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2.5.2018 
  

 99/18פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 
 18:00שעה  1.5.2018אשר התקיימה ביום שלישי 

 באולם הישיבות במועצה המקומית 
 

 נוכחים:
 ראש המועצה –מר רפיק חלבי  .1
 סגן ראש המועצה –מר אמיר סאלח  .2
 חבר המועצה –מר מועין חלבי  .3
 חבר המועצה –מר כרמל חלבי  .4
 רת המועצהחב –גב' מיראדה חסון  .5
 חבר המועצה –מר מרזוק קדור  .6
 חבר המועצה –מר האני חדיד  .7
 חבר המועצה –מר ניסים אבו חמד  .8
 חבר המועצה  –מר רפיק בסיס  .9

 מנכ"ל המועצה –מר דאהש חלבי  .10
 

 לא השתתפו:
 מ.מ. ראש המועצה –מר והבה והבה  .1
 חבר המועצה –מר יוסף חדיד  .2
 חבר המועצה –מר עאמר חסיסי  .3
 חבר המועצה – מר חמיד חלבי .4
 חבר המועצה  –מר סאמר ביראני  .5

 
 השתתפו בישיבה:

 גזבר המועצה –רו"ח עדואן עדואן  -
 יועמ"ש המועצה –עו"ד רנה לפידות  -

 
 

 על סדר היום:
 .98/18אישור פרוטוקול מס'  .1
 .2018גישות אקוסטית / חושית נ – 457א. אישור תב"ר מס'  .2

 .458ב. אישור תב"ר מס' 
 .459 ג. אישור תב"ר מס'

 .460ד. אישור תב"ר מס' 
 . אישור סגירת תב"רים לפי טבלה מצורפת.3     
 . דיווח בגין חודש התרבות.4     
 . דיווח ראש המועצה.5     
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 רפיק חלבי:

 אנחנו מאחלים החלמה מהירה ובריאות שלמה למ"מ והבה והבה.
 

 חברה המועצה מאחלים החלמה מהירה למר והבה והבה.
 

 י:רפיק חלב
מסמכי התאגיד של ההסכם ונספחיו יועברו מחר, הכוונה לנספחים של רשות המים. יתר הנספחים 

 קודמת. לישיבהעם הזמנה הועברו 
 

 רפיק חלבי:
 .98/18אישור פרוטוקול מס' 

 

 -34/18החלטה מס' 
 .98/18מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקול מס' 

 

 רפיק חלבי:
ישות אקוסטית חושית בבי"ס ע"ש קופטאן עבור הנגשת כיתה לליקויי שמיעה, נג – 457אישור תב"ר מס' 

 אלש"ח תקציב משרד החינוך. 30ע"ס 
 

 -35/18החלטה מס' 
 .457מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תב"ר מס' 

 

 רפיק חלבי:
 תקציב משרד התחבורה.₪  584,415צפוני ע"ס תכנון תב"ע עוקף  – 458תב"ר מס' 

 

 -36/18החלטה מס' 
 .458מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תב"ר מס' 

 

 רפיק חלבי:
 משרד הבינוי והשיכון.תקציב ₪  1,641,000השלמת פיתוח ע"ס  459תב"ר מס' 

 

 -37/18החלטה מס' 
 .459מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תב"ר מס' 

 

 רפיק חלבי:
 30הנגשת כיתה לליקויי שמיעה ע"ס נגישות אקוסטית בבי"ס חט"ב ע"ש קופטאן עבור  460תב"ר מס' 

 אלש"ח תקציב משרד החינוך.
 

 -38/18החלטה מס' 
 .460מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תב"ר מס' 

 

 רפיק חלבי:
 אישור סגירת תב"רים לפי רשימה מצורפת. 3סעיף 

 

 מרזוק קדור:
 400החייל הדרוזי ע"ס  של יום 334למשל תב"ר מס'  אני רוצה לקבל נימוק והסבר עבור סגירת תב"רים.

 אלש"ח ואני לא יודע איפה הושקע הכסף.
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 רו"ח עדואן עדואן:
אלש"ח ליום החייל הדרוזי, הכסף הועבר לפי החלטה של ועדת תמיכות מבחינה חשבונאית  400קיבלנו 

 צריך לסגור את התב"ר.
 

