
 
 
 

 

 

 

 4/2016פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מס' 

 בבנין המועצה מקומית 18:00 3/4/2016

 

 השתתפו בישיבה

 ראש המועצה –נעים שיבלי  .1

 מ. סגן ראש המועצה –עארף שיבלי  .2

 סגן ראש המועצה –זידאות סלפיתי  .3

 חבר המועצה –חמד שיבלי  .4

 חבר מועצה –פתחי שיבלי  .5

 חבר מועצה –פיאד שיבלי  .6

 נעדרו מהישיבה

 חבר מועצה  –שאדי שיבלי  .1

 חבר המועצה –סולטאן שיבלי  .2

 חבר מועצה –ראפע סעאידה  .3

 חבר המועצה –מוחמד מוקטרן  .4

 נוכחו בישיה

 גזבר המועצה –מוחמד דראושה  .1

 מבקר פנים –נסים סעאידה  .2

 מנהל מח' גבייה –ראיד שיבלי  .3

 מנהל חשב' ראשי –עאוני שיבלי  .4

 

 נושאים שעל סדר היום

 .ד הפנים, פיתוח בית הקברות בשיבליתקציב פיתוח ממשר .1

 תקציב פיתוח ממשרד הפנים שיפוץ בית קברות אום אלג'נם. .2

 תקציב הכנת פרויקט לתכנון אזור תעשיה משותף + תכנון פארק אזורי משותף. .3



 
 
 

 

 

 

 מימון תשתיות הקפיות, בי"ס יסודי אום אלג'נם.תקציב ממשרד החינוך ל .4

 אישור תקציב תב"ר מועדון נוער אום אלג'נם. .5

 יחידות גני ילדים סראב. 4 –אישור תקציב תב"ר  .6

 סגירת תב"רים שהסתיימו משנים קודמות. .7

 .4/2015אישור דו"ח רבעוני מס'  .8

 המשך העסקת החשב המלווה. .9

 

 נושאים שעל סדר היום

תקציב  ₪ 84,766אחד קבלת תקציב ממשרד הפנים ע"ס המועצה מאשרת פה  -1

 מאגף העדות במשרד הפנים לביצוע עבודות פיתוח בבית הקברות בשיבלי.

מאגף לעדות במשרד  ₪ 75,223המועצה מאשרת פה אחד קבלת תקציב ע"ס  -2

 הפנים לשיפוץ בית הקברות באום אלג'נם.

להקמת אזור להכנת תיק פרויקט  ₪ 10,000המועצה מאשרת תקציב ע"ס  -3

כפר תבור, כפר קמא ומועצה אזורית  –תעשיה משותף בין שיבלי אום אלג'נם 

לקידום תכנון פארק  ₪ 5,000גליל תחתון, כמו כן המועצה מאשרת תקציב ע"ס 

 משותף עם כפר תבור וגליל תחתון.

למימון  ₪ 226,717ממשרד החינוך ע"ס  בהמועצה מאשרת פה אחד תקצי -4

 ספר יסודי אום אלג'נם.תשתיות הקפיות בבית 

מועדון נוער ב אום אלג'נם  134המועצה מאשרת פה אחד עדכון תב"ר מס'  -5

 מהקרן לעבודות פיתוח. ₪ 105,000תוספת של 

בנית ארבעה יחידות גני ילדים  190המועצה מאשרת פה אחד עדכון תב"ר מס'  -6

 מהקרן לעבודות פיתוח. ₪ 170,000"שכונת סראב" בשיבלי תוספת של 

 עצה מאשרת פה אחד סגירת ששת התברים שהסתיימו, להלן החברים.המו -7

 רכישת מחשבים לבתי הספר. 206תב"ר מס'  .א

 דרכי גישה למוסדות חינוך. 208תב"ר מס'  .ב

 סלילה ושיקום כבישים. 209תב"ר מס'  .ג

 שיפוצים מוסדות חינוך. 210תב"ר מס'  .ד

 ציוד וריהוט למוסדות חינוך. 212תב"ר מס'  .ה

 וד וריהוט למוסדות חינוך.צי 215תב"ר מס'  .ו



 
 
 

 

 

 

 – 26,700.00סה"כ  2015דו"ח אחרון של שנת  4/2015הדו"ח הרבעוני מס'  -8

 בלבד וזה מצב טוב.  ₪ 35,000גרעון של 

המועצה מאשרת פה אחד את המשך עבודתו של החשב המלווה מר מוחמד  -9

 בהתאם לאישור מ. הפנים. 31/1/2017ג'אבר עד 

 

לעדכן את חברי המועצה בכמה אירועים בסוף הישיבה בקש ראש המועצה 

 מדאיגים:

 שריפת חדר מנהל בית הספר המקיף אסעד שיבלי מעשה זה. -1

כמו כן הבעיה בין שני תושבים על סכסוך על מגרש בניה, אני התערבתי עם  -2

 מנהל רשות מקרקעי ישראל מר תמיר אשר רוצים להציע לו מגרש חלופי.

 נפתח בסיס הפעלה למג"ב. –מג"ב מתמיד  –מתנדבים  12אשרו לנו  -3

 דונם למגרדים. 240אני מקדם את השטח של  -4

תוך שבועיים נתחיל בעבודה בשלושה היתרים לבנית כיכרות שניים בשיבלי  -5

 ואחד באום אלג'נם.

 

 19:00הישיבה ננעלה בשעה 

 ראש המועצה - נעים שיבלי

 

 

 מזכיר המועצה  -שאוכת שיבלי 

 

 



 
 
 

 

 

 

 העתק:

 מחוז צפון –קצין מחוז משרד פנים  -

 חיפה -משרד המבקר  -מבקר המדינה  -
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