ﺟﻠﺴﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﻋﺎدﯾﮫ رﻗﻢ 6 /10

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺠﻠﺴﮫ :
ﺳﺎﻋﺔ أﻧﻌﻘﺎد اﻟﺠﻠﺴﮫ :
ﻣﻜﺎن اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺠﻠﺴﮫ :
اﻟﺤﻀﻮر

اﻟﻐﯿﺎب

:

:

ﻋﻠﻰ ﺟﺪول اﻷﺑﺤﺎث:

8 /11 /10
19:00
ﺑﻨﺎﯾﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺤﻠﻲ
 -1اﻟﺴﯿﺪ اﻟﯿﺎس اﻟﯿﺎس  ,رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ .
 -2اﻟﺴﯿﺪ أﺣﻤﺪ ﺣﻠﯿﺤﻞ  ,ﻋﻀﻮ اﻟﻤﺠﻠﺲ .
 -3اﻟﺴﯿﺪ ﻧﻤﺮ ھﺎﺷﻮل  .ﻋﻀﻮ اﻟﻤﺠﻠﺲ .
 -4اﻟﺴﯿﺪه أﻣﻞ ﺳﺮوع  ,ﻋﻀﻮة اﻟﻤﺠﻠﺲ .
 -5اﻵﻧﺴﮫ ﻋﻼ زﯾﺪان  ,ﻋﻀﻮة اﻟﻤﺠﻠﺲ.
 -6اﻟﺴﯿﺪه ﺳﺤﺮ ﺳﺎﺑﺎ  ,ﻋﻀﻮة اﻟﻤﺠﻠﺲ .
 -7اﻟﺴﯿﺪ ﻣﻨﺼﻮر ﻣﻨﺼﻮر  ,ﻋﻀﻮ اﻟﻤﺠﻠﺲ .
 -1اﻟﺴﯿﺪ ﺷﺮﺑﻞ ﺳﻠﯿﻤﺎن  ,ﻋﻀﻮ اﻟﻤﺠﻠﺲ .
 -2اﻟﺴﯿﺪ راﻏﺐ زھﺮه  ,ﻋﻀﻮ اﻟﻤﺠﻠﺲ .
 -3اﻟﺴﯿﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﺣﻠﯿﺤﻞ  ,ﻋﻀﻮ اﻟﻤﺠﻠﺲ.
.1העברה מסעיף לסעיף .
 .2מכתבו של מר ג'ריס רג'א האשול מיום 20/7/10
 .3אישור תקציב ע"ס של  50אלף  ₪מקרן פיתוח
מהוועדה לתכנון ולבניה לעבודות חשמל וכן
תקציב נוסף ע"ס  50אלף  ₪לקונצרט ,ו30 -
אלף  ₪להשלמת עבודות ריבוד אספלט
דרכים חקלאיות .
 .4תב"ר ע"ס  ₪ 8,000לרכישת מרכזיה למרכז
הפעלה .
 -5דוחות הביקורת לשנת . 2009
 -6הפקעת כביש בחלקה  79בגוש  14112לפי
תוכנית מפורטת ג. 17811/

اﻟﺮﺋﯿﺲ  :ﯾﻔﺘﺘﺢ اﻟﺠﻠﺴﮫ ﻣﺮﺣﺒﺎً ﺑﺎﻷﻋﻀﺎء وﯾﮭﻨﻰء أﺑﻨﺎء اﻟﻄﺎﺋﻔﮫ اﻷﺳﻼﻣﯿﮫ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﯿﺪ اﻷﺿﺤﻰ اﻟﻤﺒﺎرك
ھﺬا وﯾﺘﺴﺎﺋﻞ أذا ﻛﺎن ھﻨﺎك أﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻀﺮ اﻟﺠﻠﺴﮫ اﻟﺴﺎﺑﻘﮫ .
اﻷﻋﻀﺎء  :ﻻ ﯾﻮﺟﺪ  .أذاَ ﺗﻢ اﻟﻤﺼﺎدﻗﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻀﺮ اﻟﺠﻠﺴﮫ اﻟﺴﺎﺑﻘﮫ .

