פרוטוקול ישיבה מס' 4102/4
המועצה המקומית בסמת טבעון התכנסה ביום רביעי  410/50/41בשעה  40://בערב בחדר
הישיבות בבנין המועצה המקומית בסמת טבעון .
על נוכחים :
מר מוניר זבידאת – יו"ר המועצה
מר נאדר חילף – סגן יו"ר המועצה
מר פואד חילף – חבר
מר אמיר חילף – חבר
מר טאהא סעדי – חבר
מר עבד אלעזיז סעדי – חבר
מר אחמד רחיבי – חבר
מר פיראס סעדי – היועץ המשפטי למועצה
נעדרים :
מר מחמד זבידאת
מר יוסף זבידאת

על סדר היום :
 )/סקירה כללית
ראש המועצה פתח הישיבה  ,ועדכן חברי המועצה בעניין רצח הנער אמיר חילף (ז"ל) בשבוע שעבר,
ועל מאמציו בשתוף פעולה עם חברי המועצה להרגעת הרוחות  ,וסקירה כללית על התפתחות
החקירה .
חברי המועצה מוקיעים את המקרה ופונים למשטרת ישראל ולשר לבטחון פנים להתערב בצורה
מסיבית ,ולטפל בבעיה ,ולנסות לעקור אותה משורשיה .
החבר עבד אלעזיז סעדי מבקש להוציא פרוטוקול בדברים שנאמר מטעם ראש המועצה .
 .0אשור הקמת עמותה למתנ"ס ( התקשרות עם החברה למתנ"ס )
ראש המועצה הסביר לחברי המועצה שישנם  5פרויקטים אשר מופעל חלק מהם ע"י חברות וחלק
ע"י המועצה .
הפרויקטים  :עיר ללא אלימות  ,שיקום שכונות  ,חברה ונוער התוכנית הלאומית  (06/תוכנית שמידת
) משפחתונים ,יעד לצפון .
המועצה שואפת לנהל כל הפרויקטים דרך עמותה שתופעל ע"י החברה למתנ"סים .
ראש המועצה בקש לקבל החלטה להקים עמותה לנהל המתנ"ס בשיתוף עם החברה למתנ"סים .
החלטה :
חברי המועצה אשרו פה אחד הקמת עמותה מעין עירונית להפעלת המתנ"ס ,והפעלת המתנ"ס ע"י
החברה למתנסים .

 .0אשור המלצת ועדת מכרזים – ואישור החלטת ועדת הנחות
ועדת המכרזים בישיבתה מספר  000/41מיום  04./1./41המליצה על קבלת ההצעה הזולה אחרי
בדיקתה ע"י המהנדס והיועץ המשפטי  ,למכרזים הנ"ל .- :
 .4מכרז מס'  – 150/41הזוכה הקבלן דמו הנדסה הנחה
 .0מכרז מס'  – 160/41הזוכה הקבלן מחמד מקטרן הנחה
 .0מכרז מס'  - 110/41הזוכה הקבלן אבו אלעולא הנחה 0/ %
 .1מכרז מס'  – 100/41הזוכה חברת תוראב הנחה 0/ %
החלטה :
חברי המועצה אשרו פה אחד המלצת ועדת המכרזים וקבלת הצעות הזוכים  ,והזמנתם לחתימת
חוזה .
המלצת ועדת הנחות :
ועדת ההנחות בישיבתה מס'  000/41מיום  04./1./41החליטה להעביר טיפול ההנחה למשפחת
נופל למליאת המועצה
היועץ המשפטי  :הדרישה מוצדקת  ,ואני מציע להעביר את ההחלטה לאשור משרד הפנים .
ראש המועצה  :משפחת אבו נופל יקבלו מכתב מהמועצה שסופחו לכפר מיום  /4./4./40והם
יחויבו בארנונה בהתאם .
לפני שמתחילים בהליך יחוייבו לשלם ארנונה עבור שנת  , 0/41 , 0/40ולגבי' שנים קודמות
המועצה תתמוך בבקשתם לפטור אותם מתשלום ארנונה בפני משרד הפנים .
החלטה :
חברי המועצה אשרו פה אחד המלצת ראש המועצה והיועץ המשפטי בנדון.
 .3אשור ת.ב.ר .בסך . ₪ 20/2/
חברי המועצה אשרו פה אחד ת.ב.ר .בסך של  ₪ 50.454מהועדה המקומית לתכנון ובניה  ,לניהול
ותכנון פרויקטים ..

.4מנוי נציג ציבור לועדת קבלת עובדים
ראש המועצה הציע מר מופיד זבידאת כנציג ציבור לועדת קבלת עובדים במועצה .
החלטה :
חברי המועצה אשרו פה אחת מועמודתו של מופיד זבידאת כנציג ציבור בועדה .
הישיבה ננעלה משעה ./0:24
_____________________
יו"ר המועצה

______________________
מזכירת המועצה

