
 

 

 

בשעה   30/11/2022ב  התקיימה 10/20בה  מן המניין  שמספרה יפרוטוקול יש
 ראש המועצה  בלשכת  18:30

 נוכחים :

 ראש המועצה  -פואד עווד  

 חבר המועצה  -נסרה מטלק  

 חבר מועצה  -נזיה עבדאלראזק  

 חבר מועצה -סמיח גדבאן 

 חבר מועצה  –זיני סאלח 

 חבר מועצה   -חסרמי יאסין 

 חבר מועצה  -גאזי עווד  

 חבר מועצה  –בדוי מוחמד 

 

 נעדרים:

 חבר מועצה -חיר עווד 

 חבר מועצה -דאוד עלי 

 :משתתפים 

 גזברית -אומיה חאג' 

 יועמ"ש  -חליל גדבאן  

 

 : על סדר היום    

 אישור פרוטוקול קודם . .1
לוחות סולאריים  תנאי הלוואה והתקשרות עם בנק לאומי  285 עדכון תב"ר .2

 בנק מרכנתיל .
 פתיחת תב"ר מגרש כדורגל ע"פ התחייבות גזבר מטה אשר. .3
 פתיחת תב"ר אתגרים }קול קורא{ . .4
 פתיחת תב"ר }מעגל נשים { .5
 גביית חובות ארנונה לפי משפחות . .6
 נציגים לוועדת בחינה לבחירת מבקר פנים. 2בחירת   .7
 עדכונים בוועדות החובה של הרשות. .8
 שונות . .9

 

 



 

 

 

 אישור פרוטוקול קודם 1סעיף 

 פואד שואל האם יש הערות 

עוברים להצבעה  מבקשים להוסיף לפרוטוקול את חברי המועצה שהיו בסיור 
 במטמנה.

 הצבעה :כולם פה אחד

 

אומי לוחות סולאריים  תנאי הלוואה והתקשרות עם בנק ל 285עדכון תב"ר  2סעיף 
 בנק מרכנתיל .

  0.25%אומיה : מבקשת לעדכן תנאי הלוואה בשני הבנקים הריבית פריים 
 שנים. 12+לתקופה של 

סאלח : אנחנו חייבים לדעת אם יש קבלן לאחר הזכייה סירב להתחיל לעבוד צריך 
 לחלט את הערבות .

 פואד : מי שעיכב אותנו זה מפעל הפייס.

מייסה שלנו הוא היועץ צו התחלת עבודה המשרדים בדרך כלל מעכבים לתת 
 מחאגנה והוא יועץ טוב מאוד .

 

 פתיחת תב"ר מגרש כדורגל ע"פ התחייבות מטה אשר   3סעיף 

מעלות הפרויקט אנחנו  60%ע"ס הייתה התחייבות להשלמת פרויקט מגרש טניס 
גייסנו את הכסף ממשרד הבנוי והשיכון לכן  נסית  את הכסף להקמת מגרש 

 ספורט.

 הצבעה : כולם פה אחד 

 

 פתיחת  תב"ר אתגרים  4סעיף 

 להלן  התקציב :

 תשלום קבוע  150,000חינוך בלתי פורמלי 

 לפי מס' תלמידים    92,000                                

                                242,000   ₪ 

 וגם נשלב את ילדי התיכון  התוכניות  בבתי הספר היסודי  והחט"ב

 

 הצבעה : כולם פה אחד 



 

 

 פתיחת תב"ר מעגל נשים  5סעיף 

 פעילות לקידום מעמד האישה תוכנית מהאמגר הירוק ₪  38,000סכום ההרשאה 

 מנהלת יחידת נוער תציג את התוכנית .

 הצבעה : כולם פה אחד

 חברי מועצה לוועדת בחינה למשרת מבקר. 2מינוי  6סעיף 

 נבחר להיות מ"מ לעלי דאוד מוחמד בדוי דאוד חבר בוועדת הבחינה ועלי 

 חבר בוועדת הבחינה . סמיח גדבאן 

 

 עדכונים בוועדת חובה     7סעיף 

 וועדת מאבק בנגע סמים 

 , נסרה מטלק אבו פאדל נבחר ליו"ר וועדת מאבק בנגע סמים במקום יאסין חסרמי 

 נבחר כחבר .

 ועדת הנחות 

 מ"מ  נבחר מוחמד בדוי עלי דאוד יו"ר הוועדה 

 ועדה למיגור אלימות 

 נבחר יו"ר  בוועדה למיגור אלימות ועלי דאוד נבחר כחבר . נזייה עבדאלראזק

 ועדת תמיכות 

 נבחר כחבר בוועדת התמיכות  , חיר עווד נבחר  כיו"ר מוחמד בדוי 

 

 מעורבות חברתית חמאדה כליב.פואד מודיע נבחר רכז 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 


