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להם אצל מחמוד חלבי על הפגישה ש , פרגחלבי , מנסור: אני רוצה לברך את סאאד חלבי  פיק חלביר

 . הפרוטוקול תוקן בהתאם.55/16לגבי תיקון פרוטוקול מס' קדור  תה הערה של מרזוק יהי   עבאס.

  55/16, 54/16סעיף ראשון על סדר היום. אישור פרוטוקולים 

 

 החלטה:

 55/16, 54/46המועצה מאשרת פה אחד את שני הפרוטוקולים מס' מליאת 

 

ישיבה של ועדת שמות, הועדה ממליצה למליאת : סעיף שני אישור שמות לכבישים. הייתה  רפיק חלבי

 המועצה להעניק שמות למס' כבישים :

 הכביש ממרכז הכפר עד למתחם של נביא אבו אבראהים. -כביש ע"ש המנוח שיך אמין טריף 

 הכביש ממתחם הנביא אבו אבראהים עד למרכז הכפר.-ביש ע"ש המנוח סולטאן אלאטרשכ

 כביש אלחלוואת : הכביש ליד בתי התפילה בשכונה המערבית.

 כביש יד לבנים : הכביש בשכונת יד לבנים.

 כביש כמאל גונבלאט : הכביש מבית המנוח שיך עבד קדור עד כיכר אלדואר.

ם שנקבעו קודם כמו  כביש חלת עלי, כביש אלחרבה. אני מעלה את וכריהחלטנו להשאיר את השמות המ

 זה להצבעה.

 

 החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את השמות של הכבישים.

 

 צריך שיהיה מספור לבתים. ,חוק הכתובות : הייתה הערה למבקרת שע"פ קדורמרזוק 

 

 .אחר שצריך לטפל בו בפני עצמו פרויקט: זה  חלביפרג' 

 

 : דיווח לגבי שלושה נושאים : חלבי רפיק

א מקצועית, גב' רים ביראני נבחרה לתפקיד מנהלת התוכנית הלאומית, אני שמח על הבחירה הזאת, הי (1

ז הגיל הרך . רים תמשיך לעבוד גם במרכז הגיל הרך ברבע משרה עד כרעשתה דברים נפלאים במ

 כספים בתחום התכנית הלאומית.ואז יהיה מכרז. רים התחילה לעבוד על שחרור  9/2016

 אלש"ח. 850ע"ס  2016קבלנו הרשאה חדשה לתוכנית הלאומית לשנת 

 התוכנית עוסקת בנושאים כמו נוער בסיכון, הגיל הרך, בנושא רווחה וחינוך ותגבור של לימודים.

 משרד החינוך אישר את המסגרות החדשות שהכינה מנהלת אגף החינוך במועצה גב' אימאן ח'ליפה.

 זאת פעילות בלתי פורמאלית .

אחת  המועצה שלנו הינה לף על זכייתה בפרס הנגישות הארצי, אני מברך את גב' אומימה אבו א. ז (2

 אומימה מקבלת פרס ביום חמישי בכנס גדול.גב' א. זלף המועצות המתקדמות בנושא הנגישות, 

פגישה דחופה עם שר החינוך הבעיה של משרד החינוך מול הרשויות המקומיות הדרוזיות. נקבעה  (3

 ליום ראשון. צריך לגשר על הפערים.
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 למשל עוד לא קבלנו הרשאות עבור בי"ס יסודי חדש ושישה גנים. זה גם מעכב שיפוצי קיץ.

 השר בנט אדם מעשי ורציני ואני מאמין שהעניין יסתדר. 

 

 

של שלושת  חדשה לתוכנית הלאומית, למה הופסק השכר: אם התקבלה הרשאה  קדורמרזוק 

 העובדות שהיו בתוכנית.

 

: לפי התוכנית הלאומית, העובדות הנ"ל חתומות על חוזה העסקה שפג תוקפו ב  חלבירפיק 

, 2015למרות שהרשות עוד לא קיבלה את הכספים בגין הרבעון האחרון של שנת  31.12.2015

 בתוכנית הלאומית החדשה.המועצה כן שלמה להם שכר. הרשות מהווה נכונות להמשיך להעסיק אותן 

 

 דות ציבור.ות בנושאים שכונות ותיקות ולא מוסיש בעיות גם עם משרד השיכון . לא התקבלו הרשא

 

ת הכבישים זכה הקבלן גזאל חלבי, העבודה חולקה בין הקבלן גזאל חלבי לינושא נוסף : מכרז של סל

על הזכות לעבוד  מוותרת אשהילמועצה  ברוד, אבל חברת אחים ברוד הודיעה לבין חברת אחים

 הזה. ולכן הקבלן שיבצע את העבודה הוא גזאל חלבי. בפרוייקט 

 

 : למה לא לתת לגזאל, הוא עושה עבודה טובה. שמס חסון

 

 איך זה ששניהם זכו במכרז.מרזוק קדור : 

 

 : רשום במכרז שמותר לפצל את העבודה בין שני קבלנים. אמיר עיסמי

 

 אושרו במליאת המועצה.י: ביקשנו שעבודות בכבישים,  מרזוק קדור

 

 : דנו בזה בועדות התשתיות וקבענו סדרי עדיפויות. אמיר עיסמי

 

 : למה לא להביא את זה למליאת המועצה. שמס חסון

 

 במליאה ביום שלישי הבא נעדכן במליאת המועצה. : אמיר עיסמי

 

במימון הרשות  ₪ 30,000ס ע" 322מס' : אישור תבר פעולות לבטיחות בדרכים  רפיק חלבי

 לבטיחות בדרכים. הלאומית

 

 .322החלטה : מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תבר מס' 

 

 : אישור סגירת תברים. חלבירפיק 
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 במליאה הבאה.: אנחנו מכינים רשימה, נאשר אותה  עדואן עדואן

 

 : נעלה את הנושא במליאה הבאה בתחילת הישיבה. רפיק חלבי

הנושא הבא זה אישור שכר בכירים לקב"ט המועצה מר נסר נסראלדין ע"פ בקשת משרד הפנים 

 ההחלטה היא של הממונה על המחוז.

 

 : זאת הנחיה ולא חוק. פרג חלבי

 

 שכר בכירים. %50: יש לי מכתב מהגזבר, אני מציע שנשאר  רפיק חלבי

 

 : משרד הפנים הנחה אותנו שנאשר לו שכר בכירים מדובר בעובד ותיק ומקצועי. עדואן עדואן

 

קב"ט לפי ההנחיות של משרד האחוז למשרת בשכר בכירים מאשרים אחוז מסוים,  : רפיק חלבי

 , זמין כל הזמן.. נסר עושה עבודה טובה 50%ל  40%הפנים, בין 

 

עם אישור שכר הבכירים יבוטלו השעות  וספות ולכן: נסר עושה הרבה שעות נ  עדואן עדואן

 הנוספות ולכן לא מדובר בהעלאה משמעותית בשכרו.

 

 שווי רכב.שכר בכירים לא יקבל שעות נוספות ו: נסר מקבל מכסת שעות ושווי רכב, ב רפיק חלבי

מליאת המועצה מאשרת פה אחד את שכר הבכירים לקב"ט המועצה מר נסר נסראלדין החלטה : 

    .50%בשיעור של 

 

 

 18:35: הישיבה ננעלה בשעה 

                             

 

 דאהש חלבי                                                        רפיק חלבי                                 

 מנכ"ל המועצה ראש המועצה                                                                                

 

 

 העתקים:
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 ירושלים –משרד הפנים  –הממונה על הרשומ"ק  -

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