اﻟﺒﻨﺪ اﻷول  :העברה מסעיף לסעיף
اﻟﺮﺋﯿﺲ  :ﻣﺮﻓﻖ ﻟﺠﺪول أﻋﻤﺎل اﻟﺠﻠﺴﮫ ﻃﯿﮫ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﮫ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻮد اﻟﻤﻮازﻧﮫ وﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﻦ ﺑﻨﺪ أﻟﻰ ﺑﻨﺪ
آﺧﺮ وﯾﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﺳﺐ ﻋﺮض اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت .
ﺟﻮرج  :ھﻨﺎﻟﻚ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻨﻮد ﻓﻲ اﻟﻤﺪﺧﻮﻻت وﻓﻲ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت  .ﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ ﺑﻨﻮد اﻟﻤﻮازﻧﮫ
ﺑﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ أرﻓﺎﻗﮭﺎ ﻟﻠﺠﻠﺴﮫ وﻋﺮﺿﮭﺎ ھﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺳﯿﻜﻮن ﺑﮭﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﻘﻂ  .أﻣﺎ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻨﻮد اﻟﻤﻮازﻧﮫ ﻓﻠﻦ ﯾﻜﻦ ﺑﮭﺎ
أي ﺗﻐﯿﯿﺮ .
اﻟﺮﺋﯿﺲ  :ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﻣﺠﻠﺲ  3 /09ﻛﺎن ھﻨﺎﻟﻚ أﻗﺘﺮاح ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪﯾﻦ ل " היטל ביוב "  .اﻟﺮﺋﯿﺲ ﯾﻄﻠﺐ أن
ﯾﻮﺿﺢ ﻟﻸﻋﻀﺎء وﯾﺼﺎدق ﻣﺠﺪدا ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮار ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ ﻛﻞ ﻣﻜﻠﻒ ﻓﺮض ﻋﻠﯿﮫ ﺿﺮﯾﺒﺔ "היטל ביוב" ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ
ﺳﯿﻘﻮم اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺠﺒﺎﯾﺔ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻓﺮﺿﮫ ﺑﻘﯿﻤﺔ اﻟﯿﻮم  .ھﺬا واﺳﺘﻤﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺐ ﺑﻌﺮض اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺘﻲ ﺳﯿﺘﻢ
أﺟﺮاء ﺑﮭﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ وﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل اﻟﺒﻨﺪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺪﺧﻮﻻت ﻣﻦ ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻷرﻧﻮﻧﺎ ﻓﻔﻲ اﻟﻤﻮازﻧﮫ ﺗﻢ
اﻟﻤﺼﺎدﻗﮫ أن ﯾﻜﻮن ھﺬا اﻟﺒﻨﺪ  1,500,000ﺷﺎﻗﻞ وذﻟﻚ ﻋﻞ أﺛﺮ ﺗﻌﺎﻗﺪ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ ﺟﺒﺎﯾﮫ  .وﻟﻜﻦ اﻟﯿﻮم
وﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻒ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺠﺒﺎﯾﮫ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻦ ﻧﺼﻞ أﻟﻰ ھﺬا اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻟﺬا ﻣﻘﺘﺮح أن ﯾُﻘﻠﺺ ھﺬا اﻟﺒﻨﺪ  .وﻗﺎم اﻟﻤﺤﺎﺳﺐ
ﺑﻌﺮض ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﮫ.
اﻟﺮﺋﯿﺲ  :ﺑﻌﺪ اﻟﺒﺤﺚ وﺗﺴﺎؤﻻت اﻷﻋﻀﺎء ﯾﻄﻠﺐ اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﻤﺼﺎدﻗﮫ اﻷﻗﺘﺮاﺣﺎت أﻋﻼه .

