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 הסעיפים לסדר היום. מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הוספת שני החלטה:

 

 .64/16אישור פרוטוקול המליאה מס'  -( 1סעיף מס' )

 

 .64/16מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקול המליאה מס'  החלטה:

 

 אישור תב"רים. -( 2סעיף מס' )

 

 רו"ח עדואן עדואן:

 והספורט .הסכום המקוריתקציב משרד התרבות ₪  115,000בנושא פסטיבל, הגדלה בסכום של  335תב"ר מס' 

 ₪. 189,000תקציב מפעל פייס, סה"כ התב"ר ₪  74,000של 

 

 .335מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הגדלת תב"ר מס'  החלטה:

 

תקציב משרד  -₪  237,812שמורכבת מ  279,779 טכנולוגיה התקנת מצלמות, הגדלה בסכום 280תב"ר מס' 

סה"כ התב"ר ₪  238,738הסכום המקורי של התב"ר היה ₪,  41,967והשתתפות התקציב הרגיל ע"ס  הבטחון

518,517 .₪ 

 

 .280מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הגדלת תב"ר מס'  החלטה:

 

 ₪ . 5,182,800תקציב משרד החינוך ע"ס  -בינוי כיתות בי"ס ב' שלב א  344תב"ר מס' 

 

 .344החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תב"ר 

 

 ₪. 940,000הלוואה לכיסוי גרעון מבנק דקסיה ע"ס  342תב"ר 

 

)מרזוק  -( חברים 5( חברים  והתנגדות ) 8ברב של ) 342מליאת המועצה מאשרת את תב"ר מס'  החלטה :

 קדור, סאמר ביראני,שמס חסון, חסיב והבה , האני חדיד( .

 

 החינוך. תקציב משרד -₪  596,639חידוש מבנים בי"ס יסודי ג' ע"ס  343תב"ר 

 

 .343מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תב"ר מס  החלטה:

 

 ₪. 500,000סכום  -ניקוי הכרמל תקציב משרד הפנים פינוי אשפה ו - 346תב"ר מס' 

 

   רפיק חלבי:

 התב"ר מיועד לניקוי במקומות שונים כולל כביש ניר עציון.
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 שמס חסון:

 חשוב מאוד לנקות בכל המקומות מסביב לכפר .

 

 מרזוק קדור:

הנושא חוזר על עצמו והאנשים ממשיכים לזרוק זבל ליד הכבישים , צריך לעשות אכיפה קשה נגד האנשים 

 שזורקים אשפה.

 הרבה כסףכרוך בתשלום  הפינויאולי צריך לעשות את זה דרך פקחים בשטח , 

 

 עו"ד פרג חלבי:

 צריך להציב מצלמות באותם מקומות.

 

 יוסף חדיד:

כפר הטרקטורים ב יתיק איכות הסביבה , יש לי תוכנית בנושא הזה , צריך לעשות אסיפה לכל בעלחשבתי לקבל 

 להודיע להם שפינוי הפסולת לא יהיה בצורה הזאת .ו סקיםולכל בעלי הע

 

 חסיב והבה:

 אפשר לפתור את הבעיה ע"י מצלמות.

 

 שמס חסון:

 צריך לתת אלטרנטיבה ומקום שאפשר לפנות אשפה.

 

 ור:מרזוק קד

 הרבה נתפסו, אם הרשות לא תעשה אכיפה זה ימשיך להיות אותו דבר.

 

 האדי חלבי:

 אני גר ליד מגרש הכדורגל , האנשים זורקים , צריך לשים מצלמה ואז לא יזרקו.

 

 האני חדיד :

צריך להעמיד לאזרח אפשרויות אחרות, צריך לפתוח את המגרש ע"מ שבעלי הטרקטורים יוכלו לפנות אשפה 

 .באתר

 

 רפיק חלבי:

 ה .זימים , הודעתי לתושבים שיוציאו את כל מה שצריך החוצה והמנוף ינקה את  5השבוע הפעלנו מנוף במשך 

ים שלה תהיה יחידת שיטור עירונית ואחד התפקיד 11/16לגבי כביש ניר עציון , בחודש  .בדרך כלל האתר פתוח 

 ונוכל להגיש תביעות.ד תובע עירוני זה איכות הסביבה.  אושר לנו גם תפקי
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 רו"ח עדואן עדואן:

 ₪. 1,482,382בינוי כיתות גן, תקציב משרד החינוך ע"ס  345תב"ר מס' 

 

 .345מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תב"ר מס'  החלטה:

 

 רפיק חלבי:

הועבר הכסף  -אישרו תמיכה לאגודה למען החיילנושא התמיכות , ועדת התמיכות המקצועית וועדת המשנה 

 למועצה שלנו, כל שנה עובר לרשות אחרת.

 

 עאמר חסיסי:

 400,000כום סהי, זה עבר את כל ההליך המקצועי, רוזדשרה תמיכה לאגודה למען החייל, עבור יום החייל האו

.₪ 

 

 מרזוק קדור:

 ועדת תמיכות זה דבר גדול, אבל אנחנו צריכים לקבל את החומר ונבדוק אותו.

 

 רפיק חלבי:

 נכונה ובהמשך זה מה שיהיה.הערה 

 

סאמר ביראני( את התמיכה הכספית לאגודה למען נמנע מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות ) החלטה:

 החייל.

 

 מרזוק קדור:

 אני מבקש חוות דעת משפטית לגבי הכהונה של סאאד בועדת התכנון.

 

 18:30הישיבה 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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