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 , באולם הישיבות בבניין המועצה.00:81בשעה  2021.11.09שלישי 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  –עלי סבאח מר 
 
 

 : חסרים
 חבר המועצה  –מר מישיל נאסר 

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

 
 

 משתתפים :
 / גזבר המועצה  מנכ"ל –מהדי נסראלדיןמר 
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 אישור קבלת הרשאה תקציבית ממשרד הביטחון עבור נאמני קורונה . .2

 . 30.09.2021אישור דו"ח רבעוני תקופתי עד   .3

 פתיחת חשבון בנק עבור ניהול חשבון הורים בי"ס אלמנארה . .4

 .  שינוי בעלי זכות חתימה גן אחווה סמיע .5

 גביית אגרת חינוך לשנה"ל תשפ"ב . .6

 בפני חברי המליאה . 03/21הנחת המלצות ועדת הנחות מס'  .7

 שיפוץ בית העם סמיע .  447ביטול תב"ר מס'  .8

 השלמת עב' פיתוח בקמפוס . 20/2021ביטול מכרז  .9

 
 
 



 

 
 

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

 
 לאחר התדיינות בין הנוכחים הוחלט כדלקמן:

 
 עבור קולות קוראים .₪  272,600ע"ס של  החינוךלאשר פה אחד קבלת הרשאה תקציבית ממשרד  .1

 

 עבור נאמני קורונה .₪  33,000קבלת הרשאה תקציבית ממשרד הביטחון ע"ס של לאשר פה אחד  .2

 

 )מצ"ב העתק מהדו"ח( ..  30.09.2021 הרבעוני התקופתי עדאת הדו"ח לאשר פה אחד  .3

 

עבור ניהול כספי הורים לבי"ס יסודי אלמנארה  מסד סניף כרמיאל בנקבפתיחת חשבון לאשר פה אחד  .4
 :  כדלקמן כסרא אשר בעלי זכות החתימה יהיו

 
 מזכיר ביה"ס . 054815162מנהל ביה"ס ומר סאלח אסעד ת"ז  059917930מר מאלק נסראלדין ת"ז 

 
אשר בעלי זכות לאשר פה אחד שינוי בעלי זכות חתימה בגן אחווה סמיע המחייבים את חשבונות הגן  .5

 החתימה יהיו כדלקמן :
 

 מנהלת הגן.  037226339החינוך וגב' נסמאת פלאח ת"ז  'מנהל מח 035952373מר עבדאללה ג'אנם ת"ז 
 

עד כיתה  3החל מגיל פר כל תלמיד ₪  80ע"ס של  לאשר פה אחד גביית אגרת חינוך לשנה"ל תשה"ב .6
 עבור ביטוח תאונות אישיות ושירות בריאות השן .י"ב 

 

 הונחו על שולחן המליאה בפני חברי המליאה . 03/21מס' המלצות ועדת הנחות  .7
 

ייעוד תקציב מתאים לשיפוץ בית העם סמיע עד  447לאשר פה אחד ביטול ביצוע העבודה בתב"ר מס'  .8
 תוכנית החומש של הדרוזים .במסגרת 

 
יעוד תקציב מתאים ליביצוע השלמת עב' פיתוח קמפוס וזאת עד  20/21לאשר פה אחד ביטול מכרז מס'  .9

 במסגרת תוכנית החומש של הדרוזים .
 

  
 

  19:00הישיבה 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 