واﻓﻖ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻗﺘﺮاح
اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ :מכתבו של מר ג'ריס רג'א האשול מיום 20/7/10

اﻟﺮﺋﯿﺲ  :ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﺴﯿﺪ ﺟﺮﯾﺲ رﺟ ﺎ ھﺎﺷﻮل ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﺤﻮﯾﻞ اﻟﻄﻠﺐ أﻟﻰ ﻣﮭﻨﺪس اﻟﻤﺠﻠﺲ وﺑﺪوره
ﻗﺎم ﺑﺮﻓﺾ اﻟﻄﻠﺐ وأﻗﺘﺮح أن ﯾﺘﻮﺟﮫ اﻟﻤﻮاﻃﻦ أﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﯿﺎه "פלג הגליל " ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﺸﺄن .
ﺑﻌﺪ اﻟﺒﺤﺚ أﻗﺘﺮح اﻟﺮﺋﯿﺲ أن ﯾﻘﻮم اﻟﻤﮭﻨﺪس أوﻻ ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ وان ﯾﺘﻢ اﻟﺪﻓﻊ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدﻗﮫ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ .
اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ  :واﻓﻖ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻗﺘﺮاح

اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ  :אישור תקציב ע"ס של  50אלף  ₪מקרן פיתוח מהוועדה לתכנון לבניה
לעבודות חשמל וכן תקציב נוסף ע"ס  50אלף  ₪לקונצרט ו 30 -אלף  ₪להשלמת
.
עבודות ריבוד אספלט דרכים חקלאיות
اﻟﺮﺋﯿﺲ  :ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﮫ اﻟﺴﺎﺑﻘﮫ ﺗﻢ اﻟﻤﺼﺎدﻗﮫ ﻋﻠﻰ دﻋﻢ  50أﻟﻒ ﺷﺎﻗﻞ ﻷﻗﺎﻣﺔ ﺣﻘﻞ ﻣﻮﺳﯿﻘﻲ "קונצרט" ﻓﻲ اﻟﻘﺮﯾﮫ
وذﻟﻚ ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﮫ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻟﻤﻮﺳﯿﻘﻰ ﺣﯿﻔﺎ واﻟﺠﻠﯿﻞ .
أﻣﻞ  :ھﻨﺎﻟﻚ أﻋﻼن ﻋﻦ ﻧﺸﺮ ھﺬا اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻲ اﻟﺼﺤﻒ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻠﻐﮫ اﻵراﻣﯿﮫ "פסטיבל יריד המורשת
הארמית ".أﻣﻞ ﺗﻄﻠﺐ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻟﻘﺮار اﻟﺴﺎﺑﻖ .
اﻟﺮﺋﯿﺲ  :اﻟﺘﻮﺟﮫ ﻛﺎن ﻣﻦ ﻗﺒﻞ "اﻟﺠﻤﻌﯿﮫ ﻟﻠﻤﻮﺳﯿﻘﻰ ﺣﯿﻔﺎ واﻟﺠﻠﯿﻞ" وﻗﻤﻨﺎ ﺑﺪﻋﻢ  50أﻟﻒ ﺷﺎﻗﻞ ﻟﺪﻋﻢ أﻗﺎﻣﺔ "
קונצרט" ﻓﻲ اﻟﻘﺮﯾﮫ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺴﯿﺎﺣﮫ  .ﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﻟﺪﯾﻨﺎ أي ﻋﻠﻢ ﻋﻦ ھﺬا اﻷﻋﻼن أو دﻋﻢ وأﺷﺘﺮاك أﯾﺎ ًﻛﺎن ﻟﺪﻋﻢ
اﻟﺘﺮاث اﻵراﻣﻲ ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﺒﯿﻦ ﻓﻲ ھﺬا اﻵﻋﻼن  .ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﮫ اﻟﺴﺎﺑﻘﮫ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺎﻟﻤﻮاﻓﻘﮫ ﻋﻠﻰ أﻗﺎﻣﺔ קונצרט ﻛﺪﻋﻢ
ﻟﻠﺴﯿﺎﺣﮫ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﯾﮫ ﻓﻘﻂ ﻻ ﻏﯿﺮ  .ﻓﻲ ﯾﻮم  19 /11 /10اﻟﺴﺎﻋﮫ  12:00ﺳﯿﺘﻢ ﻋﻘﺪ ﺟﻠﺴﮫ ﻣﻊ اﻟﺴﯿﺪه עידה פלג
ﻣﺪﯾﺮة اﻟﻤﺸﺮوع وﺣﯿﻨﮭﺎ ﺳﻨﻌﺮف ﻣﺎ ھﻮ ھﺬا ال קונצרט وﻣﺎ ﺳﯿﻜﻮن ﺑﮭﺬا اﻟﯿﻮم  .وﻋﻠﯿﮫ أﻃﻠﺐ اﻟﻤﺼﺎدﻗﮫ ﻋﻠﻰ
ھﺬا اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻣﺒﺪﺋﯿﺎً ﻛﺪﻋﻢ ﻟﻠﺴﯿﺎﺣﮫ ﻓﻘﻂ وﯾﺘﻢ اﻟﻤﺼﺎدﻗﮫ ﻋﻠﯿﮫ ﻧﮭﺎﺋﯿﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺠﻠﺴﮫ ﯾﻮم  19 /11 /10ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﮫ اﻟﻤﻘﺒﻠﮫ.
ھﺬا وﻃﻠﺐ اﻟﺮﺋﯿﺲ أﯾﻀﺎً اﻟﻤﺼﺎدﻗﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﯿﺰاﻧﯿﮫ ﻏﯿﺮ ﻋﺎدﯾﮫ ﺑﻘﯿﻤﺔ  50أﻟﻒ ﺷﺎﻗﻞ ﻷﻋﻤﺎل اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء ﻟﺼﯿﺎﻧﺔ
اﻟﺸﺒﻜﮫ وأﻗﺎﻣﺔ קונצרט ﻣﻦ ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ ﺻﻨﺪوق ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ واﻟﺒﻨﺎء أﺿﺎﻓﮫ أﻟﻰ ذﻟﻚ ﻣﺒﻠﻎ أﺿﺎﻓﻲ  30أﻟﻒ ﺷﺎﻗﻞ
ﻷﻋﻤﺎل زراﻋﯿﮫ .

