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 , באולם הישיבות בבניין המועצה.00:81בשעה  2022.11.08שלישי הישיבה התקיימה ביום  

 
 

 נוכחים :
 ראש המועצה  – יאסר ג'דבאןמר 

  וממלא מקום סגן  –מר מחסן נסראלדין
 חבר המועצה –מר יוסף שומרי 

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

 חבר המועצה  –מר נשאב ג'אנם 
 
 

 חסרים 
 חבר המועצה  –מר רזק אלמן

 חבר המועצה  –מר מישיל נאסר 
 חבר המועצה  –מר ואפד שומרי 

 
 

 משתתפים :
 / גזבר המועצה  מנכ"ל –מהדי נסראלדיןמר 

 
 

 סדר היום : על
 . 30.09.2022אישור דו"ח רבעוני תקופתי עד  .1

 אשור קבלת הרשאה תקציבית ממש' הפנים עבור פיתוח תשתיות מבני ציבור . .2

 אישור קבלת תקציב ממפעל הפיס עבור תוכנית הפעלה לנוער וצעירים . .3

 מתקני משחקים בגני ילדים . 21/21הגדלת היקף ביצוע העבודה מכרז  .4

 כסרא . 4ביצוע כביש  433הגדלת היקף ביצוע העבודה לתב"ר  .5

 עיצוב מרחבי למידה וסגירתו. 414מהקרן לעב' פיתוח לתב"ר ₪  121העברת סכום  .6

 השלמת פיתוח כבישים וסגירתו . 465מקרן לעב' פיתוח לתב"ר ₪  2000העברת סכום של  .7

 שינוי בעלי זכות חתימה בבי"ס חט"ב אלוג'דאן. .8

 
 
 
 

 
 



 

 
 

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

 
 לאחר התדיינות בין הנוכחים הוחלט כדלקמן :

 
 )מצ"ב העתק מהדו"ח( ..  30.09.2022לאשר פה אחד את הדו"ח הרבעוני התקופתי עד  .1

 

פיתוח תשתיות עבור ₪  436,000ע"ס של  הפנים רדתקציבית ממש הקבלת הרשאלאשר פה אחד  .2
 מבני ציבור .

 

תוכנית הפעלה עבור ₪  267,840ע"ס של מפעל הפיס לאשר פה אחד קבלת הרשאה תקציבית מ .3
 לנוער וצעירים .

 

עם  מתקני משחקים בגני הילדים 21/21הגדלת היקף ביצוע העבודה למכרז לאשר פה אחד  .4
 .₪  135,000של  כוםלס ₪ 127,296של  כוםמס בע"מ הקבלן פיברן קדימה

 
 עמאד עבדאללהעם הקבלן  4ביצוע כביש  433לאשר פה אחד הגדלת היקף ביצוע העבודה לתב"ר  .5

 .₪  1,519,239של  כוםלס ₪ 1,336,863של  כוםמס ובניו בע"מ
 

עיצוב מרחבי למידה  414מהקרן לעב' פיתוח לתב"ר  ₪ 121לאשר פה אחד העברת סכום של  .6
 וסגירתו בגובה התקציב המאושר .

 

השלמת פיתוח כבישים  465מהקרן לעב' פיתוח לתב"ר ₪  2,000לאשר פה אחד העברת סכום של  .7
 וסגירתו בגובה התקציב המאושר .

 
המחייבים את חשבונות  בבי"ס רב תחומי אלוג'דאן חט"ב שינוי בעלי זכות חתימה  לאשר פה אחד .8

 יהיו כדלקמן :אשר בעלי זכות החתימה  הבית ספר
 

מזכיר  029201746ת"ז  אדהם פלאחומר  בית הספר למנה 026412759ת"ז  ג'אלב נסראלדיןמר 
 בית הספר .

 
 

  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
  נוף הגלילמשרד הפנים , 

 משרד מבקר המדינה , חיפה                                           
  2022רנא 


