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 ישיבת מועצה מן המניןס 

 6/12מס' 

 

 בבנין המועצה. 18:00שעה  18/9/12הישיבה נערכה ביום 

 

 :נוכחים

 ראש המועצה המקומית. -מר ביאן קבלאן .1

  מ.מ. ראש המועצה. -מר ריאד סעד .2

 חבר המועצה  –מר עדנאן ח'יר  .3

 חבר המועצה -מר אוסאמה זויהד .4

 חבר המועצה. -מר פאדל קורדאב .5

 חבר המועצה -מר רושדי עטילה .6

 חבר המועצה. -מר עבדו עבדו .7

 חבר המועצה. -מר סאלח סרבוך .8

 חבר המועצה. -מר סלאח אבו עסלה .9

 (18:39סגן ראש המועצה  )הצטרף לישיבה בשעה  –מר מלחם מוראד  .10

 

 :למרות שהוזמנו כדין נעדרים

 חבר המועצה -מר זיאד חמוד -

 סגן ראש המועצה  –מר מחמוד נג'ם  -

 :משתתפים

 מזכירת המועצה. -דבור גב' פדוה -

 יועמ"ש. -עו"ד עאדל עלי -

 .גזבר המועצה -מר האדי סעד -

 

 על סדר היום:

מהמשרד להגנת הסביבה כתמיכה ₪  38,000אישור הקצבה ע"ס  .1

 .בפרויקט הכנת מהלכי התייעלות במסגרת תג סביבה 2012לשנת 

מהרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ₪  30,000אישור הקצבה ע"ס  .2

 . 2012ות בנושאי בטיחות בדרכים לשנת עבור פעיל

מבנים  2ממשרד החינוך עבור ₪  200,000אישור הקצבה ע"ס   .3

 יבילים לתוכנית עוז לתמורה לבי"ס ע"ש גאלב מנסור . 

 

 ן חוקי ראש המועצה פתח את הישיבה :מאחר והתקיים מני

 :  1 סעיף

 2012 מהמשרד להגנת הסביבה כתמיכה לשנת₪  38,000אישור הקצבה ע"ס 

 .בפרויקט הכנת מהלכי התייעלות במסגרת תג סביבה

 

 : אושר פה אחד.החלטה

 

 



2 
 

 : 2סעיף 

מהרשות הלאומית לבטיחות בדרכים עבור ₪  30,000אישור הקצבה ע"ס 

 .2012פעילות בנושאי בטיחות בדרכים לשנת 

 

 מתמקדים בעיקר בבתי הספר.ראש המועצה: 

 ה: אושר פה אחד.החלט

 

                                                                                                    : 3סעיף 

מבנים יבילים  2ממשרד החינוך עבור ₪  200,000אישור הקצבה ע"ס 

 לתוכנית עוז לתמורה לבי"ס ע"ש גאלב מנסור . 

ינוך כדי אושר לבנות פינות עבודה בבי"ס חט"ב, פנינו למשרד החראש המועצה: 

ערכנו אתמול סיור ובתיאום עם המנהל איתרנו שני  .לתקצב אותנו לרכוש יבילים

מקומות להצבת היבילים.. במקביל הגשנו בקשה לבניית במידה ונבנה נשתמש בהם 

 למטרות אחרות לשימוש הרשות.

 ה: אושר פה אחד.החלט

 

קריאת ולאחר  18:39סגן ראש המועצה מר מלחם מוראד הגיע לישיבה בשעה 

 הסעיפים הוא הודיע: מצטרף להצבעת חברי המועצה ומאשר את הסעיפים(

 

 .18:45הישיבה ננעלה בשעה 

 

 

                                                                      

_________________     _________________ 

 פדוה דבור         ביאן  קבלאן     

 מזכירת המועצה            מיתראש המועצה המקו

 

 

 

 

 