واﻓﻖ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻗﺘﺮاﺣﺎت اﻋﻼه

اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺮاﺑﻊ :תב"ר ע"ס  ₪ 8,000לרכישת מרכזיה למרכז הפעלה .
اﻟﺮﺋﯿﺲ  :ﯾﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﻤﺼﺎدﻗﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﯿﺰاﻧﯿﮫ ﻏﯿﺮ ﻋﺎدﯾﮫ ﻟﺸﺮاء ﺑﺪاﻟﺔ ھﺎﺗﻒ ﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ "מרכזיה
למרכז הפעלה " .

اﻟﺘﻮﺻﯿﺖ  :واﻓﻖ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﻋﻀﺎء

اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺨﺎﻣﺲ  :דוחות הביקורת לשנת .2009
اﻟﺮﺋﯿﺲ  :ﯾﻌﺮض اﻣﺎم اﻷﻋﻀﺎء ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺮاﻗﺐ ﻋﻠﻰ ھﺬا وﻗﺎم اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺒﺤﺚ ھﺬا اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ﻋﻠﻤﺎً اﻧﮫ ﻟﻢ ﺗﻌﻘﺪ ﺟﻠﺴﺔ
ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﻗﺒﮫ وﺳﯿﻌﻤﻞ ﺟﺎھﺪاً ﻋﻠﻰ أﺻﻼح ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺮاﻗﺐ ﻗﺪر اﻟﻤﺴﺘﻄﺎع .
اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺴﺎدس  :הפקעת כביש בחלקה  79בגוש  14112לפי תוכנית מפורטת ג. 17811/
اﻟﺮﺋﯿﺲ  :ﯾﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء ان ﯾﺘﻢ ﺑﺤﺚ ھﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﮫ اﻟﻤﻘﺒﻠﮫ .

