה מעלה הגליל היטל השבחה כספי לאשר פה אחד קבלת  .1
 שיקום כבישים .פרוייקט לביצוע ₪  237,000בסכום של  2021עבור שנת 

 

 )מצ"ב העתק מהדו"ח( . . 30.06.2021 עדלאשר פה אחד את הדו"ח הרבעוני התקופתי  .2

 

לסכום של ₪  1,517,000גן קק"ל מסכום של  400הקטנת תקציב תב"ר מס' לאשר פה אחד  .3
  .ההרשאה הכספיתנכלל בתוך  (₪ 127,000)לפרוייקט התכנון  מאחר ותקציב₪  1,390,000

 
ת קניות, שימור אתרים, תנועה, הקצאות, ולאשר פה אחד מינוי מר רוני ספא חבר בוועד .4

 שמות, התקשרויות במקום החבר מר נהאד ח'טיב אשר פרש לגמלאות .

 

הצטיידות יח' התפתחותית , הביצוע היה ע"ס של  419סגירת תב"ר מס' לאשר פה אחד  .5
 אשר יועבר לקרן לעב' פיתוח .₪  3,152קיים עודף בפרוייקט בסך של ₪  311,978

 

מינוי מר רוני ספא חבר דירקטוריון במנהלת פארק התעשייה כ.ס.פ. בע"מ לאשר פה אחד  .6
 במקום החבר מר נהאד ח'טיב . 

 
 : לאשר פה אחד התקשרות בחוזים כדלקמן .7

 
הנגשת ראייה בי"ס רב תחומי לקבלן איאד גביש בסכום של  15/2021 מסירת מכרז מס'  (א)

 כולל מע"מ .₪  123,395

 

הגשת גן ראייה אלמחבה לקבלן איאד גביש בסכום של  16/2021 מסירת מכרז מס'  (ב)
 כולל מע"מ .₪  159,196

 
 

  18:30הישיבה ננעלה בשעה      
 

 בכבוד רב        רשם את הפרוטוקול    

 יאסר ג'דבאן                            מהדי נסראלדין      

 ראש המועצה                  / גזבר המועצה  מנכ"ל   

 : יםהעתק
 חברי המועצה 

 משרד הפנים , י"ם
 משרד הפנים , נצרת 

 משרד מבקר המדינה , חיפה                                              
  2021רנא 


