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 רפיק חלבי:

 .2016אני מבקש להעלות לסדר היום אישור שינויים בתקציב המועצה לשנת 

 עדואן עדואן :

 התקבל כסף וצריך לעדכן את התקציב בהתאם לתקציב הכנסות והוצאות.

 

 עו"ד פרג' חלבי:

 התקבל הכסף?מאיפה 

 

 מרזוק קדור:

 אני מעדיף לקבל את החומר עם הסבר מפורט וצריך להעלות את זה להצבעה.

 

 עדואן עדואן:

 נחתם הסכם עם תאגיד תמיר ע"פ חוק שהוא הזכיין של המדינה ומטפל בנושא מיחזור קרטון ונייר.

 בהתאם.אלש"ח ולכן נתקצב הכנסות והוצאות  44אומדן העלויות עד סוף השנה 

 אלש"ח . 100הסעיף השני: הרשות למלחמה בסמים , צריך להגדיל את סעיפי ההכנסות וההוצאות ב 

 

 רפיק חלבי:

 אני מביא את זה לאישור במליאה הבאה, נעבור לנושאים על סדר היום.

 

 מרזוק קדור:

 ביקשתי חוות דעת של היועמ"ש לגבי החברות של סאאד חלבי בועדת התכנון .

 

 :רפיק חלבי

 בלנו חוות דעת של היועמ"ש.יתשלח שאילתא ואענה לך , עוד לא ק

 

 .66/16ל מס אישור פרוטוקו

 

 החלטה :

 .66/16מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקול 

 

 רפיק חלבי:

 אישור תב"רים לפי חומר מצורף.

 

 עדואן עדואן:

 משרד השיכון.אלש"ח , תקציב  500שיפוץ בית יד לבנים , סכום של  - 354תב"ר 
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 רפיק חלבי:

 האולם. והפיקוח יהיה דרך המועצה , מדובר בתקציב לשיפוץ  תקציבי בית יד לבנים עוברים דרך המועצה ,המכרז

 

 חסיב והבה :

 האם המועצה היא צינור להעברת כסף במכרז הזה?

 

 רפיק חלבי:

 זה מכרז כדין מכל הבחינות.

 

 מרזוק קדור:

 הממשלה ששייך לבית יד לבנים , יעבור דרך המועצה?האם כל תקציב ממשרדי 

 

 רפיק חלבי:

 לגבי משרד שיכון התשובה היא כן, לגבי משרד הביטחון עדיין לא.

 

 עו"ד פרג' חלבי:

 למה צריך לשפץ את האולם  כאשר בסכום כזה אפשר לשקם את כל הכבישים של בית יד לבנים?

 

 רפיק חלבי:

 זה כסף ייעודי לשיפוץ האולם.

 

 החלטה:

 .354מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תב"ר מס' 

 

 עדואן עדואן:

 .אלש"ח , תקציב משרד החינוך 140לים בבית ספר יסודי א' ובי"ס חדשני , סכום יהקמת יב 355תב"ר מס' 

 

 החלטה :

 .355מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תב"ר מס' 

 

 רפיק חלבי:

 עיסמי לדווח בגין התשתיות.נעבור לסעיף הדיווח ואני מבקש מאמיר 
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 אמיר עיסמי:

 ן , סאתי, התחלנו בביצוע חלק א' של כביש אלב 672אנחנו בשלבי סיום של שני הכיכרות שהתחלנו בהם בכביש 

חילה דדים .  העבודה התתהיה עבודה של קווי מים , ביוב , ניקוז, תאורה , קווי תקשורת ומדרכות משני הצ

 מלפני שבועיים  עם כל האישורים.ן אתיסבכביש אלב

 התחלנו בעבודה בכביש אלונסה , מתוכננים כיכרות מול המועצה ומול בנק הפועלים.

 

 חסיב והבה:

 לגבי כיכר מול המועצה , איפה תהיה חניה למועצה ולקופ"ח , האם יש אישור על הקמת הכיכר הזה?

 רפיק חלבי:

 ישנם אישורים לכל.

 

 מרזוק קדור:

 באחריות המועצה שיכולה לתת אישורים.הכביש 

 

 שמס חסון:

יקום למה הכיכר מול המועצה , עדיף שיהיה למטה קרוב למרכז הכפר, מול המועצה הכיכר לא נותן מענה וזה מ

 לא טוב.

 

 מרזוק קדור:

 האם יש אישור של יועץ תחבורה לגבי מיקום הכיכר?

 

 י:בלרפיק ח

קבלו  ד התחבורה , כל הכיכרותראנחנו עובדים בתיאום עם המשטרה ומשהראשי,  ש כיכרות על הכבי 4יהיו עוד 

ש י לא להעמיס  על כבידאישור של מהנדס התחבורה וגם של המשטרה , עוד לא התחלנו בכיכר מול המועצה כ

₪,  מיליון 1.5כיכר מול בנק הפועלים, נרחיב את כביש אלואנסה בעלות של באלבסאתין.  בשבוע הבא נתחיל 

ימשך תראלדין וכיכר בכביש אלבסאתין העבודה ח'חנות אחים פ דלינעשה כיכר ליד המועצה , לאחר מכן  אחר כך

 חודשים. 8

 

 מרזוק קדור:

 האחריות על הכביש הוחזרה למועצה וזה נזק לכפר .

 

 אמיר עיסמי :

אח באשא , פל לעבודות ניקוז ליד הבתים של פרג'₪ מיליון  3.2,ישנן הרשאות של ישנן בעיות של ניקוזים 

וייקט ד , מוניר מקלדה , פרח חדיד, סאלחה נסראלדין, עמיר נאטור , הפרומנסור, אדי מקלדה , פריד אבו חמ

 בתכנון ונתחיל בעבודה לפני החורף.