أﻏﻠﻘﺖ اﻟﺠﻠﺴﮫ اﻟﺴﺎﻋﮫ اﻟﺘﺎﺳﻌﮫ واﻟﻨﺼﻒ ﻣﺴﺎءً
اﻟﯿﺎس ﺳﺎﺑﺎ
ﺳﻜﺮﺗﯿﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ

اﻟﯿﺎس اﻟﯿﺎس
رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ

ישיבה רגילה מס' 6/10
תאריך הישיבה :
שעת הישיבה :
מקום הישיבה :

נוכחים

נעדרים

:

:

על סדר היום :

8/11/10
19:00
בניין המועצה

 -1מר אליאס אליאס  ,ראש המועצה .
 -2מר אחמד חליחל  ,חבר המועצה .
 -3מר נימר האשול  ,חבר המועצה .
 -4גב' אמל סרוע  ,חברת המועצה .
 -5גב' עולא זידאן  ,חברת המועצה .
 -6גב' סחר סאבא  ,חברת המועצה .
 -7מר מנסור מנסור  ,חבר המועצה .

 -1מר שרבל סולימאן  ,חבר המועצה .
 -2מר ראגב זהרה  ,חבר המועצה .
 -3מר ג'עפר חליחל  ,חבר המועצה .

.1העברה מסעיף לסעיף .
 .2מכתבו של מר ג'ריס רג'א האשול מיום 20/7/10
 .3אישור תקציב ע"ס של  50אלף  ₪מקרן פיתוח
מהוועדה לתכנון ולבניה לעבודות חשמל וכן
תקציב נוסף ע"ס  50אלף  ₪לקונצרט ,ו30 -
אלף  ₪להשלמת עבודות ריבוד אספלט
דרכים חקלאיות .
 .4תב"ר ע"ס  ₪ 8,000לרכישת מרכזיה למרכז
הפעלה .
 -5דוחות הביקורת לשנת . 2009
 -6הפקעת כביש בחלקה  79בגוש  14112לפי
תוכנית מפורטת ג. 17811/

ראש המועצה  :פותח הישיבה ומברך את בני העדה המוסלמית לרגל "חג הקורבן"  .כמו
כן מברר אם יש התנגדות על פרוטוקול הישיבה הקודמת .
חברי המועצה  :אין התנגדות  .פרוטוקול הישיבה הקודמת  5/10מאושר .
הסעיף הראשון  :העברה מסעיף לסעיף .
ראש המועצה  :מצורף לסדר יום הישיבה העתק מהשינויים בסעיפי התקציב והעברה מסעיף
לסעיף .ומבקש מהגזבר להציג את השינויים בפני חברי המליאה .
ג'ורג'  :ישנם שינוים בחלק מסעיפי ההכנסות וההוצאות  .השנויים הם רק בסעיפים שפורטו
בדף שצורף לסדר הישיבה .בשאר סעיפי התקציב לא יהיה שינוי .
ראש המועצה  :מבקש להסביר ולאשר מחדש במסגרת הצבעה על השינויים את ההחלטה
מישיבה מס'  3-09לגבי חוב "היטל ביוב " שלפיה הוחלט כי ייערך החיוב לתושבים החייבים
ב" -היטל ביוב" בהתאם לתעריף אלו היו מחויבים כיום .
גזבר המועצה :ממשיך ומסביר את תוכן השינוי וההעברה כך לדגמה  :הסעיף הכנסות
מארנונה  ,בתקציב אושר שהסעיף הזה יהיה ע"ס של  ₪ 1,500,000וזה בעקבות
התקשרות עם חברת גבייה  .אבל היום ומאחר שהופסקה ההתקשרות עם חברת הגבייה לא
נגיע לסכום שאושר קודם לכן מומלץ להקטין בסעיף זה .גזבר המועצה הציג כל השינויים
המוצעים .
ראש המועצה  :לאחר הדיון ראש המועצה מבקש לאשר הצעתו והשינויים הנ"ל
כל חברי המועצה הסכימו להצעות
הסעיף השני  :מכתבו של מר ג' ריס רג'א האשול מיום : 20/7/10
ראש המועצה  :בהתאם לבקשתו של מר ג'ריס רג'א האשול ,העברנו את הטיפול למהדנס
המועצה אשר דחה את הבקשה והמליץ למבקש לפנות לחברת המים "פלג הגליל "מאחר
והעניין נמצא באחריותה .לאחר הדיון ראש המו עצה מציע שמהנדס המועצה יעריך את
ה סכום לביצוע העבודה ושהמועצה תשתתף בתשלום רק לאחר קבלת אישור מהיועץ
המשפטי על כך.
הצבעה  :הסכימו חברי המועצה להצעה
הסעיף השלישי :אישור תקציב ע"ס של  50אלף  ₪מקרן פיתוח מהוועדה לתכנון ולבניה
לעבודות חשמל וכן תקציב נוסף ע"ס  50אלף  ₪לקונצרט ,ו 30 -אלף  ₪להשלמת
.
עבודות ריבוד אספלט דרכים חקלאיות

