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6.9.2018 
 

  106/18פרוטוקול ישיבה מן המניין מס' 

  18:00בשעה  4.9.2018אשר התקיימה ביום שלישי בתאריך 

 באולם הישיבות במועצה המקומית

 
 

 נכחו בישיבה:
 ראש המועצה המקומית –מר רפיק חלבי  .1
 סגן ראש המועצה המקומית –מר אמיר סאלח  .2
 חבר המועצה המקומית –מר חמיד חלבי  .3
 חברת המועצה המקומית –דה חסון גב' מירא .4
 חבר המועצה המקומית –מר מרזוק קדור  .5
 חבר המועצה המקומית  –מר האני חדיד  .6
 חבר המועצה המקומית –מר ניסים אבו חמד  .7
 חבר המועצה המקומית –מר סאמר ביראני  .8
 חבר המועצה המקומית –מר עאמר חסיסי  .9

 מנכ"ל המועצה המקומית –מר דאהש חלבי  .10
 
 

 :לא השתתפו
 מ.מ. ראש המועצה המקומית –והבה והבה  .1
 חבר המועצה המקומית –מר מועין חלבי  .2
 חבר המועצה המקומית –מר רפיק בסיס  .3
 חבר המועצה המקומית  –מר יוסף חדיד  .4
 חבר המועצה המקומית –כרמל חלבי  .5

 
 השתתפו:

 גזבר המועצה המקומית –רו"ח עדואן עדואן  -
 ומיתיועמ"ש המועצה המק –עו"ד רנה לפידות  -
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 על סדר היום:
 

 .105/18, 104/18, 103/18אישור פרוטוקולים מס'  .1
החלטת מליאת המועצה להתחייב ולהתקשר עם חברות האשראי בהסכמים לסליקת עסקאות  .2

בכרטיסי חיוב / אשראי על פי התנאים המקובלים, ומסמיכה את מורשי החתימה בשם המועצה 
 ה.לפעול ולחתום על מסמכים למימוש ההחלט

אישור מליאת המועצה לפתיחת חשבון חדש בבנק דקסיה ישראל בע"מ ובו יתנהלו כספים  .3
שיתקבלו ממשרד הרווחה עבור תקציבי רווחה באופן נפרד ומסמיכה את מורשי החתימה לפעול 

 ולחתום על המסמכים הנדרשים ליישום ההחלטה.
 -אישור תב"רים .4

 תקציב משרד הפנים.₪,  600,000ע"ס  ,2018סקר נכסים לצרכי ארנונה  – 465תב"ר מס'  .א
 תקציב משרד הפנים.₪,  50,000הנגשת חטיבה צעירה בי"ס יסודי א', ע"ס  – 466תב"ר מס'  .ב
 תקציב משרד הפנים.₪,  463,000פיתוח והרחבת כבישים, ע"ס  – 467תב"ר מס'  .ג
 תקציב משרד הפנים.₪,  540,000תכנון בניין המועצה החדש, ע"ס  – 468תב"ר מס'  .ד
 תקציב משרד הפנים.₪,  90,000הצללה בבתי הספר, ע"ס  – 469תב"ר מס'  .ה
 תקציב משרד הפנים.₪,  600,000תכנון ומדידות, ע"ס  – 470תב"ר מס'  .ו
 תקציב משרד הפנים.₪,  337,000שיקום כבישים ברחבי היישוב, ע"ס  – 471תב"ר מס'  .ז
 תקציב משרד הפנים.₪,  160,000שיקום ושיפוץ משחקים בבתי"ס וגנים, ע"ס  – 472תב"ר מס'  .ח
 תקציב משרד החינוך.₪,  1,740,291שדרוג מבנים בפני רעידת אדמה, ע"ס  – 473תב"ר מס'  .ט
ובסה"כ תקציב מפעל הפיס ₪  350,368תוספת של שיפוצים במבני פיס ליד חט"ב,  – 228תב"ר מס'  .י

 ₪, 4,271,890התקציב לפרויקט 
תקציב המשרד לפיתוח הנגב ₪,  293,283בחב' הדרוזית, ע"ס  קידום פעילויות ספורט – 474תב"ר מס'  .יא

 והגליל. 
 תקציב משרד החינוך.₪,  29,730נגישות פיזית פרטנית )ראייה(, ע"ס  – 475"ר מס' תב .יב
, סה"כ התקציב תקציב מפעל הפיס₪  623,983תוספת של  הקמת אצטדיון אימונים,  – 376תב"ר מס'  .יג

 ₪. 2,500,246לפרויקט 
 המועצה המקומית.   דיווח ראש .5
 
 

 רפיק חלבי:
, סעיף ראשון על סדר היום אישור פרוטוקולים 106/18אני מתכבד לפתוח ישיבה מן המניין מס' 

103/18 ,104/18 ,105/18. 
 

