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  2160/פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס. 

 16:00שעה 

 

 על סדר היום :

 דווח ראש המועצה  -1

בית ספר יסודי גריפאת ע"ס של לשיפוץ אישור תב"ר מפעל הפיס  -2

200,000 ₪  

 שונות  -3

 

 חברים משתתפים :

 ראש המועצה , אמיר מזאריב -1

 יאסר היבחבר המועצה ,  -2

 וסגן ראש המועצה, פתחי רחאלחבר המועצה  -3

 מנסור גריפאת חבר המועצה , -4

 ח'אלד גריפאת חבר המועצה ,  -5

)הצטרף יותר  חבר המועצה וממלא מקום ראש המועצה , סעיד גריפאת  -6

 מאוחר 

 :חברים חסרים 

 חוסין עיאדאת חבר המועצה ,  -1

 חבר המועצה , פהים מזאריב -2

 חבר המועצה , כארם מזאריב  -3

 

 משתתפים נוספים : 

 מזכיר המועצה , אבראהים היב -

 מבקר פנים , עו"ד ויסאם פלאח  -
 יועמ"ש הרשות , עו"ד טארק מזאריב -
 רו"ח בני קונפורטי , גזבר הרשות  -
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 : דווח ראש המועצה  : 01סעיף מס. 

התמודד במכרז  מודיע שגזבר המועצה רו"ח בני קונפרטי ראש המועצה

 לתפקיד גזבר בעיריית נוף הגליל והוא יעזוב אותנו בסוף אוגוסט .

החדש בעירית נוף ו הצלחה רבה בתפקידו ובשמי ובשם חברי המועצה מאחל ל

 הגליל.

בית ספר יסודי גריפאת פוץ אישור תב"ר מפעל הפיס לשי:  02סעיף מס. 

 ₪ 200,000ע"ס של 

 

 ה אישרו פה אחד את הסעיף הנ"ל כל חברי המועצה הנוכחים בישיב

 

 : שונות  03סעיף מס. 

  הסעותשירותי  3.2021מכרז  -א

המועצה פרסמה מכרז ונגש מציע אחד על רקע הצעות  :  המועצהראש 

 יחיד .

רסם מחדש היות שביום פאני לא רואה שנכון לפסול את המכרז ולחזור ל

לא אשרתי  צריכים בלן הסעות שיסיע את התלמידים לכן אני 9.2021.

רז ע"י ועדת המכרזים ולן אני פונה אליכם ומבקש לאשר כאת פסילת המ

 1%את החלטתי ולקבל את הצעתו של המציע היחיד בהנחה של 

 מהאומדן .

יועמ"ש הרשות עו"ד טארק מזאריב הציע את הנושא בפני מליאת 

בהסעות  1.9.2021על מנת שלא נתקע ב  המועצה, אני בגישה שכן

 וך מיוחד .תלמידי החינ

 לדעתי ההעה הינה סבירה וניתן לקבל הצעת יחיד במכרז הנ"ל .

חבר המועצה ח'אלד גריפאת : אנחנו חברי ועדת המכרזים אתמול 

 החלטנו לפסול את המכרז .

חבר המועצה יאסר היב : אני לא רואה שנכון לקבל את הצעתו של 

 המציע היחיד .

 .א את הדיון בפני המליאהיראש המועצה הב
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 בדעה אחת שיש לצאת למכרז חדש.כל חברי המועצה הנוכחים 

א דו"ח המבקר פנים ילהב ,חבר המועצה יאסר התנגד ועדת הביקורת :  -ב

 הביקורת . תלמליאה לפני שמביאים לוועד

המליאה מאשרת להביא את הדו"ח בפני ועדת הביקורת ואחר כך למליאת 

 המועצה .

רזי כוח אדם, ראש המועצה בחינה למכ תחברי מועצה בוועד 2אושר  -ג

 הציג את התקנה בפני מליאת המועצה .

 את עצמי.: אני מציע גריפאת  ח'אלד המועצה חבר 

 סגן ראש המועצה פתחי רחאל : אני מציע את עצמי. 

 החלטה פה אחד למנות את שני החבר : 

 פתחי רחאל  .1

 ח'אלד גריפאת  .2

 הבחינה במועצה  תלחברים בוועד

 חברי המועצה מאשרים פה אחד 

 

 

 

 

 

 19:05הישיבה ננעלה בשעה 

 רשם : אבראהים היב, מזכיר המועצה 

 

 

 