ראש המועצה  :בישיבה הקודמת אושר סכום של  50אלף  ₪כהשתתפות המועצה להקמת
קונצרט בכפר לפי בקשה שהוגשה מ " -העמותה למוסיקה חיפה והגליל " .
אמל  :הפרסום מופיע בעיתונות כ -:פסטיבל יריד המורשת הארמית .אמל מבקשת להבהיר
את ההחלטה הקודמת .
ראש המועצה  :הפנייה הייתה מהעמותה למוסיקה חיפה והגליל ואישרנו סך של  50אלף ₪
כהשתתפות המועצה להקמת קונצרט בכפר כעידוד לתיירות .לא ידוע לנו תוכן הפרסום ולא
היה בכספים אלה משום תמיכה למורשת הארמית .בישיבה הקודמת אישרנו את הקמת
הקונצרט כתמיכה לתיירות בכפר  .ביום  19/11/10בשעה  12:00תתקיים ישיבה עם הגב'
עידה פלג מנהלת הפרויקט ואז נוכל לדעת מהות הקונצרט ומה יהיה ביום הזה  .ולכן אבקש
אישור הסכום מבחינה עקרונ ית כתמיכה לתיירות בלבד ושתאושר סופית בישיבה הבאה
לאחר הישיבה שתתקיים ביום . 19/11/10
כמו כן ביקש ראש המועצה לאשר תקציב בלתי רגיל ע"ס  50אלף  ₪לעבודות חשמל והקמת
קונצרט בהתאם למוסבר לעיל מקרן פיתוח מהוועדה לתכנון ולבנייה בנוסף סכום נוסף של
 30אלף  ₪לעבודות חקלאות .
חברי המועצה הסכימו להצעה
הסעיף הרביעי  :תב" ר ע"ס  ₪ 8,000לרכישת מרכזיה למרכז הפעלה .
ראש המועצה  :מבקש מחברי המועצה לאשר תקציב בלתי רגיל לרכישת מרכזיה למרכז
הפעלה .
התב" ר אושר פה אחד
הסעיף החמישי :דוחות הביקורת לשנת : 2009
ראש המועצה  :מציג בפני חברי המועצה דוח המבקר  .ומציין כי המועצה דנה בדוחות
הביקורת למרות שלא התקיימה ישיבת וועדת ביקורת והמועצה תפעל לתיקון הליקויים ככל
האפשר .
הסעיף השישי  :הפקעת כביש בחלקה  79בגוש  14112לפי תוכנית מפורטת ג17811/
ראש המועצה  :מבקש מחברי המועצה לדון בסעיף הזה בישיבה הבאה .

הסתיימה הישיבה בשעה 21:30

אליאס סאבא

אליאס אליאס

מזכיר המועצה

ראש המועצה

