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 פרוטוקול ישיבת מועצה

 7/13מן המנין מס' 

 

  18:00שעה  3.9.2013הישיבה נערכה ביום שלישי 

 

 נוכחים:

 ראש המועצה –מר ביאן קבלאן  -

 חבר המועצה –מר מחמד סעד  -

 חבר המועצה –מר עדנאן ח'יר  -

 חבר המועצה  –מר חסן קיס  -

 נעדרים )למרות הזמנתם כדין( החברים :

 מר ג'מאל חסאן   -

 רושדי עטילהמר  -

 מר אוסאמה זויהד -

 מר סלאח אבו עסלה -

 מר שפיק עלי -

 מר זיאד חמוד -

 מר ריאד סעד -

 מר מחמוד נג'ם -

 משתתפים:

 מזכירת המועצה  -

 יועמ"ש המועצה -

 גזבר המועצה -

 אשכול גליל מערבי –מר שחם תמיר  -

 

 על סדר היום :

 , ישיבת הזדהות סיעות.6/13מס'  אישור פרוטוקול ישיבות קודמת מן המנין .1

עבור רכישת מרכיבי בטחון ₪  66,666.66אישור הקצבה ממשרד החינוך ע"ס  .2

₪  50,000עבור מוסדות החינוך , כאשר השתתפות המשרד הינה ע,ס 

 ע"ח הרשות.  16,666.66מהתקציב , והיתרה ע"ס  75%שמהווים 

שח"ר במשרד  מאגף 2013אישור תקציב שיקום שכונות )חברתי( לשנת  .3

 ₪ .   159,683החינוך ע"ס 

 ממשרד הפנים . ₪  863,000אישור מענק פיתוח ע"ס  .4

מהרשות הלאומית לבטיחות בדרכים עבור ₪  27,000אישור תקציב ע"ס  .5

 . 2013מימון פעולות לבטיחות בדרכים לשנת 

ממנהלת ההשקעות במשרד הכלכלה ע"י ₪  137,334אישור מענק ע"ס  .6

 , עבור התייעלות אנרגטית במוסדות המועצה.אשכול גליל מערבי
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אישור השתתפות המועצה במכרז משותף של אשכולו רשויות גליל מערבי מס'  .7

בנושא: רכישה והקמה של מתקנים פוטו וולטאיים במסגרת הסדרת מונה  7/13

 נטו. 

אישור מינוי גזבר המועצה , ובהעדרו את מהנדס המועצה כנציג הרשות  .8

 של אשכול גליל מערבי.  7/13מכרזים המשותפת במכרז המקומית בוועדת ה

משרה(   50%אישור איוש משרת פסיכולוג חינוכי בשירות הפסיכולוגי ) .9

 בהתאם להקצאת המשרה מהשירות הפסיכולוגי במשרד החינוך. 

אישור שינוי בוועדות המועצה עקב התפטרותו של חבר המועצה מר סאלח   .10

 מקומו.סרבוך וכניסת החבר מר חסן קיס ב

 

( הישיבה לא תתקיים, 18:30ראש המועצה : מאחר ולא התקיים מנין חוקי )עד השעה 

. החברים הנעדרים יוזמנו  18:00שעה  5/9/201המליאה תתכנס שוב ביום חמישי 

 טלפונית.

 

 . 18:33הישיבה ננעלה בשעה 

 

       

_____________      _____________ 

 דבוררשמה: פדוה       ביאן קבלאן 

 מזכירת המועצה       ראש המועצה 


