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 020100 מס' מליאה  פרוטוקול ישיבת 

  07:11שעה      07.0.0100מתאריך 

 

 

  נוכחים :

 ראש המועצה -מר עבאס אבו עואד                 

 חבר  -מר חוסאם אבו עואד               

 חבר מועצה-סחבו חסאןמר א               

                

 

 אה חבר מלי-ון חסון חסנעדר: 

 

 :משתתפים 

   טוקול . ל לשכה ורושם פרומנה -עו"ד ויליאם אבו עואד                   

 גזבר המועצה-רו"ח שאדי אבו סאלחה                 

                 

 : דר היוםס על

 בה קודמתישי פרוטוקול וראיש -

 

גזבר נוכחים חברי המועצה, שאדי ה 07.0.0100מיום  020100ראש המועצה: אנו בישיבה מס' 
 וויליאם רל"ש . יש לנו אישור תברים שאדי יסביר לנו .

 

לכל הרשאה אנו צריך לפתוח תב"ר וחברי המליאה יחת תבר , פ"י הנוהל לצורך פתשאדי: ע
 .שר פתיחת תב"רצריכים לא

 

 ודמת .ראש המועצה: לפני זה נאשר ישיבה ק
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 החלטה: 

 מאושר

 ₪ 401,111ע"ס הפנים למימון מרכז הפעלה  התחייבות כספית ממשרד 0תב"ר מס' שאדי: נתחיל 
 (0110740108) מס' התחייבות  30.00.0103תוקף עד ב

 .בקש אישורכם לצורך פתיחת תב"ר מ

 : החלטה

 מאושר.

עד ליום בתוקף ממשרד הפנים לפיתוח סביבתי ההרשאה  ₪ 717,899תחייבות על סך ה  0תבר מס '
 (0110748311) מס' התחייבות  30.00.0103

 ה:החלט

 מאושר

 

רגל )תאורה( ע"ס וכדשדרוג מגרשי -הראשה תקציבית ממשרד התרבות והספורט - 3תב"ר מס' 
 (01111000104בות מס' התחיי) 31.1.0103בתוקף עד ליום  ₪ 811,111

 

 אלפ"ש על פי הבקשה לשדרוג תאורה. 811סארה: הרשאה ראשונה ע"ס 

 חוסאם: איפה זה?

  . מבקשת אישורכםסארה: במגרש

 

 החלטה: מאושר

 

 31.1.0103בתוקף עד ליום  ₪ 831,104הראשה ע"ס -מגרשי כדורגל סארה: התב"ר השני שדרוג 
 (01111000104)מס' הרשאה 

  אישורכםמבקשת 

 

 החלטה: מאושר
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)מס'  30.00.0100בתוקף עד ליום  ₪ 30,101הראשה מהמשרד להגנת הסביבה ע"ס סארה: 
 ( 01111018407הרשאה 

 החלטה:

 

 אושר. מ

 היה לנו ישיבה נוספת, מודה לכם. ישי תראש המועצה: ביום חמ

 

 

 הישיבה ננעלה. 

 

  


