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 מברך את שמס על בחירתו לראש תנועת סווא.
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  30/15אישור פרוטוקול המליאה מס'  –( 1סעיף מס' ) .1

 

 חסיב והבה:

 כתובים , כרגע אני לא זוכר מהם.אמרתי דברים  והם לא 

 

 רפיק חלבי:

 אם יש דברים שאתה אמרת ולא נרשמו תביא אותם למזכיר ונעדכן את הפרוטוקול.

 

 סועאד חסון:

 כשמקבלים את הפרוטוקול , שולחים בקשה לתיקון מפורטת או לחילופין מעלים דברי תיקון במליאה .

 

 החלטה :

 .30/15מס מליאת המועצה מאשרת את הפרוטוקול 

 

 רפיק חלבי:

שני עובדים יש להם אפשרות שיעשו את העבודה עובדים מחברת הגביה, ע"פ המכרז  בענין שאילתא שהגיש מרזוק קדור

ם צריכים להיות נוכחים במחלקת הגביה, אחד משני העובדים האלה הוא חולה ולכן יקוזז שכרו מהסכום בירכא ושני עובדי

 המשולם לחברת הגביה.

 

 : דיווח ראש המועצה –( 2סעיף מס' )

 

צ'רקסיות, אבל לרשויות הדרוזיות וה ₪מיליארד  2.4החלטת ממשלה לפני הבחירות בדבר  היתה  :מחאת ראשי הרשויות 

והיתרה תובא לאישור הממשלה בישיבה הראשונה  ₪מיליון  180אשר  לפני הבחירות, היועץ המשפטי כיוון שזה היה

 אכרם חסון וסוכם שזה יהיה כפי שהובטח לנו.  פגישה בין השר כחלון לבין דר'קיבלנו מידע שהיתה 

 אנחנו ממשיכים להתכונן להפגנה הגדולה ביום ראשון.

 כשהכוונה שביום ראשון נצא להפגנה. סיף,אישיבת חירום במתחם הנביא אלח'דר בכפר י תהיהמחר בשעה שמונה בערב 

, אני אופטימי ואם ₪מליארד  2.4הממשלה את האישור לכל התקציב של  שמחר יעביר למשרד ראשהודיע השר כחלון 

 שרו הסכומים האלה זה יהיה הישג ענק.ויא

 

 סאמר ביראני:

 ראשי מועצות משתמשים בביטויים לא סבירים וברמה לא ראויה.

 

 רפיק חלבי :

שים השתתפו, אתמול היה כנס , התכנים, מאות אנזה היה חודש מדהים מבחינת ההשתתפות של האנשים –חודש התרבות 

 מדהים של חבר הנאמנים של אונ' חיפה , היתה כל הצמרת של האונ'.
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 : שמס חסון

 ה תורם הערב הזה?מ

 

 רפיק חלבי:

שלה בדלית אל כרמל , נפגשתי עם  פתיחהחיפה קיימה  ישיבת  אנשים מרחבי העולם נחשפו לדלית אל כרמל , אונ' 250

 פרופסורים מאונ' יש כוונה לעשות פרויקטים כאן.

נתחיל  בעוד לא תוקצב, כביש אלבסאתין מתוקצב ובקרו את הכביש בשלב השני, השלב השלישי ח'לת עלי הקבלן סלל

 . 672 אלש"ח כדי לפרוץ את הכביש  מח'לת עלי עד לכביש 800פנינו לקרן טרנר ובקשנו  בו.לעבוד 

 רשת עתיד: היום  היו ישיבות עם המורים והתלמידים , היתה שיחה טובה עם התלמידים. 

