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פרוטוקול מליאת מועצה מן המניין מס' 5
הישיבה התקיימה ביום חמישי בתאריך  22/12/0/בשעה  ,12000באולם הישיבות בבניין
המועצה.
חברי מועצה נוכחים 0סאלם אבו רביעה  -יו"ר
מחמד אבו עג'אג' – סגן ומ"מ ראש המועצה
ח'ליל אלג'ויני – סגן ראש המועצה
ח'אלד אבו עג'אג' – סגן ראש המועצה
סאלם אמטיראת  -חבר
סלימאן אבו עג'אג' – חבר
עבדאללה אלקורעאן-חבר
מחמד אבו נג'א  -חבר
סאלם אבו חאמד – חבר
מוזמנים נוכחים0

פיאד מחאמיד  -גזבר
עו"ד חן אביטן  -יועמ"ש
מחמד אלקרעאן  -עוזר ראש מועצה
סאלם אלסרור – דובר

חברי מועצה נעדרים 0שיח' אברהים אלעמור  -חבר
סלימאן אבו חמיד  -חבר
מוזמנים נעדרים 0מנצור אבו עג'אג'  -מזכיר ומנהל כח אדם
מוחמד אבו רביעה  -מהנדס המועצה
אריה אונציק  -חשב מלווה
על סדר היום 0
 .1קביעת ימים ושעות למליאות מועצה –הוסכם על דעת ובהסכמת כלל הנוכחים שישיבות
יתקיימו בשעה  13.30בימי חמישי הראשון בכל חודש.
המליאה
החלטה0
קביעת הימים והשעות אושרו פה אחד.
 .2ראש המועצה מברך את חברי המועצה החדשים ומאחל הצלחה לכולם.
סעיף  1לפרוטוקול מס' – 1סאלם אבו חאמד מבקש להלין על אי בחירת חבריו לראשות
מכרזים ורכש.

עו"ד חן-לא רלוונטי לסעיף , 1אישור פרוטוקול אמור רק לאשר את מה שנאמר.
החלטה 0פרוטוקול מס'  1מאושר פה אחד.
סעיף -2הצהרת אמונים-נחתם.
סעיף  -3אישור חח"ד חשבון עו"ש בבנק דקסיה ישראל ע"ס .₪ 185808000
גזבר 0מידי שנה מאשרים את החח"ד בדקסיה ,מדובר בחידוש של הקצאת אשראי.
החלטה0
המועצה מאשרת פה אחד את אישור חח"ד חשבון עו"ש בבנק דקסיה ישראל ע"ס
. ₪ 185808000
סעיף  -4אישור חח"ד בנק דקסיה ישראל ע"ס .₪ 3008000
החלטה0
המועצה מאשרת פה אחד את אישור חח"ד בנק דקסיה ישראל ע"ס .₪ 3008000
../.

סעיף - 5אישור חח"ד בנק דקסיה ישראל ע"ס .₪ 4008000
החלטה0
המועצה מאשרת פה אחד את אישור חח"ד בנק דקסיה ישראל ע"ס .₪ 4008000
סעיף -6אישור חח"ד חשבון עו"ש בבנק דקסיה ישראל ע"ס .₪ 4008000
החלטה0
המועצה מאשרת פה אחד את אישור חח"ד חשבון עו"ש בבנק דקסיה ישראל ע"ס 4008000
.₪
( חברי המועצה הנוכחים אישרו פה אחד את ההקצאות והמסגרות נשוא הסעיפים הנ"ל).
סעיף - 7בחירת ועדת מיסים והנחות.
הוצע שחברי ועדת מיסים והנחות יהיו:
סאלם אמטיראת-יו"ר
סאלם אבו חאמד-חבר
אחמד אבו עג'אג'-חבר
עבדאללה אבו שריקי –חבר
עו"ד חן אביטן-חבר
החלטה:
המועצה מחליטה פה אחד על החברים הנ"ל.
סעיף -8הגדלה לתב"ר  - 108הצטיידות לבי"ס תל-כסיף שלב ג'  -התחייבות מס' - 97
 2007/03/019ע"ס .₪ 738500 -
החלטה:
המועצה מחליטה פה אחד לאשר את התב"ר -הגדלה לתב"ר  - 108הצטיידות לבי"ס תל-כסיף

שלב ג'  -התחייבות מס'  2007/03/019 - 97ע"ס .₪ 738500 -
סעיף - 9הגדלה לתב"ר  - 105הצטיידות לבי"ס יסודי כסיפה (אלירמוק) שלב ב'  -התחייבות מס'
 2007/03/018 - 97ע"ס .₪ 738500 -
החלטה:
המועצה מחליטה פה אחד לאשר הגדלה לתב"ר  - 105הצטיידות לבי"ס יסודי כסיפה (אלירמוק)
שלב ב'  -התחייבות מס'  2007/03/018 - 97ע"ס .₪ 738500 -
סעיף  - 10הגדלה לתב"ר  - 93הצטיידות לגן ילדים שכונה  - 42התחייבות מס' 2006/03/038 - 97
ע"ס .₪ 268000 -
החלטה:
המועצה מחליטה פה אחד לאשר הגדלה לתב"ר  - 93הצטיידות לגן ילדים שכונה  - 42התחייבות
מס'  2006/03/038 - 97ע"ס .₪ 268000 -
סעיף - 11הגדלה לתב"ר  - 126קירוי מגרש בבי"ס חמאד אבו-רביעה – מענק מס' תב"מ ל-
3230/2007
ע"ס .₪ 758000 -
החלטה:
המועצה מחליטה פה אחד לאשר הגדלה לתב"ר  - 126קירוי מגרש בבי"ס חמאד אבו-רביעה – מענק
מס' תב"מ
ל 3230/2007 -ע"ס .₪ 758000 -
../.

סעיף -12אישור תב"ר מיזוג לבי"ס תל-אלמלח התחייבות מס'  2008/11/002ע"ס – .₪ 508000
החלטה:
המועצה מחליטה פה אחד לאשר תב"ר מיזוג לבי"ס תל-אלמלח התחייבות מס'  2008/11/002ע"ס –
.₪ 508000
סעיף -13אישור תב"ר מיזוג לבי"ס אבו-ואדי התחייבות מס'  2008/11/003ע"ס – .₪ 208000
החלטה:
המועצה מחליטה פה אחד לאשר תב"ר מיזוג לבי"ס אבו-ואדי התחייבות מס'  2008/11/003ע"ס –
.₪ 208000
סעיף - 14אישור תב"ר מיזוג לבי"ס חמאד אבו-רביעה התחייבות מס'  2008/11/004ע"ס – .₪ 208000
החלטה:

המועצה מחליטה פה אחד לאשר תב"ר מיזוג לבי"ס חמאד אבו-רביעה התחייבות מס' 2008/11/004
ע"ס – .₪ 208000
סעיף -15אישור תב"ר ע"ס  8₪ 278900השתתפות הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
החלטה:
המועצה מחליטה פה אחד לאשר תב"ר ע"ס  8₪ 278900השתתפות הרשות הלאומית לבטיחות
בדרכים.

רשם פרוטוקול0
עו"ד חן אביטן

סאלם אבו רביעה
ראש המועצה

מנצור אבו עג'אג'
מזכיר המועצה

