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  לשכת ראש המועצה
 

 2022ינואר   17

 
 לכבוד 

 חבר המועצה   -מר אברהים עבד  עמאש                   יו"ר המועצה    -שיך מוראד עמאש    
 חבר המועצה     -מר פואאד עמאש                    סגן ראש המועצה        -מר סוהיל  גרבאן     

 חבר המועצה     -מר עיד  עמאש    חבר המועצה                           -      מר אוסמה  גרבאן
 חבר המועצה      -חבר המועצה                      מר מחמד לוטפי  גרבאן        - מר באסם עמאש           

 ועצה חבר המ     -חבר המועצה                      מר אחמד גרבאן    -מר סעיד חמדאן גרבאן   
                             חבר המועצה      -מר אשרף גרבאן     

 חבר המועצה                           -מר אברהים חליל עמאש 
 יםנמבקר פ –גזבר הרשות, מר יוסף עמאש  -יועמ"ש, מר דאהר אגבריה  -עו"ד עמאר עיאשי 

 
  א . נ .

 01/2022הנדון : ישיבת המועצה  מן המניין  מס' 
 

מן המניין   א'    01/2022הנך מוזמן לישיבת מועצה  ביום    בבניין   18:00בשעה    23.01.2022המתקיימת 
 המועצה החדש בחדר ראש הרשות .

 
 : על סדר היום

 
   . 8.12.2021מיום  08/2021 אישור פרוטוקול ישיבת מועצה מס .1
 . דוח ראש הרשות .2
 אישור שכר בכירים :   .3

 95%/ 85%גזבר   דאהר אגבריה •

 .  30%מוחמד חסן גרבאן קב"ט  •
 ותיקון ליקויים  2017-2018-2019דיון בדוחות הביקורת   .4
 . 2021וח  תיפ ₪ מתקציבי  200,000בסך   2021סקר נכסים מדידות   540תב"ר הגדלה אישור  .5
 . 2021וח תיפ ₪ מתקציבי  532,585אישור תב"ר הנגשת מבנה ציבור )מבנה מועצה ( בסך  .6
  ₪   110,353לגני ילדים בסף  2021כלים ימדיח אישור תב"ר  .7
 . והספורט  ₪ ממשרד המדע והתרבות  900,000אישור תב"ר שדרוג מגרש כדורגל בסף   .8
 ₪ במשרד הבינוי והשיכון .  935,597אולם ספורט בסף   590אישור הגדלת תב"ר  .9

 והשיכון . ₪ עבור מוסדות ציבור מתקציב משרד הבינוי   621,511אישור תב"ר בסך  .10
 .  פריפריה נגב  פיתוח₪ מהמשרד ל 1,691,855בסף  3אישור תב"ר מבנה מועצה שלב  .11
 מתקציב משרד חינוך₪ . 30,000אישור תב"ר נגשת כיתה ליקויי שמיעה ב"ס טכנולוגי  .12
 ,מתקציב משרד חינוך ₪  30,000אישור תב"ר הנגשת גן לליקויי שמיעה נגום על סך  .13
 ,מתקציב משרד חינוך ₪  950,000חידוש מבנים ב"ס עומר בן אלחטאב בסך   אישור תב"ר  .14
משרד החינוך  ₪ מתקציב    140,000אישור תב"ר להקמת שני מבני יבילים ב"ס אלשאטא   .15

 ₪ מתקציב הועדה לתכנון ובניה . 180,000
 ₪ מתקציב הוועדה לתכנון ובניה .  1,250,000אישור תבר להקמת בנין המועצה בסך   .16
צטרפות המועצה לאשכול חוף הכרמל , בנימינה , אור עקיבא , ישובי אלונה , זכרון  אישור ה .17

 יעקב, ומינוי ראש המועצה כנציג באשכול . 
 חודשים .  3אישור מינוי מהנדס הרשות מר עאווני זריקאת לתקופה זמנית ל  .18
 שונות  .19

 
 בברכה,                                                                                                        
 מונאיא עמאש                                                                                                               
 מזכירת ראש הרשות                                                                                                                         

 

 
 
 