 ית הספר .כנס לעבודה בתוך בבסוף  השבוע נ

 

 

 הרכב ועדת המכרזים:שינויים ב –( 3סעיף מס )

 

, פניתי קואליציה וחבר אחד מהאופוזיציה   חברי 4, מבחינת ההרכב לפי היחס דברתי עם מרזוק קדורוחסון פניתי לשמס 

 שם מקובל עלי.אופוזיציה וביקשתי מהם שיציעו מועמד לועדה וכל לחברי ה

 

 שמס חסון :

 בועדה. היותו חבראו נגד  קדור , זה לא אומר שאנחנו נגד מרזוקחדידנציג שלנו זה  האני 

 

 רפיק חלבי:

 .חלבי , מנסורסאלח , אמיר מקלדה , אדיחסון , גסובחדיד אני מעלה להצבעה ולאשר את ההרכב הבא: האני

 

 שמס חסון:

 ימשיך להיות בועדת המכרזים.קדור ואנחנו בעד שמרזוק חדיד  הנציג שלנו זה האני 

 

 רפיק חלבי:

 אני בעד זה שמרזוק יהיה בועדת המכרזים אבל יש הרכב קואליציוני שאני צריך לעבוד לפיו.

 

 מרזוק קדור:

רב ההחלטות שהיו בועדה, אם אני חולק על מכרז שעל פניו  דבע מכרזים מתחילת הקדנציה הצבעתי חבר ועדתאני הייתי 

אוי למועצה כזאת, דברים כאלה לא  ,נראה שמריח לא טוב ומצביע על פגמים וליקויים, זאת לא סיבה להוציא אותי מהועדה

 מהלך כזה מביש. ,ישורים שאני מאמין בהםהיו לי אפילו במועצה הקומת, אני עדיין חבר מועצה ואפעל במ
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 רפיק חלבי:

קדור , אם האופוזיציה תציע את מרזוק  הועדהאף אחד לא הזכיר בדיון הזה את המכרז שהצבעת נגדו או בעדו, אני מדבר על הרכב 

 אנחנו נקבל את ההצעה.

 

 מרזוק קדור:

 אני חבר מועצה ולא הצהרתי שאני באופוזיציה .

 

 רפיק חלבי:

 מעלה את הנושא להצבעה.

 חברים. 3והימנעות חברים  2חברים , התנגדות של  9מליאת המועצה מאשרת את הרכב ועדת המכרזים ברב של 

 בענין רשת עתיד , עדיין אין עתירה ואין דיון משפטי ואין בקשה להוצאת צו מניעה , מחר אין דיון.

 והכפיפות שלי אליו.קבלתי היום שאילתא על הקשרים שלי עם מנשה סמירה 

 

 . ₪ 70,000לתב"ר מקרן לעבודות פיתוח , סכום התב"ר מימון ה – 269אישור תב"ר  – 4סעיף מס' 

 

 הצבעה:

 .₪ 70,000, על סך 269מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תב"ר מס' 

 

 עדואן עדואן :

 . 270אני מבקש לאשר תב"ר 

 

 חסיב והבה:

 .ר היוםדניתן להעלות את זה לסהתב"ר מתייחס להלוואה ולכן לא 

 

 רפיק חלבי:

 .18:00בשעה  4/6/15אני מציע להביא לאישור שני התב"רים לישיבה לא מן המנין בתאריך 

 

 עדואן עדואן:

 בעבר ע"י סבב טלפוני .אושרו אני רוצה להזכיר לכם שתב"רים כאלה 

 

 רפיק חלבי :

 לישיבה לא מן המנין.מליאה ה  אני מזמין את 18:00ביום חמישי בשעה 

 אני מבקש לאשר פתיחת חשבון בנק חדש עבור מרכז הגיל הרך. 
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 מרזוק קדור:

 למה הסעיף לא על סדר היום

 

 שמס חסון:

 לפי הנוהל צריך להביא את הסעיף על סדר היום.

 

 

 החלטה:

 271,270שמס' ב"רים ם מליאה לא מן המנין לאישור שני תתתקיי 18:00בשעה , 4/5/15ביום חמישי 

 

3 

 

 

 

 ופתיחת חשבון בנק עבור מרכז הגיל הרך. 

 

 

 

 

 20:10הישיבה ננעלה בשעה 

 

 

 

 דאהש חלבי        רפיק חלבי                                   

 מנכ"ל המועצה                         ראש המועצה                                 

 

 

 

 

 העתקים:

 הממונה על המחוז –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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