 -69/18החלטה מס' 
 מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הפרוטוקולים.

 

 רפיק חלבי:
 התקשרות עם חברות האשראי. 2סעיף מס' 
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 -70/18ס' החלטה מ

מליאת המועצה מאשרת פה אחד את ההתקשרות עם חברות האשראי בהסכמים לסליקת עסקאות 
בכרטיסי חיוב / אשראי על פי התנאים המקובלים ומסמיכה את מורשי החתימה בשם המועצה לפעול 

 ולחתום על מסמכים למימוש ההחלטה.
 

 רפיק חלבי:
 ול כספי הרווחה.פתיחת חשבון חדש בבנק דקסיה לניה 3סעיף מס' 

 

 -71/18החלטה מס' 
בבנק דקסיה ישראל בע"מ ובו יתנהלו כספים שיתקבלו חדש מליאת המועצה מאשרת פתיחת חשבון 

ממשרד הרווחה עבור תקציבי רווחה באופן נפרד ומסמיכה את מורשי החתימה לפעול ולחתום על 
 המסמכים למימוש ההחלטה.

 

 -אישור תב"רים
 

 רו"ח עדואן עדואן:
  אלש"ח תקציב משרד הפנים. 600סכום של  2018סקר נכסים לצרכי ארנונה  – 465ב"ר מס' ת

מתוכם ₪ מיליון  2.3המועצה מבצעת סקר נכסים, ע"פ פסק דין שמחייב את הרשויות. עלות הסקר 
 אלש"ח תקציב משרד הפנים. 600

 

 -72/18החלטה מס' 
 .465ד( לאשר את תב"ר מס' מליאת המועצה מחליטה ברוב קולות )מרזוק קדור התנג

 

 רו"ח עדואן עדואן:
 תקציב משרד הפנים.₪  50,000הנגשת חטיבה צעירה בבי"ס יסודי א' ע"ס  - 466תב"ר מס' 

 

 -73/18החלטה מס' 
 .466מליאת המועצה מחליטה פה אחד לאשר תב"ר מס' 

 

 רו"ח עדואן עדואן:
 תקציב משרד הפנים.₪  463,000פיתוח והרחבת כבישים ע"ס  - 467תב"ר מס' 

 

 מרזוק קדור:
 האם זה אושר בועדת התשתיות? ואיפה מיועדת ההשקעה?

 

 רו"ח עדואן עדואן:
 זה אושר במשרד הפנים. ועדת התשתיות תקבע את המקומות להשקעה.
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 -74/18החלטה מס' 
 .467מליאת המועצה מחליטה פה אחד לאשר תב"ר מס' 

 

 רו"ח עדואן עדואן:
 תקציב משרד הפנים.₪  540,000נון בניין המועצה החדש, ע"ס תכ - 468תב"ר מס' 

 

 מרזוק קדור:
 האם יש שצ"פ לבניין?

 

 רפיק חלבי:
 יש אדמת מינהל.

 

 -75/18החלטה מס' 
 .468מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תב"ר מס' 

 

 רו"ח עדואן עדואן:
 תקציב משרד הפנים.₪  90,000הצללה בבתי הספר ע"ס  - 469תב"ר מס' 

 

 -76/18החלטה מס' 
 .469מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תב"ר מס' 

 

 רו"ח עדואן עדואן:
 תקציב משרד הפנים.₪  600,000תכנון ומדידות עבור פרויקטים הנדסיים ע"ס  - 470תב"ר מס' 

 

 גב' מיראדה חסון:
 מתי מתחילים לעבוד?

