
אלג'נם ·ארם שבלי מקומית מועצה 
-04 6769070 6769070-04פקס 6765644-04 טל' 04- 6765644 

 1680Sשבלי כפר  266ד.ת 16805ריגו  U'I266-גר

Council Aum Algnem Local - Shibli THe 
ISRAEL Kefar Sbibli 1680 266p.o Fax 04-6769070 Tel 04-6765644 

 15/9מס' המועצה מליאת ישיבת פרוטוקול 
 18.00בשעה  25/10/15בתאירך ראשון מיום 

בישיבה השתתפו 

המועצה.-ראששיבלי נעים  .1 

המועצהראש -סגןסלפיתי זידאן  .2 

 3. .המועצה-חברשיבלי חדמ 
המועצה-חברשיבלי פיאד  .4 

המועצה-חברשיבלי חמדאן פתחי  .5 

המועצה-חברסעוב סולטאן  .6 

המועצהחבר - שיבלישאדי  .7 

המועצה-חברסאעידה ראפע  .8 

המועצה-חברמוקטרן מוחמד  .9 


מהישיבה נעדר 


 .המועצהראש וסגן מ  .מ-שיבלי עארף 

 :היום סדר שעל נושאים 
 .בשיבלי יום מעןו כיתות  3לבבית הכלכלה ממשדר תקציב אישור  )1
 .אלג'נם באום יום מעןו כיתות  2לבבית הכלכלה ממשדר תקציב אישור  )2
 .במועצה ועדות בהרבכ שינוי  )3
 .המצעוה של הפנים מבקר להעסקת בכירים חחה אישור  )4
 .המועצה למהנסד יאיש נתחה העסקה תנאי אישור  )5


 :היום דסר שלע בנושאים החלטות 

בימים מקדמים שאגו בנושאים המועצה לחברי בעדכון הישיבה את פתח המועצה ראש 

הנועד בני אצל עבריינות למגיעת התיכון הספד בבית מיל"ה כיתת פתיחת כמו  :אלה 


 .אלה לילידם נכונה בהכוונה ועזרה 


ראשון קורס פתיחת לקראת ואנחנו שמתקדם למ'ג'ב הפעלה בסיס פתיחת נושא 

הקרוב. נובמבר בחודש למתנדבים 

החיבור והתקדמות הישוב של המעודכנת המתאר תכנית בנושא התקדמות יש גם 
שידדה אסעד שכונת כמו -המרכזית הביוב למעדנת חוברו לא שעידין שכונות 

 .דשדאן אבו ומשפחת 

 .דונם  40כ של ציבורי שטח לתוספת מפורטת תכנית גם מקדמים אנו 
 .ישוב בכל מגרש כשלושים הישובים בשני מגרשים עוד שיווק לקראת כן כמו 



היום סדר שעל נושאים 

שח3 3.472,000ע"ס הכלכלה ממשדד תקציבית הרשאה אחד פה מאשרת המועצה  .1
 .בשיבלי יום מעון כיתות  3לבבית 

שח2 2.296.000ע"ס הכלכלה ממשרד תקציבית הרשאה אחד פה מאשרת המועצה  .2
אלג'נם באום יום מעון כיתות  2לבבית 

ועדת התכנסות של הבעיה את המועצה מליאת בפני הביא המועצה ראש  .3
ולכן הועדה לישיבות וגם המליאה לישיבות מגיע לא הועדה יור י מכרזים 
הועדה יור יהיה שיבלי שחמד מציע ואני י לרעדה אחר יור לבחור יש לעדתי 

ראש של הצעתו בעד הצביעו רזידאן חמד י נעים המועצה חברי שלרשה בהצבעה 
ראפע י שאיד מוחמ,ד י פתחי פיאד והם ההצעה נגד הצביעו חברים  6המועצה 

 .אושרה לא \ההצעה וסולטאן 

הפנים למבקר בכירים חרזה אישור המועצה מליאת בפני הביא המועצה ראש  .4
חברים שלרשה הצביעו ההצעה על בהצבעה סעאידה נסים מר המועצה של 

בכירים חרזה מתן נגד הצביעו חברים ושישה ,וחמד זידאן נעים והם בעד 

מוקטרן ומחמד וסולטאן שאיד ראפע פיא,ר פתחי, והם הפנים למבקר 
ראפע אלג'נם מארם המועצה לחבר פנה המועצה ראש אושרה. לא ההצעה 
רראפע פעם ערד תחשוב אלג'נם מארם עובד נגד מצביע אתה לו ואמר סעאידה 

והוא בעדר מצביע לא אתה למה אותר שאל זידאן רגם נגד מצביע כן אני לו ענה 
 .אישיות מסיבות זה ענה 

הקודמת שבישיבה לאחר וזאת אישי בחרזה למהנדס העסקה תנאי נושא  .5
גם תאשר שהמועצה בקש הפנים משדד אן אישי חוזה המועצה למהנדס אושר 
 ...המהנדס של העסקתו תנאי את 

בחוזה המפורטים התנאים אישור בעד הצביעו חברים  8המועצה חברי רוב ואכן 

 .החברים קולות ברוב אושרר התנאים  )סעאידה (ראפע נגד הצביע אחד חבר 
שנקבעו כפי האישי בחוזה שיבלי פאתק מר של המהנדס של העסקתו תנאי ואלה 

הפנים משרד מנ'כ'ל בחוזה שפורט מקומית ברשות משרה לנושא עבודה בהסכם 
והעוב.ד הרשות חתמו ושעליו  2011/1מס' 


משרתו. ולאחוז לנוהל בהתאם כלכלה דמי  1-


 .והחרק דולפי ניידות רמת לפי רכב אחזקת  2-


 .ברשות שהנהרג כפי נסיעות קבוצת  3-

הנוהל. לפי קררי טלפון הרצאת  4-



 .משרתו היקף כלפי ידן פי על הבראה דמי  5-
משרתו. להיקף ובהתאם ברשות למקובל בהתאם ביגוד  6-

העוב.ד .5%2הרשות  %7.50השתלמות קרן  7-

בשבוע) ימים  4(משרה  70%של משרה אחוז  8-

 .70%הבכירים מחוזה אחוז  9-

צוברת פנסיה סר- 

אחד חבר המועצה חברי שמונה בעד הצביעו למהנדס העסקה תנאי אישור על בהצבעה 
החברים. קולות ברוב אושרה ההצעה נגד הצביע סעאידה ראפע 

לנח"ל הביוב זרימת בענייו המשפט בית שהטיל קנס בעניינה הצעה הביא שיבלי פיאר 
אלסלאם עבד הקודם המועצה וראש שח  140.000בסכום בסכום נקנסה המועצה ,ואז 

זה מתשלום המועצה ראש את לפטור היא וההצעה שח  20,000נסכום נקנס אסעד 
 .במקומוזאת תשלם והמועצה 
חוות ישקבל בתנאי י לכך מתנגד שאינו אמר המועצה ראש פיאר של להצעה בתשובה 

 .זה בענייו המועצה של המשפטי מהיועץ משפטית עדת 

 19.00נשעה ננעלה הישיבה 

-חיפה.המנקר -משרדהמידנה מנקר -