 מרזוק קדור:
 אני רוצה לדעת אם הכסף הועבר לפי הייעוד שלו.

 

 רפיק חלבי:
 ש הבדל בין דיווח לסגירת תב"ר לבין לדעת לאן הועבר הכסף. זכותכם לבקש חומר.י
 

 מרזוק קדור:
 אני מבקש לקבל דוחות. למשל תב"ר של ההלוואה.

 

 דאהש חלבי:
 ע"פ כללי חשבונאות כל תב"ר שנגמרה בו הפעילות והוא מאוזן צריך לסגור אותו.

 

 מרזוק קדור:
 רים.תב" אין המלצה של ועדת כספים לסגירת

 

 רפיק חלבי:
 עכשיו מאשרים סגירת תב"רים ולא דנים בתוכן של התב"רים.

 

 מועין חלבי:
 היה זמן לכל חבר מועצה לבדוק את הדברים שהוא רצה.

 

 רפיק בסיס:
 זה לא נכון ולא היה זמן.

 

 אמיר סאלח:
 סגירת תב"ר לא מונעת קבלת פירוט עבור הפעילות בתב"ר.

 

 מרזוק קדור:
 אלש"ח. 16,940אלש"ח וכתוב  940הלוואה ע"ס  342ק תב"ר צריך לבדו

 

 רפיק חלבי:
 עכשיו דנים בפעולה חשבונאית אחר כך אפשר לקבל פרטים.

 

 מרזוק קדור:
 אני רוצה לבדוק בישיבה הזאת.

 

 רו"ח עדואן עדואן:
של  תב"ר הלוואה מתייחס לכל ההלוואות שהתקבלו, וכל תב"ר של הלוואה אושר במליאה גם במסגרת

 תוכנית הבראה.
 

 מרזוק קדור:
 אלש"ח אז איך אפשר לסגור תב"ר. אני מציע שנדחה את הסעיף הזה. 16,940אלש"ח וכתוב  940תב"ר 

 

 רפיק חלבי:
 אני מודיע שאם יש טעות היא תתוקן.
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 מרזוק קדור:
 אני רוצה פירוט לכל התב"ר ולדעת מה ייעוד התב"ר.

 

 -39/18החלטה מס' 
)התנגדו מרזוק קדור, האני חדיד ורפיק בסיס( את סעיף סגירת  שרת ברוב קולותמליאת המועצה מא

 התב"רים.
 

 רפיק חלבי:
יהיה טקס של פתיחת השיטור העירוני, יהיה השר לביטחון הפנים, המפכ"ל, מפקד  22.5.2018בתאריך 

 המחוז. כל חברי המועצה מוזמנים.
קבלנו מכתב שנשלח למבקר המדינה בנושא הכלבים. יש טענות של האגודה של תנו לחיות בגין אלימות 

 נגד חיות. צריך לענות למבקר המדינה ולהתמודד עם הנושא.
 כל מי שיש לו כלב או חתול, צריך לדאוג לחיסון וליחס לבעלי חיים. יש אנשים מחוץ לכפר שבאים לכפר

 שלהם.ומשאירים כאן את הכלבים 
 היה מקרה של כלבת וזה טופל בזמן.

 נושא אחר זה חודש התרבות. קיבלתם הזמנות וחוברת ואתם מוזמנים לכל האירועים.
 

 אמיל חמאדה:
 חודש התרבות הוא המשך של העשייה התרבותית בכל השנה.

ה שנותנת מענקיימנו ישיבות, יש ועדת היגוי בהשתתפות אנשי ציבור ואנשי מקצוע. גבשו תוכנית מעניינת 
 לכל הגילאים, וגם לאוכלוסיות בעלי צרכים מיוחדים.

על שכונות. נפתח פעילות שכונתית בשיתוף פעולה עם כל בתי הספר היסודיים. בסוף התהליך שמנו דגש 
 יהיה שביל התרבות שיגבש את כל היישוב.