 

 רו"ח עדואן עדואן:
 נית צריך לעשות תכנון מראש.זה מיועד לאחר הבחירות. כדי להציג תוכ

 

 -77/18החלטה מס' 
 .470מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תב"ר מס' 

 

 רו"ח עדואן עדואן:
תקציב משרד הפנים. זאת עבודה ₪  337,000שיקום כבישים ברחבי היישוב ע"ס  - 471תב"ר מס' 

 בשכונות ותיקות מאושרות 
 

 -78/18החלטה מס' 
 .471ד את תב"ר מס' מליאת המועצה מאשרת פה אח
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 רו"ח עדואן עדואן:
 תקציב משרד הפנים.₪  160,000שיקום ושיפוץ משחקים בבתי ספר וגנים ע"ס  472תב"ר מס' 

 

 -79/18החלטה מס' 
 .472מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תב"ר מס' 

 

 רו"ח עדואן עדואן:
 תקציב משרד החינוך. ₪ 1,740,291דרוג מבנים בפני רעידת אדמה ע"ס ש - 473תב"ר מס' 

 

 רפיק חלבי:
היתה בעיה בבי"ס א' עם המבנה הישן, נפל חומר מהתקרה. וסגרנו את הבניין. היתה הצעה להרוס את 

 הבניין, הצעה אחרת היתה לשפץ ולעשות שימור. 
 צוות הנדסי מיוחד מהטכניון בדק את הבניין והגיש תוכניות ואומדנים והתב"ר אושר לבי"ס א'.

 

 דור:מרזוק ק
 האם מדובר גם במבנים פרטיים?

 

 רו"ח עדואן עדואן:
 בהרשאה ציינו גוש וחלקה של בי"ס יסודי א' ורק שם מותר לעבוד.

 

 -80/18החלטה מס' 
 .473מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תב"ר מס' 

 

 רו"ח עדואן עדואן:
תקציב מפעל ₪  623,983קמת אצטדיון אימונים ליד מרכז התרבות תוספת של ה - 376תב"ר מס' 

 ₪. 2,500,246הפיס ובסה"כ התקציב לפרויקט 
 

 -81/18החלטה מס' 
 .376מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הגדלת תב"ר מס' 

 

 רו"ח עדואן עדואן:
תקציב מפעל הפיס ובסה"כ ₪  350,368שיפוצים במבנה פיס ליד חט"ב, תוספת של  – 228תב"ר מס' 

 ₪. 4,271,890התקציב לפרויקט 
 

 מרזוק קדור:
 באיזה סכום יוגדל המכרז? והאם זה יעבור את תקרת ההגדלה?

 

 רו"ח עדואן עדואן:     
 אנחנו מגדילים את התקציב של התב"ר, יהיה מכרז חדש.     

 

 -82/18החלטה מס'      
 ₪. 4,271,890ובסה"כ התב"ר יהיה  228מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הגדלת תב"ר      
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 בי: רפיק חל
תקציב המשרד ₪.  293,283ת ספורט בחברה הדרוזית סכום של קידום פעילו - 474תב"ר מס' 

. פעילות ספורט לילדים ונוער בהתאם 959לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל לפי החלטת ממשלה 
 לתנאים המפורטים בהרשאה.

 

 -83/18החלטה מס' 
 .474מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תב"ר מס' 

 

 עדואן עדואן:רו"ח 
 בבי"ס יסודי ב' תקציב משרד החינוך.₪  29,730נגישות פיזית פרטנית לילד ע"ס  – 475תב"ר מס' 

 

 -84/18החלטה מס' 
 .475מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תב"ר מס' 

 
 

 18:26הישיבה הסתיימה בשעה 
 

 אהש חלביד                               רפיק חלבי                                                         
 ראש המועצה                                             מנכ"ל המועצה     

 
 
 
 
 
 

 העתקים:
 ראש המועצה המקומית  –מר רפיק חלבי  -
 חברי המועצה  -
 גזבר המועצה  -רו"ח עדואן עדואן  -
 מבקרת המועצה -עו"ד סועאד חסון  -
 הל מחשוב במועצה מנ –מר פארס והבה  -
 ווה, מועצה מקומית  חשב מל -מר שלמה רייך  -
 ת יועמ"ש המועצה המקומי - רנה לפידותעו"ד  -
  משרד הפנים -הממונה על מחוז חיפה  -
 ירושלים -פנים משרד ה -הממונה על הרשומ"ק  -
 חיפה -שרד מבקר המדינה מ -הממונה על הרשומי"ק  -
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