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 החלטות בנושאים שעל סדר היום

ראש המועצה פתח את הישיבה בעדכון לחברי המועצה על פרויקטים שאני מתכננים 

מים בהם כמו ביטול הפרוזדור האוקולוגי, וגם בנית בית ספר יסודי בשיבלי, ומתקד

גם בנושא המשולש בכניסה לישוב, עם מבנה למידע ומנוחה, וביצוע מספר של 

 כיכרות גם בשיבלי וגם באום אלג'נם

לנושאים על סדר הרשאות תקציבי פיתוח ממשרד הפנים שנתנו למעצה כתקציבי 

 :2015פיתוח לנת 

בשיבלי וכביש אבו חלמי באום אלג'נם ע"ס  45ב לפיתוח כבישים כביש תקצי .1

 , המועצה מאשרת פה אחד קבלת תקציב זה.₪ 200,000

, ₪ 200,000תקציב לשיקום חניות וגישה לבי"ס יסודי באום אלג'נם ע"ס  .2

 המועצה מאשרת פה אחד קבלת תקציב זה.

ית אסטרטגית למימון תכנ ₪ 150,000המועצה מאשרת פה אחד תב"ר ע"ס  .3

 תכנון כבישים, תקציב פיתוח ממשרד הפנים.

לשיקום מרחב ציבורי  ₪ 100,000המועצה מאשרת פה אחד תב"ר ע"ס  .4

 חצר בבי"הס היסודי שיבלי תקציב פיתוח ממשרד הפנים.

 ₪ 90,000תקציב פיתוח ממשרד הפנים ע"ס המועצה מאשרת פה אחד  .5

 לפיתוח תשתיות כבישים ומדרכות.

 157,756.95מאשרת פה אחד תקציב פיתוח ממשרד הפנים ע"ס המועצה  .6

 לשיקום תאורת רחובות. ₪

 ₪ 100,620המועצה מאשרת פה אחד תקציב פיתוח ממשרד הפנים ע"ס  .7

 להצללת גני ילדים )אשכול גנים סראב בשיבלי(.

המועצה מאשרת פה אחד תקציב פיתוח ממשרד הפנים לשיקום ושיפוץ  .8

 ₪ 297,632.05מרחב ציבורי ע"ס 

המועצה מאשרת פה אחד תקציב פיתוח ממשרד הפנים להנגשת מבני ציבור  .9

 שיתחלקו כדלקמן: ₪ 678,471ע"ס 

 ₪ 137,948להנגשת בניין טיפת חלב באום אלג'נם סכום של  .א

 ₪ 18,139להנגשת בניין המתנ"ס בשיבלי סכום של  .ב

 ₪ 115,179להנגשת הספרייה בשיבלי סכום של  .ג

 ₪ 176,758ום של להנגשת מבני המועצה סכ .ד

 ₪ 154,163להנגשת מבנה הקשיש בשיבלי סכום של  .ה



 
 
 

 

 

 ₪ 15,022להנגשת מועדון נוער באום אלג'נם סכום של  .ו

  ₪ 40,951גת מחלקות הגבייה סכום של שלהנ .ז

לכספי מפעל  המועצה מאשרת פה אחד פתיחת חשבון פיתוח בבנק דקסיה .10

לחוק יסודות התקציב ועדכון מס חבון בנק  50הפיס, וזאת לאור תיקון 

 פיתוח.

 

 19:30הישיבה ננעלה בשעה 

 

 ראש המועצה - נעים שיבלי

 

 

 מזכיר המועצה  - שאוכת שיבלי

 

 

 העתקים:

 מחוז צפון –משרד הפנים  –קצין מחוז  -

 חיפה –משרד המבקר  –מבקר המדינה  -
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