
 

 

 

 

 מזכיר המועצה 

 

Email : Khaled_jr@iula.org.il 

04-6100748  FAX 

 02/2021ן מס' יימן המנישיבת המועצה 

 23.3.2021ליום  
 נוכחים :

 מר גרבאן סוהיל    חבר המועצה     חבר המועצה        - ראש  -שיך מוראד עמאש 

   חבר המועצה - גרבאן סעיד מר            חבר המועצה             –  עיד עמאשמר  

 מר מחמד לוטפי גרבאן                    חבר המועצה  -   גרבאןאוסמה  מר 

                    חבר המועצה  –מר פואאד עמאש 

 נעדרים : 

        חבר המועצה          -מר אברהים עבד עמאש    חבר המועצה                - אברהים חליל מר 

 חבר  המועצה        -באסם  עמאש      מר               חבר המועצה -אשרף       גרבאן מר

 חבר המועצה –אחמד תופיק מר 

 משתתפים לא חברים :

 יועמ"ש   –  דלאשה  עו"ד, מזכיר המועצה  –חאלד גרבאן  כחו :נ

   חשב מלווה. -יום טוב יקר ,מבקר פנים במועצה  -וסף עמאש, יגזבר המועצה -דאהר אגבריה: נעדרו 

            

 :  על סדר היום  
 

 מן המניין .  01/2021 ס'ישיבת המועצה  מ לאשור פרוטוקו .1

 דוח ראש המועצה  .2

 תב"ר מפעל הפיס .  –אישרור החלטה  .3

 אישור צירוף מורשה חתימה חשב מלווה חדש ) עוני ריאן(  .4

 שונות  .5

 

 18:35הישיבה נפתחה בשעה  

 

 01/2021קול ישיבת המליאה מן המניין מס' פרוטו את  אחד–פה אישרה המועצה  .1

 - דוח ראש המועצה : .2

גסר    תושבימ 80%שיווק ובניית יח' דיור לפי  מחיר למשתכן: נערכה הגרלה וזכו -מתחם ראשון -

אל זרקא .בימים הקרובים תהיה הגרלה נוספת למתחם השני, חובתנו לעודד כמה שיותר תושבים  

 המועצה תצא במסע הסברה בקרב התושבים. להירשם. 

 

 חוף רחצה :  -

 , שעות הפעילות כמדי שנה 21.3.2021העונה נפתחה כמתוכנן ביום 
   9:00שישי שבת החל משעה    10:00 - 16:00 אפריל    –מרץ 

   9:00שישי שבת החל משעה    10:00 - 18:00 יוני  – מאי 

   9:00שישי שבת החל משעה  10:00-19:00 אוגוסט   – יולי 

 9:00שישי שבת החל משעה    10:00-18:00 אוקטובר   – ספטמבר 

          

 . 2סוג לניהול התחנה ע"י מציל הקלה קבלת שם ל  למשרד הפניםבקשה הוגשה  -

 עבריינים.  באמצעות חוק זה יהיה אפשר לקנוס ,בהכנה ע"י משרד אגבריה חוק עזר: -

לפי המפרט שהוכן ע"י המתכנן סולימאן  באמצעות הקלן שלמה חביביבוצעו  : תהנגישועבודות  -

 מחמיד. 

 להרתעת עבריינים. חבר המועצה : מציע להעסיק שיטור בשכר  -פואאד עמאש

 

-  
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Email : Khaled_jr@iula.org.il 

04-6100748  FAX 

 

 

, שכרנו מבנה חלופי עד שיפוץ המקום אצל מחמד דיאב קרוט.  : הגן נשרף גן ילדים  אגיאל -

₪, לחב' הביטוח קיים הסדר לא מחייב   240,000-אמד הנזק למבנה בכ חשל  חב' הביטו  יהשמא

היועמ"ש  ,, המועצה שוקלת לבחור באחד מהםהשיפוץ  ים בתחוםמח עם קבלנים וחברות שמת

 .הישירה ללא מכרז אך יחד זאת ממליץ לנהל מו"מ להורדת העלויות ההתקשרות ך מאשר דר

 יוזמנו נציגי הקבלנים למו"מ.  החלטה :  

 

 תב"ר מפעל הפיס .  –אישרור החלטה  .3

 -כדלקמן :  ההחלטהוח אחד את ניס-ת פהרהמליאה מאשר       

בסכום   1.3.2021בלה המצורפת מיום ט לפי ה 2023-2020" הקדמת כספי מפעל הפיס לשנים    

₪ עבור   ₪624,174 עבור אולם ספורט/מרפ"ק וסכום של  3,537,010 -₪  4,161,184כולל 

 תכנית הפעלה לרווחה וקהילה " 

 

 אישור צירוף מורשה חתימה חשב מלווה חדש ) עוני ריאן(ש .4

לתפקיד חשב מלווה וצירפו   023379055אחד את מינוי של מר ריאן עוני בעל  ת.ז. –המליאה מאשרת פה   

 המועצה (     ת)  על מסמכי והתחייבויוכבעל זכות חתימה שלישי נוסף לראש הרשות והגזבר 

 

 

 

 19:20הישיבה ננעלה בשעה 

 

 

 אשור הפרט וקול

 ----------------- יו"ר המועצה     -שיך מוראד עמאש    

 ----------------- מזכיר המועצה  –חאלד             גרבאן

 

 

 

 

 

 

 העתקים : 

 חברי המועצה

 היועץ המשפטי למועצה , משרד מבקר המדינה ,  –מחוז חיפה , עו"ד דלאשה הישאם    –משרד הפנים 

 כאן -מבקר פנים-יוסף עמאש 

 

 

 

 

 

 

 


