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3.10.2018 
 

  107/18פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 

 0081:בשעה  2.10.2018אשר התקיימה ביום שלישי בתאריך 

 באולם הישיבות במועצה המקומית דלית אל כרמל

 
 

 נוכחים:
 ראש המועצה המקומית –מר רפיק חלבי  .1
 סגן ראש המועצה המקומית –מר אמיר סאלח  .2
 תיחבר המועצה המקומ -מר מועין חלבי  .3
 חבר המועצה המקומית –מר כרמל חלבי  .4
 חבר המועצה המקומית –מר חמיד חלבי  .5
 חברת המועצה המקומית –גב' מיראדה חסון  .6
 חבר המועצה המקומית –מר מרזוק קדור  .7
 חבר המועצה המקומית –מר האני חדיד  .8
 חבר המועצה המקומית –מר עאמר חסיסי  .9

 חבר המועצה המקומית –מר ניסים אבו חמד  .10
 מנכ"ל המועצה המקומית –ש חלבי מר דאה .11

 
 

 לא השתתפו:
 מ.מ. ראש המועצה המקומית –מר והבה והבה  .1
 חבר המועצה המקומית –מר רפיק בסיס  .2
 חבר המועצה המקומית –מר יוסף חדיד  .3
 חבר המועצה המקומית –מר סאמר ביראני  .4
 
 

 השתתפו:
 גזבר המועצה המקומית –רו"ח עדואן עדואן  -
 ש המועצה המקומיתמ"יוע –עו"ד רנה לפידות  -
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 רפיק חלבי:
זאת ישיבת מליאה אחרונה לקדנציה הזאת. אני מודה לכל החברים על שיתוף הפעולה ועל 

 העשייה אני מאחל הרבה בריאות והצלחה לכולם.
 

 עאמר חסיסי:
 אנחנו מצטרפים לדברי ראש המועצה.

 
 רפיק חלבי:

 .106/18ול מס' ישיבת מליאה מן המניין סעיף ראשון אישור פרוטוק
 

 -85/18החלטה מס' 
 .106/18מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקול מס' 

 
 רפיק חלבי:

 109,270מימון משרד התחבורה ע"ס  2018סימון כבישים והתקני בטיחות  – 476אישור תב"ר מס' 
 ₪. 121,411ובסה"כ התב"ר ₪  12,141השתתפות התקציב הרגיל ₪. 

 
 -86/18החלטה מס' 

 .476יאת המועצה מאשרת פה אחד את תב"ר מס' מל
 

 רפיק חלבי:
 117יוזמות תקציב משרד התרבות והספורט ע"ס  – 2018תקנת סלע  477אישור תב"ר מס' 

 אלש"ח.
 

 -87/18החלטה מס' 
 .477מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תב"ר מס' 

 
 רפיק חלבי:

מ. פריפריה תקציב המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב  2018תכניות תרבות  – 478אישור תב"ר מס' 
 ₪. 351,765ובסה"כ התב"ר ₪  52,765אלש"ח, השתתפות התקציב הרגיל  299והגליל ע"ס 

 
 -88/18החלטה מס' 

 .478מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תב"ר מס' 
 

 רו"ח עדואן עדואן:
 אלש"ח. 535ציב משרד הפנים ע"ס מענק חברת יעוץ ופיקוח תק 479תב"ר מס' 
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החומש למימוש תקציבי לצמצום פערים חברתיים יעוץ לליווי תוכנית  959במסגרת החלטה 
 רווחה, חינוך, פיתוח ארגוני ופיתוח כלכלי.

 
 -89/18החלטה מס' 

 .479מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תב"ר 
 
 
 

 18:18הישיבה הסתיימה בשעה 
 

 אהש חלביד         רפיק חלבי                                                                               
 

 המקומית המנכ"ל המועצ                              המקומיתראש המועצה                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 העתקים:
 ראש המועצה המקומית  –מר רפיק חלבי  -
 ועצה חברי המ -
 גזבר המועצה  -רו"ח עדואן עדואן  -
 מבקרת המועצה -עו"ד סועאד חסון  -
 מנהל מחשוב במועצה  –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  -
 ליםירוש -משרד הפנים  -הממונה על הרשומ"ק  -
 חיפה -שרד מבקר המדינה מ -הממונה על הרשומי"ק  -

 
 

 
 


