
 
 
 

 

 

 

 20165/מס'  המקומית פרוטוקול ישיבת המועצה

 18:00בשעה  5/6/2016 בניין המועצה
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 ושאים שעל היוםהחלטות בנ

אישור תקציב ממשרד החינוך לבניית ביה"ס יסודי בשכונה המערבית ע"ס  .1

 ב' ברוטו. 954בשטח של  ₪ 4,577,160

 המועצה מאשרת פה אחד את התקציב וההרשאה מאת משרד החינוך.

 

 2017 –, המועצה מאשרת פה אחד צו ארנונה לשנת 2017אישור צו ארנונה לשנת  .2

בהתאם לדרישת העידכון של משרד  2017מצורפת טבלת החיוב לארנונה לשנת 

 הפנים.

 

 אישור המועצה לחוזה המתכנן ד"ר טבעוני אדריכלים ומהנדסים בע"מ. .3

המועצה מאשרת פה אחד את המשך חוזה מתכנן ד"ר טבעוני אדריכלים ומהנדסים 

ם המתכנן טבעוני בע"מ לפרויקטים שמבצעת, מצורף העתק דוגמא מההסכם ע

 לפרוייקט גני ילדים בשיבלי.

אישור חוזה בכירים למבקר הפנימי של המועצה, ראש המועצה מציע לחוזה בכירים  .4

חברי המועצה מאשרים פה אחד החוזה יש המלצה יועץ משפטי  50%-25%של בין 

 ניגוד עניינים. –של המועצה בעניין עיסוקו של מבקר הפנים 

 

ע"פי  100+101בכבישים מס'  –ם בכבישים הנ"ל בשיבלי הפקעת שטחים ציבוריי .5

-והשטחים הציבוריים ע"פי ת.ב.ע ג 1+6+9ובאום אלג'נם כבישים  13800-ת.ב.ע ג

110022. 

 ציבוריים בישוב שיבלי אום אלג'נם אישור הפקעת אדמות לכבישים ושטחים

 68,77,79,80,81חלקי חלקות  17215גוש  13800ג/  –מס' תכנית 

 24,25,9,8,12חלקי חלקות  17004גוש  11002ג/  –מס' תכנית 

 1,2,71,83חלקי חלקות  17000גוש   



 
 
 

 

 

 

 22,13,14,15,8,7,29,27חלקי חלקות  17003גוש   

 מליאת המועצה מאשרת פה אחד את ההפקעות לכבישים והשטחים הציבוריים.

הרבעוני גזבר המועצה הציג הדן"ח  2016לשנת  1אישור הדו"ח הרבעוני מס'  .6

 .₪אלפי  6,500וההכנסות  ₪אלפי  6,511הכנבות והוצאות, סה"כ הוצאות 

 חברי המועצה מאשרת פה אחד את הרבעון.

 

 לפי הסעיפים המצורפים שהוצגו לעיון חברי המועצה. 2016עדכון תקציב לשנת  .7

 ₪ 40,000 ניקוי תעלות פסולת הוספה  -

 ₪ 300,000 עבודות קבלניות הוספה -

 ₪ 150,000 חובות הוספהתאורת ר -

 ₪ 20,000  אחזקת בתי ספר -

 ₪ 300,000 חומרים וציוד לגני ילדים -

 ₪ 810,000  סה"כ )הוספה( -

 ₪ 452,000מול ההכנסות ממשרד הפנים, תוספת למענק האיזון בסך  -

 ₪ 483,000מענק מיוחד בסך 

 .2016חברי המועצה מאשרים פה אחד את השינוי בתקציב של שנת 

 

 ר העסקה למנהל יחידת הנוער במועצה.אישו .8

ראש המועצה ביקש מחברי המועצה שאדי שיבלי וחבר המועצה סולטאן סעוב לעזוב 

את הישיבה מאחר והדיון הינו בעניין קרוב משפחה, ובגלל ניגוד העניינים. ואכן שני 

 חברי המועצה שאדי שיבלי וסולטאן סעוב עזבו את אולם הישיבות.

 

את חברי המועצה שהיה מכרז של מנהל יחידת נוער, זכה ראש המועצה עדכן 

המכרז אחיו של חבר המועצה שאדי שיבלי ובן אחותו של חבר המועצה סולטאן 

 סעוב פאדי שיבלי הוא התקבל בוועדת המכרזים ועמד בתנאי הסף של המכרז.

 

חברי המועצה מאשרים פה אחד את העסקת פאדי שיבלי רכז יחידת הנוער בישוב 

 אום אלג'נם וזאת בכפוף להמלצת ועדת מינהל השירות במשרד הפנים. שיבלי

ראש המועצה חברי המועצה מנחמים את מר שאוכת מזכיר המועצה על מות אחותו 

 "ל.ז



 
 
 

 

 

 

 

 19:00הישיבה ננעלה בשעה 

 מנהל החשבונות –רשם עאוני שיבלי 

 

 ראש המועצה - נעים שיבלי

 

 

 מזכיר המועצה  -שאוכת שיבלי 

 

 

 העתקים

 מחוז הצפון –קצין מחוז משרד הפנים  -

 , חיפה12משרד המבקר, רח' עומר אלכיאם  -מבקר המדינה  -
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