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 נוכחים : 

 יו"ר הועדה  –חבר מועצה  –מר פואאד עמאש 

 חבר מועצה  –חבר הועדה   – מר מוחמד לוטפי גרבאן 

 חבר מועצה  –חבר הועדה  –גרבאן מר אוסמה 

 משתתפים לא חברים :

 זעים עמאשיועמ"ש , מר  –גב' מונאיא עמאש , מר עמאר עיאשי 

 נעדרו :
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 מועצה

 

 על סדר היום : 

    ומכרז מט"ל הפעלת מעדוניותמתן החלטות מכרז   .1
 

 

התקבלה חוות דעת יועמ"ש לפיה נקבע שכל המציאות עומדות פאותיה המהותיים והחזיר את  

המכרזים כדי   עדתשתעביר ההצעות לועדה מקצועית לאחר מכן תוחזר לוהחומר למועצה כדי 

 שתחליט על מי מבין ההצעות תכריז כהצעה זולה .

אין לי בעיה עם הרכב הוועדה המקצועית שנבחרה על ידי המועצה אך אני  –אד עמאש אדבר פו

כדי להנחות אותם מה לעשות כולל  מבקש לשבת עם חברי הוועדה לפני שיעשו את העבודה 

לבקש מהם שיבדקו היכן  מבצעים עבודה ורק לאחר מכן שיחליטו איזה נקודות להעניק לכל אחד 

בדוק מקומות העבודה של כל אחד מהצעות ותתרשם שועדה מקצועית ת.אני מבקש במיוחד 

מסוג העבודה שלהם אני גם מבקש מועדת המכרזים או נציג ממנה ישתתף פתור משגיח  

 .  תבמהלך הביקור למתנות ניהול המועדוניו

לדעתי מישהו למנות הוועדה המקצועית זו ועדת המכרזים ולא המועצה  –דבר מוחמד לוטפי 

ת צריך להיות מקובל על חברי ועדת המכרזים ואני מצטרף לדעתו של לפי הרכב הועדה המקצועי 

ועדת המכרזים כי משגיחה בדיונים שתקים הועדה המקצועית כולל  ףשיש לשתמר פואאד 

להתלבות אליהם בביקור בעסקים של כל אחד מהמועסקים , אי אפשר לקבל ועדה מקצועית  

תמנה ועדה מקצועית לא אתנגד בכך שתחליט לפי  שממנה אותה המועצה אבל אם הוועדה 

 .  די ג'סרשכול דעתה ובתנאי שהדבר ישמור על האינטרסים של תלמ

 .  לוקח את החומר הביתה ומעיין בחומר וחוזר לדון בוועדה – מוחמד לוטפי 
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 לאחר התייעצות הוועדה מחליטה למנות ועדה מקצועית כדלקמן :   –החלטה 

 שניים שתמנה אותם נציגת משרד הרווחה . .א
 מוחמד מראענה , מוחמד ג'רבאן , ראסם ג'רבאן .  . ב

 

 

 

  

 מזכירת ראש מועצה -רשמת : מונאיא עמאש 

 

 


