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 רפיק חלבי:

 איכות הסביבה , מתנהל משפט נגד -לות על סדר היום נושא בקשה למימון הוצאות משפטיות אני מבקש להע

 לימאן נסר אלדין שהיה מהנדס הרשות והוא מבקש לקבל מימון עבור הוצאות משפטיות.המועצה וגם נגד ס
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 החלטה:

 היום את נושא הוצאות משפטיות.מליאת המועצה מאשרת פה אחד להעלות על סדר 

 

 רפיק חלבי:

 . אנחנו עוברים לאישור תב"רים ואני מבקש ממהנדסת המועצה שתציג את התב"רים

 

 נסרין דקסה :

 לפתרון₪  3,282,000 -השתתפות בהשלמת פיתוח שכונות ותיקות, תקציב משרד השיכון ע"ס  347תב"ר מס' 

מוקד  הישוב, שני מוקדים בשכונת ח'לת עלי, מוקד בצומת העוקף, בעיות ניקוז בשישה מוקדים בעיתיים ברחבי

 בשכונה מערבית , מוקד בשכונת ואדי אלפש. מוקד ליד ביתו של לירן שאהין.

 

 חסיב והבה:

 מה לגבי עבודה ליד בית ספר א'?

 

 נסרין דקסה:

 זה אחד המוקדים שמתחיל ליד בית ספר א' .

 

 החלטה:

 .347תב"ר  מליאת המועצה מאשרת פה אחד א

 

 נסרין דקסה:

מטרה ההמועדון נמצא ליד בי"ס ג' , ₪ ,  92,284 -תקציב משרד השיכון ע"ס  -שיפוץ מועדון נוער  348תב"ר 

 מיש את האולם לטובת מועדון נוער.שלה

 

 החלטה :

 .348מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תב"ר מס' 

 

 נסרין דקסה:

 ₪ . 115,210תקציב משרד השיכון ע"ס  -ום נוער ליד בי"ס א' דלקי השתתפות בשיפוץ המרכז - 349תב"ר מס' 

 

 החלטה :

 .934מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תב"ר מס' 

 

 

 נסרין דקסה:

 ₪. 345,630 -תקציב משרד השיכון ע"ס  -שיפוץ במרכז התרבות  - 350תב"ר מס' 
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 החלטה :

 .350מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תב"ר מס' 

 

 נסרין דקסה:

בת לטו₪,  921,680 -תקציב משרד השיכון ע"ס  -בניית אולם מופעים במבנה מרכז התרבות  - 351תב"ר מס' 

 הקמת תיאטרון באולם הרב תכליתי.

 

 רפיק חלבי:

ית התב"רים לפי אומדנים שנעשו ברשות ולפי הבקשות שלנו, מתבצעות שלוש עבודות בתוך מרכז התרבות, בני

 מודרני, מעלית, משפצים חדרים בתוך המרכז, יש גם עבודה ברחבה של הגיל הרך.לם תיאטרון וא

 

 עו"ד פרג' חלבי:

 הכפר שלנו ראוי לתיאטרון חדש.

 

 רפיק חלבי:

שלה צריך איגום תקציבים של מפעל הפייס ומשרדי ממ₪ , מיליון  40כדי להקים היכל תרבות, צריך סכום של 

 אחרים, יש תוכנית מאושרת.

 

 :החלטה 

 .351מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תב"ר מס' 

 

 נסרין דקסה:

 לטובת משא"ז .₪,  345,630 -תקציב משרד השיכון ע"ס  -שיפוץ מרכז לבריאות השן  352תב"ר מס' 

 

 החלטה :

 .352מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תב"ר מס' 

 

 נסרין דקסה:

 . 117,815₪ -תקציב משרד השיכון ע"ס  - נת סואניהכובש שיפוץ מועדונית נוער 353תב"ר מס' 

 

 החלטה :

 .353מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תב"ר מס' 
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 דיווח ראש המועצה:

 

 רפיק חלבי:

 ונתחיל הליך מידי של בניית אולם. חדשניהשבוע נקבל הרשאה עבור אולם הספורט של בי"ס 

פה , העירוני במשרד לביטחון הפנים, עם מפקד תחנת חייתה ישיבה בנושא השיטור העירוני עם יו"ר השיטור ה

ש חלבי בנוכחות נסר נסראלדין, פהמי חלבי , עדואן עדואן , דאה ניר מזור ויהודה שמש מהמשרד לביטחון פנים

 ועאמר חסיסי.

 ועדהוראש האעמוד באני וועדה מקצועית היתה ישיבת התנעה לשיטור העירוני ,מדיניות אכיפה עירונית, תהיה 

מ  במראשי אגפים, צריך לקבוע מדיניות במה להשתמש בכוח השיטור העיוני , השיטור העירוני מורכ כשתורכב

 פקחים. 4תקנים , הרשות תממן  16עבור פקחים משלמים לרשות  7שוטרים ,  13

 

 עו"ד פרג' חלבי:

 לפי איזה תנאים מתקבלים?

 

 רפיק חלבי:

שרה ים, הם צריכים לעבור הכתהיה ועדה ותבחר אנשים לפי קריטריונהמשטרה מגייסת שוטרים , לגבי הפקחים 

 .ס פקחים במפעם , אחר כך לעבור הכשרה במשטרהאו קור

 מליאת המועצה מסמיכה את הפקחים , הכשרת הפקחים ע"ח הרשות.

