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 , באולם הישיבות בבניין המועצה.00:81בשעה  2021.10.05שלישי 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 

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

 
 
 

 משתתפים :
 / גזבר המועצה  מנכ"ל –מהדי נסראלדיןמר 
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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:

 
עבור נאמני ₪  132,000לאשר פה אחד קבלת הרשאה תקציבית ממשרד הבטחון ע"ס של  .1

 קורונה לבתי ספר .

 

נגישות פיזית גן אלמחבה  445לאשר פה אחד הגדלת היקף ביצוע העבודה לתב"ר מס'  .2
 ₪ . 132,257לסכום של ₪  123,395של  םמסכו

 

אלוג'דאן נגישות פיזית בי"ס  446הגדלת היקף ביצוע העבודה לתב"ר מס' לאשר פה אחד  .3
 ₪ . 174,622לסכום של ₪  159,196רב תחומי מסכום של 

 

 משכר 85% קת מר רוני ספא מהנדס המועצה בחוזה אישי בשיעור שלהעסלאשר פה אחד  .4
 . 24.09.2017משרד האוצר מיום את בהתאם למכתב זבהתאם לגודל הרשות ו מנכ"ל

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

 
 קיים עודף בתב"ר ע"ס של , ₪  1,373,525הביצוע היה ע"ס של  – גן קק"ל 400תב"ר מס'  )א(
 אשר יועבר לקרן עב' פיתוח . ₪  16,475      

 
בגובה , ₪  107,084הביצוע היה ע"ס של  – חיזוק מבנים מרעידת אדמה 402תב"ר מס'  (ב)

 התקציב המאושר .
 

בגובה , ₪  105,480הביצוע היה ע"ס של  – חיזוק מבנה מקיף מרעידת אדמה 406תב"ר מס'  (ג)
 התקציב המאושר .

 
קיים עודף בתב"ר , ₪  1,525,459הביצוע היה ע"ס של  – הקמת פיס ירוק 411מס'  תב"ר  (ד)

 אשר יועבר לקרן לעב' פיתוח .₪  6,740ע"ס של 
 

קיים עודף , ₪  1,198,413הביצוע היה ע"ס של  – איטום גגות מבני ציבור 437תב"ר מס'   (ה)
 אשר יועבר לקרן לעב' פיתוח .₪  4,044בתב"ר ע"ס של 

 
קיים , ₪  379,090הביצוע היה ע"ס של  – חידוש מבנים בי"ס אלבסמה 438מס'  תב"ר (ו)

 אשר יועבר לקרן לעב' פיתוח .₪  910עודף בתב"ר ע"ס של 
 

קיים , ₪  642,783הביצוע היה ע"ס של  – ביצוע עב' שיפוצים במועדון נוער 443תב"ר מס'  (ז)
 אשר יועבר לקרן פיתוח .₪  7,217עודף בתב"ר ע"ס של 

 
 
 



 

 
 

קיים עודף בתב"ר , ₪  334,000הביצוע היה ע"ס של  – שיקום כבישים 449תב"ר מס'   (ח)
 לקרן עב' פיתוח .אשר יועבר ₪  1,000ע"ס של 

 
 : לאשר פה אחד התקשרות בחוזים כדלקמן  .6

 
 תכנון של הנגשה פיזית פרטנית בי"ס חרובית, גן אלמחבה –א.מ. הנדסה מחמד זידאן   (א)

 עבור כל פרוייקט . 10%ובי"ס רב תחומי בשיעור של 

 

 ₪ . 28,500הכנת תוכנית לשיפור רמת הניקיון בעלות של  –אודט אבו גנב  (ב)
 
לקבלן פ.ר. עבודות  –השלמת עבודות פיתוח קמפוס כסרא  20/2021מסירת מכרז מס'  (ג)

 כולל מע"מ .₪  225,430פיתוח תשתיות ובנייה בע"מ בסכום של 

 
 

 
  18:30יבה ננעלה בשעה היש     

 
 

 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 


