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 בבניין המועצה 03:81בשעה  05.07.2017' דיום 

 :נוכחים

  יו"ר הוועדה  - מר' סאלם א. עאיש

 חבר הוועדה - מר' חאלד אלסאנע

 חבר הוועדה - מר' חליל אבו מחראב

 חבר הוועדה  - מר' חמאד אבו עמאר

 חבר הועדה - מר' אחמד אלאסד

 חבר הועדה - מר' זיאד אבו סעד

 חבר הועדה - מר' עבדאללה מראחלה

 

 :נעדרים

 מר מוסא אלרבידי.לפקיר, מר ודיע אבו רטיוש, ד"ר עבדאללה אבו שריקי, מר נאסר א

 : משתתפים

 מבקר המועצה   - מר' מוחמד אלבדור 

 יועמ"ש - מר' זיאד אלסאנע  

 

 דיון:

 .2017העלאת נושא תקצוב המתנ"ס לשנת 

 חברי המועצה מסכימים לדון בנושא.

 בדומה לשנה שעברה.חברי המועצה מחליטים להגדיל את תקציב המועצה 
 חברי המועצה פונים לגזבר לחוות דעת בנושא.

 :מליאת המועצה מאשרת רשימת התב"רים המצורפת פה אחד

 רכש ציוד למתנדבים.₪  30,000תב"ר חדש ע"ס  .1
 מקור המימון: משרד הפנים.

 רכש גנרטור לחירום ונגרר.₪  50,000תב"ר חדש ע"ס  .2
 מקור המימון: משרד הפנים.

 איבזור מרה"פ ורכש מע' קשר פנימית₪  60,000ע"ס תב"ר חדש  .3
 מקור המימון: משרד הפנים.

 

 חידוש מבנה בית הספר רב תחומי לקיה.₪  367,650תב"ר חדש ע"ס  .4



 
 מקור המימון: משרד החינוך.

 תכנית אתגרים.₪  515,865תב"ר חדש ע"ס  .5
 מקור המימון: משרד החינוך.

 

 מבנה יביל בבית הספר רב תחומי לקיה.לרכישה והתקנת ₪  35,000תב"ר חדש ע"ס  .6
 מקור המימון: משרד החינוך.

כולל תשתיות  6לרכישה והתקנה בית ספר יביל בשכונה ₪  1,591,700תב"ר חדש ע"ס  .7
 והצטיידות.

 מקור המימון: משרד החינוך.

 כיתות לימוד בבית הספר אקראא. 2לרכישה והתקנת ₪  180,000תב"ר חדש ע"ס  .8
 ק.ע.פ -₪  40,000  משרד החינוך. -₪ 140,000מקור המימון: 

סה"כ התב"ר ₪,  337,538בסכום של  8בניית גן ילדים שכונה  110הגדלת תב"ר מס'  .9
 הצטיידות(₪  52,000)כולל ₪  1,922.522לאחר ההגדלה 

 מקור המימון: משרד החינוך.

סה"כ תב"ר ₪  267,217בסכום של  3בניית גן ילדים שכונה  327הגדלת תב"ר מס'  .10
 הצטיידות(.₪  26,000)כולל ₪  1,788,913לאחר ההגדלה 

 מקור המימון: משרד החינוך.

סה"כ התב"ר לאחר ₪ ,  160,000שיפוצים במבנה פיס בסכום של  346הגדלת תב"ר מס'  .11
 ₪. 280,000ההגדלה  

 מקור המימון: מפעל הפיס.

בעניין יציאה למבצע גביית  21/05/2017אימוץ המועצה לתקנות שר הפנים מיום  .12
 ארנונה.

 

הסבת תקציב הספרייה שתוכננה ליד המתנ"ס בשכונת מרכז לאולם ספורט חדש בשכ'  .13
 .ליד ביה"ס אקראא 15

 הנושא יידחה למליאה הבאה. –רשימת רחובות ביישוב  .14

שינוי ייעוד מגרשים מסחריים בכניסת היישוב שנכללים  -הצעת זיאד אבו סעד .15
 לטובת מגרשים מסחריים בשילוב מגורים. 6בהרחבת שכ' 

מגרשים מסחריים ואנו מבקשים לשנות את הייעוד  4בכניסת היישוב ישנם  -מנסור
למגרשים מסחריים בשילוב מגורים בגלל הלחץ בשכונה, ואין מגרשי מגורים 

 פיקים.מס
 חברי המליאה מאשרים פה אחד.

 
 ימית טויזר: הקלידה 

 הישיבה ננעלה.

 רשם: מחמד אלבדור 

 

_________________ 
 סאלם אבו עאיש

 אש המועצהר
 תק:הע

 תיק מכרזים.

 