סטיבלים שונים. הכל במהלך חודש התרבות תהיה הרבה שירה, קונצרטים, הצגות תיאטרון, תערוכות, פ
נעשה בשיתוף מחלקות המועצה, עמותות הנוער, יחידת הנוער, עמותות מחוץ לכפר, משטרה, משמר 

 אזרחי.
 20של נאור ציון עלה וזה עולה  אפ יהיו ארבעה פסטיבלים בשכונות, פסטיבל שביל התרבות, מופע סטנד

 אלש"ח בתוספת מע"מ.
הפקה מיוחדת של שהינה הפקה מיוחדת של פיראסיאת,  יש שני מופעים של קונצרטים של מוזיקה,

 פיראס עיסמי לחודש התרבות.
 יהיה מופע של להקת תרשיחא. יהיו ערבי הוקרה בשיתוף של עמותת אלמנארה. 
 ערב הוקרה לוהיב והבה ואנשי שירה אחרים, יהיה ערב הוקרה למר סודקי חסון.

אלבסמה משפרעם. הבן של סאמר חלבי עם עמותת תהיה תערוכה לבעלי צרכים מיוחדים בשיתוף פעולה 
 יציג חלק מהיצירות שלו.

 

 רפיק חלבי:
יהיה אירוע מדהים של אנשים ליקויי ראיה וגם בעלי צרכים מיוחדים בהובלת גאליה  10.5.2018בתאריך 

 .נאטור קדור ונסרין שאמי שחברו לרובא ורור ועבאס השאם, עושים אירוע מפואר לבעלי צרכים מיוחדים
 התערוכה השניה לאנשים מוגבלים.

 

 אמיל חמאדה:
 ישנם גם אירועים לצעירים וילדים.

אלש"ח לפי  72אלש"ח, הרשאה נוספת ממפעל הפייס ע"ס  60הפייס ע"ס  הרשאה ממפעל -לגבי תקציבים
 אלש"ח מתקציב הנוער. 78אלש"ח.  300קול קורא, הרשאה ממשרד התרבות ע"ס 

 אלש"ח. 700 -לבמשך חודשיים התקציב יגיע 
 שיהנה מהחודש הזה.אני מאחל לישוב 
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 מועין חלבי:

התוכנית של חודש התרבות מאוד אטרקטיבית. סודקי חסון היה מחלוצי המחנכים בכפר, וזה צעד נכון 
 לעשות ערב הוקרה בשבילו וזה מגיע לו.

 

 רפיק חלבי:
 שים וזה נדחה מסיבות שקשורות בו,לגבי ערב הוקרה לסודקי חסון, רצינו לעשות את זה לפני שלושה חוד

ן, והאדי חס -יש ועדת היגוי שמורכבת משלושה אנשים המשפחה שלו ביקשה שזה יהיה בחודש התרבות.
 אמיל חמאדה שבונים את התוכנית.אניס נסראלדין שינחה את הערב ו

 יהיו סרטונים, הם בחרו את המרואיינים.
של בתי הספר, תוכנית פיראס עיסמי במרכז פייס, סיפור אני רוצה להמליץ על מספר אירועים: תוכניות 

 סתיו של גדולי השחקנים הערבים מכרם ח'ורי, סלוא נקארה וסלים דאו.
 ספא פרחאת ואמל ג'מאל.  'יהיה ערב של דר

 מצולמים. 400 -יש אירוע לסאמי חוראני שמצלם אנשים מהעבר, עושה תערוכה גלריה של כ
 

 אמיל חמאדה:
אלש"ח  50פוארת שיש בה תמונות לאנשים מהכרמל וגם מסוריה ולבנון. הוא משקיע תהיה תערוכה מ

 מכספו.
 

 רפיק חלבי:
מבחינה משפטית, הרשות תשלם אם ניתן להסדיר את העלויות מבחינת הנוהלים של הרשות המקומית ו

 את הכסף. 
 
 

 18:30הישיבה ננעלה בשעה 
 

 אהש חלביד         חלבי                                         רפיק                                       
 ראש המועצה                                             מנכ"ל המועצה     

 
 
 
 
 
 

 העתקים:
 ראש המועצה, חברי המועצה  -
 גזבר המועצה  -רו"ח עדואן עדואן  -
 מבקרת המועצה -עו"ד סועאד חסון  -
 ב מלווה, מועצה מקומית  חש -מר שלמה רייך  -
 "ש המועצה המקומית  יועמ -עו"ד רנה לפידות  -
 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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