 עבור אולם ספורט בבי"ס תיכון. 4קבלנו טופס 
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 מנסור חלבי:

 נתיב לתחבורה.בכביש אלבסאתין האם היתה אפשרות לעבוד בנתיב אחד ולהשאיר 

 

 אמיר עיסמי:

 סגירת נתיבים נקבעת ע"י המשטרה והממונה על הבטיחות , המשטרה קבעה שיהיו שערים , קו הניקוז נעשה

 באמצע.

 

 מרזוק קדור:

 האם קו הניקוז והביוב באמצע?

 

 רפיק חלבי:

 קו הניקוז כבר נעשה באמצע.

 

 עו"ד פרג חלבי:

 ?ההאם לכביש יהיו שני נתיבים או ארבע

 

 אמיר עיסמי :

 שני נתיבים אבל נוסיף מדרכה.

 

 מרזוק קדור:

 ולהשאיר נתיב שני דההוראות של משרד התחבורה ברורות, אפשר לחפור ניקוז ביום אחד ולעבוד בנתיב אח

 פתוח. זה גורם עומס בכפר , הקבלן צריך לעבוד מסביב לשעון כלל עבודות לילה.

 

 רפיק חלבי:

כביש הניקוז , ביום חמישי יש לי ישיבה ברשות המים והביוב כדי לתקצב את העבודה בדת והקבלן סיים את עב

 זה.  נקבל הרשאות כספיות גם לפרוייקט ח'לת עלי ולפרויקט ביוב בשכונת ואדי אלפש.

 

 מרזוק קדור:

 מתייחסועדת תשתיות ומליאה ,  לעבור אישור ת התשתיות שכל עבודה בכבישים צריכהקבלנו החלטות בועד

אני בעד עבודת אספלט בכל הכבישים, נעשתה עבודה בלי שתתקבל החלטה בועדת ן באסם חלבי ,לכביש ב

 התשתיות לפי הנוהלים שנקבעו וזה לא מתקבל על הדעת . יש סדר עדיפות שיקבע ע"י אנשי מקצוע.

 

 עו"ד פרג' חלבי:

 מה שקרה זה זלזול באינטליגנציה שלנו, קבענו דברים וצריך לכבד אותם.
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 רפיק חלבי:

 ובי המשפחה של מרזוק בשכונת אלרנדה , מרזוק לא שאל אם זה היהרכשנעשתה עבודת אספלט ליד קמעניין 

 מאושר.

 

 מרזוק קדור:

 קבלנו החלטות ביחד לפי סדר עדיפות ולפי גיוס הכספים מהתושבים, כולנו החלטנו ביחד.

 

 אמיר עיסמי:

 לעבוד ולפי זה עובדים.ועדת התשתיות הגדירה איפה צריך 

 

 עו"ד פרג' חלבי:

 צריך לכבד את מה שקבענו.

 

 בי:רפיק חל

 נעשתה עבודה בכביש שהיה במצב גרוע  והתושבים לא יכלו להגיע לבתים שלהם.

 

 אמיר עיסמי:

 לגבי אלונסה כל העבודות אושרו בועדת התשתיות.

 

 שמס חסון:

 ר בה.גצריך לטפל בנושא הגבשושיות בשכונה שאני 

 

 רפיק חלבי:

 ושא כבישים, נסדר את העניין הזה בהמשך.בנעכשיו לא עושים דיון 

ישיבת , היום היתה ישיבה עם המפקחת נביהה עאמר, היתה  16/10/16המשך דיווח, ציל"ה תתחיל לעבוד ב 

 תלמידים חזרו לכיתה ז', 27תלמידים חזרו מעוספיא וחיפה ללמוד בבי"ס חט"ב,  50התנעה.  

 לגבי רכב ראש המועצה, החלפת רכב לרכב חדש עם פחות כסף מהסכום הזכאות לסעיף זה. אני מדווח

 "ל.  לכלי רכב בליסנג תפעולי מהמשכ חלטה נעשתה ע"פ פרוטוקול ועדה מקצועית בצירוף ריכוז הצעות מחירהה

 )מצ"ב הפרוטוקול(

 

 סעיף אחרון זה קביעת מדיניות חיבורי מים.

 

 עו"ד פרג' חלבי:

 חודש.₪ מיליון  1שמענו שיש גרעון בנושא המים בסכום של  כל הזמן

שים עובד אחד במחלקת המים לא יספיק לכל העבודה, צריך לתגבר את המחלקה שתהיה עם עוד שני עובדים. האנ

 מתקינים קו מים ומד המים ליד הבית, צריך להחליט שמד המים יהיה ליד קו המים הראשי.
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 רפיק חלבי:

יציה, וחברים מהאופוז דקסה , עדואן עדואן , יוסף חדיד קים ועדה שמורכבת מפרג' חלבי, נסריןאני מציע שנ

 הועדה תתכנס ותכין דו"ח והמלצות לישיבה הבאה ע"מ ליישם אותה.

 

 :עדואן עדואן

 י עשיתי עבודה לגבי משק המים ואני אגיש אותה לראש המועצהנא

  

 

 

 

 

 

 

 18:37 הישיבה ננעלה בשעה

 

 

 

 ש חלבי דאה          רפיק חלבי                                                                      

 הועצמנכ"ל המ   ראש המועצה                                                                       

 
 

 

 

 

 העתקים:

 הממונה על המחוז. -אלוף )מיל( יוסף משלב 

 המועצה, חברי המועצה.ראש 

 ירושלים. -משרד הפנים  -הממונה על הרשומ"ק 

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

 

 


