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פרוטוכול מליאת המועצה מס 5/2017
מיום מ19/6/207
נוכחים:
מר דבאח אחמד-ראש הרשות
עו"ד נסר סנעאללה –סגן
מר נמר חוסין-חבר המועצה
מר מוחמד נעים עומר-חבר המועצה
מר מוחמד מוסא-חבר המועצה
מר חרמה אחמד-חבר המועצה
נעדרים
עו"ד עותמאן חאלד-חבר
מר אסדי אברהים-חבר
מר עלי חמייד אסדי-חבר
עו"ד מונגי סאלחה-חבר
מר טאהא רבאח אסדי-חבר

 .1المصادقه على محضر جلسة السابق -.4/2017מאושר פה אחד -עם תיקון הנוכחות ועם תיקון סעיף
בית ספר פרטי טכנולוגי-כדלקמן :تكنولوجية ابو زيد :في الجلسه السابقه استمعنا للعائله للمستشار القانوني لمدير
الثانويه وعرضنا موضوع المدرسه االعداديه القديمه التي ستحول الى مدرسه شامله ستكون تكنولوجيه في الشامله االخيره
الجديده
رباح  :انا مع التصويت .
رئيس المجلس  :الرئيس يطلب تاجيل التصويت حول هذا البند  ,ويطلب راي المستشار القضائي للمجلس بموضوع تاجيل
التصويت .المستشار القضائي يصرح انه ال يستطيع ابداء رايه حاال ويطلب اعطاءه فرصه لدراسة الموضوع واعطاء تقرير
خطي الحقا
لذلك قرر رئيس المجلس تاجيل التصويت حتى استالم الرد القانوني من المستشار القضائي للمجلس المحامي خليل نعمه.

 .2אשור תב"ר איכות סביבה  1500אלף -.₪מאושר פה אחד
 .3עדכון ועדת הנחה-.לאור התפטרות חבר המועצה מר עלי חמייד אסדי מהועדה המליאה ממנה
את עו"ד עותמאן כיושב ראש הועדה .מאושר פה אחד
 .4הקמת ועדת כספים -.ועדת רשות לא חובה
 .5הקמת ועדת מיגור אלימות -.מאושר הרכב הועדה כדלקמן
ראש המועצה דבאח אחמד-יו"ר הועדה
יוסף אסדי-מזכגיר המועצה-חבר
מר מגיד מוסא-מנהל חינוך –חבר
גב אסדי סוזאן-מנהלת רווחה חברה
מר וסאם עומר-קב"ט -חבר
מר אסדי סאלח-יועץ לענייני אזרחים ותיקים-חבר
נציג המשטרה
מחמד נעים עןומר-חבר המוןעצה חבר ועדה
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מר נמר חוסין-חבר המועצה –חבר הועדה
מאושר פה אחד
 .6הקמת ועדת קידום מעמד הילד-.ועדת רשות אין חובה להרכיב
 .7הקמת ועדת בטחון-.ועדת רשות אין חובה להרכיב
 .8االكشاك في المدارس-.االعالن عن مناقصه علنيه لالكشاك في المدارس
 .9ציוד ורהוט גנ"י עד  250אלף -₪מאושר פה אחד להקצות מכספי מפעל הפיס
 .10מחשבים תיכון  150אלף -.₪מאושר פה אחד מכספי מפעל הפייס
.
 .11תקרה אקוסטית ספריה ציבורית  100אלף -₪מאושר פה אחד תקציב פיתוח משרד הפנים
 .12المصادقه على الجبايه وتشغيل شركة جبايه-.מאושר ההסכם עם חברת הגבייה מיום-----ומאושר
מבצע הגב ייה לפי הנחיות משרד הפנים.
.13אשיור שיפוצים בגני ילדים בית ספר אבן חלדון_ סכום  200אלף - ₪מאושר פה אחד כספי
מפעל הפייס
.14אישור פתיחת תב"ר רכישת קרקע חלקה 6גוש  18822שטח  300מ"ר ,עלות  250אלף -₪קרנות
רשות היטלי השבחה-מאושר פה אחד
.15הקצאת כספי מענק פיתוח משרד הפנים לשנת  -2017בסך  857אלף -₪פרויקט מבני עזר
מגרש כדורגל-מאושר פה אחד.

רשם-אסדי יוסף
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