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6.10.2021 
 9/2021ת המועצה מס אמלי לפרוטוקו

 6.10.2021מיום 
 

         נוכחים:
  

 יועץ משפטי -חליל נעמה     ראש הרשות-דבאח אחמד
 גזבר -אסדי יוסף     משנה ליו"ר -מוחמד אמוס

 ותסגן ראש הרשנמר חוסין  
 מהנדס-כמאל אמון     חבר המועצה-פרג מוסא

 חבר מועצה-מוחמד דבאח
 ר המועצהחב -חמדעומר מו

 חבר-קאסם עומר אסדי
 

 על סדר היו      
 وممرضين أطباءتكريم الخريجين الجدد من .1               

   وذويهم  وممرضين أطباءمن  فيما يلي  أسماؤهمالوارده  الخريجين الجدد م تكريم  وتهنئة ت                 
                

 اح امتحان الطب لمزاولة المهنهجن الدكتورحسن سعيد حسن اسدي .1

 نجاح امتحان الطب لمزاولة المهنه الدكتور فريد احمد عمر .2

 ممرضه ورده طالل ذباح .3

 ممرضه مي احمد نعمه . 4

 ممرضه سميره سعيد فؤاد عمر .5

 ممرض عمر حميد اسدي .6

 ممرضه انغام صالح حسن ذباح عمر .7

 ممرضه هاله صبيح صادق .8

 ممرضه راضي اسديى مه .9

 ممرضه عرين محمد اسدي .10

 
 في مسيرتم المهنيه دوام النجاح  ين لهم متمن             

 .8/2021.אישור פרוטוקול מליאה 2

 החלטה: אשור פה אחד    
 ₪.אלף  250.אישור תב"ר שירותי קידום פרויקטים. כספי פעולות ייעוץ ארגוני סך 3

 החלטה: אשור פה אחד
 ₪.אלף  225ורה. כספי  פעולות  ייעוץ ארגוני סך ירתי ייעוץ תחבש ר תב"ר.אישו4

 החלטה: אשור פה אחד
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 ₪.אלף  300ני סך ארגוכספי  פעולות  ייעוץ  -.אישור תב"ר שירותי  מנמ"ר.5

 החלטה: אשור פה אחד
 כספי היטל השבחה.₪ אלף  200.אישור תב" ר  תוכניות מפורטות  נקודתיות  6

 ור פה אחדהחלטה: אש
 משרד בטחון.₪ אלף  99.אישור תב"ר נאמני קורונה 7

 החלטה: אשור פה אחד
 בית ספר יסודי  ג כספי משרד חינוך.₪ אלף  50. אישור תב"ר    מרחב הכלה    8

 החלטה: אשור פה אחד
 כספי משרד בטחון. ₪  אלף   50.אישורב תב"ר   חוסן לאזרח קורונה  9

 החלטה: אשור פה אחד
 ₪לף א 200ון יום  כספי היטל השבחה. סכום מע -67תב"ר  מס דכון יור ע.אש10

 החלטה: אשור פה אחד
 ₪אלף  50יטל השבחה.סכום ה -יפוצים בתיכון ש -  155.אישור עדכון תב"ר מס  11

 החלטה: אשור פה אחד
 ניית ציוד ספורט.ק -.אישור  עדכון תב"ר  מגרש כדורגל יציע12

 החלטה: אשור פה אחד
 ספי משרד חינוך.כ-₪ אלף  734פיאד  אסדי  ר  חט"בן תב"ר בית ספ.אישור עדכו13

 החלטה: אשור פה אחד
 החלטה: אשור פה אחד 14

 ספי חינוךכ-₪אלף  205.אישור תב"ר ציוד ורהוט  אגף חדש  בית ספר אלעין 
 החלטה: אשור פה אחד

 ינוךחכספי -₪ אלף  161.אישור תב"ר ציוד ורהוט אגף חדש   בית ספר חטב פיאד 15
 החלטה: אשור פה אחד

 .הפעלת תוכנית ניצנים בתי ספר .16
 250השתתפות ת תוכנית ניצנים בבתי הספר היסודיים וגביית דמי הפעל  החלטה: אשור פה אחד

 לתלמיד ₪
 ום טיפולי סיעודי.ימרכז -.הקצאת מבנה לחברת מעונות סלאם  17

 החלטה: אשור פה אחד
 קרן חילוט ₪אלף  75-אות מניעת אלימות והתמכרויות סדנאישור תב"ר .18

 החלטה: אשור פה אחד
 .אישור הכנת תוכנית  מפורטת מתחם אלברקה אלשרקייה.19

 פתרון  סוגיית תכנון המתחםלת וסקיצה הזמנת חוות דעת הנדסי: מאושר פה אחד  החלטה"
 ית ספר אלעיןאישור תוכנית  תיקון גבולות   עם משפחת אחמד פתחאללה  ליד ב.20

 החלטה: מאושר פה אחד  
מאושר  -  18812גוש     21,25,27ריים בחלקה  מס  ציבושטחים מיקום  ת החלפותיקון אישור .21

 פה אחד
 
 
 
 

 
 המועצה גזבר -י יוסףאסד 