יכות , הרשות תספק ניידת ואופנוע , העיסוק יהיה בא םיעהמשטרה תעמיד לטובת השיטור שני כלי רכב ואופנו

 ,צלמות חיים ואיכות סביבה , הרשות תקבע לגבי שינוי יעוד.  הם נותנים מכשירי קשר , ריהוט של הבניין , מ

 הרשות תדאג לבניין ליד הכביש הראשי.

 כוח השיטור יעבוד שלוש משמרות.

 

 עדואן עדואן :

 מים ובנושא גביה . יעבוד בנושא גניבת כוח השיטור

 

 רפיק חלבי:

הלדים בכביש הראשי , בישיבה הקרובה נעלה את נושא המים על סדר  בשבוע הבא מתקינים אתנושא אחר: 

בורית ין כבישים, אושר לנו עבודות של אספלט בכבישים של תחבורה צייבענאתמול היתה ישיבה בנצרת    היום.

 מטר. 4000באורך של 

יד ורה שלושה פרויקטים שנתחיל בהם באופן מיידי : כביש בשכונת סואניה, כבישים לסיכמנו עם משרד התחב

 בתי תפילה.

 , עבודה בכביש אלבסאתין.עה עם גינון והחלפת תאורה ושיקום המדרכותונשקם את הכביש הראשי , אי התנ

 

 חסיב והבה:

 עין הוד .שמוביל ללמה לא לשים את הקרצוף 
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 רפיק חלבי:

 בכביש עוקף ח'לת עלי .ה יהקרצוף יה

 

 עו"ד פרג' חלבי:

 כל כביש שעוקף את הכביש הראשי , צריך לשים אותו בסדר עדיפות גבוהה.

 

 רפיק חלבי:

 הנושא האחרון זה בקשת השתתפות במימון הוצאות משפטיות ואני מבקש מהיועמ"ש שתציג את הנושא.

 

 :עו"ד רינה לפדות

 מורכב, בהוצאות משפטיות בתיק פלילי נגד המועצה ואחרים , התיקמהנדס המועצה לשעבר להשתתף בקשה של 

ת ין עמדם בניניינדס הרשות כי הוא פרש מהמועצה וזה יכול לייצר ניגוד עמהמצאנו שלא נכון שאנחנו נייצג את 

 .המועצה למהנדס

אשפה ולא ה ביבה ביחס לפינוי של הפסולת מאתרעיקר התביעה שהמועצה לא אכפה את הצווים של איכות הס

 מנעה השלכת פסולת , וגם שפיכת ביוב לא מסודרת.

 המהנדס פונה למועצה ומבקש השתתפות בהוצאות משפטיות ובשכר טרחה.

 מנכ"ל  משרד הפנים, חברי הועדה הםלאחר השלמת המסמכים ע"י המהנדס ולאחר שהועדה התכנסה ע"פ חוזר 

 מבקרת המועצה, גזבר המועצה והיועמ"ש, המנכ"ל כתב את הפרוטוקול של הועדה.

 דרשנו לקבל את ההסכם של העו"ד שמייצג את המהנדס הצעת שכ"ט היא סבירה ויכול להגיע לסכום של

המועצה בפוליסת  חברת הביטוח שבאותו זמן ביטחה אתבמקביל בוחנים את האפשרות לפנות ל ₪. 24,570 

 רה, צריך להעביר את הבקשה למשרד הפנים לאישור סופי.נושאי מש

 

 עו"ד פרג' חלבי:

 צריך להביא את כל החומר למליאת המועצה כולל סכום השתתפות עצמית בחברת הביטוח .

 

 רינה לפידות:עו"ד 

ף שבמידה ויתקבל כסהפוליסה בשלב זה לא תשתתף כיוון שמדובר בהליך פלילי , נחתים את העובד על הסכם 

 חברת הביטוח זה ישאר למועצה.מ

 

 חסיב והבה:

 מי מייצג את שריף אבו חמד ? ואם אתם מייצגים את שריף אז למה לא לייצג גם את סלימאן .

 

 עו"ד רינה לפידות:

לכן ועצה וכי סלימאן לא עובד היום במועצה ויש מצב של ניגוד עניינים והוא יכול אפילו להיפגע מהטענות של המ

 שרה וישקח עו"ד שייצג אותו.צריך לנהוג ביו
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 עו"ד פרג' חלבי:

 אם הוא יורשע בפלילי אז למה שהרשות תשתתף .

 

 עדואן עדואן :

 תשתתף במקרה של עבירה פלילית וגם הפוליסה לא משתתפת .הרשות לא 

 

 רפיק חלבי:

 סכום הכסף מזערי , לא צריך להזניח את האנשים שעבדו ברשות.

 

 עו"ד פרג' חלבי:,

 שריף אין ניגוד עיניינים?למה ל

 

 רינה לפידות:

שא יש הבדל מבחינת הבכירות של העובד מדבור בתפקיד סטטוטורי , הגענו למסקנה הזאת לאחר שבחנו את הנו

 לעומק .

 

 רפיק חלבי:

 ווה הזה אני מציע שנאשר את הבקשה.אם סלימאן קבל את המת

 

 החלטה:

לימאן נסראלדין  לגבי מימון הוצאות משפטיות מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הבקשה של מר ס

 .15-1-44577בת"פ מס ' 

 

 18:55 הישיבה ננעלה בשעה

 

 

 ש חלבי דאה          רפיק חלבי                                                                      

 הועצמנכ"ל המ   ראש המועצה                                                                       

 
 

 

 העתקים:

 הממונה על המחוז. -אלוף )מיל( יוסף משלב 

 ראש המועצה, חברי המועצה.

 ירושלים. -משרד הפנים  -הממונה על הרשומ"ק 

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