ישיבה מספר 0\ 3102
חברי המועצה המקומית הנבחרת התכנסו ביום ראשון  .11121.10בשעה  13:0.בחדר הישיבות
בבנין המועצה המקומית בסמת טבעון 1
נוכחים :
מר מוניר זבידאת – יו"ר המועצה
מר יוסף זבידאת – חבר
מר נאדר חילף – חבר
מר פואד חילף – חבר
מר אמיר חילף – חבר
מר מחמד זבידאת – חבר
מר אחמד רחיבי – חבר
מר טאהא סעדי – חבר
מר עבדאלעזיז סעדי – חבר
מר סלימאן סעדי – היועץ המשפטי למועצה
מר עטייה זבידאת – גזבר המועצה
מר נימר זבידאת – מבקר פנים

נעדרים --- :
ראש המועצה פתח הישיבה בתודה לראש המועצה היוצא מר מוחמד יאסין על המאמצים שלו במשך
תקופת כהונתו  ,ואחל לו הצלחה בכל אשר יפנה 1
ראש המועצה  ,ביקש מחברי המועצה לשתף פעולה בעשייה במשך כהונתם  ,בכדי להצליח ביחד
הוא הסביר לחברי המועצה כי המועצה היום בגרעון מצטבר של  11מליון שקל1לגבי שנת 2.12
המועצה תמשיך תוכנית ההבראה ,הדגש על הגביה  1ועד סוף  2.12המועצה תסיים תוכנית
ההבראה 1
ראש המועצה קרא סדר היום  ,על חברי המועצה1

על סדר היום :

 .0הקמת ועדות המועצה – ובחירת סגן.
חברי המועצה אשרו פה אחד הרכב הועדות כנ"ל - :
א 1ועדת מכרזים :
יוסף זבידאת – יו"ר
נאדר חילף – חבר
טאהא סעדי – חבר

ב 1ועדת הנחות :
נאדר חילף – יו"ר
יוסף זבידאת – חבר
גזבר יועץ משפטי – יו"ר מחלקת רווחה

ג .ועדת חינוך
פואד חילף  -יו"ר
אחמד רחיבי – חבר
יוסף זבידאת – חבר
יחד עם חברי ציבור שיבחרו בישיבה הבאה
ד 1ועדת ספורט :
עבד אלעזיז בעדי – יו"ר
אחמד רחיבי – חבר
פואד חילף – חבר
טאהא סעדי – חבר
יוסף זבידאת – חבר
ה .ועדת מל"ח
מוניר זבידאת – יו"ר
נאדר חילף – סגן יו"ר
מחמד זבידאת – חבר
ו1

ועדת תמיכות :
אמיר חילף – יו"ר
טאהא סעדי – חבר
יוסף זבידאת – חבר

ז 1ועדת ביקורת :
עבד אלעזיז סעדי – יו"ר
פואד חילף – חבר
יוסף זבידאת – חבר
ח 1ועדת שמות רחובות :
מוניר זבידאת – יו"ר
נאדר חילף – חבר
עבד אלעזיז – חבר

ט 1ועדת הנהלה :
מוניר זבידאת – יו"ר
נאדר חילף – חבר
מחמד זבידאת – חבר
אחמד רחיבי – חבר
טאהא סעדי – חבר
עבד אלעזיז סעדי – חבר
פואד חילף – חבר
אמיר חילף – חבר
יוסף זבידאת – חבר

בחירת סגן יו"ר המועצה :
ראש המועצה הציע את מועמדות החבר נאדר חילף כסגן יו"ר המועצה
החלטה :
חבר המועצה אשרו פה אחד את הנ"ל 1

 .3אשור מורשי חתימות – וסגירת חשבונות בבנק הפועלים .
חברי המועצה אשרו פה אחד :
מורשי החתימה :
א 1מוניר זבידאת – ראש המועצה
ב 1עטייה זבידאת – גזבר המועצה
ג 1אורן גוטסמן – חשב מלווה
כמו כן אושר סגירת חשבון מס'  – 02112וחשבון מס'  220122בבנק הפועלים – סניף קרית טבעון
– 207
 .2אשור ייצוג בוועדה מקומית "מבוא העמקים "
חברי המועצה אשרו פה אחד את יו"ר מוניר זבידאת יו"ר המועצה כנציג בוועדה המקומית
מבוא העמקים 1

 .4מנוי נציג בדירקטוריון תאגיד המים
ראש המועצה הציע מועמדותו של המהנדס מר אברהים זבידאת – נציג בדירקטוריון תאגיד
המים1
חברי המועצה אשרו פה אחד את המועמד למשך שנה 1

הישיבה ננעלה בשעה . 04:41

_________________
מזכירת המועצה

________________
ראש המועצה

