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 על סדר היום:

 הלוואות כיסוי גרגון מצטבר.  270,271ס' תב"רים מאישור  .1

 אישור מליאת המועצה לפתיחת חשבון בנק חדש עבור מרכז גיל הרך. .2

 עדואן עדיאן:

 אלש"ח. 3,700: הלוואה במסגרת תוכנית ההבראה ע"ס 270תב"ר 

 .במסגרת תוכנית ההבראה ₪מיליון  2: הלוואה של 271תב"ר 

 2אלש"ח כיסוי גרעונות והסדרי נושים,  3,700צורף : מהיעד של שתי ההלוואות הנ"ל כפי שפרטתי במכתב ה

 לפרעון ההלוואות. ₪מליון 
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 עאמר חסיסי:

 הם בתוך תיק האיחוד. ₪מליון   3.7האם 

 

 עדואן עדואן:

 .₪ 20,000הסכום מיועד לסגירת יתרות של ספקים עד  ₪ליון ימ 2בין היתר מדובר בהסדרים לתיק האיחוד, 

 כמענק. ₪ליון יכשנפרע את החובות הנ"ל , חצי מההלוואה יהפוך למענק ונקבל בחזרה ומ

 ספקים. 460אנחנו נעשה הסדרים עם הספקים ונפחית אחוזים מהחוב, מדובר ב 

 

 אמיר עיסמי:

 שקבלנו בתור מענקים. ₪מליון  5.7מה עשינו עם 

 

 עדואן עדואן :

 שולמו למקורות השאר עבור הסדרי נושים.  ₪מליון  4

 

 עו"ד אלי קולס:

זמנית באותה הצבעה להסמיך את בעלי זכות החתימה של המועצה ,  כל תב"ר בנפרד ובוצריך להעלות להצבעה 

 ראש המועצה, גזבר המועצה וחשב מלווה, לחתום על כל המסמכים שקשורים להלוואות האלה.

 

 רפיק חלבי:

 . 270אני מעלה להצבעה תב"ר 

 

 החלטה:

 .270חברים והתנגדות של חבר אחד את תב"ר מס'  8מליאת המועצה מאשרת ברב של 

 

 רפיק חלבי:

 .  271מעלה להצבעה את תב"ר 

 

 החלטה:

 .271חברים והתנגדות של חבר אחד את תב"ר מס'  8מליאת המועצה מאשרת ברב של 

 

 רפיק חלבי:

 מליאת המועצה לפתיחת חשבון בנק חדש עבור מרכז גיל הרךאישור 

 

 הצבעה:

 מליאת המועצה מאשרת פה אחד את סעיף פתיחת חשבון בנק חדש למרכז גיל הרך.
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 רפיק חלבי:

 קורא שאילתא של סאמר ביראני בנוגע לקבוצת הכדורעף לנשים

 הדיון במסגרת הועדה למניעת אלימות.שיבת המליאה הבאה, אני מציע שנעשה את אני אענה על השאילתא בי

 

 שמס חסון:

 התופעה מחרידה ומסוכנת , הכביש הראשי הפך לתחרותיות במיוחד בסופי שבוע.

 

 רפיק חלבי:

התחיל מבצע של המשטרה שמשתמשת במצלמות, כבר הוחרמו שלושה טרקטורונים, המבצע יימשך עד שנביא 

 שקט לתושבים.

 היה בכפר אבו סנאן , בשבת יהיה עוד כנס בכפר ג'ולס.דיווח בענין כנס ראשי רשויות ש

 בימים האחרונים היו נסיונות לכופף ידיים מטעם הממשלה, אנחנו עומדים על מס' נקודות ולא נוותר להם.

 .  הוויכוח  גם על העיתוי של ההעברה ובאיזה אופן נקבל את הכסף.₪ארד מלי 2.4הדרישה שלנו היא 

שבת למצוא פתרונות, בכפרים בגליל ישנה התגייסות אדירה ,תהיה הפגנה ענקית, אנחנו יהיו נסיונות עד מוצאי 

 נחלק כרוזים בכפר.

 אני מזמין את כולם להשתתף בהפגנה ע"מ שנקבל את הזכויות שלנו.

 

 חסיב והבה:

 האם תאמתם את זה עם העמותות?

 

 :רפיק חלבי

הציבור, חברי המועצה יכולים להזמין ולדאוג כמו ראש דברנו עם עמותת נד"א והמתנדבים , נזמין את כל 

 המועצה.

 

 מרזוק קדור:

 לסגירת הגרעון. ₪מליון  500הדרישה צריכה להיות 

 

 רפיק חלבי:

 לסגירת הגרעון. ₪מליון  300אחד התנאים יהיה כ 

הכסף האם רת , שאלה נוספת לגבי עיתוי העב תוכנית החומש צריכה להוסיף על מה שיש בתקציב המדינה

 בתחילת השנה או בסופה.

 

 מרזוק קדור:

 האם יתאפשר ניצול כל הסכום בתקופת החומש?

 

 שמס חסון:

 אם הכסף יהיה מיועד למטרות שלא נוכל ליישם , אז זה לא יעזור לנו.
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 עדואן עדואן:

יהיה מימוש ה אז לא ייה, אם אין היתרי בנייבנ יתרהיה צימרים והתנאי ה דוגמא מהעבר : תקציבים לבניית

 הרשאות.

 

 רפיק חלבי:

 ישיבת מליאה בנושא נושא שני זה 

 

 

 

 תאגיד המים, תוך שבועיים נזמן פגישה לצורך דיון וקבלת החלטות, נעביר לכם את החומר תוך שבוע מהיום.

 

 מרזוק קדור:

 אני מבקש שיהיה דיון מקדים.

 

 רפיק חלבי:

 היועץ וגם עם המנכ"ל של התאגיד וגם עם מר יוסף מישלב.אזמן בשבוע הבא לפני הדיון, שיהיה דיון עם 

 

 

 

 18:45הישיבה ננעלה בשעה 

 

 

 

 דאהש חלבי        רפיק חלבי                                   

 מנכ"ל המועצה           אש המועצהר                                 

 

 

 העתקים:

 המחוזהממונה על  –יוסף משלב אלוף )מיל(  -

 ראש המועצה, חברי המליאה. -

 ירושלים –משרד הפנים  –הממונה על הרשומ"ק  -

 חיפה –משרד מבקר המדינה  –הממונה על הרשומ"ק  -
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